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สารบัญตาราง  4 

สารบัญรูป   7 
 

บทท่ี 1 บทนํา 

 1.1 ความเปนมาของโครงการ 1-1 

 1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 1-2 

 1.3 ท่ีตั้งของลุมน้ําแมกลอง 1-2 

 1.4 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษา 1-4 

 1.5 เหตุผลและความจําเปนในการทํา SEA ของโครงการ 1-8 

 1.6 กรอบการดําเนินการและวิธีการศึกษา 1-9 

 1.7 ระยะเวลาของการศึกษาและการรายงานผลการศึกษา 1-9 

 1.8 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 1-9 
 

บทท่ี 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 

 2.1 การทบทวนรายละเอียดของนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาระดับตางๆ 2-1 

 2.2 การทบทวนขอมูลพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีลุมน้ํา 2-18 

  2.2.1 มิติดานกายภาพและสิ่งแวดลอม 2-18 

  2.2.2 มิติดานสังคม 2-24 

  2.2.3 มิติดานเศรษฐกิจ 2-25 

  2.2.4 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานลุมน้ํา 2-27 

 2.3 การระบุขอบเขตเชิงพ้ืนท่ีและระยะเวลา 2-29 
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บทท่ี 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

 3.1  การวิเคราะหแรงขับเคลื่อนของการพัฒนา (Driving force) พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 3-2 

  3.1.1 แรงขับเคลื่อนของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําจากนโยบายของรัฐ  3-2 

  3.1.2 แรงขับเคลื่อนของการพัฒนาจากสภาพปญหา ศักยภาพ  3-3 

   และขอจํากัดของพ้ืนท่ีลุมน้ํา  

  3.1.3 แรงขับเคลื่อนของการพัฒนาจากความตองการของพ้ืนท่ีลุมน้ํา 3-6 

  3.1.4 สรุปผลการวิเคราะหแรงขับเคลื่อนของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํา 3-8 

 3.2 การกําหนดวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตร  3-12 

  (Vision and strategic issue identification) 

  3.2.1 การกําหนดวิสัยทัศน 3-12 

  3.2.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 3-14 

 3.3 การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  3-15 

  (Sustainable development objective) และตัวชี้วัด (Indicator) 

  3.3.1 การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  3-15 

   (Sustainable  development objective) 

  3.3.2 ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  3-16 

 3.4 การประเมินขอมูลฐาน 3-19 

  3.4.1 ปริมาณน้ําตนทุน 3-19 

  3.4.2 พ้ืนท่ีรับประโยชน 3-21 

  3.4.3 ปริมาณการใชน้ํารวมตอปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ 3-23 

  3.4.4 จํานวนผูเยี่ยมเยือน 3-28 

  3.4.5  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด / รายไดตอหัวท่ีเพ่ิมข้ึน 3-30 

  3.4.6 การเกิดภัยพิบัติจากน้ํา 3-32 

  3.4.7 จํานวน SME / การใชวัตถุดิบ / แรงงานในทองถ่ิน 3-37 

  3.4.8 สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงน้ํา 3-38 

  3.4.9 ผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ําแลง/น้ําทวม 3-39 

  3.4.10  การมีสวนรวมในการเสนอทางเลือก 3-40 

  3.4.11 การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน 3-41 

  3.4.12 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 3-48 

 3.5 การกําหนดทางเลือกเบื้องตนการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 3-61 

  3.5.1 กระบวนการพัฒนาทางเลือก 3-61 
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  3.5.2 การหาตัวเลือกการดําเนินงาน (Options) เพ่ือพัฒนาทางเลือก (Alternative) 3-62 

  3.5.3 ทางเลือกเบื้องตนของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 3-64 

 3.6 การจัดทําแผนการมีสวนรวมและการสื่อสาร 3-65 

  3.6.1 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 3-65 

  3.6.2 การจัดทําแผนการมีสวนรวมและการสื่อสาร 3-66 

 3.7 การจัดทําและเสนอรายงานการกําหนดขอบเขต 3-67 
 

บทท่ี 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 

 4.1 การพัฒนาทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 4-1 

  4.1.1 การหาสภาพตามปกติ (Business-as-usual: BAU) ของพ้ืนท่ีลุมน้ํา 4-1 

  4.1.2 การพัฒนาทางเลือกตางๆ 4-1 

 4.2 การพัฒนาทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 4-20 

  4.2.1 หลักเกณฑการประเมินและจัดลําดับทางเลือก 4-20 

  4.2.2 ผลการประเมินจัดลําดับทางเลือก 4-22 

 4.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําระดับยุทธศาสตร พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 4-24 
 

บทท่ี 5 การกําหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน  

 5.1 มาตรการเพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 5-1 

 5.2 มาตรการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 5-1 

  5.2.1 การพัฒนาศักยภาพดานการเกษตร 5-1 

  5.2.2 การพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว 5-13 
 

บทท่ี 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 

 6.1 ผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) 6-1 

 6.2 ผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในระดับพ้ืนท่ี (กลุมยอย ครั้งท่ี 1) 6-12 

 6.3 ผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในระดับพ้ืนท่ี (กลุมยอย ครั้งท่ี 2) 6-24 

 6.4 ผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ปจฉิมนิเทศโครงการ) 6-26 
 

บทท่ี 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 7.1 บทสรุป  7-1 

 7.2 ขอเสนอแนะ 7-7 
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ตารางท่ี 1.4-1  รายละเอียดของลุมน้ําสาขาในลุมน้ําแมกลอง 1-4 

ตารางท่ี 1.4-2  ขอบเขตการปกครองในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 1-5 

ตารางท่ี 2.2.1-1  รายละเอียดของลุมน้ําสาขาในลุมน้ําแมกลอง 2-19 

ตารางท่ี 2.2.1-2  ปริมาณน้ําฝน-น้ําทารายปเฉลี่ยของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาในลุมน้ําแมกลอง 2-21 

ตารางท่ี 2.2.2-1  ประชากรท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ป 2552, 2557 และ 2562 2-25 

ตารางท่ี 2.2.4-1  สรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงลุมน้ําสาขาของลุมน้ําแมกลองในสภาพปจจุบัน 2-28 

ตารางท่ี 3.1.4-1  การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)  3-9 

 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ตารางท่ี 3.2.2-1  การกําหนดวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร ในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 3-15 

ตารางท่ี 3.3.2-1  ตัวชี้วัดสําหรับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 3-17 

ตารางท่ี 3.4.1-1  สรุปแหลงน้ําตนทุนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 3-20 

ตารางท่ี 3.4.2-1  พ้ืนท่ีการเกษตรในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองและพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ (กรณีปจจุบัน) 3-22 

ตารางท่ี 3.4.2-2  พ้ืนท่ีการเกษตรในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองและพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของ  3-22 

 (กรณีอนาคตตามแผนงาน) 

ตารางท่ี 3.4.3-1  สรุปความตองการน้ําจากลุมน้ําแมกลอง จําแนกตามประเภทการใชน้ํา 3-23 

ตารางท่ี 3.4.3-2  สถิติการเพาะปลูกพืชในพ้ืนท่ีโครงการชลประทานแมกลองใหญ (10 โครงการ)  3-25 

 ชวงปเพาะปลูก 2551/2552 ถึง 2563/2564 

ตารางท่ี 3.4.3-3  เปรียบเทียบความตองการใชน้ํารวมในสภาพปจจุบัน กับปริมาณน้ําตนทุนท่ีใชได 3-27 

 ของลุมน้ําสาขาตางๆ  

ตารางท่ี 3.4.4-1  คาดการณจํานวนผูเยี่ยมเยือน พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองรายสาขาลุมน้ํา 3-29 

 ป พ.ศ.2562-2582 

ตารางท่ี 3.4.5-1  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑลุมน้ําแมกลอง ณ  3-30 

 ราคาประจําป ป 2562 

ตารางท่ี 3.4.5-2  การคาดประมาณผลิตภัณฑลุมน้ําแมกลองและรายไดประชากรตอหัว  3-31 

 ป 2563–2582 

ตารางท่ี 3.4.6-1  สถิติการเกิดภัยแลงในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ระหวางป พ.ศ.2557-2561 3-33 

ตารางท่ี 3.4.7-1  จํานวน SME / การใชวัตถุดิบ / แรงงานในทองถ่ิน ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 3-37 

ตารางท่ี 3.4.8-1  สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงน้ําของลุมน้ําสาขาตางๆ ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 3-38 

ตารางท่ี 3.4.9-1  ผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ําแลง/น้ําทวม ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 3-39 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4   สารบัญ 
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ตารางท่ี 3.4.10-1  ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1 ตอทางเลือกเบื้องตน 3-40 

 ในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

ตารางท่ี 3.4.11-1  สรุปพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา  3-41 

 (รายลุมน้ําสาขา) 

ตารางท่ี 3.4.11-2  ชั้นคุณภาพลุมน้ําบริเวณลุมน้ําแมกลอง 3-43 

ตารางท่ี 3.4.11-3  การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดินปาไม 3-44 

 ในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ บริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ตารางท่ี 3.4.11-4  พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมในขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 3-48 

ตารางท่ี 3.4.12-1  ชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง (IUCN Red List of Threatened Species, 2020)  3-50 

 ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ตารางท่ี 3.4.12-2   แนวโนมดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป หรือ Water Quality Index (WQI)  3-56 

 ในลุมน้ําแมกลอง ระหวางป 2559-2563 

ตารางท่ี 3.4.12-3  ผลการตรวจคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณลุมน้ําแมกลอง โดยใชเกณฑ WQI  3-58 

 ในชวงฤดูแลงและฤดูฝน 

ตารางท่ี 3.4.12-3  คาผลผลิตปลาตอพ้ืนท่ี (Standing crop) ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 3-60 

ตารางท่ี 3.5.2-1  การวิเคราะห TOWS Matrix เพ่ือหากลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  3-62 

 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ตารางท่ี 3.5.2-2  ความสัมพันธระหวางการกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร  3-63 

 วัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ตัวชี้วัด และกลยุทธในการบริหาร 

 จัดการทรัพยากรน้ํา ของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง  

ตารางท่ี 4.1.2-1  เปรียบเทียบกิจกรรมท่ีดําเนินการในแตละทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนท่ี 4-2 

 ลุมน้ําแมกลอง 

ตารางท่ี 4.1.2-2  ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหาร 4-3 

 จัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการจัดการน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

ตารางท่ี 4.1.2-3  ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหาร 4-6 

 จัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการสรางความม่ันคงของน้ํา 

 ภาคการผลิต 

ตารางท่ี 4.1.2-4  ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหาร 4-10 

 จัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 5   สารบัญ 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบับสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 

หนา 

ตารางท่ี 4.1.2-5  ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหาร 4-13 

 จัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการจัดการปญหาคุณภาพน้ํา 

ตารางท่ี 4.1.2-6  ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหาร 4-16 

 จัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ํา  

 และปองกันการพังทลายของดิน 

ตารางท่ี 4.1.2-6  ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหาร 4-18 

 จัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการบริหารจัดการ 

ตารางท่ี 4.2.1-1  คะแนนผลกระทบในแตละประเด็นตัวชี้วัด 4-20 

ตารางท่ี 4.2.1-2  ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1 ตอทางเลือก 4-21 

 ในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

ตารางท่ี 4.2.1-3  สรปุ Factor ท่ีใชปรับน้ําหนักความสําคัญของคะแนนผลกระทบ 4-22 

ตารางท่ี 4.2.2-1  สรุปผลการประเมินการจัดลําดับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 4-23 

ตารางท่ี 5.1-1  การกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 5-2 

ตารางท่ี 5.2.1-1  ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจหลัก 5 ชนิดท่ีใชกําหนดเขตพ้ืนท่ีเพาะปลูก 5-5 

 ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ตารางท่ี 6.2-1  สรุปจํานวนผูเขารวมประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 6-13 

ตารางท่ี 6.3-1  สรุปจํานวนผูเขารวมประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2 6-25 

ตารางท่ี 6.3-2  ความคิดเห็นตอผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 6-25 

 ระดับยุทธศาสตร พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ตารางท่ี 6.4-1  ความคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาลุมน้ําแมกลองระดับยุทธศาสตร 6-28 

 
 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6   สารบัญ 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบับสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

สารบัญรูป 

หนา 

รูปท่ี 1.3-1  ขอบเขตลุมน้ําแมกลอง 1-3 

รูปท่ี 1.6-1  รูปแบบการเชื่อมโยงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  1-10 

 กับกระบวนการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง  

รูปท่ี 2.1-1  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 2-8 

รูปท่ี 2.2.1-1  ขอบเขตลุมน้ําสาขาในลุมน้ําแมกลอง 2-20 

รูปท่ี 3.4.1-1  ศักยภาพน้ําบาดาลในลุมน้ําแมกลองท่ีสามารถนํามาใชได 3-20 

รูปท่ี 3.4.3-1  สถิติการปลูกพืชของโครงการชลประทานแมกลองใหญ  3-24 

 ชวงป พ.ศ.2551/2552 ถึง ป พ.ศ.2563/2564 

รูปท่ี 3.4.6-1  พ้ืนท่ีเสี่ยงตอการเกิดภัยแลงระดับตําบลรายลุมน้ําสาขาในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 3-34 

รูปท่ี 3.4.6-2  ความถ่ีน้ําทวมในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองชวงป พ.ศ.2549-2562 3-36 

รูปท่ี 3.4.12-1  แนวโนมความเสี่ยงในการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตในดัชนีบัญชีสีแดง 3-49 

รูปท่ี 3.5.1-1  กระบวนการพัฒนาทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 3-61 

รูปท่ี 4.1.2-1  ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหาร 4-5 

 จัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการจัดการน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

รูปท่ี 4.1.2-2  ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหาร 4-9 

 จัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต 

รูปท่ี 4.1.2-3  ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหาร 4-12 

 จัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

รูปท่ี 4.1.2-4  ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหาร 4-15 

 จัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการจัดการปญหาคุณภาพน้ํา 

รูปท่ี 4.1.2-5  ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหาร 4-17 

 จัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ํา  

 และปองกันการพังทลายของดิน 

รูปท่ี 4.1.2-6  ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหาร 4-19 

 จัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการบริหารจัดการ 

รูปท่ี 6.1-1  ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  6-1 

 (ปฐมนิเทศโครงการ) : เวทีท่ี 1 วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2564  

 ณ หอประชุมพิพัฒนมงคล จังหวัดสมุทรสงคราม 

รูปท่ี 6.1-2  ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  6-2 

 (ปฐมนิเทศโครงการ) : เวทีท่ี 2 วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2564 ณ โรงแรมราชศุภมิตร  

 จังหวัดกาญจนบุรี 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 7   สารบัญ 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบับสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

สารบัญรูป (ตอ) 

หนา 

รูปท่ี 6.1-3  พ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลง จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 6-3 

รูปท่ี 6.1-4  พ้ืนท่ีประสบปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค จากการแสดงความคิดเห็น 6-5 

 ของผูเขารวมประชุม 

รูปท่ี 6.1-5  พ้ืนท่ีประสบปญหาดานน้ําทวมและอุทกภัย จากการแสดงความคิดเห็น 6-6 

 ของผูเขารวมประชุม 

รูปท่ี 6.1-6  ความคิดเห็นตอความตองการในการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 6-4 

รูปท่ี 6.1-7  พ้ืนท่ีประสบปญหาดานคุณภาพน้ํา จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 6-8 

รูปท่ี 6.1-8  ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอความตองการในการจัดการคุณภาพน้ํา 6-7 

รูปท่ี 6.1-9  พ้ืนท่ีประสบปญหาดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ํา และปองกันการพังทลายของดิน 6-9 

 จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 

รูปท่ี 6.1-10  พ้ืนท่ีประสบปญหาดานการบริหารจัดการ จากการแสดงความคิดเห็น 6-10 

 ของผูเขารวมประชุม 

รูปท่ี 6.2-1  ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (กลุมยอย ครั้งท่ี 1) 6-12 

 ระหวางวันท่ี 27-29 ตุลาคม 2564 

รูปท่ี 6.2-2  พ้ืนท่ีประสบปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค จากการแสดงความคิดเห็น 6-14 

 ของผูเขารวมประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 

รูปท่ี 6.2-3  พ้ืนท่ีประสบปญหาดานน้ําภาคการผลิต จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวม 6-16 

 ประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 

รูปท่ี 6.2-4  พ้ืนท่ีประสบปญหาอุทกภัย จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 6-17 

 กลุมยอย ครั้งท่ี 1 

รูปท่ี 6.2-5  พ้ืนท่ีประสบปญหาดานคุณภาพน้ํา จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวม 6-18 

 ประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 

รูปท่ี 6.2-6  พ้ืนท่ีประสบปญหาดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ํา และปองกันการพังทลายของดิน 6-20 

 จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 

รูปท่ี 6.2-7  พ้ืนท่ีประสบปญหาดานการบริหารจัดการ จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวม 6-21 

 ประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 

รูปท่ี 6.2-8  ศักยภาพ/จุดเดนของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 6-19 

รูปท่ี 6.2-9  ความคิดเห็นตอลําดับความสําคัญของแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  6-23 

รูปท่ี 6.3-1  ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (กลุมยอย ครั้งท่ี 2) 6-24 

 ระหวางวันท่ี 2-4 กุมภาพันธ 2565 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 8   สารบัญ 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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สารบัญรูป (ตอ) 

หนา 
 

รูปท่ี 6.4-1  ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  6-27 

 (ปจฉิมนิเทศโครงการ) : เวทีท่ี 1 วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมราชศุภมิตร  

 (มิตรพันธ) อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

รูปท่ี 6.4-2  ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ปจฉิมนิเทศโครงการ)  6-28 

 : เวทีท่ี 2 วันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมราชาบุระ อําเภอเมืองราชบุรี  

 จังหวัดราชบุรี 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 9   สารบัญ 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



 

บทที่ 1 
บทนํา 

  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบับสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

 ลุมน้ําแมกลอง ประกอบดวย 8 จังหวัด ไดแก ตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี 

สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม มีเนื้อท่ี 30,223.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 18.89 ลานไร แบงเปน 17 ลุมน้ําสาขา 

แมน้ําแมกลองเกิดจากแมน้ําแควนอยและแมน้ําแควใหญไหลมาบรรจบกันเปนแมน้ําแมกลอง ผานจังหวัด

กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม แลวไหลออกสูอาวไทย โดยมีแมน้ําแมกลองเปนแมน้ําสายหลัก ความยาว

ประมาณ 589 กิโลเมตร 
 สภาพพ้ืนท่ีลุมน้ําสวนใหญมีลักษณะเปนพ้ืนท่ีปาไมในปาสงวนแหงชาติ ประมาณ 10.87 ลานไร  

คิดเปนรอยละ 57.54 ของพ้ืนท่ีลุมน้ํา มีพ้ืนท่ีเกษตรประมาณ 4.54 ลานไร โดยลุมน้ําแมกลองยังประสบปญหา

ขาดแคลนน้ําในชวงฤดูแลงบริเวณอําเภอหนองปรือ บอพลอย เลาขวัญ พนมทวน ดานมะขามเต้ีย ไทรโยค   

ทามวง และเมืองกาญจนบุรี ในจังหวัดกาญจนบุรี รวมท้ังอําเภอสวนผึ้ง จอมบึง ในจังหวัดราชบุรี สําหรับ

สถานการณน้ําทวมมักจะเกิดบริเวณจุดบรรจบลําน้ําสาขา เชน ลําภาชีกับแมน้ําแควนอย ลําตะเพินกับแมน้ํา

แควใหญ และบริเวณท่ีราบลุมปากแมน้ําและชายฝงทะเลของลุมน้ําแมกลอง ขณะท่ีพบปญหาดานคุณภาพน้ํา

บริเวณท่ีราบริมแมน้ําแมกลองและปากแมน้ําจากชุมชน สารเคมีจากการเกษตร และปศุสัตว นอกจากนี้ยังมี

พ้ืนท่ีท่ีไดรับการประกาศใหเปนเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองกาญจนบุรี ครอบคลุม 2 ตําบล ในอําเภอเมือง

กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ไดแก ตําบลแกงเสี้ยน และตําบลบานเกา 
 จากสภาพปญหาของพ้ืนท่ีจําเปนตองเรงรัดวางแผนบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ จัดการความตองการน้ํา

ตามการพัฒนาของเมือง เนื่องจากการพัฒนาแหลงเก็บน้ําทําไดยากข้ึน การเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน เปนตน 

ดังนั้น สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติในฐานะหนวยงานกลางท่ีกําหนดนโยบายดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา เห็นควรใหมีการศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง เพ่ือใหการ

พัฒนาของลุมน้ําสอดคลองกับสภาพแวดลอมโดยไมกอใหเกิดผลกระทบ หรือมีผลกระทบในระดับท่ียอมรับได 

และเปนไปตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ.2561-2580) พรอมท้ังจัดทําแผน

หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จัดลําดับความสําคัญของโครงการพัฒนาในอนาคต การปองกันน้ําทวม

และการแกไขปญหาภัยแลง เพ่ือเปนกรอบการดําเนินการบริหารทรัพยากรน้ําของลุมน้ําแมกลองสําหรับใหทุก

หนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปดําเนินการ ลดความซํ้าซอนของแผนงาน และกําหนดกรอบแนวทางการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําของพ้ืนใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป 

 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 1-1   บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมนิส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1)  เ พ่ือศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินสิ่ งแวดลอมระดับยุทธศาสตร  (Strategic 

Environmental Assessment; SEA) ของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 
 2)  เพ่ือทบทวนวิเคราะหการดําเนินงานพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการท่ีผานมา เพ่ือ

ประกอบการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ.2561-2580) พรอมประเมินผลการ

ดําเนินงานในชวงป พ.ศ.2561-2564 และแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรน้ําป พ.ศ.2565-2570 
 

1.3 ที่ตั้งของลุมน้ําแมกลอง 

 ลุมน้ําแมกลองต้ังอยูตอนกลางของประเทศไทย อยูทางฝงขวาของแมน้ําทาจีน ลักษณะลุมน้ําวางตัว

ตามแนวทิศเหนือจรดทิศใต (รูปท่ี 1.3-1) โดยเริ่มตนท่ีบริเวณตําบลโมโกร อําเภออุมผาง จังหวัดตาก และ

สิ้นสุดท่ีอําเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 

  อาณาเขตติดตอ 
 ทิศเหนือ  ติดตอกับ  ลุมน้ําสาละวิน   
 ทิศใต   ติดตอกับ  ลุมน้ําเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ และอาวไทย 
 ทิศตะวันออก ติดตอกับ  ลุมน้ําทาจีนและลุมน้ําสะแกกรัง 
 ทิศตะวันตก ติดตอกับ  เทือกเขาตะนาวศร ี

 ลักษณะทางกายภาพ 

 ลุมน้ําแมกลองแบงตามสภาพภูมิประเทศไดเปน 2 คือ (1) เขตลุมน้ําแมกลองตอนบน เริ่มตั้งแตเขต

อําเภอเมืองกาญจนบุรีท่ีลําน้ําแควใหญและแควนอยไหลมาบรรจบกัน ข้ึนไปยังท่ีสูงในเทือกเขาท่ีเปนตนน้ํา 

สภาพภูมิประเทศสองฝงแมน้ําแควใหญเปนปาเขา (2) เขตลุมน้ําแมกลองตอนลาง คือ เขตท่ีราบลุมตั้งแต

อําเภอเมืองกาญจนบุรีลงมาถึงอาวไทย มีลักษณะเปนท่ีราบลุมบริเวณกวาง  

 ลุมน้ําแมกลองมีแมน้ําแมกลองเปนลําน้ําสายหลัก ซ่ึงเกิดจากแมน้ําสาขาท่ีสําคัญ 2 สาย คือ แมน้ํา

แควใหญ และแมน้ําแควนอย ไหลมาบรรจบกันเปนแมน้ําแมกลอง มีทิศทางการไหลจากทิศเหนือลงมาทิศใต 

โดยเริ่มนับจากตนน้ําของแมน้ําแควใหญ สิ้นสุดท่ีปากแมน้ําแมกลองท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม และมีลําน้ําสาขา 

ท่ีสําคัญกับกิจกรรมการใชน้ํา ไดแก แควใหญ แควนอย ลําตะเพิน และลําภาชี การพัฒนาการเกษตร 

ชลประทาน และอุตสาหกรรม สวนใหญเกิดข้ึนในเขตลุมน้ําแมกลองตอนลาง ท้ังนี้ สภาพพ้ืนท่ีดานทิศ

ตะวันออกของเขตลุมน้ําแมกลองตอนลางเปนท่ีราบลุมตอเนื่องมีความลาดเทของพ้ืนท่ีออกจากแมน้ําแมกลอง

ไปยังแมน้ําทาจีน ระบบลุมน้ําแมกลองจึงมีความสัมพันธกับกิจกรรมการใชน้ําบางสวนของลุมน้ําทาจีนและ

ลุมน้ําเจาพระยา โดยมีการนําน้ําจากแมน้ําแมกลองไปใชเพ่ือการเพาะปลูก อุปโภคบริโภค และผลักดันน้ําเค็ม

บริเวณปากแมน้ําท้ังในเขตลุมน้ําแมกลอง และลุมน้ําทาจีน ตลอดจนเปนแหลงน้ําท่ีสําคัญของการประปานคร

หลวง 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 1-2   บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมนิส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, 2564 

รูปท่ี 1.3-1 ขอบเขตลุมน้ําแมกลอง 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 1-3   บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมนิส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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1.4 ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 

 ขอบเขตพ้ืนท่ีศึกษาครอบคลุมลุมน้ําแมกลองท้ังหมดและลุมน้ําอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ตามพระราชกฤษฎีกา

กําหนดลุมน้ํา พ.ศ.2564 กฎหมายรองในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564 ซ่ึงลุมน้ําแมกลองประกอบดวยลุมน้ําสาขาจํานวน 17 ลุมน้ําสาขา มีเนื้อท่ี 

30,223.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 18.89 ลานไร ครอบคลมุเขตการปกครอง 8 จังหวัด (ตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี 

สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร) 34 อําเภอ 258 ตําบล ดังตารางท่ี 1.4-1 และ

ตารางท่ี 1.4-2  
 

ตารางท่ี 1.4-1 รายละเอียดของลุมน้ําสาขาในลุมน้ําแมกลอง 

ลําดับ รหัส ลุมน้ําสาขา 

พ้ืนท่ี รอยละของ

พ้ืนท่ีในลุม

น้ําแมกลอง 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวน 

(ตร.กม.) (ไร) จังหวัด อําเภอ 

1 1401 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที่ 1 1,367.75 854,842.67 4.53 ตาก อุมผาง 

2 1402 หวยแมละมุง 693.52 433,449.01 2.29 ตาก อุมผาง 

3 1403 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที่ 2 1,367.25 854,529.18 4.52 ตาก อุมผาง 

4 1404 หวยแมจัน 698.03 436,267.41 2.31 ตาก อุมผาง 

5 1405 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที่ 3 2,339.11 1,461,945.61 7.74 กาญจนบุร ี ศรีสวัสดิ์ ทองผาภูมิ สังขละบุร ี

      ตาก อุมผาง 

      อุทัยธาน ี บานไร 

6 1406 หวยขาแขง 2,358.60 1,474,123.05 7.80 กาญจนบุร ี ศรีสวัสดิ์ 

      อุทัยธาน ี บานไร ลานสัก หวยคต 

7 1407 แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที่ 1 3,846.17 2,403,853.56 12.73 กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ทองผาภูมิ 

8 1408 หวยตะเพิน 2,517.09 1,573,182.23 8.33 กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุรี บอพลอย ศรีสวัสดิ์ หนองปรือ 

เลาขวัญ 

      สุพรรณบุร ี ดานชาง 

9 1409 แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที่ 2 210.48 131,547.82 0.70 กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุรี 

10 1410 แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที่ 1 2,752.09 1,720,058.91 9.11 กาญจนบุร ี ทองผาภูมิ สังขละบุร ี

11 1411 หวยปล็อก 945.40 590,874.15 3.13 กาญจนบุร ี ทองผาภูมิ 

12 1412 แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที่ 2 1,376.57 860,355.24 4.55 กาญจนบุร ี ไทรโยค ทองผาภูมิ 

13 1413 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่1 812.98 508,111.13 2.69 กาญจนบุร ี ไทรโยค ทองผาภูมิ 

14 1414 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่2 2,126.49 1,329,055.92 7.04 กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุรี ไทรโยค ดานมะขามเตี้ย 

15 1415 ลําภาชี 2,647.78 1,654,860.28 8.76 กาญจนบุร ี ดานมะขามเตี้ย 

      ราชบุร ี จอมบึง สวนผ้ึง บานคา 

16 1416 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่3 422.95 264,342.92 1.40 กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุรี ทามวง ดานมะขามเตี้ย 

17 1417 ที่ราบแมน้ําแมกลอง 3,741.33 2,338,328.61 12.38 กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุรี บอพลอย ทามะกา ทามวง 

พนมทวน 

      นครปฐม เมืองนครปฐม สามพราน 

      ราชบุร ี เมืองราชบุรี ดําเนินสะดวก จอมบึง บานโปง 

บางแพ โพธาราม ปากทอ วัดเพลง 

      สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บางคนที อัมพวา 

      สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บานแพว 

รวม 30,223.56 18,889,727.70 100.00   

ท่ีมา : พระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ํา พ.ศ.2564 กฎหมายรองในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 1-4   บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมนิส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบับสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 1.4-2 ขอบเขตการปกครองในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 
 

ลําดับ จังหวัด พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 

รอยละ 

ของพ้ืนท่ี

ลุมน้ํา 

อําเภอ ตําบล 

1 ตาก 4,817.93 15.94 1.1 อุมผาง 1.โมโกร 2. อุมผาง 3. หนองหลวง 

      4. แมกลอง 5. แมจัน 6. แมละมุง 

2 อุทัยธานี 2,237.66 7.40 2.1 บานไร 1. แกนมะกรูด 2. คอกควาย 3. เจาวัด 

    2.2 ลานสัก 1. ระบํา   

    2.3 หวยคต 1. ทองหลาง   

3 กาญจนบุร ี 17,327.03 57.33 3.1 เมืองกาญจนบุร ี 1. ชองสะเดา 2. วังดง 3. ลาดหญา 

      4. หนองบัว 5. แกงเส้ียน 6. ปากแพรก 

      7. ทามะขาม 8. บานเหนือ 9. บานใต 

      10. บานเกา 11. หนองหญา 12. เกาะสําโรง 

      13. วังเย็น   

    3.2 เลาขวัญ 1. ทุงกระบํ่า   

    3.3 ไทรโยค 1.ไทรโยค 2. ทาเสา 3. วังกระแจะ 

      4. ลุมสุม 5. สิงห 6. บองตี้ 

      7. ศรีมงคล   

    3.4 ดานมะขามเตี้ย 1. จรเขเผือก 2. กลอนโด 3. ดานมะขามเตี้ย 

      4. หนองไผ   

    3.5 ทองผาภูมิ 1. ชะแล 2. ปล็อก 3. ทาขนุน 

      4. สหกรณนิคม 5. หวยเขยง 6. หินดาด 

      7. ล่ินถิ่น   

    3.6 ทามวง 1. หนองขาว 2. ทุงทอง 3. ทาลอ 

      4. วังศาลา 5. เขานอย 6. วังขนาย 

      7. ทามวง 8. มวงชุม 9. บานใหม 

      10. รางสาล่ี 11. ทาตะครอ 12. พังตรุ 

      13. หนองตากยา   

    3.7 ทามะกา 1. ตะคร้ําเอน 2. ดอนชะเอม 3. ทาเรือ 

      4. ทามะกา 5. แสนตอ 6. ยางมวง 

      7. ทาไม 8. หวายเหนียว 9. พงตึก 

      10. ดอนขมิ้น 11. ทาเสา 12. โคกตะบอง 

      13. เขาสามสิบหาบ  

    3.8 บอพลอย 1. หนองรี 2. หนองกราง 3. หลุมรัง 

      4. ชองดาน 5. บอพลอย 6. หนองกุม 

    3.9 พนมทวน 1. หนองโรง 2. ทุงสมอ  

    3.10 ศรีสวัสดิ์ 1. เขาโจด 2. นาสวน 3. ดานแมแฉลบ 

      4. แมกระบุง 5. หนองเปด 6. ทากระดาน 

    3.11 สังขละบุร ี 1. ไลโว   2. หนองลู 3. ปรังเผล 

    3.12 หนองปรือ 1. สมเด็จเจริญ 2. หนองปรือ 3. หนองปลาไหล 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 1-5   บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมนิส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบับสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 1.4-2 ขอบเขตการปกครองในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง (ตอ)  

ลําดับ จังหวัด พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 

รอยละ 

ของพ้ืนท่ี

ลุมน้ํา 

อําเภอ ตําบล 

4 สุพรรณบุรี 604.58 2.00 4.1 ดานชาง 1. วังยาว   2. ดานชาง   3. องคพระ 

      4. นิคมกระเสียว   

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

      4. โพรงมะเดื่อ 5. หนองปากโลง 6. วังตะกู 

      7. สนามจันทร 8. พระปฐมเจดีย 9. ลําพยา 

      10. หนองดินแดง 11. หวยจระเข 12. พระประโทน 

      13. บางแขม 14. ถนนขาด 15. สระกะเทียม 

      16. วังเย็น 17. สวนปาน 18. ดอนยายหอม 

    5.2 สามพราน 1. ตลาดจินดา   

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

      4. ทาราบ 5. เกาะพลับพลา 6. หินกอง 

      7. หลุมดิน 8. พิกุลทอง 9. บางปา 

      10. โคกหมอ 11. น้ําพุ 12. เจดียหัก 

      13. พงสวาย 14. หนาเมือง 15. บานไร 

      16. ดอนตะโก 17. หวยไผ 18. คุงกระถิน 

      19. คุงน้ําวน 20. คูบัว 21. ดอนแร 

      22. อางทอง   

    6.2 โพธาราม 1. เตาปูน 2. หนองกวาง 3. เขาชะงุม 

      4. ดอนกระเบ้ือง 5. ชําแระ 6. บานเลือก 

      7. หนองโพ 8. โพธาราม 9. สรอยฟา 

      10. นางแกว 11. ทาชุมพล 12. คลองตาคต 

      13. คลองขอย 14. บานฆอง 15. ธรรมเสน 

      16. เจ็ดเสมียน 17. บางโตนด 18. บานสิงห 

      19. ดอนทราย   

    6.3 จอมบึง 1. แกมอน 2. ดานทับตะโก 3. เบิกไพร 

      4. จอมบึง 5. ปากชอง 6. รางบัว 

    6.4 ดําเนินสะดวก 1. ดอนคลัง 2. ดอนกรวย 3. บัวงาม 

      4. บานไร 5. แพงพวย 6. ดอนไผ 

      7. ประสาทสิทธิ์ 8. ทานัด 9. ศรีสุราษฎร 

      10. ส่ีหมื่น 11. ดําเนินสะดวก 12. ขุนพิทักษ   

      13 ตาหลวง   

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 1-6   บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมนิส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบับสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 1.4-2 ขอบเขตการปกครองในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง (ตอ) 

ลําดับ จังหวัด พ้ืนท่ี 

(ตร.กม.) 

รอยละ 

ของพ้ืนท่ี

ลุมน้ํา 

อําเภอ ตําบล 

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

 (ตอ)     4. ดอนคา 5. วัดแกว 6. หัวโพ 

      7. โพหัก   

    6.6 บานโปง 1. กรับใหญ 2. ทาผา 3. ปากแรต   

      4. ลาดบัวขาว 5. บานโปง 6. เขาขลุง 

      7. หนองกบ 8. เบิกไพร 9. หนองปลาหมอ 

      10. คุงพยอม 11. สวนกลวย 12. หนองออ 

      13. นครชุมน 14. บานมวง 15. ดอนกระเบ้ือง 

    6.7 บานคา 1. หนองพันจันทร 2. บานคา 3. บานบึง 

    6.8 ปากทอ 1. อางหิน 2. บอกระดาน 3. ทุงหลวง 

      4. ปาไก 5. หนองกระทุม 6. วัดยางงาม 

      7. ปากทอ 8. ดอนทราย 9. ยางหัก 

      10. วันดาว   

    6.9 วัดเพลง 1. เกาะศาลพระ 2. วัดเพลง 3. จอมประทัด 

    6.10 สวนผ้ึง 1. ปาหวาย 2. สวนผ้ึง 3. ทาเคย 

      4. ตะนาวศรี   

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

      4. กาหลง 5. นาโคก  

    7.2 บานแพว 1. บานแพว 2. หนองบัว 3. หนองสองหอง   

      4. หลักสาม 5. ยกกระบัตร 6. โรงเข 

8 สมุทรสงคราม 215.69 0.71 8.1 เมืองสมุทรสงคราม 1. นางตะเคียน 2. ลาดใหญ 3. บางแกว 

      4. คลองเขิน 5. บานปรก 6. แมกลอง 

      7. บางขันแตก 8. ทายหาด 9. บางจะเกร็ง 

      10. แหลมใหญ   

    8.2 บางคนท ี 1. บางนกแขวก 2. ดอนมะโนรา 3. บางคนที 

      4. บางย่ีรงค 5. จอมปลวก 6. ยายแพง 

      7. กระดังงา 8. โรงหีบ   9. บานปราโมทย 

      10. บางกระบือ 11. บางสะแก 12 บางพรม 

      13. บางกุง   

    8.3 อัมพวา 1. ทาคา 2. เหมืองใหม 3. บางชาง 

      4. แควออม 5. วัดประดู 6. สวนหลวง 

      7. อัมพวา 8. บางแค 9. บางนางล่ี   

      10. ปลายโพงพาง  

รวม 30,223.56 100.00  34 258  

ท่ีมา : พระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ํา พ.ศ.2564 

 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 1-7   บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมนิส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบับสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

1.5 เหตุผลและความจําเปนในการทํา SEA ของโครงการ  

 1) เนื่องจากนายกรัฐมนตรีไดมีคําสั่งท่ี 2/2560 แตงตั้งคณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร (คณะอนุกรรมการ SEA) ภายใตคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (กพย.) เพ่ือวางแนว

ทางการพัฒนา SEA ของประเทศ ใหการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรเปนเครื่องมือในการสงเสริมและ

สนับสนุนการจัดทําแผนหรือแผนงานของหนวยงานภาครัฐ ใหมีการคํานึงถึงปจจัยทางดานสิ่งแวดลอม รวมกับ

ปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม และปจจัยอ่ืนๆ และเปดโอกาสใหทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของเขามามีสวนรวม 

เพ่ือใหการพัฒนาประเทศเปนไปตามหลักการพัฒนาท่ียั่งยืน ตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน ยุทธศาสตร

ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม 

โดยท่ีการจัดทําแผนหรือแผนงานของหนวยงานรัฐ จําเปนตองนําเครื่องมือและกระบวนการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรไปใช ซ่ึงจะตองอยูบนพ้ืนฐานของการพัฒนาท่ีกอใหเกิดความสมดุลท้ังในดาน

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดย แนวทางการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (ฉบับปรับปรุง)

จัดทําโดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2564) ไดกําหนดประเภทของ SEA ดังนี้ 
  (1) SEA รายสาขา (Sectoral based) เปนการประเมินการพัฒนารายสาขา เชน แผนการ

คมนาคม แผนพัฒนาพลังงานและแผนสํารวจและพัฒนาปโตรเลียม แผนการบริหารจัดการแร เปนตน 
  (2) SEA เชิงพ้ืนท่ี (Area based) เปนการประเมินเชิงพ้ืนท่ี โดยพิจารณาจากขนาดขอบเขต

ของพ้ืนท่ี เชน ผังเมือง แผนบริหารจัดการลุมน้ําและชายฝงทะเล แผนพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะหรือพ้ืนท่ีพิเศษ และ

แผนพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เปนตน 
  (3) SEA เชิงประเด็น (Issue based) เปนการประเมินเชื่อมโยงประเด็นตางๆ เขาดวยกัน เชน 

แผนการจัดการขยะ แผนการจัดการมลพิษ แผนการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เปนตน 
 

ท่ีมา : แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (ฉบับปรับปรุง) โดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ สิงหาคม 2564 หนา 10  
 

  ซ่ึงโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร และแผนหลักการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง จัดอยูในแผนบริหารจัดการลุมน้ําและชายฝงทะเล 
 2) พรบ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2561 มาตรา 47 ไดระบุวา 

“ในกรณีที่มีการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรตามระเบียบหรือกฎหมายอื่นใดไวแลว การประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหคํานึงถึงผลการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรดังกลาวดวย” ซ่ึงหมายถึงวา  

ในอนาคตหากผูพัฒนาโครงการท้ังภาครัฐและภาคเอกชนท่ีมีความประสงคในการศึกษาและจัดทํารายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (IEE/EIA/EHIA) โครงการพัฒนาใดๆ ใหมีการศึกษาและจัดทํารายงาน 

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (IEE/EIA/EHIA) ท่ีสอดคลองหรือสัมพันธกับผลการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร (SEA) และทางเลือกในการพัฒนาท่ีไดมีการศึกษาไวสําหรับในพ้ืนท่ีนั้นๆ ดวย 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 1-8   บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมนิส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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 ดังนั้น ในการศึกษาโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร และแผนหลักการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา พื้นที่ลุมน้ําแมกลอง จึงมีประโยชนสําหรับหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

แหลงน้ําในลุมน้ําแมกลอง ในการนําผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ไปจัดทํารายงาน  

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA หรือ IEE) ในระดับโครงการ เพื่อนําไปสูการพัฒนาลุมน้ําแมกลอง 

อยางเปนระบบตอไป 
 

1.6 กรอบการดําเนินการและวิธีการศึกษา 

 การศึกษาสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (SEA) เปนการประเมินสิ่งแวดลอมในภาพรวมของนโยบาย/

แผนและแผนงานตางๆ ในระดับท่ีเหนือกวาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมระดับโครงการ (Project-EIA) 

ในการศึกษาครั้งนี้ จะนําแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป พ.ศ.2561 ซ่ึงเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) มาพิจารณาถึงนโยบาย กลยุทธ และมาตรการ 

ในเชิงพ้ืนท่ีครอบคลุมระดับประเทศ ประกอบในการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 

(Strategic Environmental Assessment: SEA) เพ่ือกําหนดแนวทางพัฒนา/แผนงานในระดับลุมน้ําหลัก โดย

พิจารณาทางเลือกตางๆ ในการพัฒนาแบบบูรณาการ พรอมคัดเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม โดยยึดตาม 

“แนวทาง (Guideline) การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร” จัดทําโดย สํานักงานพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2563) หรือหากมีการปรับปรุงคูมือใหสมบูรณระหวางการศึกษา จะพิจารณา 

ใชฉบับดังกลาวเปนกรอบในการดําเนินงาน โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร เขากับกระบวนการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง  
 

1.7 ระยะเวลาของการศึกษาและการรายงานผลการศึกษา 

 ระยะเวลาของการศึกษาและการรายงานผลการศึกษา 360 วัน   
 

1.8 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง จะชวยในการขับเคลื่อนแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 

โดยกําหนดแนวทางพัฒนา/แผนงานท่ีเหมาะสมในระดับลุมน้ําหลักแบบบูรณาการ ผลผลิตของการศึกษา 

ประกอบดวย  

 1.  รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง (SEA) 

 2.  แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 3.  แผนปฏิบตัิการ การบริหารทรัพยากรน้ําป พ.ศ. 2565-2570 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 1-9   บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมนิส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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ที่มา : แนวทางการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental Assessment Guideline), สศช. 2563 
 

รูปท่ี 1.6-1 รูปแบบการเช่ือมโยงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร กับกระบวนการจัดทํา

แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง  

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 1-10   บทที่ 1 สรุปผลการศึกษาการประเมนิส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



 

บทที่ 2 
การทบทวนสภาพปจจุบัน 
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บทท่ี 2 

การทบทวนสภาพปจจุบัน 
 

2.1 การทบทวนรายละเอียดของนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาระดับตางๆ 

 1) ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 

  แนวทางการพัฒนาท่ีสําคัญท่ีสงผลตอการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในลุมน้ําแมกลอง ไดแก ยุทธศาสตร

ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีรายละเอียดดังนี้ 

  - การเกษตรสรางมูลคา เนนเกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ท่ีใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพทางการผลิตท้ังเชิงปริมาณและมูลคา และความหลากหลาย

ของสินคาเกษตร เพ่ือรักษาฐานรายไดเดิมและสรางฐานอนาคตใหมท่ีสรางรายไดสูง ท้ังเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน 

เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ 

  - อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต การสงเสริมการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 

เพ่ิมบุคลากรท่ีมีทักษะและความรูตามความตองการของตลาด สรางระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการท่ี

เหมาะสม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอยางยั่งยืน โดยเฉพาะในกลุมอุตสาหกรรมชีวภาพ 

(พลังงานชีวมวล ชีวเคมีภัณฑ วัสดุชีวภาพ อาหารเสริม เวชสําอาง วัคซีน ชีวเภสัชภัณฑ และสารสกัดจาก

สมุนไพร) กลุมอุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร กลุมอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ขอมูล และ

ปญญาประดิษฐ กลุมอุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส และกลุมอุตสาหกรรมความม่ันคงของ

ประเทศ 

  - ความหลากหลายดานการทองเท่ียว พัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิมและสรางแหลงทองเท่ียว

ใหมท่ีมีเอกลักษณเฉพาะโดยคํานึงถึงศักยภาพของแตละพ้ืนท่ี ท้ังการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม 

การทองเท่ียวเชิงธุรกิจ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย การทองเท่ียวสําราญทางน้ํา 

และการทองเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค รวมไปถึงการสงเสริมการทองเท่ียวพํานักระยะยาว ตลอดจนสงเสริมการ

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรท่ีเอ้ือตอการเติบโตของการทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ เพ่ือกระจาย

โอกาสในการสรางรายได 

 2) แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง 25 กุมภาพันธ 2564) 

  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา 257 และมาตรา 259 กําหนดใหทําการปฏิรูป

ประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสูประเทศที่มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตท่ี

ดี รวมทั้งมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรง

เปนประมุข โดยพระราชบัญญัติวาดวยแผนและข้ันตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 มีผลบังคับใชอยางเปน

ทางการต้ังแตกันยายน 2560 ตอมา ไดมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

แผนแมบทฯ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี ่ยวของ คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาใหความเห็นชอบและประกาศ

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-1   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564 ประกอบดวย

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ดาน ไดแก (1) ดานการเมือง (2) ดานการบริหารราชการแผนดิน (3) ดานกฎหมาย 

(4) ดานกระบวนการยุติธรรม (5) ดานเศรษฐกิจ (6) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม (7) ดาน

สาธารณสุข (8) ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ (9) ดานสังคม (10) ดานพลังงาน (11) ดานการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (12) ดานการศึกษา (13) ดานวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน 

และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ทั้งนี้ แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปรับปรุง จะดําเนินการคูขนานไปกับเลม

แผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมที่ประกาศใชเมื่อเดือนเมษายน 2561 ที่เปนกิจกรรมในลักษณะภารกิจปกติ

ของหนวยงาน 

  สําหรับแผนการปฏิรูปประเทศท่ีสงผลตอการพัฒนาบริหารจัดการน้ําพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง เปน

แผนการปฏิรูปประเทศดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมท่ี

ประกาศใชเม่ือเดือนเมษายน 2561 ไดเสนอการปฏิรูป 6 เรื่องหลักไดแก 1) ทรัพยากรทางบก 2) ทรัพยากรน้ํา 

3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 4) ความหลากหลายทางชีวภาพ 5) สิ่งแวดลอม และ 6) ระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การปฏิรูปท้ัง 6 เรื่องดังกลาว มีประเด็นปฏิรูปหลักรวมท้ังสิ้น 38 เรื่อง 

และประเด็นปฏิรูปยอยอีกจํานวน 56 เรื่อง ในสวนของการปฏิรปูทรัพยากรน้ํามีประเด็นปฏิรูปหลักรวมท้ังสิ้น 

5 ประเด็น ดังนี้ 

  ประเด็นการปฏิรูปท่ี 1 : การบริหารแผนโครงการท่ีสําคัญตามแผนยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้าํ ประกอบดวยประเด็นปฏิรูปยอย จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 1) พัฒนาโครงการพัฒนาแหลงน้ํา

ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และ 2) ปรับปรุงวิธีบริหารโครงสรางเชิงซอนรวมกันอยางเปน

ระบบ 

  ประเด็นการปฏิรูปท่ี 2 : การบริหารเชิงพ้ืนท่ี ประกอบดวยประเด็นปฏิรูปยอย จํานวน 5 เรื่อง 

ไดแก 1) บริหารจัดการรวมกัน 2) ถายโอนภารกิจและความรับผิดชอบ 3) บริหารการใชประโยชนที่ดิน      

4) สมดุลการใชน้ําท้ังผิวดินและใตดิน และ 5) บริหารจัดการพ้ืนท่ีน้ําทวมตามฤดูกาล 

  ประเด็นการปฏิรูปท่ี 3 : ระบบเสนทางน้ํา ประกอบดวยประเด็นปฏิรูปยอย จํานวน 2 เรื่อง 

ไดแก 1) จัดการระบบเสนทางน้ํา และ 2) ดูแลรักษาเสนทางน้ําในบริเวณโรงพยาบาลท่ีอยูในพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ําทวม 

  ประเด็นการปฏิรูปท่ี 4 : ระบบขยายผลแบบอยางความสําเร็จ ประกอบดวยประเด็นปฏิรูปยอย 

จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 1) ขยายผลความสําเร็จดานการบริหารจัดการน้ําและดูแลรักษาอยางมีสวนรวมและ

ยั่งยืน และ 2) เพ่ิมการใชประโยชนจากพ้ืนท่ีผิวน้ําในอางน้ํา 

  ประเด็นการปฏิรูปท่ี 5 : ความรู เทคโนโลยีและทรัพยากรมนุษยเพ่ือการบริหารจัดการน้ํา 

  ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ไดกําหนดกิจกรรมปฏิรูปประเทศท่ีจะสงผลใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสําคัญ (Big Rock) ในสวนของการบริหารจัดการน้ําไวในกิจกรรม

ปฏิรูปท่ี 3 การบริหารจัดการน้ําเพ่ือสรางเศรษฐกิจชุมชนในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน มีเปาหมายในการ

สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนหรือทองถ่ินเพ่ือบริหารจัดการน้ําดวยตนเอง เพ่ิมศักยภาพและทักษะดวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดย “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกิดความม่ันคง

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-2   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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ทางน้ํา อาหาร เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ เปนทองถ่ินและชุมชนท่ีเขมแข็ง พ่ึงตนเองไดบนความสมดุล

ดานทรัพยากรธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีเปาหมายในพ้ืนท่ีเหนืออางเก็บน้ําลําเชิงไกรและเหนืออางเก็บน้ําซับประดู โดย

การสรางเครือขายการบริหารจัดการน้ํารวมกับพ้ืนท่ีใกลเคียง เชื่อมโยงและฟนฟูเสนทางน้ําอยางเปนระบบ การ

ปรับปรุงนโยบายและการเชื่อมโยงองคกรท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายผลการบริการจัดการน้ําใน

พ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานอ่ืนตอไป 

 3) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) 

  แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ เปนแผนแมบทเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนดไวใน

ยุทธศาสตรชาติ ซ่ึงจะมีผลผูกพันตอหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของท่ีจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามนั้น รวมท้ังการ

จัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทซ่ึงจะนําไปสูการปฏิบัติ มีท้ังสิ้น 23 

แผนแมบท โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) ท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบริหารจัดการ

น้ําพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง คือ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น 19 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ ซ่ึง

มุงเนนการกําหนดเปาหมาย และแนวทางพัฒนาระบบจัดการน้ําท้ังระบบ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง เพ่ิมผลิตผล 

ในเรื่องการจัดการและการใชน้ําทุกภาคสวน โดยมีแนวทางพัฒนาประกอบดวยแผนยอย 3 แผน ดังนี้ 

  (1) แผนยอยการพัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุมน้ําท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ําของ

ประเทศ มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

   - จัดการน้ําเพ่ือชุมชนชนบท โดยจัดใหมีน้ําสะอาดใชทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ใน

ปริมาณ คุณภาพ และราคาท่ีเขาถึงได มีระบบการจัดการน้ําชุมชนท่ีเหมาะสมกับการพัฒนาในมิติเศรษฐกิจ 

สังคมและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  

   - จัดการน้ําเพ่ือสิ่งแวดลอม สงเสริมฟนฟู อนุรักษ พ้ืนท่ีตนน้ํา พ้ืนท่ีชุมน้ํา พ้ืนท่ีพักน้ํา 

แหลงน้ําธรรมชาติ (รวมลําน้ํา) แองน้ําบาดาล การระบายน้ําจากเมืองชายฝง ใหมีปริมาณและคุณภาพน้ํา และ

ใชประโยชนไดตามเกณฑของแตละลุมน้ํา และจัดทําแผนและดําเนินการปองกัน ฟนฟู รักษา รวมกับแผนรักษา

เขตตนน้ํา และการอนุรักษ ฟนฟู รักษาสภาพสิ่งแวดลอม แหลงน้ําธรรมชาติ (รวมลําน้ํา) ตามพ้ืนท่ีท่ีกําหนด 

ตามความสําคัญ และขอตกลงท่ีมีของแตละลุมน้ํา  

   - จัดระบบการจัดการน้ําในภาวะวิกฤติ ใหสามารถลดความสูญเสียและความเสี่ยงจาก

ภัยพิบัติท่ีเกิดจากน้ําตามหลักวิชาการ ใหอยูในขอบเขตท่ีควบคุมไดอยางมีประสิทธิภาพ และใหสามารถฟนตัว

ไดในเวลาอันสั้น โดยแบงตามลักษณะของแตละพ้ืนท่ีและลุมน้ํา 

   - จัดการบริหารน้ําเชิงลุมน้ําอยางมีธรรมาภิบาล ประกอบดวย (1) จัดการใหมีการ

จัดหาและใชน้ําท่ีสมดุล ทันสมัย ทันการณ และสรางความเปนธรรม ใชมาตรการท้ังทางโครงสราง กฎระเบียบ

การวางองคกรการจัดการ การจัดหาและใชน้ําท่ีไดสมดุล (2) มีระบบและกลไกการจัดสรรน้ํา การกําหนด

โควตาน้ําท่ีจําเปนและเปนธรรม เพ่ือการยกระดับผลิตภาพการใชน้ําใหเทียบเทาระดับสากล (3) การพัฒนา

รูปแบบเพ่ือยกระดับการจัดการน้ําในพ้ืนท่ี และลุมน้ํา (ท่ีเชื่อมโยงการตลาด การผลิต พลังงานของเสีย ตาม

แนวคิด circular economy) และการผันน้ําในพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญ (4) การเตรียมความพรอมทางบุคลากร 

สังคม สารสนเทศและการสื่อสาร การพัฒนาเครื่องมือการจัดการ (5) การหาทุนจากแหลงตางๆ (6) การ

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-3   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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ดําเนินการเพ่ือสรางสมดุล สรางวินัยของประชาชนในการใชน้ําและการอนุรักษอยางรูคุณคา พรอมท้ังมีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ สารสนเทศกับนานาชาติ (7) การดําเนินการรวมใชน้ํากับแมน้ําระหวางประเทศ โดย

พิจารณาและดําเนินการโครงการบูรณาการและเชื่อมโยงกับประเด็นความม่ันคงอ่ืน การพัฒนาดานอ่ืนรวมกับ

ระดับสากล และ (8) การศึกษา วิจัย พัฒนา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเก่ียวกับทรัพยากรน้ํา พรอมท้ังการใช

เทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือสนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตทาง

เศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

  (2) แผนยอยการเพ่ิมผลิตภาพของน้ําท้ังระบบ ในการใชน้ําอยางประหยัด รูคุณคา และสราง

มูลคาเพ่ิมจากการใชน้ําใหทัดเทียมกับระดับสากล มีแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

   - จัดการน้ําในเขตเมือง พัฒนาระบบน้ําในเมืองท่ีมีความเชื่อมโยง มีแหลงน้ําสํารอง 

ทบทวนและจัดทําแผนตามความสําคัญของแตละพ้ืนท่ี โดยใชน้ําจากหลายแหลง การใชน้ําซํ้าในพ้ืนท่ีวิกฤติ 

และสรางระบบระบายน้ํา ระบบกักเก็บน้ําในเมือง รวมถึงแนวคิดเมืองซับน้ํา (sponge city)  

   - จัดการน้ําเพ่ือการพัฒนา โดยทบทวนระบบน้ําตามการปรับโครงสรางเกษตร และ

อุตสาหกรรมท่ีเปลี่ยนไป เนนปรับโครงสรางการใชน้ํา กําหนดสัดสวนการใชน้ําในแตละภาคสวน มีระบบการ

ขออนุญาตใชน้ํา โดยพิจารณาตามเกณฑ ความสําคัญ และผลิตภาพการใชน้ํา ใชเทคโนโลยีสมัยใหม เพ่ือ

สนับสนุนการสรางมูลคาเพ่ิมของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมใน

อนาคต 

   - เพ่ิมผลิตภาพของการใชน้ํา โดยการใชน้ําอยางมีคุณคา การใชน้ําซํ้า การนําน้ํา

กลับมาใชใหม เพ่ิมประสิทธิภาพการสงและการใชน้ําทุกภาคสวน พรอมเพ่ิมการเก็บกักน้ําในพ้ืนท่ี 

  (3) แผนยอยการอนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติท่ัวประเทศ มีแนวทาง

การพัฒนาดังนี้ 

   - พิสูจนและสอบเขตตามเอกสารสิทธิ์ แนวแมน้ํา ลําคลอง และแหลงน้ําธรรมชาติ ให

ชัดเจนและข้ึนทะเบียนโดยหนวยงานรับผิดชอบหลัก โดยสํารวจ พิสูจนแนวเขตแมน้ําลําคลองและแหลงน้ํา

ธรรมชาติ และข้ึนทะเบียนแนวเขตแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาต ิ

   - จัดการ แกไขปญหา และปองกันการรุกล้ําแนวเขตแมน้ํา ลําคลอง และแหลงน้ํา

ธรรมชาติ โดยทําแผนรื้อถอนสิ่งกอสรางและอาคารท่ีรุกล้ําแมน้ํา ลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติและรับฟง

ความคิดเห็นและการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน 

   - อนุรักษฟนฟูและพัฒนาแมน้ํา ลําคลอง และแหลงน้ําธรรมชาติในทุกมิติ เชน ดาน

การระบายน้ํา เก็บกักน้ํา การจัดการคุณภาพน้ํา ขยะวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ํา การบํารุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ํา สุนทรียภาพทางธรรมชาติ ระบบนิเวศ ความหลากหลายทางชีวภาพ เปนตน  

   - จัดทําขอกําหนดในการออกแบบท้ังเชิงภูมิสถาปตยกรรมและวิศวกรรมเพ่ือการ

อนุรักษฟนฟูแมน้ํา ลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติ โดยตั้งคณะกรรมการเพ่ือกําหนดกรอบในการจัดทํา

ขอกําหนดในการออกแบบ และตั้งคณะทํางานประกอบดวยหนวยงานท่ีเก่ียวของ สถาบันการศึกษาและสมาคม

วิชาชีพ เพ่ือจัดทําขอกําหนดในการออกแบบในแตละดาน 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-4   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 4) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2565) 

  จัดทําบนพ้ืนฐานยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ท่ีเปนแผนแมบทหลักของประเทศ และเปาหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมท้ังปรับโครงสรางประเทศไทยไปสู

ประเทศไทย 4.0 สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยมีทิศทางการพัฒนาเพ่ือยกระดับประเทศไทยใหเปน

ประเทศท่ีพัฒนาแลว มีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สําหรับ

แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 2565) ประกอบดวย 

  - พัฒนากลุมทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพตามแนวทางการทองเท่ียวเชิงสรางสรรค ไดแก (1) กลุม

ทองเท่ียวอารยธรรมลานนาและกลุมชาติพันธุ (2) กลุมทองเท่ียวมรดกโลก (ทางประวัติศาสตร) (3) กลุม

ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ (4) กลุมทองเท่ียวท่ีมีเปาหมายเฉพาะ (เชน MICE ผจญภัย/กีฬา การพักผอน/เชิง

สุขภาพ พํานักระยะยาว) 

  - พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงระดับนานาชาติและสรางความเชื่อมโยงเพ่ือ

กระจายการทองเท่ียวท่ัวท้ังภาค โดยจังหวัดราชบุรี เพชรบุรี จัดอยูในกลุมประวัติศาสตรและศาสนา 

  - เสริมศักยภาพของโครงสรางพ้ืนฐาน และเมือง ท้ังเมืองหลักและเมืองชายแดน 

  - พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และสรางมูลคาเพ่ิมภายใตแนวคิดเกษตร

ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย ควบคูกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปใหมีความหลากหลายสอดคลอง

กับความตองการของตลาด พัฒนาภาคกลางใหเปนฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยในรูปแบบฟารมเกษตร

อัจฉริยะ (Smart Farm) โดยสงเสริมการลดใชสารเคมีในภาคเกษตร สนับสนุนการนําเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมมาใชในกระบวนการผลิต รวมถึงสนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกรในการวางแผนการผลิต

และการสรางเครือขายการตลาดใหมีประสิทธิภาพ     

  - ฟนฟูความอุดมสมบูรณทรัพยากรประมงทะเล โดยเรงรัดการอนุรักษ ฟนฟู และการ

จัดการใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบเหมาะสม ควบคูไปกับการสงเสริมและพัฒนา

อาชีพ เชน การสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเพ่ีอเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม การสงเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบาน รวมท้ังการสงเสริมและ

พัฒนาธุรกิจการประมง เปนตน ในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ําบริเวณชายฝงรอบ

อาวไทย ไดแก ประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ 

  - เปดประตูการคา การลงทุน และการทองเท่ียว เชื่อมโยงเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย-ภาค

กลาง-ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก พัฒนามาตรฐานดานชายแดนไทย-เมียนมาร บานพุน้ํารอน ดานเจดีย

สามองค และดานสิงขร เพ่ือเชื่อมโยงการคา การลงทุน และการทองเท่ียว กับเมียนมาร 

  - สงเสริมการสรางรายได และการมีงานทําของผูสูงอายุและคนยากจน 

  - ปองกันและแกไขปญหาหมอกควันในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนและจังหวัดตาก 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-5   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 5) ราง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 (พ.ศ.2566-2570) 

  การวางกรอบการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 มีความมุงหมายท่ี

จะเรงเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความเสี่ยงท่ีอาจสงผลกระทบท่ีรุนแรงและเสริมสราง

ความสามารถในการสรางสรรคประโยชนจากโอกาสท่ีเกิดข้ึนไดอยางเหมาะสมและทันทวงที การกําหนด     

ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ พลิกโฉมประเทศไทยสู 

“สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางย่ังยืน” โดยกําหนดเปาหมายหลักจํานวน 5 ประการ ประกอบดวย 

  1.  การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ

แขงขันของภาคการผลิตและบริการสําคัญใหสูงข้ึนและสามารถตอบโจทยพัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคม 

ยุคใหม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงเศรษฐกิจทองถ่ินและผูประกอบการรายยอยกับหวงโซมูลคาของ 

ภาคการผลิตและบริการเปาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีสงเสริมการคาการลงทุนและนวัตกรรม  

  2. การพัฒนาคนสําหรับโลกยุคใหม โดยพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสม

กับโลกยุคใหม ท้ังทักษะในดานความรู ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานท่ีดีของสังคม 

เตรียมพรอมกําลังคนท่ีมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เอ้ือตอการปรับโครงสราง 

เศรษฐกิจไปสูภาคการผลิตและบริการเปาหมายท่ีมีศักยภาพและผลิตภาพสูงข้ึน รวมท้ังพัฒนาหลักประกันและ 

ความคุมครองทางสังคมเพ่ือสงเสริมความม่ันคงในชีวิต  

  3.  การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ําท้ังในเชิงรายได ความ

ม่ังค่ัง และโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบางและผูดอยโอกาสใหมี โอกาส

ในการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดใหมีบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม  

  4.  การเปล่ียนผานไปสูความย่ังยืน โดยปรับปรุงการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและ

บริโภค ใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แกไขปญหามลพิษ

สําคัญ ดวยวิธีการท่ียั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ํา และลดการปลอยกาซเรือน

กระจก เพ่ือมุงสูความเปนกลางทางคารบอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้  

  5.  การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและความเส่ียง 

ภายใตบริบทโลกใหม โดยการสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปนสังคมสูงวัย การ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและกลไกทาง

สถาบันท่ีเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมท้ังปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารงานของ ภาครัฐให

สามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไดอยางทันเวลา  

มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล  

  ท้ังนี้ เพ่ือถายทอดเปาหมายหลักไปสูภาพของการขับเคลื่อนท่ีชัดเจนในลักษณะของวาระการ

พัฒนา (Agenda) ท่ีเอ้ือใหเกิดการทํางานรวมกันของหลายหนวยงานและหลายภาคสวนในการผลักดันการ

พัฒนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 จึงไดกําหนดหมุดหมายการ

พัฒนา จํานวน 13 ประการ ซ่ึงเปนการบงบอกถึงสิ่งท่ีประเทศไทยปรารถนาจะ ‘เปน’ มุงหวังจะ ‘มี’ หรือ

ตองการจะ ‘ขจัด’ การบรรลุเปาหมายหลักในชวงระยะเวลา 5 ป ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 ไดมีการ

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-6   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

พิจารณาถึงแนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับโลก สถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงผลการ

พัฒนาในประเทศในระยะเวลาท่ีผานมา ท้ังนี้ หมุดหมายการพัฒนาท่ีกําหนดข้ึนเปนประเด็นท่ีมีลักษณะเชิง

บูรณาการ ซ่ึงสามารถนําไปสูการพัฒนาท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไป

พรอมๆ กัน ทําใหหมุดหมายแตละประการสามารถสนับสนุนเปาหมายหลักไดมากกวาหนึ่งขอ โดยหมุดหมาย

ท้ัง 13 ประการ แบงออกไดเปน 4 มิติ ดังนี้  

  (1) มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย  

   หมุดหมายท่ี 1  ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง  

   หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน  

   หมุดหมายท่ี 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสําคัญของโลก  

   หมุดหมายท่ี 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง  

   หมุดหมายท่ี 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสําคัญของ

ภูมิภาค 

   หมุดหมายท่ี 6 ไทยเปนฐานการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะท่ีสําคัญของโลก 

  (2) มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  

   หมุดหมายท่ี 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเขมแข็ง มีศักยภาพสูง และ

สามารถแขงขันได  

   หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน  

   หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคม

ท่ีเพียงพอ เหมาะสม  

  (3) มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

   หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ํา 

   หมุดหมายท่ี 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

  (4) มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  

   หมุดหมายท่ี 12 ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนาแหง

อนาคต  

   หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน  

   โดยมีหมุดหมายการพัฒนาท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาบริหารจัดการน้ําพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง คือ 

หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศชั้นนําดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปน

จุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน หมุดหมายท่ี 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและ

ยุทธศาสตรทางโลจิสติกสท่ีสําคัญของภูมิภาค 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-7   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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 6) เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 

  ในป พ.ศ.2558 ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติไดรับรองวาระการพัฒนาอยางยั่งยืน ค.ศ.2030 

(The 2030 Agenda for Sustainable Development) และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) เพ่ือให

ประเทศตางๆ นําไปปฏิบัติใหบรรลุผลสําเร็จ ในชวงระยะเวลา 15 ป (เดือนกันยายน 2558 - สิงหาคม 2573) 

โดยเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืนเนนใหความสําคัญกับการปรับสมดุลท้ัง 3 มิติของการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ัง

ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ในรูปแบบบูรณาการและการมีสวนรวมเพ่ือไมท้ิงใครไวขางหลัง 

  ประเทศไทยซ่ึงเปนหนึ่งในประเทศท่ีรวมรับรองวาระการพัฒนาอยางยั่งยืน ค.ศ.2030 มีกรอบการ

พัฒนาของตนเองท่ีกําลังใชอยูเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยไดมีการบูรณาการไวในกรอบ

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) และ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2565) รวมท้ังนโยบายประเทศไทย 4.0 ดังนั้น

แผนงานและแผนงบประมาณของหนวยงานรัฐบาลท้ังหมดจึงถูกกําหนดใหสอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงและเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 

  เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ประกอบดวย 17 เปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน 169 เปาหมาย

เฉพาะเจาะจง แสดงในรูปท่ี 2.1-1  

 
ที่มา : โครงการวิจัยและสนับสนุนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move), 2563 

รูปท่ี 2.1-1 เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) 
 

 7) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 

ไดแก 

  (1)  การจัดการน้ําอุปโภคบริโภค มีเปาหมายดังนี้ 

   - พัฒนาระบบประปาเมือง 404 เมือง และขยายเขตประปาเมือง 9,816 แหง 

   - ขยายเขตระบบประปา/เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปา 20,034 หมูบาน 

   - พัฒนาน้ําประปา/น้ําดื่มใหไดมาตรฐานและราคาท่ีเหมาะสมใหครบทุกหมูบาน 

   - ประหยัดน้ํารอยละ 10 (ครัวเรือน/ราชการ/บริการ) 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-8   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

  (2) การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต มีเปาหมายดังนี้ 

   - ลดการใชน้ําทุกลุมน้ํา 152 ลาน ลบ.ม.ตอป 

   - เพ่ิมความจุแหลงน้ําเดิม 717 ลาน ลบ.ม.ตอป 

   - พ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝนและระบบกระจายน้ํา 11,741 ลาน ลบ.ม./พ้ืนท่ีรับประโยชน 12 ลานไร 

   - พัฒนาแหลงกักเก็บน้ํา 13,243 ลาน ลบ.ม./พ้ืนท่ีชลประทาน 18 ลานไร 

   - พัฒนาระบบผันน้ําและระบบเชื่อมโยง 3 ลุมน้ํา 2,596 ลาน ลบ.ม. 

   - เพ่ิมผลิตภาพการใชน้ํา 10 เทา (มูลคาน้ําตอหนวย) 

   - เพ่ิมน้ําตนทุนโดยการปฏิบัติการฝนหลวง เพ่ือลดความเสี่ยงภัยแลง 

   (3)  การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย มีเปาหมายดังนี้ 

   - ปรับปรุงลําน้ําธรรมชาติสายหลักและสาขา 5,500 กิโลเมตร 

   - ปองกันอุทกภัยชุมชนเมือง 764 แหง/พ้ืนท่ี 1.7 ลานไร 

   - จัดการพ้ืนท่ีน้ําทวม/พ้ืนท่ีชะลอน้ํา 3,680 ลาน ลบ.ม. 

   - บรรเทาอุทกภัยระดับลุมน้ําอยางเปนระบบทุกลุมน้ํา 

   - สนับสนุนการปรับตัวและหนีภัยทุกลุมน้ํา 

   - ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ํา 562 แหง 

   - ลดการชะลางพังทลายของดินพ้ืนท่ีเกษตรลาดชัน (ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นท่ี 3 และ 4) 

  (4)  การจัดการคุณภาพน้ํา มีเปาหมายดังนี้ 

   - ปองกันและลดการเกิดน้ําเสียท่ีแหลงกําเนิดทุกลุมน้ํา 15 พ้ืนท่ี/ 31 ลาน ลบ.ม.ตอป 

   - กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 456 แหง 

   - เพ่ิมประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย 105 แหง 

   - รักษาสมดุลของระบบนิเวศ 13 ลุมน้ําหลัก 

   - ฟนฟูแมน้ําลําคลองทุกลุมน้ํา และคูคลองสาขา 

  (5)  การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ํา มีเปาหมายดังนี้ 

   - อนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรม 3.5 ลานไร (ชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นท่ี 1 และ 2) 

   - ปองกันและลดการชะลางพังทลายของดินในพ้ืนท่ีตนน้ํา 1.45 ลานไร และพ้ืนท่ีเกษตร

ลาดชัน 20 ลานไร 

  (6)  การบริหารจัดการ มีเปาหมายดังนี้ 

   - จัดทํา ปรับปรุง กฎหมาย และองคกรดานการบริหารจัดการน้ํา 

   - พัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบพยากรณ 

   - ศึกษา วิจัย และพัฒนาแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ํา 

   - ประชาสัมพันธและการมีสวนรวม 

   - ติดตามและประเมินผล 

   - จัดทําแผนบริหารจัดการน้ํา 

   - ความรวมมือดานน้ําตางประเทศ 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-9   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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 8) นโยบายและแผนการสงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2560-2579 

ประกอบดวย 4 นโยบายหลัก 10 นโยบายยอย และ 23 ตัวชี้วัด ไดแก 

  (1) จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางม่ันคงเพ่ือความสมดุลเปนธรรมและย่ังยืน 

   1. อนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทาง

ชีวภาพอยางสมดุลยั่งยืนและเปนธรรม 

    ตัวช้ีวัดนโยบาย มีดังนี้  

    -  มีพ้ืนท่ีปาไมรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ 

    -  ดัชนีบัญชีการเปลี่ยนแปลงสถานภาพพันธุพืชและพันธุสัตวท่ีเสี่ยงตอการถูกคุกคาม 

(ลดลง) 

    -  สัดสวนท่ีดินท่ีมีการใชประโยชนไมเหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถนะของท่ีดิน 

(ลดลง) 

    -  มีการจําแนกเขตพ้ืนท่ีศักยภาพแร และเขตแหลงแรเพ่ือการทําเหมืองแรท่ีสําคัญ 

ครอบคลุมท้ังประเทศ 

    -  อัตราการจับสัตวน้ําตอการลงแรงประมงทะเลใน 1 ชั่วโมง ในนานน้ําไทย (เพ่ิมข้ึน)  

    -  ดัชนีความม่ันคงทางน้ํา (ระดับดีข้ึน) 

    -  สดัสวนการใชทรัพยากรน้ําตอ GDP (ลดลง) 

    -  สัดสวนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมยั่งยืนตอพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท้ังประเทศ (เพ่ิมข้ึน) 

  (2) สรางการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือความม่ันคงและย่ังยืน 

   1. สรางระบบเศรษฐกิจท่ีเก้ือกูล และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   2. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมตามลักษณะพ้ืนท่ี 

    ตัวช้ีวัดนโยบาย มีดังนี้ 

    -  ปริมาณการบริโภคทรพัยากรในประเทศตอ GDP (ลดลง) 

    -  สัดสวนการนําขยะกลับมาใชประโยชนใหม (เพ่ิมข้ึน) 

    -  คุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินและแหลงน้ําทะเลอยูในเกณฑดี (เพ่ิมข้ึน) 

    -  สัดสวนของสิ่งแวดลอมธรรมชาติและสิ่งแวดลอมศิลปกรรมท่ีมีการบริหารจัดการ

สิ่งแวดลอมบริเวณโดยรอบ (เพ่ิมข้ึน) 

  (3) ยกระดับมาตรการในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   1. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมดานสิ่งแวดลอม 

   2. สงเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   3. พัฒนาระบบฐานขอมูลและตัวชี้วัด 

   4. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-10   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

    ตัวช้ีวัดนโยบาย มีดังนี ้

    -  ดัชนีธรรมาภิบาลเพ่ือสิ่งแวดลอม (ระดับดีข้ึน) 

    -  ดัชนีผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green GDP) (ระดับ

ดีข้ึน) 

    -  งบประมาณภาครัฐเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เพ่ิมข้ึน) 

    -  รายไดจากภาษีและคาธรรมเนียมทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เพ่ิมข้ึน) 

    -  งบประมาณการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

(เพ่ิมข้ึน) 

  (4) สรางความเปนหุนสวนในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

   1. พัฒนาองคความรูและกิจกรรมเพ่ือสรางสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

   2. เสริมสรางความเขมแข็งและการมีสวนรวมใหกับทุกภาคสวนอยางบูรณาการ 

   3. เพ่ิมขีดความสามารถการพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศเชิงรุก 

    ตัวช้ีวัดนโยบาย มีดังนี้ 

    -  มีการดําเนินการเก่ียวกับการศึกษาเรื่องการพัฒนาอยางยั่งยืนและการเปนพลเมืองโลก 

    -  จํานวนองคกรภาคประชาสังคมท่ีเขามามีบทบาทอยางเขมขนในการดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (เพ่ิมข้ึน) 

    -  จํานวนการจางงานสีเขียว (Green Jobs) (เพ่ิมข้ึน) 

    -  สัดสวนปริมาณการจัดซ้ือจัดจางสินคาและบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (เพ่ิมข้ึน) 

    -  การดําเนินงานในประเทศท่ีตอบสนองตอความตกลงพหุภาคีดานสิ่งแวดลอม (MEAs) 

(เพ่ิมข้ึน) 

    -  สัดสวนของตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยนืดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีบรรลุ

ตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (เพ่ิมข้ึน) 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-11   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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 9) แผนจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2560-2564 

  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชวงเวลา 5 ป (พ.ศ.2560-2564) และเปนการดําเนินการตามมาตรา 35 แหง

พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 โดยการจัดทําแผนจัดการคุณภาพ

สิ่งแวดลอม พ.ศ.2560-2564 ไดนอมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักการการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มาเปนแนวทางในการกําหนดมาตรการเพ่ือใหการจัดการและแกไขปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ภายใตแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2560-2564 ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ 

สรุปไดดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและเปนธรรม ใหความสําคัญตอ

การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ โดยคํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว

ของระบบนิเวศธรรมชาติ เพ่ือรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติใหเกิดความสมดุลและเปนธรรม 

โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตรคือ ใหฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพไดรับการ

สงเสริมท้ังการอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนอยางสมดุลเปนธรรม และเกิดความม่ันคง 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การจัดการคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีดี ไดรับการปองกัน บําบัด และฟนฟู        

มุงเนนใหความสําคัญกับการปองกันปญหาสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนท่ีแหลงกําเนิด ลดปริมาณของเสียท่ีเกิดข้ึนใน 

ทุกข้ันตอน การสนับสนุนการนํากลับมาใชใหม และมีระบบการจัดการแบบรวมศูนยในการจัดการของเสีย       

ท่ีเกิดข้ึน 

  ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางคุมคาและ 

ย่ังยืน เพ่ือใหทุกภาคสวนใชทรัพยากรธรรมชาติอยางคุมคามีประสิทธิภาพและลดการเกิดผลกระทบตอ 

สิ่งแวดลอมใหนอยท่ีสุด และพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานทรัพยากรชีวภาพอยางยั่งยืน 

  ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางศักยภาพเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 

และสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศ โดยมีเปาหมายของยุทธศาสตรคือ ทุกภาคสวนมีศักยภาพในการ

รับมือตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และมีความพรอมในความรวมมือดานสิ่งแวดลอม

กับตางประเทศ ท้ังในระดับภูมิภาคและโลกท่ีเปนเชิงรุก 
 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-12   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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 10) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 

  ในสวนของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง จะเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือ

ตอนลาง 1 (ตาก) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 (อุทัยธานี) กลุมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (นครปฐม) กลุม

จังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี ) และกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 2 

(สมุทรสงคราม สมุทรสาคร) สรุปสาระสําคัญดังนี้  
 

แผนฯ แผนพัฒนาภาคเหนือ

ตอนลาง 1 

แผนพัฒนาภาคเหนือ

ตอนลาง 2 

แผนพัฒนาภาคกลาง 

ปริมณฑล 

แผนพัฒนาภาคกลาง 

ตอนลาง 1 

แผนพัฒนาภาคกลาง 

ตอนลาง 2 

วิสั
ยท

ัศน
 

“ศูนยกลางการบริการสี่แยก

อินโดจีน เช่ือมโยง เศรษฐกิจ 

สั ง ค ม  แ ล ะ บ ริ ก า ร ข อ ง

ภูมิภาคสูความม่ันคง ม่ังคั่ง 

และยั่งยืน” 

“เปนศูนยกลางธุรกิจขาว 

สินคาเกษตรปลอดภัย การ

ทองเที่ยวธรรมชาติและ

วั ฒนธ รรม ล้ํ า ค า ร ะ ดั บ 

ประเทศ” 

“เปนศูนยกลางการคาการลงทุน 

บริการธุรกิจและการพาณิชย การ

ผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ 

ศูนยกลางโลจิสติกส ศูนยบริการดาน

สุขภาพ (Medical Hub) แหลงผลิต

อาหารปลอดภัย การศึกษาระดับ

มา ตร ฐ าน ส า ก ลท อ ง เ ที่ ย ว เ ชิ ง

วัฒนธรรม สูการเปนเมืองนาอยู” 

“ศู น ย ก ล า ง สิ น ค า เ ก ษ ต ร 

อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือ

สุขภาพครบวงจรการทองเที่ยว

หลากหลายเช่ือมโยงอารยธรรม

ทวารวดี การคาและการลงทุน

ระดับสากลที่มีความสามารถใน

การแขงขันและการคาผานแดนสู

เอเชีย” 

“เ ป น ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต ภ า ค

ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ อ า ห า ร

ปลอดภัยอุตสาหกรรมที่ เปน

มิตรตอสิ่ งแวดลอม  แหล ง

ทองเที่ยวช้ันนําเชิงธรรมชาติ

แ ล ะ ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม อั น

ทรงคุณคา” 

ปร
ะเ

ด็น
ยทุ

ธศ
าส

ตร
 

ป ร ะ เ ด็ น ที่  1 พั ฒ น า

อุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะ

อาหารปลอดภัยบนความ

ต อ ง ก า รข อ ง ตล าด แล ะ

สงเสริมระบบตลาดอยาง

ยั่งยืน 

ป ร ะ เ ด็ น ที่  1 พั ฒ น า

โ ค ร ง ส ร า ง พ้ื น ฐ า น

กระบวนการผลิตขาว และ

สินคาเกษตรปลอดภัยที่ได

มาตรฐาน เพ่ือตอบสนอง

ความตองการของผูบริโภค

ทั้งในและตางประเทศ 

ประเด็นที่ 1 เพ่ิมความสามารถใน

การผลิตและศักยภาพของคนทํางาน 

และผูประกอบการ SMEs ทั้งในภาค

เกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 

และบริการ 

ประเด็นที่ 1 พัฒนาสินคาเกษตร 

อุตสาหกรรม และบริการ ใหได

คุณภาพ มาตรฐานยกระดับสูการ

เปนศูนยกลางสุขภาพครบวงจร 

ประเด็นที่ 1 พัฒนาคุณภาพ

การผลิตสินค า เกษตรและ

อุตสาหกรรม เกษตรให ไ ด

มาตรฐาน 

ประเด็นที่ 2 สรางสรรคการ

ทองเที่ยวและบริการมูลคา

สู ง บ น ฐ า น นิ เ ว ศ น แ ล ะ

ประวัติศาสตร 

ประเด็นที่ 2 สงเสริมการ

แปรรูป การตลาด และการ

กระจายสินคาเกษตร เพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิมและสรางขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

ประ เด็ นที่  2 พัฒนา โครงสร  า ง

พ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกสอยางเปน

ระบบ พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา 

ทรัพยากรธรรมชา ติและสิ่ งแวด 

ลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นที่ 2 สงเสริม อัตลักษณ

การท อง เที่ ยว เ ช่ื อมโยงกลุ ม

จังหวัด อารยธรรมทวารวดีไปยัง

แ ห ล ง ท อ ง เ ที่ ย ว ใ น ภู มิ ภ า ค

อา เ ซี ยน  แ ละยก ระ ดั บกา ร

ทองเที่ยวใหมีช่ือเสียง 

ประเด็นที่ 2 เพ่ิมศักยภาพการ

ทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาค

ก ล า ง ต อ น ล า ง  2 ใ ห เ ป น

ศูนยกลางการทองเที่ยวระดับ

นานาชาติ 

ปร ะ เ ด็ น ที่  3  ย ก ร ะ ดั บ

เครือขายการคา โครงขาย

การขนส งคมนาคมและ

ระบบโลจิสติกสจากกลุม

จังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 

สูภูมิภาคและอาเซียน 

ป ร ะ เ ด็ น ที่  3 พั ฒ น า

ศักยภาพการทองเที่ยวตาม

ม า ต ร ฐ า น เ พ่ื อ ดึ ง ดู ด

นักทองเที่ยว ทั้งชาวไทย

และชาวตางประเทศ 

ประเด็นที่ 3 การพัฒนาเมืองและ

ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต และ

ความปลอดภัยของประชาชนสูการ

เปนสังคมเมืองนาอยู   รองรับการ

เติบโตของกรุงเทพมหานคร 

ประเด็นที่ 3 พัฒนาและสงเสริม

การคาชายแดนและการคาผาน

แดนใหมีศักยภาพผลักดันเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนําไปสูการ

กระตุนใหเกิดการคา การลงทุน 

เช่ือมโยงการคาสูเอเชีย 

ประเด็นที่ 3 รักษาและฟนฟู

ท รั พ ย าก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่ ง แ ว ด ล อ ม เ พ่ื อ ก า ร ใ ช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

ประเด็นที่ 4 อนุรักษ ฟนฟู

และ จัดการ ใชป ระโยชน

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ

สิ่ งแวดลอมและพลังงาน

อยางยั่งยืน 

 ประเด็นที่ 4 พัฒนาการทองเที่ยวเชิง

อนุรักษและวัฒนธรรมอยางยั่งยืน 

ประเด็นที่ 4 ยกระดับการผลิต 

ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 

อุตสาหกรรม สินคาชุมชน และ

ภ า ค แ ร ง ง า น  ป รั บ เ ป ลี่ ย น

ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต โ ด ย เ น น

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม สูประเทศไทย  4.0 

การคาการลงทุน เช่ือมโยงการคา

สูเอเชีย 

ประเด็นที่  4 เส ริมสราง ขีด

ความสามารถดานการคา การ

ลงทุน และการคากับประเทศ

เพ่ือนบาน 

ประเด็นที่  5  เส ริมสร า ง

ความม่ันคงและยกระดับ

คุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ

และหลากหลายมิติ 

    

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-13   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 11) ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ประกอบดวย จังหวัดตาก อุทัยธานี 

ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
 

แผนฯ จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดราชบรุ ี จังหวัดกาญจนบุร ี

วิส
ัยท

ัศน
 “เมืองนาอยู ประตูการคาชายแดน” “เมืองทองเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตร

ปลอดภัย สังคมอุทัยผาสุก” 

“เมืองเกษตรสีเขียว เศรษฐกิจ

มั่นคง สังคมมีความสุข” 

“เมืองแหงความสุข การทองเที่ยว

และ เกษตรปลอดภั ย  ระบบ

เศรษฐกิจมั่นคง” 

ปร
ะเ

ด็น
ยทุ

ธศ
าส

ตร
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  1 การ

พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 

และแกไขปญหาความยากจน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริม

การทองเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคูวิถี

ชีวิตเอกลักษณและวัฒนธรรมของ

จังหวัดสูสากล  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา 

การเกษตรสีเขียวแบบครบวงจร 

และเมืองอาหารคุณภาพที่เติบโต

อยางมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสราง

สุขภาวะ  ความมั่ นคง  ความ

ปลอดภั ยและ สั งคมแห งการ

เรียนรู 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 การ

จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา

กระบวนการผลิตสินคาเกษตร

และเกษตรแปรรูปใหมีคุณภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 เสริมสราง

ความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจการคา 

การบริการ การทองเที่ยว ดวย

นวัตกรรม และบริการที่มีมูลคาสูง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม

การพัฒนาระบบเกษตรกรรม

อยางครบวงจร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 การ

พัฒนาผลิตภาพทางการเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม

และพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ

มั่นคง การดํารงชีวิตตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 การ

พัฒนาคุณภาพประชาชน และ

ความมั่นคงในคุณภาพชีวิตดวย

ห ลั ก ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ

พอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม

การทองเที่ยวตามอัตลักษณ และ

การทองเที่ยวคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 การ

สงเสริมการทองเที่ยว สินคา OTOP 

และการคาชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม

การบ ริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยาง

เปนระบบบนพื้นฐานการมีสวน

รวมของทุกภาคสวน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 การ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิ งแ วดล อ ม ท่ี สม ดุ ล  และ ใ ช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สงเสริม

การพัฒนาระบบเศรษฐกิจ เขต

เศรษฐกิจพิเศษและการคาชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  5 การ

บริหารจัดการภาครัฐ และการ

รักษาความมั่นคงชายแดนและ

ความสงบเรียบรอย 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-14   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

แผนฯ จังหวัดสุพรรณบุร ี จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมทุรสาคร จังหวัดสมทุรสงคราม 

วิส
ัยท

ัศน
 

“เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจ

เขมแข็ง คุณภาพชีวิตดีสังคมมี

สุข” 

“เมืองเกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัย 

แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร 

ศาสนาวัฒนธรรม สังคมแหงความรู 

และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 

“เมื องอุ ตสาหกรรมเชิ งนิ เวศ 

เกษตรและอาหารปลอดภั ย

ทองเที่ยวทางเลือกใหม สังคมเปน

สุข” 

“เมืองแหงวิถีชี วิต 3 น้ํ าอยาง

ยั่งยืน แหลงผลิตอาหารทะเลและ

การเกษตรปลอดภัยเพิ่มมูลคา

ผลผลิตใหมีมูลคาสูง มุงเนนการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และพรอม

รับตอการเปล่ียนแปลง” 

ปร
ะเ

ด็น
ยทุ

ธศ
าส

ตร
 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่ม

ศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร

และอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน 

เพื่อการแขงขันทางการคาและ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา

นครปฐมให เปนเมืองอัจฉริยะ 

(Smart City) โดย เน นด านการ

ขนสง (Transport) เมืองหลวงแหง

อาหารและการทองเที่ยว (Food 

Metropolis) และเมืองแหงสุขภาพ 

( Healthy City) ร อ ง รั บ สั ง ค ม

ผู สูงอายุ (Aging) และบริบทโลก 

(Global Content) 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนา 

สภาพแวดลอม ใหเปนเมืองนาอยู 

อยางยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่ม

ศักยภาพการทองเที่ยวใหเปน

ศูนยกลางการทองเที่ยวรูปแบบ

หลากหลายสอดคลองกับวิถีชีวิต

อยางยั่งยืน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนา 

การทองเที่ยวและการกีฬา เพื่อ

สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  2 สราง

ความแข็ งแกร งระดับพื้ นที่ ให

สามารถรองรับการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและกระจายความเจริญ 

การสรางความสุขใหกับประชาชน

ในทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริม

ภาคการผลิต การแปรรูปอาหาร

และการบริการสูตลาด สากล 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา

คุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย 

และเพิ่มขีดความสามารถในการ

แขงขันสินคาเกษตรและประมง 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 การ

สงเสริมคุณภาพส่ิงแวดลอมควบคู

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสู

ความยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 เพิ่ม

รายได  ลดรายจาย ลดปญหา

ครัวเรือนและส่ิงแวดลอม สราง

ความเสมอภาค และความเทา

เทียม โดยนําศาสตรพระราชามา

เปนแนวทางหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนา

คุณภาพชี วิ ต ส ง เส ริม  ชุ มชน

เขมแข็ง สรางสังคมแหงการเรียนรู 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  3 การ

ยกระดับคุณภาพชีวิต สรางความ

สมดุล เทาเทียม และมั่นคงในการ

ดํารงชีวิตของประชาชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 การ

ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่  4 สราง

เสริมประสิทธิภาพ ในการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดลอมอยางมีสวนรวมทุก

ภาคสวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-15   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 12) แผนพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับพ้ืนท่ีโครงการ 

  (1) โครงการพัฒนาแหลงน้ํา 

   1. โครงการพัฒนาแหลงน้ําในปจจุบัน จากการรวบรวมขอมูลโครงการพัฒนาแหลงน้ํา

ในลุมน้ําแมกลองท่ีกอสรางแลวเสร็จจนถึงป พ.ศ.2561 มีดังนี้ 

    -  โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ จํานวน 14 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 

26,660.00 ลาน ลบ.ม. มีพ้ืนท่ีชลประทานรวม 2.34 ลานไร  

    -  โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง จํานวน 18 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 

145.00 ลาน ลบ.ม. มีพ้ืนท่ีชลประทานและพ้ืนท่ีรับประโยชนรวม 129,611 ไร  

    -  โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กและสูบน้ําดวยไฟฟา จํานวน 213 โครงการ 

ความจุเก็บกักรวม 57.24 ลาน ลบ.ม. มีพ้ืนท่ีชลประทานและพ้ืนท่ีรับประโยชนรวม 256,090 ไร 

   2. โครงการพัฒนาแหลงน้ําในอนาคต 

    -  โครงการพัฒนาแหลงน้ําในอนาคต มีจํานวน 20 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 

96.51 ลาน ลบ.ม. มีพ้ืนท่ีชลประทานรวม 83,640 ไร และพ้ืนท่ีรับประโยชนรวม 65,585 ไร  

    -  โครงการท่ีอยูระหวางการดําเนินการศึกษา/มีการศึกษาวางแผนไว ประกอบดวย  

         โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม การ 

ผันน้ําจากเข่ือนศรีนครินทร เพ่ือบรรเทาปญหาภัยแลง จังหวัดกาญจนบุรี  

         โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) อางเก็บน้ําลําตะเพินตอนบน 

และระบบผันน้ํา จังหวัดกาญจนบุรี 

         โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอางเก็บน้ําบานหนองตาดั้ง 

จังหวัดราชบุรี 

    - แหลงน้ําขนาดเล็กประเภท สระ หนอง บึง ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง แยกเปนราย

ลําน้ําดังนี้ 

      พ้ืนท่ีลุมน้ําแมน้ําแควใหญ แมน้ําแควนอย และท่ีราบแมน้ําแมกลอง มี

แหลงน้ําขนาดเล็กตางๆ เชน สระเก็บน้ํา หนอง และบึง จํานวน 2,135 แหง ความจุรวม 75.22 ลาน ลบ.ม. 

      พ้ืนท่ีลุมน้ําลําภาชี มีแหลงน้ําขนาดเล็กตางๆ เชน สระเก็บน้ํา หนอง และ

บึง จํานวน 2,596 แหง ความจุรวม 42.23 ลาน ลบ.ม. 

      พ้ืนท่ีลุมน้ําหวยตะเพิน มีแหลงน้ําขนาดเล็กตางๆ เชน สระเก็บน้ํา หนอง 

และบึง จํานวน 168 แหง ความจุรวม 20.51 ลาน ลบ.ม. 

 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-16   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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   นอกจากนี้ไดมีการรวบรวมรายงานการศึกษาของหนวนงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เชน 

   1.  โครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง พ.ศ.

2549 โดยกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

   2.  การดําเนินการดานการรวบรวมขอมูลและวิเคราะหขอมูล โครงการพัฒนาระบบ

คลังขอมูล 25 ลุมน้ํา และแบบจําลองน้ําทวมน้ําแลง (ลุมน้ําแมกลอง) พ.ศ.2555 โดยสถาบันสารสนเทศ

ทรัพยากรน้ํา (องคการมหาชน) 

   3.  โครงการวางผังและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุมน้ําแมกลอง พ.ศ.2558 โดยกรม

โยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

   4.  โครงการวางผังระบบระบายน้ําเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.

2561 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

   5.  โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบปองกันน้ําทวม

พ้ืนท่ีชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ.2561 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

   6.  โครงการศึกษาความเหมาะสมและสํารวจออกแบบรายละเอียดระบบปองกันน้ําทวม

และระบบระบายน้ําหลัก เพ่ือบรรเทาปญหาน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชนลุมน้ําภาคกลาง ระยะท่ี 1 พ.ศ.2562 โดย 

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 

  (2) แผนงานโครงการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

   1. แผนงานท่ีเกี่ยวของกับการสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

กาญจนบุร ีประกอบดวย 
    1.1 การพัฒนาดานชายแดน 

     -  โครงการกอสรางดานศุลกากรบริเวณจุดผานแดนถาวรบานพุน้ํารอน 

     -  โครงการกอสรางอาคารควบคุมผูตองกักและอาคารท่ีพักอาศัย ณ จุดผานแดน

ถาวรบานพุน้ํารอน ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 

     -  โครงการกอสรางสํานักงานดานตรวจสัตวน้ําจังหวัดกาญจนบุรี 

    1.2  การพัฒนาชุมชนชายแดนและศูนยราชการชายแดน 

     -  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษดานการกอสรางถนนสายนอก ก 

และถนนสายใน สาย ข 

     -  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษดานการถมดินศูนยราชการ 

     -  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษดานการกอสรางอาคารขนสง

ผูโดยสาร 

     -  โครงการจัดตั้งศูนยบริการเบ็ดเสร็จในการบริหารแรงงานตางดาวในเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 

     -  โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษดานการกอสรางอาคารศูนยราชการ 

     -  โครงการเตรียมความพรอมในการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-17   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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    1.3  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

     -  โครงการอางเก็บน้ําหวยแมกระบาล 

     -  โครงการฝายหวยทรายแดง พรอมระบบสงน้าํ 

    1.4  การพัฒนาเสนทางคมนาคมเช่ือมโยงเครือขายเขาสูเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 

     -  โครงการกอสรางทางหลวงหมายเลข 3229 ตอนลําทราย-ดานแมธะม่ี  

(เขตแดนไทย/พมา) 

    1.5  การพัฒนาดานความม่ันคงชายแดน 

     -  โครงการดานการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงและการดูแลรักษาพ้ืนท่ีสงวน

หวงหามตามพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตหวงหามท่ีดิน พ.ศ.2481 

     -  โครงการการพัฒนาเพ่ือความม่ันคงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด

กาญจนบุรี ดานการปองกันประเทศ   

   2. แผนงานดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

    -  การประปาสวนภูมิภาค กอสรางระบบประปา เพ่ือรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษ (สถานีผลิตน้ําบานเกา) ปจจุบันแลวเสร็จใน ป 2563 

    -  การไฟฟาสวนภูมิภาค กอสรางสถานีไฟฟานิคมฯ ณ บานพุน้ํารอน ปจจุบัน

แลวเสร็จ 

    -  โครงการกอสรางทางหลวงพิเศษระหวางเมือง สายบางใหญ-กาญจนบุรี แบง

ออกเปน 2 ชวง 

     ชวงท่ี 1 โครงการทางหลวงพิเศษ หมายเลข 81 (มอเตอรเวย สายบางใหญ-

กาญจนบุรี) ดําเนินการกอสรางแลว 

            ชวงท่ี 2 โครงการทางหลวงพิเศษ หมายเลข 81 (มอเตอรเวย สายกาญจนบุรี-

บานพุน้ํารอน) (อยูในข้ันตอนการศึกษา) 

    -  โครงการเชื่อมทางรถไฟระหวางทาเรือน้ําลึกแหลมฉบัง-ทาเรือน้ําลึกทวาย 

    -  โครงการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 
 

2.2 การทบทวนขอมูลพ้ืนฐานที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่ลุมน้ํา 

 2.2.1 มิติดานกายภาพและส่ิงแวดลอม 

  - ลักษณะภูมิประเทศ ลุมน้ําแมกลองแบงตามสภาพภูมิประเทศไดเปน 2 สวน คือ  

(1) เขตลุมน้ําแมกลองตอนบนเริ่มตั้งแตเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรีท่ีลําน้ําแควใหญและแควนอยไหลมา

บรรจบกัน ข้ึนไปยังท่ีสูงในเทือกเขาท่ีเปนตนน้ํา สภาพภูมิประเทศสองฝงแมน้ําแควใหญเปนปาเขา มีศักยภาพ

และโอกาสในการพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานลม และการ

พัฒนาดานการทองเท่ียวเชิงนิเวศ (2) เขตลุมน้ําแมกลองตอนลาง คือ เขตท่ีราบลุมตั้งแตอําเภอเมืองกาญจนบุรี

ลงมาถึงอาวไทย มีลักษณะเปนท่ีราบลุมบริเวณกวาง มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาทางการเกษตร การ

พัฒนาเขตเศรษฐกิจการคา 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-18   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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  -  สภาพลุมน้ําลําน้ํา ลุมน้ําแมกลองมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 30,223.56 ตารางกิโลเมตร ในเชิง

กายภาพแบงพ้ืนท่ีลุมน้ําออกเปน 17 ลุมน้ําสาขา (รูปท่ี 2.2.1-1 และตารางท่ี 2.2.1-1) ครอบคลุมเขต

ปกครอง 258 ตําบล 34 อําเภอ ในเขตพ้ืนท่ี 8 จังหวัด ไดแก ตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 

ราชบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร มีแมน้ําแมกลองเปนลําน้ําสายหลัก มีลําน้ําสาขาท่ีสําคัญกับกิจกรรม

การใชน้ํา ไดแก แควใหญ แควนอย ลําตะเพิน และลําภาชี การพัฒนาการเกษตร ชลประทาน และอุตสาหกรรม

สวนใหญเกิดข้ึนในเขต ลุมน้ําแมกลองตอนลาง ท้ังนี้ สภาพพ้ืนท่ีดานทิศตะวันออกของเขตลุมน้ําแมกลอง

ตอนลางเปนที่ราบลุมตอเนื่องมีความลาดเทของพื้นที่ออกจากแมน้ําแมกลองไปยังแมน้ําทาจีน ระบบลุมน้ํา

แมกลองจึงมีความสัมพันธกับกิจกรรมการใชน้ําบางสวนของลุมน้ําทาจีนและลุมน้ําเจาพระยา โดยมีการนําน้ํา

จากแมน้ําแมกลองไปใชเพ่ือการเพาะปลูก อุปโภคบริโภค และผลักดันน้ําเค็มบริเวณปากแมน้ําท้ังในเขตลุมน้ํา

แมกลอง และลุมน้ําทาจีน ตลอดจนเปนแหลงน้ําท่ีสําคัญของการประปานครหลวง 
 

ตารางท่ี 2.2.1-1 รายละเอียดของลุมน้ําสาขาในลุมน้ําแมกลอง 

ลําดับ รหัส ลุมน้ําสาขา 
พ้ืนท่ี รอยละของพ้ืนท่ี

ในลุมน้ําแมกลอง 

ครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวน 

(ตร.กม.) (ไร) จังหวัด อําเภอ 

1 1401 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที่ 1 1,367.75 854,842.67 4.53 ตาก อุมผาง 

2 1402 หวยแมละมุง 693.52 433,449.01 2.29 ตาก อุมผาง 

3 1403 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที่ 2 1,367.25 854,529.18 4.52 ตาก อุมผาง 

4 1404 หวยแมจัน 698.03 436,267.41 2.31 ตาก อุมผาง 

5 1405 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที่ 3 2,339.11 1,461,945.61 7.74 กาญจนบุร ี ศรีสวัสดิ์ ทองผาภูมิ สังขละบุร ี

      ตาก อุมผาง 

      อุทัยธาน ี บานไร 

6 1406 หวยขาแขง 2,358.60 1,474,123.05 7.80 กาญจนบุร ี ศรีสวัสดิ์ 

      อุทัยธาน ี บานไร ลานสัก 

7 1407 แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที่ 1 3,846.17 2,403,853.56 12.73 กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ ทองผาภูมิ 

8 1408 หวยตะเพิน 2,517.09 1,573,182.23 8.33 กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุรี บอพลอย ศรีสวัสดิ์ หนองปรือ 

      สุพรรณบุร ี ดานชาง 

9 1409 แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที่ 2 210.48 131,547.82 0.70 กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุรี 

10 1410 แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที่ 1 2,752.09 1,720,058.91 9.11 กาญจนบุร ี ทองผาภูมิ สังขละบุร ี

11 1411 หวยปล็อก 945.40 590,874.15 3.13 กาญจนบุร ี ทองผาภูมิ 

12 1412 แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที่ 2 1,376.57 860,355.24 4.55 กาญจนบุร ี ไทรโยค ทองผาภูมิ 

13 1413 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่1 812.98 508,111.13 2.69 กาญจนบุร ี ไทรโยค ทองผาภูมิ 

14 1414 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่2 2,126.49 1,329,055.92 7.04 กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ีไทรโยค ดานมะขามเตี้ย 

15 1415 ลําภาชี 2,647.78 1,654,860.28 8.76 กาญจนบุร ี ดานมะขามเตี้ย 

      ราชบุร ี จอมบึง สวนผ้ึง บานคา 

16 1416 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่3 422.95 264,342.92 1.40 กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุรี ทามวง ดานมะขามเตี้ย 

17 1417 ที่ราบแมน้ําแมกลอง 3,741.33 2,338,328.61 12.38 กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุรี บอพลอย ทามะกา ทามวง พนมทวน 

      นครปฐม เมืองนครปฐม สามพราน 

      ราชบุร ี เมืองราชบุรี ดําเนินสะดวก จอมบึง บานโปง 

บางแพ โพธาราม ปากทอ วัดเพลง 

      สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บางคนที อัมพวา 

      สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บานแพว 

รวม 30,223.56 18,889,727.70 100.00   

ที่มา : โครงการจัดทําฐานขอมูลพื้นฐานลุมน้ํา 22 ลุมน้ํา, 2564 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-19   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 
 ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, 2564 

รูปที่ 2.2.1-1 ขอบเขตลุมนํ้าสาขาในลุมนํ้าแมกลอง 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-20   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

  - สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ในลุมน้ําแมกลองมีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,379.00 

มิลลิเมตร ปริมาณน้ําฝนสวนใหญจะเกิดข้ึนในชวงระหวางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม (รอยละ76.14) การ

วิเคราะหภาพรวมการกระจายตัวของปริมาณฝนเชิงพ้ืนท่ี พบวา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปผันแปร

อยูในชวง 535.95-5,019.80 มิลลิเมตร โดยปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงสุดจะอยูบริเวณ อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี  

อ.ไทรโยค (จ.กาญจนบุรี) และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปต่ําท่ีสุดอยูบริเวณ อ.เลาขวัญ อ.ศรีสวัสด์ิ อ.ทามะกา  

อ.ทามวง อ.พนมทวน (จ.กาญจนบุรี) อ.วัดเพลง  อ.จอมบึง อ.โพธาราม (จ.ราชบุรี) และมีปริมาณน้ําทารายป

เฉลี่ยท้ังลุมน้ํา 16,541.67 ลาน ลบ.ม. โดยมีปริมาณน้ําทารายเดือนสูงสุดในเดือนสิงหาคม 3,678.62 ลาน ลบ.ม. 

และต่ําสุดในเดือนกุมภาพันธ 408.87 ลาน ลบ.ม. (ดูตารางท่ี 2.2.1-2 ประกอบ) 

ตารางท่ี 2.2.1-2 ปริมาณน้ําฝน-น้ําทารายปเฉล่ียของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาในลุมน้ําแมกลอง 

รหัส ลุมน้ําสาขา 
พ้ืนท่ีรับน้ํา รอยละของพ้ืนท่ี ปริมาณฝนรายปเฉลี่ย (มม.) ปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย (ลาน ลบ.ม.) 

(ตร.กม.) ในลุมน้ํา ฤดูฝน ฤดูแลง รายป ฤดูฝน ฤดูแลง รายป 

1401 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่1 1,367.75 4.53 1,256.6 204.6 1,461.2 430.44 89.09 519.53 

1402 หวยแมละมุง 693.52 2.29 1,256.6 204.6 1,461.2 218.91 45.31 264.21 

1403 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่2 1,367.25 4.52 1,231.5 200.0 1,431.5 430.28 89.06 519.34 

1404 หวยแมจัน 698.03 2.31 1,257.4 204.6 1,462.0 220.32 45.60 265.92 

1405 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่3 2,339.11 7.74 1,544.8 165.7 1,710.5 734.39 152.00 886.39 

1406 หวยขาแขง 2,358.60 7.80 930.7 145.0 1,075.7 740.48 153.26 893.74 

1407 แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที ่1 3,846.17 12.73 845.6 172.6 1,018.2 1,204.91 249.39 1,454.30 

1408 หวยตะเพิน 2,517.09 8.33 813.0 186.4 999.4 198.60 82.16 280.76 

1409 แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที ่2 210.48 0.70 755.5 171.9 927.4 33.60 33.87 67.46 

1410 แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที ่1 2,752.09 9.11 2,510.9 196.7 2,707.6 3,986.38 248.51 4,234.88 

1411 หวยปลอก 945.40 3.13 1,676.6 192.5 1,869.0 1,375.85 85.77 1,461.62 

1412 แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที ่2 1,376.57 4.55 1,567.3 189.2 1,756.5 962.42 792.80 1,755.22 

1413 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่1 812.98 2.69 1,397.0 230.6 1,627.7 557.34 83.19 640.54 

1414 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่2 2,126.49 7.04 1,077.9 155.2 1,233.1 926.14 625.12 1,551.27 

1415 ลําภาชี 2,647.78 8.76 894.9 207.5 1,102.3 402.48 146.80 549.28 

1416 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่3 422.95 1.40 852.0 178.8 1,030.8 185.52 125.22 310.74 

1417 ที่ราบแมน้ําแมกลอง 3,741.33 12.38 822.2 123.5 945.7 544.83 341.64 886.46 

รวมลุมน้ําแมกลอง 30,223.56 100.00 1,202.6 176.4 1,379.0 13,152.88 3,388.79 16,541.67 

ที่มา: บริษัทที่ปรึกษา 
 

  - ความเหมาะสมของดินสําหรับการเพาะปลูก จากการศึกษากลุมชุดดินในพ้ืนท่ีลุมน้ํา   

แมกลอง พบวา ช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกขาว อยูในบริเวณท่ีลุม มีท้ังหมดมีจํานวน 720,291 ไร 

(รอยละ 3.81 ของพ้ืนท่ีลุมน้ํา) สวนใหญมีความเหมาะสมสําหรับปลูกขาวในระดับดี สําหรับดินในท่ีดอนและ

ดินในท่ีภูเขาท้ังหมด ไมเหมาะสมสําหรับปลูกขาว ช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกพืชไร ในระดับ   

ปานกลางถึงดี มีอยูรวมกันประมาณ 2,736,777 ไร (รอยละ 14.49 ของลุมน้ํา) ท้ังหมดเปนกลุมชุดดินในท่ีดอน 

ช้ันความเหมาะสมของดินสําหรับปลูกไมผลและไมยืนตน ในระดับปานกลางถึงดี มีอยูรวมกันประมาณ 

2,102,331 ไร (รอยละ 11.13 ของลุมน้ํา) ท้ังหมดเปนกลุมชุดดินในท่ีดอน สําหรับดินในท่ีลุมและดินในท่ีภูเขา

ท้ังหมดจัดวาเปนดินท่ีไมเหมาะสมสําหรับปลูกพืชไร ไมผลและไมยืนตน 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-21   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

  - การใชประโยชนท่ีดินปจจุบัน ลุมน้ําแมกลองมีพ้ืนท่ี 18,889,728 ไร สามารถแบงกลุม

การใชประโยชนท่ีดินในลุมน้ําออกเปน 6 ประเภท คือ พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (รอยละ 24.06 ของลุมน้ํา) พ้ืนท่ีอยู

อาศัยและสิ่งปลูกสราง (รอยละ 2.99 ของลุมน้ํา) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม (รอยละ 0.32 ของลุมน้ํา) พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพ

เปนปาไม-ปาละเมาะ (รอยละ 67.12 ของลุมน้ํา) พ้ืนท่ีแหลงน้ํา (รอยละ 3.30 ของลุมน้ํา) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด ไดแก 

พ้ืนท่ีรกราง บอดิน บอทราย หินโผล ท่ีลุมชื้นแฉะ เปนตน (รอยละ 2.20 ของลุมน้ํา) 

   สภาพการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการเกษตรในลุมน้ําแมกลอง พบวา เปนพ้ืนท่ีนาขาว รอยละ 

2.82 ของลุมน้ํา เปนพ้ืนท่ีปลูกพืชไร (ออย มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว) รอยละ 12.39 ของลุมน้ํา  

เปนพ้ืนท่ีปลูกไมผล รอยละ 3.06 ของลุมน้ํา ไมยืนตน รอยละ 3.71 ของลุมน้ํา เปนพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  

รอยละ 0.79 ของลุมน้ํา พ้ืนท่ีท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีการเกษตรอ่ืนๆ 

  - พ้ืนท่ีอนุรักษและทรัพยากรสัตวปา 

   1)  ทรัพยากรปาไม เขตการใชประโยชนทรัพยากรและที่ดินปาไมในพื้นที่ปาสงวน

แหงชาติในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีพ้ืนท่ีรวม 17,390.14 ตารางกิโลเมตร เปนเขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน 

C) 14,539.78 ตารางกิโลเมตร (48.11%) เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (โซน E) 2,347.44 ตารางกิโลเมตร 

(7.77%) เขตพ้ืนท่ีปาที่เหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) 451.25 ตารางกิโลเมตร (1.49%) และพ้ืนท่ีกันออก 

51.67 ตารางกิโลเมตร (0.17%)  

   2)  ปาชายเลน จากขอมูลของสํานักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ป 2563 พบวา 

พ้ืนท่ีปาชายเลนในจังหวัดสมุทรสงครามมีพ้ืนท่ีปาชายเลนคงสภาพรวมท้ังสิ้น 16,427 ไร และมีทรัพยากรสัตว

ทะเลท่ีพบบริเวณชายฝงท่ีสําคัญ 5 ชนิด ไดแก วาฬบรูดา โลมาอิรวดี โลมาหัวบาตรหลังเรียบ เตาตนุ และเตากระ 

พันธุไมปาชายเลนท่ีสําคัญและพบมาก ไดแก แสมทะเล แสมขาว แสมดํา โกงกางใบเล็ก โกงกางใบใหญ เปนตน  

   3)  พื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา จากขอมูล

ของกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช พ.ศ.2564 พบวา พื้นที่ลุมน้ําแมกลองมีพื้นที่อุทยานแหงชาติ 

เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา รวมทั้งสิ ้น 18,107.88 ตารางกิโลเมตร (11,317,425 ไร)     

คิดเปนรอยละ 59.91 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ซ่ึงประกอบดวย อุทยานแหงชาติ 9 แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา 

5 แหง และเขตหามลาสัตวปา 6 แหง  

   4) แหลงมรดกโลก พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองมีแหลงมรดกโลกทางธรรมชาติท่ีไดรับการ

ประกาศข้ึนทะเบียนมรดกโลกจากองคการเพ่ือการศึกษา วิทยาศาสตร และวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ 

(UNESCO) จํานวน 2 แหง ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรและหวยขาแขง และกลุมปาแกงกระจาน 

  - พ้ืนท่ีชุมน้ํา (Wetland) จากทะเบียนรายนามพ้ืนท่ีชุมน้ําของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2552 พบวา ลุมน้ําแมกลองมีพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระหวาง

ประเทศหรือแรมซารไซต จํานวน 1 แหง ไดแก ดอนหอยหลอด มีขอบเขตพ้ืนท่ีประมาณ 875 ตารางกิโลเมตร 

อยูในขอบเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม มีพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ 5 แหง และมีพ้ืนท่ีชุมน้ํา 

ท่ีมีความสําคัญระดับชาติ 5 แหง 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-22   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

  - คุณภาพน้ําผิวดิน จากขอมูลผลการติดตามตรวจสอบและเฝาระวังคุณภาพน้ําแหลงน้ํา 

ผิวดิน ของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 8 (ราชบุรี) และกรมควบคุมมลพิษ 

   1)  แมน้ําแมกลอง (1) บริเวณหนาโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา อําเภอเมืองฯ 

จังหวัดสมุทรสงคราม (MK02) พบวามีคาความสกปรกในรูปสารอินทรีย (BOD) สูงเกินมาตรฐาน (2) บริเวณ

สะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี (MK07) รวมถึงคลองสาขาของแมน้ําแมกลอง 

มีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมากถึงเสื่อมโทรมตลอดท้ังสาย โดยพบการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม 

(FCB) ท่ีอยูในอุจจาระของสัตวเลือดอุน เชน มนุษย สุกร เปนตน มีคาสูงเกินเกณฑมาตรฐาน สาเหตุสําคัญเกิด

จากน้ําท้ิงจากชุมชน ฟารมสุกร หรือสถานประกอบการตางๆ ยังไมไดผานการบําบัด หรือผานการบําบัดแลว 

แตยังไมเปนไปตามมาตรฐาน  
   2)  แมน้ําแควใหญ ชวงท่ีไหลผานอําเภอเมืองกาญจนบุรี พบคาออกซิเจนท่ีละลายในน้ํา 

(DO) ต่ํากวามาตรฐาน ซ่ึงสาเหตุเกิดจากการปนเปอนของสารอินทรียหรือสิ่งปฏิกูลจากการระบายน้ําท้ิงของ

กิจกรรมโดยรอบ  
   3)  แมน้ําแควนอย ชวงท่ีไหลผานชุมชน/รีสอรท คุณภาพน้ํามีแนวโนมเสื่อมโทรมลง 

ไดแก (1) บริเวณสถานีสะพานทาเสา อําเภอไทรโยค (KN2.5) และ (2) โรงแรมหมูบานริเวอรแคว อําเภอไทรโยค 

จังหวัดกาญจนบุรี (KN03) พบวาการปนเปอนของแบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมท้ังหมด (TCB) สูงเกินมาตรฐาน 

โดยสาเหตุเกิดจากการปนเปอนของแบคทีเรีย จากการระบายน้ําท้ิงของกิจกรรมโดยรอบท่ีไมไดผานการบําบัด

ท่ีถูกวิธี หรือท่ีผานการบําบัดแลวแตยังไมเปนไปตามมาตรฐาน 

   คาความเค็มของน้ําผิวดิน ผลการตรวจวัดคาความเค็มของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาคท่ี 8 

และกรมควบคุมมลพิษ พบวา มีสถานีท่ีมีคาความเค็มเกินมาตรฐานสําหรับเปนน้ําดิบเพ่ือผลิตน้ําประปาและ

เพ่ือการชลประทาน จํานวน 3 สถานี นับจากสถานีปากแมน้ําแมกลอง (MK01) ไปจนถึงหนาท่ีวาการ อําเภอ

อัมพวา (MK03) คิดเปนระยะทางตามลําน้ํา 18.4 กิโลเมตร โดยมีคาท่ีสูงท่ีสุดในป 2562 เนื่องจากปริมาณน้ํา

ตนทุนของลุมน้ําอยูในเกณฑต่ําไมสามารถผลักดันน้ําเค็มได รวมท้ังมีปจจัยจากระดับน้ําทะเลหนุนสูง 3-6 

มิลลิเมตร/ป (กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม, 2562) 
  - อุทกธรณีวิทยาและน้ําใตดิน ลักษณะอุทกธรณีวิทยาของลุมน้ําแมกลอง ประกอบดวย 

ชั้นน้ําบาดาลในตะกอนหินรวน และชั้นน้ําบาดาลในหินแข็ง จากการรวบรวมขอมูลพบวา สภาพอุทกธรณี   

การใหน้ําของชั้นน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีพ้ืนท่ีใหน้ํารวมท้ังลุมน้ําแมกลอง 30,117.82 ตาราง

กิโลเมตร สวนใหญมีศักยภาพการใหน้ําบาดาล นอยกวา 2 ลบ.ม./ชั่วโมง โดยครอบคลุมพ้ืนท่ี 24,666.19 

ตารางกิโลเมตร เม่ือพิจารณาศักยภาพน้ําบาดาลท่ีสามารถพัฒนานําไปใชไดโดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีปริมาณท้ังหมด 1,909 ลาน ลบ.ม./ป  
   ขอมูลปริมาณการใชน้ําตามใบอนุญาตกรมทรัพยากรน้ําบาดาลดานอุปโภคหรือบริโภค 

ดานเกษตรกรรม และดานธุรกิจในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง พบวา ในป 2564 มีบอน้ําบาดาลท่ีผานการอนุญาต 

1,915 บอ รวมปริมาณการขออนุญาตใชน้ําบาดาลตามใบอนุญาต 160.21 ลาน ลบ.ม./ป แบงเปนดานอุปโภค

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-23   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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หรือบริโภค 580 บอ รวมปริมาณการใชน้ํา 17.56 ลาน ลบ.ม./ป ดานเกษตรกรรม 433 บอ รวมปริมาณการ

ใชน้ํา 12.15 ลาน ลบ.ม./ป และดานธุรกิจ 902 บอ รวมปริมาณการใชน้ํา 130.50 ลาน ลบ.ม./ป  
   ขอมูลพ้ืนฐานบอน้ําบาดาลตื้นสวนตัวและบอน้ําบาดาลตื้นสาธารณะระดับอําเภอจาก

ฐานขอมูลกรมพัฒนาการชุมชน พ.ศ.2564 (กชช.2ค) พบวา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีบอน้ําบาดาลตื้นรวมท้ังหมด 

16,686 บอ คิดเปนปริมาณการใชน้ําบาดาลระดับตื้น (อางอิงแนวทางการประเมินจากกรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 

2563) ในพ้ืนท่ี 180.37 ลาน ลบ.ม./ป เม่ือรวมปริมาณการใชน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีโครงการลุมน้ําแมกลองจากท่ี

กลาวมาขางตน พบวา ปริมาณการใชน้ําบาดาลท้ังสิ้นประมาณ 340.58 ลาน ลบ.ม./ป เม่ือเปรียบเทียบกับ

ศักยภาพน้ําบาดาลท่ีสามารถนํามาใชไดโดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงมีปริมาณท้ังหมด 1,909 

ลาน ลบ.ม./ป พบวายังมีศักยภาพในการพัฒนาน้ําบาดาลข้ึนมาใชไดตามวัตถุประสงค อยางไรก็ตามควร

พิจารณาปริมาณการใชน้ําบาดาลจากบอน้ําบาดาลท่ีอยูนอกเหนือการขออนุญาตใชน้ําบาดาลตามใบอนุญาต

รวมดวย  
   สําหรับในประเด็นของคุณภาพน้ําบาดาล ทําการสํารวจเก็บตัวอยางคุณภาพน้ําบาดาล 

2 ชวงฤดูกาล คือ ชวงฤดูแลง (พฤษภาคม 2564) และชวงฤดูฝน (กรกฎาคม 2564) พบวา ภาพรวมคุณภาพ

น้ําบาดาลในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองสวนใหญแสดงลักษณะน้ํากระดางชั่วคราว หรือน้ําออน ยกเวนพ้ืนท่ีติดชายฝง

ทะเลท่ีแสดงลักษณะเปนน้ํากรอยหรือน้ําเค็มจากการรุกล้ําของน้ําทะเล (อางอิงจากรายงานกรมทรัพยากร 

น้ําบาดาล พ.ศ.2563) พบมีคาเหล็กและแมงกานีสเกินเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

ในบางพ้ืนท่ี และพบวามีการปนเปอนฟคัลโคลิฟอรมแบคทีเรียในหลายพ้ืนท่ีจึงตองตรวจติดตามและเฝาระวัง

คุณภาพน้ําบาดาลอยางตอเนื่องตอไป 

 2.2.2 มิติดานสังคม 

  -   ประชากร จากขอมูลป 2562 พบวาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีประชากรรวม 1,756,499 คน 

(ตารางท่ี 2.2.2-1) การขยายตัวของประชากรมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในพื้นที่ตนน้ําและตอนกลาง

ของลุ มน้ําแมกลอง ประชากรมีความตองการพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอยูอาศัยมากขึ้น 

ขณะท่ีพ้ืนท่ีตอนลางของลุมน้ําแมกลองกลับมีสัดสวนประชากรตอลุมน้ําลดลง 

  -   ระบบเมืองและชุมชน การจัดระบบเมืองและบทบาทหนาท่ีของชุมชนเมืองในระดับ

อนุภาคกลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 และกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 

พ.ศ.2564 จําแนกเมืองศูนยกลางในการใหบริการของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองไดต้ังแตระดับอนุภาคจนถึงระดับ

อําเภอ ซ่ึงมีบทบาทท่ีหลากหลายท้ังศูนยกลางการทองเท่ียว การคาการลงทุน การเกษตรท่ีสงผลตอการบริหาร

จัดการน้ํา โดยศูนยกลางระดับอนุภาคในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองอยูท่ีอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มาจนถึง

ตําบลลุมสุม อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีทิศทางการพัฒนาเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

ประวัติศาสตร ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวดี 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-24   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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ตารางท่ี 2.2.2-1 ประชากรท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ป 2552, 2557 และ 2562 

รหัส ลุมนํ้าสาขา 

รอยละ

ของ

พ้ืนที่ใน

ลุมนํ้า

แมกลอง 

2552 2557 2562 

จํานวน 

รอยละของ

ประชากร

ในลุมนํ้า

แมกลอง 

จํานวน 

รอยละของ

ประชากร

ในลุมนํ้า

แมกลอง 

จํานวน 

รอยละของ

ประชากร

ในลุมนํ้า

แมกลอง 

1401 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่1 4.52 12,346 0.74 13,395 0.78 17,445 0.99 

1402 หวยแมละมุง 2.30 618 0.04 649 0.04 773 0.04 

1403 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่2 4.52 4,383 0.26 5,120 0.30 8,219 0.47 

1404 หวยแมจัน 2.31 5,248 0.31 6,310 0.37 10,898 0.62 

1405 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่3 7.74 8,707 0.52 9,702 0.57 8,554 0.49 

1406 หวยขาแขง 7.80 10,382 0.62 10,932 0.64 11,429 0.65 

1407 แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที่ 1 12.72 48,438 2.91 50,347 2.94 53,404 3.04 

1408 หวยตะเพิน 8.33 107,751 6.46 114,025 6.65 114,701 6.53 

1409 แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที่ 2 0.70 27,119 1.63 29,428 1.72 26,937 1.53 

1410 แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที่ 1 9.11 36,228 2.17 33,204 1.94 40,762 2.32 

1411 หวยปลอก 3.13 15,052 0.90 14,232 0.83 16,862 0.96 

1412 แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที่ 2 4.55 32,851 1.97 30,905 1.80 36,426 2.07 

1413 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่1 2.69 9,367 0.56 9,072 0.53 11,558 0.66 

1414 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่2 7.03 54,888 3.29 55,988 3.27 66,720 3.80 

1415 ลําภาช ี 8.76 104,240 6.25 125,094 7.30 125,094 7.12 

1416 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่3 1.41 38,631 2.32 39,186 2.29 41,166 2.34 

1417 ที่ราบแมน้ําแมกลอง 12.38 1,145,769 69.03 1,165,789 68.06 1,165,551 66.36 

 รวม 100.00 1,662,018 100.00 1,713,378 100.00 1,756,499 100.00 

ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา 
 

 2.2.3 มิติดานเศรษฐกิจ 

  - การเกษตรและปศุสัตว ลุมน้ําแมกลองมีพ้ืนท่ีการเกษตร จํานวน 4,545,669 ไร แบงเปน

พ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน 3,242,165 ไร (รอยละ 71.32 ของพ้ืนท่ีการเกษตร) และพ้ืนท่ีเกษตรชลประทาน 1,303,504 

ไร (รอยละ 28.68 ของพ้ืนท่ีการเกษตร) นอกจากนี้ยังมีพ้ืนท่ีชลประทานของโครงการสงน้ําหลายโครงการท่ีอยู

นอกพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองอีก 1,442,064 ไร รวมมีพ้ืนท่ีชลประทานท้ังในลุมและนอกลุมท่ีใชน้ําตนทุนจากลุมน้ํา

แมกลอง 2,745,568 ไร พืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ ไดแก ออย ขาว มันสําปะหลัง ไมผลผสม (มะมวง ลําไย ลิ้นจี่ 

มะพราว) ไมยืนตน และพืชผัก  
   ในเขตอาศัยน้ําฝน บริเวณพ้ืนท่ีราบลุมตอนลางใชปลูกขาวนาป ท่ีดอนใชปลูกพืชไรอายุสั้น 

เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว ในฤดูแลงสวนใหญไมมีการปลูกพืชเนื่องจากไมมีน้ํา นอกจากนั้นในท่ีดอนยังใชปลูกออย

โรงงาน สําหรับไมยืนตน (ยางพาราและยูคาลิปตัส) ไมผล (มะมวงพันธุดี ลิ้นจี่) เปนพืชตลอดป ในเขต

ชลประทาน ท่ีราบลุมใชปลูกขาว และมีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําในพ้ืนท่ีตอนลางของลุมน้ํา มีการปลูกพืชฤดูแลง 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-25   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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เชน ขาวนาปรัง พืชไรอายุสั้น พืชผัก ในท่ีดอนใชปลูกพืชไรอายุสั้น ขาวโพดเลี้ยงสัตว สําหรับไมผล (มะมวง 

ลิ้นจี่ สมโอ กลวยน้ําวา) เปนพืชตลอดป 

  - อุตสาหกรรม ปจจุบันพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีนิคมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 1 แหง คือ 

นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําจํานวน 2,799 แหง จํานวนเงินลงทุน 

228,389.17 ลานบาท และจํานวนคนงานรวม 137,827 คน โดยโรงงานสวนใหญอยูในหมวดอุตสาหกรรม

อาหาร ขณะเดียวกันก็มีวิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน จํานวน 1,867 แหง โดยสวนใหญจะอยูใน

ลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําแมกลอง และลุมน้ําสาขาหวยตะเพิน 

  - การทองเท่ียวและนันทนาการ ในป พ.ศ.2562 ลุมน้ําแมกลองมีจํานวนผูเยี่ยมเยือนท้ังสิ้น 

15,628,172 คน โดยสวนใหญเปนนักทองเท่ียวแบบเชาไปเย็นกลับ (นักทัศนาจร) ในภาพรวมจํานวนผูเยี่ยม

เยือน ตั้งแตป พ.ศ.2558-2562 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนทุกป โดยเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยประมาณรอยละ 7.44 

ตอป ขณะท่ีการประมาณการรายไดจากจํานวนนักทองเท่ียว พบวามีอัตราการเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 7.27  

  - การคมนาคมขนสง สวนใหญในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองการคมนาคมขนสงทางถนนเปนถนน

ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และมีถนนทางหลวงชนบท (ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท) 

เชื่อมตออําเภอตางๆ การคมนาคมขนสงทางราง ท่ีสําคัญคือโครงขายทางรถไฟเชื่อมโยงภาคกลาง-ภาค

ตะวันตก 2 เสนทาง คือ ทางรถไฟสายแมกลอง (บานแหลม-แมกลอง) และทางรถไฟสายธนบุรี-กาญจนบุรี-

น้ําตก (สถานีทาเรือนอยถึงสถานีน้ําตก) อยูในการดูแลของการรถไฟแหงประเทศไทย การคมนาคมขนสงทาง

น้ํา ปจจุบันแมน้ําแมกลองยังไมสามารถเดินเรือไดจนถึงจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องจากติดปญหารองน้ําตื้นและ

โขดหินกลางแมน้ํา บริเวณอําเภอบานโปงและโพธาราม จังหวัดราชบุรี การใชประโยชนจึงเกิดเฉพาะบริเวณ

ปากแมน้ํา ทําใหการคมนาคมในแมน้ําแมกลองเนนไปเพ่ือการทองเท่ียวมากกวาการขนสงสินคา 

  - ระบบประปา ประกอบดวย การประปานครหลวง มีพ้ืนท่ีบริการครอบคลุม 3 จังหวัด คือ 

กรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ โดยการประปานครหลวงฝงตะวันตก ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีฝงตะวันตกของแมน้ํา

เจาพระยาจะรับน้ําดิบจากแมน้ําแมกลอง บริเวณเข่ือนแมกลอง ลําเลียงผานคลองประปาฝงตะวันตกเขาสู

โรงงานผลิตน้ํามหาสวัสดิ์ ปริมาณความตองการน้ําในปจจุบัน คือ 694 ลาน ลบ.ม./ป การประปาสวนภูมิภาค 

ลุมน้ําแมกลองอยูในเขตการบริการของการประปาสวนภูมิภาคเขต 3 ขอมูลป 2563 มีจํานวนผูใชน้ํา 290,044 

ราย มีปริมาณน้ําผลิต 190 ลาน ลบ.ม./ป ประปาหมูบาน ในพ้ืนท่ีลุมน้ํามีระบบประปาหมูบาน 2,126 แหง 

เปนระบบประปาบาดาล 1,147 แหง เปนระบบประปาผิวดิน 317 แหง ท่ีเหลือไมระบุรายละเอียด 

  - พ้ืนท่ีเส่ียงภัย พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองท่ีมักจะเกิดน้ําทวมจะอยูบริเวณพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรี 

จังหวัดกาญจนบุรี และบางสวนของจังหวัดนครปฐมในเขต อ.เมืองนครปฐม อ.สามพราน โดยพ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัย

สวนใหญจะเกิดในลักษณะทวมขังเปนครั้งคราว (1-4 ครั้ง ในรอบ 12 ป) มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 401,841.10 ไร คิดเปน

รอยละ 96 ของพ้ืนท่ีน้ําทวมท้ังหมด พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแลง มีกระจายอยูท่ัวท้ังลุมน้ํา สวนใหญรอยละ 85.41 ของ

พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังหมด เปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลงนอย (เกิด 1-2 ครั้ง ในรอบ 5 ป) โดยจากผลการศึกษา พ้ืนท่ีเส่ียงภัย 

Area-based มี 4 พ้ืนท่ี ไดแก (1) Area-based ลุมน้ําลําตะเพิน และ อ.หวยกระเจา-เลาขวัญ เปนพ้ืนท่ีเสี่ยง

ภัยแลง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 42 ตําบล 11 อําเภอ 2 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี และสุพรรณบุรี (2) Area-based 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-26   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกาญจนบุรี ครอบคลุมพ้ืนท่ี 2 ตําบล ไดแก ตําบลแกงเสี้ยนและบานเกา ใน

อําเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี (3) Area-based ลุมน้ําท่ีราบแมน้ําแมกลอง เปนพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลง ครอบคลุม

พ้ืนท่ี 31 ตําบล 8 อําเภอ 2 จังหวัด ไดแก กาญจนบุรี และราชบุรี และ (4) Area-based ปากแมน้ําแมกลอง 

เปนพ้ืนท่ีน้ําเค็มรุกล้ําครอบคลุม 17 ตําบล 3 อําเภอ ในจังหวัดสมุทรสงคราม 

  - การพัฒนาแหลงน้ําและการชลประทาน โครงการพัฒนาแหลงน้ําและการชลประทานใน

ปจจุบันประกอบดวย โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 3 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 26,660 ลาน ลบ.ม. 

และโครงการชลประทานขนาดใหญ 11 โครงการ มีพ้ืนท่ีชลประทานรวม 2.34 ลานไร นอกจากนี้มีโครงการ

พัฒนาแหลงน้ําและการชลประทานขนาดกลาง 18 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 145 ลาน ลบ.ม. มีพ้ืนท่ี

ชลประทานและพ้ืนท่ีรับประโยชนรวม 129,611 ไร และโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กและสูบน้ําดวยไฟฟา 

213 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 57.24 ลาน ลบ.ม. มีพ้ืนท่ีชลประทานและพ้ืนท่ีรับประโยชนรวม 256,090 ไร 

โครงการพัฒนาแหลงน้ําและการชลประทานในอนาคต มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําและโครงการชลประทาน

ของกรมชลประทาน 20 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 96.51 ลาน ลบ.ม. มีพ้ืนท่ีชลประทานรวม 83,640 ไร 

และพ้ืนท่ีรับประโยชนรวม 65,585 ไร  

  - ความตองการใชน้ํา จากการศึกษาความตองการใชน้ําตามกิจกรรมตางๆ ในปจจุบันของ 

สรุปไดวามีปริมาณความตองการใชน้ํารวมท้ังหมด 12,017.20 ลาน ลบ.ม. ประกอบดวย  1) ความตองการใช

น้ําเพ่ือการเกษตรและชลประทาน มีความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตรรวม 8,135.80 ลาน ลบ.ม. แบงเปน

นอกเขตชลประทาน 2,862.20 ลาน ลบ.ม. ในเขตชลประทาน 5,273.60 ลาน ลบ.ม. (รวมการสูญเสียในระบบ

สงน้ํา) 2) ความตองการใชน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค มีความตองการใชน้ําในสภาพปจจุบันรวม 91.63 ลาน 

ลบ.ม./ป แบงเปนในเขต กปภ. 32.27 ลาน ลบ.ม. และนอกเขต กปภ. 59.36 ลาน ลบ.ม. 3) ความตองการใช

น้ําเพ่ือการทองเท่ียว ในสภาพปจจุบัน 2.11 ลาน ลบ.ม./ป 4) ความตองการใชน้ําอุตสาหกรรม เทากับ 

245.83 ลาน ลบ.ม./ป 5) ความตองการใชน้ําเพ่ือการปศุสัตว มีปริมาณความตองการใชน้ําในสภาพปจจุบัน 

29.18 ลาน ลบ.ม./ป 6) ความตองการใชน้ําเพ่ือรักษาสมดุลนิเวศในลุมน้ําแมกลอง อางอิงตัวเลขจาก

งานวิจัยเรื่องการวินิจฉัยการจัดการน้ําในลุมน้ําทาจีนของเอกสิทธิ์และคณะ (2549) คิดเปนปริมาณน้ําเฉลี่ยราย

ปเทากับ 1,576.00 ลาน ลบ.ม. 7) ความตองการใชน้ําจากลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําทาจีน อางอิงตัวเลข

จากงานวิจัยเรื่องการวินิจฉัยการจัดการน้ําในลุมน้ําทาจีนของเอกสิทธิ์และคณะ (2549) อัตราการผันน้ําไป

โครงการเจาพระยาฝงตะวันตกตอนลาง ผานคลองจระเข-สามพัน คิดเปนปริมาณน้ําเฉลี่ยรายป 699.37  

ลาน ลบ.ม. ผานคลองทาสาร-บางปลา คิดเปนปริมาณน้ําเฉลี่ยรายป 699.37 ลาน ลบ.ม. อัตราการผันน้ําไป

เพ่ือผลิตน้ําประปาสําหรับการประปานครหลวง ปริมาณไมเกิน 45 ลบ.ม./วินาที ท้ังนี้ การจําลองไดกําหนด

เปนปริมาณน้ําท่ีผันจริงในคลองสงน้ําประปา ซ่ึงปริมาณน้ําเฉลี่ยรายปเทากับ 537 ลาน ลบ.ม.  

 2.2.4 ผลการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานลุมน้ํา 

  จากขอมูลพ้ืนฐานลุมน้ําในสภาพปจจุบัน ณ ปฐาน พ.ศ.2563 สามารถสรุปผลวิเคราะหขอมูล

พ้ืนฐานของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง แสดงเปรียบเทียบในเชิงลุมน้ําสาขา ไดดังตารางท่ี 2.2.4-1 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-27   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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รายการ แมน้ําแควใหญ

ตอนบนสวนที่ 1

หวยแมละมุง แมน้ําแควใหญ

ตอนบนสวนที่ 2

หวยแมจัน แมน้ําแควใหญ

ตอนบนสวนที่ 3

หวยขาแขง แมน้ําแควใหญ

ตอนลางสวนที่ 1

หวยตะเพิน แมน้ําแควใหญ

ตอนลางสวนที่ 2

แมน้ําแควนอย

ตอนบนสวนที่ 1

หวยปลอก แมน้ําแควนอย

ตอนบนสวนที่ 2

แมน้ําแควนอย

ตอนลางสวนที่ 1

แมน้ําแควนอย

ตอนลางสวนที่ 2

ลําภาชี แมน้ําแควนอย

ตอนลางสวนที่ 3

ที่ราบ

แมน้ําแมกลอง

รวมทั้งลุมน้ํา นอกลุมน้ํา

แมกลอง

1. พื้นที่รับน้ําฝน (ตร.กม.) 1,367.75 693.52 1,367.25 698.03 2,339.11 2,358.60 3,846.17 2,517.09 210.48 2,752.09 945.40 1,376.57 812.98 2,126.49 2,647.78 422.95 3,741.33 30,223.56 -

2. ปริมาณน้ําทา (ลานลบม./ป) 519.53 264.21 519.34 265.92 886.39 893.74 1,454.30 280.76 67.46 4,234.88 1,461.62 1,755.22 640.54 1,551.27 549.28 310.74 886.46 16,541.67 -

3. ปริมาณฝน (มม./ป) 1,461.2 1,461.2 1,431.5 1,462.0 1,710.5 1,075.7 1,018.2 999.4 927.4 2,707.6 1,869.0 1,756.5 1,627.7 1,233.1 1,102.3 1,030.8 945.7 1,379.0 -

4. คุณภาพน้ําผิวดิน

- คาดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําทั่วไป (WQI) 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 88.00 84.00 77.00 85.00 84.00 84.00 84.00 86.00 85.00 76.00 75.00 60.00 - -

    - ประเภทของแหลงน้ําผิวดินตามการใชประโยชน 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - -

    - คุณภาพน้ําที่เหมาะสมตอการดํารงชีวิตของสัตวน้ํา เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม - -

    - คุณภาพน้ําที่เหมาะสมเพื่อการชลประทาน เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม ไมหมาะสม - -

5. ศักยภาพน้ําใตดิน (ลบ.ม./ชั่มโมง) 7,671.23 1,917.81 7,671.23 1,917.81 8,607.31 25,844.75 23,447.49 30,022.83 1,118.72 10,068.49 10,388.13 1,484.02 4,018.26 11,255.71 11,073.06 7,420.09 53,995.43 217,922.38 -

6. ปาไม

- ปาเพื่อการอนุรักษ (Zone C) 1,174.55 690.39 1,334.09 694.49 1,414.42 2,358.35 1,313.42 493.86 - 1,548.21 790.46 689.93 791.82 569.16 629.55 2.35 44.75 14,539.80 -

     - ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 166.60 3.13 20.42 1.45 8.18 0.25 252.58 397.21 - 85.17 152.67 173.49 19.33 398.18 471.17 13.04 184.56 2,347.43 -

     - ปาที่เหมาะตอการเกษตร (Zone A) 6.69 - - - - - - 272.29 - - - 6.19 - - 147.75 6.23 12.10 451.25 -

     - พื้นที่กันออก (RF) 16.88 - 11.02 - - - - - - - - - - - 23.78 - - 51.68 -

7. พื้นที่เปาหมาย Area-based

- พื้นที่เสี่ยงน้ําทวม - - - - - - - 13,900 - - - - - - - - 100 14,000 -

     - พื้นที่เสี่ยงภัยน้ําแลง - - - - - - - 1,075,900 - - - - - 43,800 - - 431,100 1,550,800 -

     - พื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทวม+น้ําแลง - - - - - - - 3,600 - - - - - - - - 100 3,700 -

     - พื้นที่น้ําเค็มรุกล้ํา - - - - - - - - - - - - - - - - 60,200 60,200 -

8. ความตองการใชน้ําในปจจุบัน

- ในเขตชลประทาน (ลานลบ.ม./ป) 3.92 0.00 1.06 0.18 1.75 0.71 6.63 86.80 4.70 9.27 0.07 9.62 0.00 34.25 82.53 3.80 0.00 245.32 -

    - ในเขตเกษตรน้ําฝน (ลานลบ.ม.ป) 105.34 4.75 30.25 20.47 3.78 15.66 155.45 445.95 34.95 133.25 71.93 245.23 7.05 324.07 455.23 118.22 445.31 2,616.89 -

    - อุปโภคบริโภค/ทองเที่ยว (ลานลบ.ม./ป) 0.81 0.03 0.39 0.70 0.37 0.52 2.29 4.83 1.09 2.77 0.98 1.94 0.51 3.24 5.56 1.74 65.98 93.74 -

    - การปศุสัตว (ลานลบ.ม.ป) 0.11 0.03 0.09 0.09 0.02 0.10 0.41 5.05 1.97 0.45 0.47 0.67 0.01 0.64 0.43 0.18 18.45 29.18 -

    - อุตสาหกรรม (ลานลบ.ม./ป) 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 1.77 4.46 1.91 0.18 0.01 0.51 0.11 1.15 5.43 1.62 228.47 245.83 -

    - รักษานิเวศทายน้ํา (ลานลบ.ม./ป) - - - - - - - - - - - - - - - - 1,576.00 1,576.00 -

9. โครงการพัฒนาแหลงน้ําปจจุบัน

9.1 โครงการขนาดใหญ

         - จํานวนโครงการ (แหง) - - - - - - เขื่อนศรีนครินทร /

เขื่อนทาทุงนา

- - เขื่อนวชิราลงกรณ - - - - - - โครงการสงน้ําฯ 

7 แหง

โครงการสงน้ําฯ 

3 แหง

         - ความจุ (ลานลบ.ม.) - - - - - - 17,745.00 / 54.80 - - 8,860.00 - - - - - - - 26,660 -

         - พื้นที่ในเขตชลประทาน (ไร) - - - - - - - - - - - - - - - - 1,579,704 1,579,704 808,100

    9.2 โครงการขนาดกลาง

         - จํานวนโครงการ (แหง) - - - - - - - 11 - - - - - - 5 - 2 18 -

         - ความจุ (ลานลบ.ม.) - - - - - - - 78.70 - - - - - - 30.43 - 36.00 145 -

         - พื้นที่ในเขตชลประทาน (ไร) - - - - - - - 57,109 - - - - - - 14,469 - 45,446 117,024 -

    9.3 โครงการขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ําดวยไฟฟา

         - จํานวนโครงการ (แหง) 5 - 2 6 2 1 7 49 2 3 2 6 0 32 65 3 28 213 -

         - ความจุ (ลานลบ.ม.) 0.22 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 36.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.15 10.22 0.18 1.32 57.27 -

         - พื้นที่รับประโยชน (ไร) 4,500 - 1,180 220 2,380 1,000 8,780 70,828 4,050 7,700 55 6,850 0 25,808 63,720 1,850 41,819 240,740 -

10. การใชที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรม (ไร)

- เขตชลประทาน 4,500 0 1,180 220 2,380 1,000 8,780 127,937 4,050 7,700 55 6,850 0 25,808 78,189 1,850 1,033,005 1,303,504 1,790,974

     - เขตเกษตรน้ําฝน 142,617 6,595 42,088 28,470 5,481 24,445 218,764 643,771 51,644 113,456 64,468 214,653 5,334 386,232 585,123 171,117 537,906 3,242,165 -

12. ความเหมาะสมของดินเพื่อการชลประทาน (ไร)

- ขาว 1,030 - - - - - 2,689 16,128 10,926 705 - - - 910 24,645 13,002 650,257 720,291 -

     - พืชไร 32,957 - - - 13,170 55 123,485 500,915 42,951 53,220 34,636 149,767 1,904 427,155 520,875 167,089 668,599 2,736,777 -

     - ไมผล / ไมยืนตน 32,957 - - - 13,170 55 64,363 319,377 26,288 50,807 18,686 113,956 1,904 313,070 305,788 98,669 743,242 2,102,331 -

13. ประชากร (คน) 17,445 773 8,219 10,898 8,554 11,429 53,404 114,701 26,937 40,762 16,862 36,426 11,558 66,720 125,094 41,166 1,165,551 1,756,499

14. จํานวนนักทองเที่ยว / นักทัศนาจร (คน)

- นักทองเที่ยว 159,076 - 106,051 53,025 - 64,901 360,562 414,087 396,618 504,786 144,225 288,449 - 108,168 274,898 216,337 2,978,153 6,069,336 -

     - นักทัศนาจร 43,897 - 29,265 14,632 - 74,132 601,244 826,578 661,368 841,741 240,497 480,995 - 180,373 386,575 360,746 4,816,792 9,558,835 -

ตารางที่ 2.2.4-1 สรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงลุมน้ําสาขาของลุมน้ําแมกลองในสภาพปจจุบัน
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2.3 การระบุขอบเขตเชิงพ้ืนที่และระยะเวลา 

 ขอบเขตในเชิงพ้ืนท่ี การกําหนดขอบเขตเชิงพ้ืนท่ีครอบคลุมสภาพทางกายภาพ ระบบนิเวศ ระบบ

เศรษฐกิจ และระบบสังคม โดยลุมน้ําแมกลองท้ังหมดถือเปนขอบเขตในการดําเนินการศึกษาในครั้งนี้ 

ครอบคลุม 17 ลุมน้ําสาขา มีพ้ืนท่ี 30,223.56 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมเขตการปกครองจํานวน 258 ตําบล 

34 อําเภอ ของ 8 จังหวัด ไดแก ตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม และ

สมุทรสาคร ตามพระราชกฤษฎีกากําหนดลุมน้ํา พ.ศ.2564 กฎหมายรองในพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ.

2561 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเม่ือวันท่ี 11 กุมภาพันธ 2564 อยางไรก็ตามในการพิจารณาบางมิติอาจมี

ลักษณะเปน transboundary ตัวอยางเชน สภาพเศรษฐกิจการคาชายแดน หรือนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีของ

กลุมจังหวัด ขอบเขตในเชิงพ้ืนท่ีจึงอาจมีไดหลายเขตตามทรัพยากรดานสิ่งแวดลอมแตละประเภท ข้ึนกับ

ประเด็นท่ีพิจารณาระหวางการศึกษา 

 ขอบเขตดานเวลา การศึกษาขอมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ลุ มน้ําแมกลองพิจารณาขอมูลยอนหลัง

อยางนอย 5 ป จากขอมูลท่ีมีอยูปลาสุดของแตละขอมูล กําหนดปฐาน (Baseline) ของการศึกษาสถานการณ

ลุมน้ําท่ีป พ.ศ.2565 และศึกษาคาดการณสภาพในอนาคตท่ีระยะเวลา 20 ป ถึงป พ.ศ.2583 การวิเคราะห

ขอมูลทางอุทกวิทยามีชวงความยาวในการวิเคราะหขอมูลไมนอยกวา 30 ป โดยทําการเพิ่มขอมูลในกรณีท่ี

ขาดหายใหเปนไปตามหลักวิชาการ ในสวนของการศึกษาจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําพ้ืนท่ี

ลุมน้ําแมกลอง พิจารณาชวงระยะเวลาท่ีสอดคลองกับกรอบระยะเวลาของแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 2-29   บทที่ 2 การทบทวนสภาพปจจุบัน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



 

บทที่ 3 
สรุปผลการศึกษาการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
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บทท่ี 3 

สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  
 

 ในการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร มีข้ันตอนหลักประกอบดวย การกลั่นกรอง 

การกําหนดขอบเขต การพัฒนาและการประเมินทางเลือก การกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน การจัดทํา

รายงาน SEA และการมีสวนรวม (SEA Guideline, สศช.2563) โดยข้ันตอนการกําหนดขอบเขตการศึกษาของ

โครงการ จะครอบคลุมตั้งแตการวิเคราะหและทบทวนแผนหรือแผนงานและขอมูลท่ีเก่ียวของ การระบุ

ขอบเขตเชิงพ้ืนท่ีและระยะเวลา การวิเคราะหแรงขับเคลื่อนของการพัฒนา การกําหนดวิสัยทัศนและประเด็น

ยุทธศาสตร การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนและตัวชี้วัด การประเมินขอมูลฐาน และการ

กําหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องตน ซ่ึงในการดําเนินการตามข้ันตอนยอยตางๆ ไดผนวกนําความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะที่ไดจากกลุมผูมีสวนไดเสีย จากกระบวนการมีสวนรวมตั้งแต การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 

การประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 มาประกอบดวย  

 จากผลการวิเคราะหและทบทวนแผนหรือแผนงานและขอมูลท่ีเก่ียวของ ท่ีดําเนินการแลวในบทท่ี 2 

สรุปไดวา นโยบาย และแผนพัฒนาท่ีสําคัญตอการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ 

ระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ในประเด็นยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน แผนปฏิรูป

ประเทศ ในเรื่องหลักไดแก ทรัพยากรน้ํา ความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดลอม แผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-2580) ในประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ําท้ังระบบ ซ่ึงมุงเนนการกําหนด

เปาหมาย และแนวทางพัฒนาระบบจัดการน้ําท้ังระบบ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง เพ่ิมผลิตผล ในเรื่องการจัดการ

และการใชน้ําทุกภาคสวน (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 13 ในเรื่องเกษตรและเกษตร

แปรรูปมูลคาสูง การทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน การคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกส 

นโยบาย และแผนพัฒนาดังกลาวขางตน ไดถูกถายทอดลงสูยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตางๆ ภายในลุมน้ํา

แมกลอง ซ่ึงสรุปทิศทางการพัฒนาใน 3 เรื่องหลัก ไดแก การเกษตร การทองเท่ียว และพัฒนาการเชื่อมโยง

การคาและการลงทุน โดยไดสะทอนออกมาในแนวทางการพัฒนาจากนโยบาย หรือโครงการของรัฐท่ีสําคัญใน

พ้ืนท่ีลุมน้ํา เชน โครงการพัฒนาแหลงน้ําตางๆ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การพัฒนา

สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของลุมน้ําแมกลอง พบวามีความ

สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีลุมน้ํา ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตรพ้ืนฐาน ไปสูอุตสาหกรรมเกษตร

และอุตสาหกรรมอาหาร การพัฒนาเปนเมืองศูนยกลางการทองเท่ียวระดับภูมิภาค และการคาการลงทุนผาน

ชายแดน อยางไรก็ตามจากการทบทวนขอมูลพ้ืนฐานของลุมน้ําแมกลอง ชี้ใหเห็นวา การพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

แมกลองตองเตรียมพรอมท่ีจะรับมือกับสภาพปญหา และขอจํากัดของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในพ้ืนท่ีลุมน้ํา ท้ังปญหาดานการบุกรุกพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติและอนุรักษปาไมตามกฎหมายในพ้ืนท่ีตนน้ํา 

ปญหาดานน้ําเสียในพ้ืนท่ีแหลงชุมชน อุตสาหกรรม การปศุสัตว และพ้ืนท่ีเกษตรในเขตท่ีราบแมกลอง  

ปญหากัดเซาะตลิ่งและการตกตะกอนในลําน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําภาชีดานทายน้ํากอนท่ีจะไหลลงแมน้ําแควนอย 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-1 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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การรุกตัวของน้ําเค็มในพ้ืนท่ีบริเวณปากแมน้ําแมกลอง ปญหาการขาดแคลนน้ําท่ีพบกระจายอยูท่ัวไปและ

รุนแรงในเขตลุมน้ําลําภาชี ลําตะเพิน และพ้ืนท่ีบางสวนของแควนอยและแควใหญ ตลอดจนมีความตองการใชน้ํา

จากลุมน้ําแมกลองท้ังในและนอกลุมน้ํา รวมถึงปญหาการบริหารจัดการน้ําท่ีมีขอขัดแยงระหวางกลุมผูใชน้ําจาก

กิจกรรมแตละประเภท ดังนั้น จึงตองพิจารณาแนวทางการจัดการทรัพยากรน้ําของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ท้ังระบบ อยางเหมาะสม ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรท่ีมีอยู โดยอาศัยกระบวนการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตร (SEA) ในการกําหนดแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําระดับยุทธศาสตรพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง  

ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

3.1  การวิเคราะหแรงขับเคลื่อนของการพัฒนา (Driving force) พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
 

 ในการวิเคราะหแรงขับเคลื่อนของการพัฒนา (Driving force) พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง พิจารณาท้ังแรง

ขับเคลื่อนจากนโยบายของภาครัฐ ศักยภาพของพ้ืนท่ี และความตองการของพ้ืนท่ีในการพัฒนาเพ่ือแกไข

ปญหาและขอจํากัดของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 

 3.1.1 แรงขับเคล่ือนของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําจากนโยบายของรัฐ  
 

  จากการศึกษานโยบาย ยุทธศาสตร และแผนพัฒนา ประกอบดวย ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561-

2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2565) แผนการบริหารจัดการทรัพยากร

น้ํา 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1,2 กลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนลาง 1,2 กลุมจังหวัดภาคกลาง ปริมณฑลและยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดตาก อุทัยธานี ราชบุรี 

กาญจนบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร นครปฐม และสุพรรณบุรี (พ.ศ.2561-2564) พบวาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง

เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความสําคัญในหลายประเด็น โดยมีแรงขับเคลื่อนของการพัฒนา (Driving force) พ้ืนท่ีลุมน้ํา 

แมกลอง จากนโยบายหรือโครงการของรัฐท่ีสําคัญระดับประเทศ ไดแก ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส และยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจท่ีไดกําหนดไวใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 อีกท้ังยังไดรับผลกระทบจากนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร

ของจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงอยูในคลัสเตอรอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และคลัสเตอรสิ่งทอและเครื่องนุงหม  

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีโครงการขนาดใหญของประเทศที่พาดผานพื้นท่ี

ลุมน้ําแมกลอง เชน แผนพัฒนาโครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมืองชวงบางใหญ-กาญจนบุรี-บานพุน้ํารอน 

โครงการพัฒนาเสนทางถนนเชื่อมโยงระหวางบานพุน้ํารอนจังหวัดกาญจนบุรี กับเมืองทวายสาธารณรัฐแหง

สหภาพเมียนมาร โครงขายทางหลวงอาเซียนในประเทศไทย (จากบานพุน้ํารอนชายแดนไทยพมา ไปสิ้นสุดท่ี

อําเภอหาดเล็ก จังหวัดตราด) และโครงการเสนทางรถไฟระหวางทาเรือแหลมฉบัง-ทาเรือน้ําลึกทวาย เปนตน 

นโยบายดังกลาวจะดึงดูดนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและยังทําใหตลาดแรงงานมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน มีการ

สงเสริมการอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคการเกษตร เกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเปนท่ีดิน

ประเภทชุมชนท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม การคา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีชุมชนนอกเขตเทศบาลมี

แนวโนมการตั้งถ่ินฐานของประชากรขยายตัวมานอกเขตเทศบาลมากยิ่งข้ึน  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-2 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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 3.1.2 แรงขับเคล่ือนของการพัฒนาจากสภาพปญหา ศักยภาพ และขอจํากัดของพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
 

  สภาพปญหา ศักยภาพ และขอจํากัดท่ีสงผลตอการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ไดจากผล

การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานของพ้ืนท่ีลุมน้ํา รวมกับผลการดําเนินการมีสวนรวมของประชาชน สรุปเปนประเด็น

หลักดังนี้ 

  1) ปญหา 

   -  ปญหาพื้นที่ลุมน้ําอยูในแนวรอยเลื่อนที่มีพลังมีโอกาสเสี่ยงที่จะไดรับผลกระทบจาก

ภัยธรรมชาติ เชน แผนดินไหว หลุมยุบ และการลื่นไถลของดิน 

   -  พรมแดนดานตะวันตกติดตอกับสหภาพเมียนมารมีท้ังจุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน

และชองทางธรรมชาติ มีโอกาสเสี่ยงภัยดานความม่ันคง เชน การลักลอบเขาเมือง ยาเสพติด โรคระบาด และ

การกอการราย 

   -  การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเปนท่ีดินประเภทชุมชนท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ี

อุตสาหกรรม การคา มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีชุมชนนอกเขตเทศบาลมีแนวโนมการต้ังถ่ินฐานของประชากร

ขยายตัวมานอกเขตเทศบาลมากยิ่งข้ึน มีการสงเสริมการอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคการเกษตร 

   -  มีการบุกรุกหรือรุกล้ําพ้ืนท่ีปาตนน้ํา เพ่ือทําการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและทําเหมืองแร 

ซ่ึงสงผลกระทบตอความอุดมสมบูรณของปาไมและแหลงตนน้ําลําธาร จําเปนตองมีโครงการอนุรักษและฟนฟู

ปาตนน้ํา สภาพปาท่ีถูกบุกรุกในเขตอําเภอสวนผึ้ง 

   -  มีปญหาการพังทลายและการสูญเสียหนาดินจากการปลูกพืชในท่ีลาดชัน การปลูก

สับปะรดและปญหาการกัดเซาะในเขตอําเภอบานคา พ้ืนท่ีลุมน้ําลําภาชีมีสภาพดินในลุมน้ําและลําน้ําเปนดิน

ทราย จึงมีการกัดเซาะพ้ืนดินตอนบนของลุมน้ําและพัดพาตะกอนมาตามลําน้ําและมีการตกตะกอนตามทองน้ํา

บางแหง โดยเฉพาะอยางยิ่งลําภาชีชวง 12 กิโลเมตร ดานทายน้ํากอนท่ีจะไหลลงแมน้ําแควนอย หรือบริเวณ

ตั้งแตชวงบานทาพลับลงไปทายน้ําถึงบานทาเสด็จ มีปญหากัดเซาะตลิ่งและการตกตะกอนในลําน้ํามาก ทําให

ลําน้ําตื้นเขินจึงมีผลใหการไหลของน้ําในลําน้ําดานเหนือน้ําชะลอตัวลงและเกิดน้ําทวมลนตลิ่งข้ึนไปดานเหนือน้ํา 

   -  มีปญหาการใชประโยชนท่ีดินซอนทับกับพ้ืนท่ีปาไม เนื่องจากพ้ืนท่ีกวารอยละ 60 ของ 

ลุมน้ําเปนพ้ืนท่ีปา 

   -  มีความเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยในเขตลุมน้ําแมกลองใน 2 ลักษณะคือ (1) น้ําทวมใน

เขตพื้นที่ลุมน้ําแมกลองตอนบนในลักษณะน้ําปาไหลหลากและน้ําทวมฉับพลันจากฝนตกหนัก (2) ปญหา  

น้ําทวมในเขตท่ีราบลุมแมน้ําแมกลองท่ีมีลักษณะเปนน้ําลนตลิ่ง เนื่องจากพ้ืนท่ีตอนลางไมมีอางเก็บน้ําและ

ความจุลําน้ํามีขนาดเล็ก มีปญหาอุทกภัยในลักษณะน้ําทวมฉับพลันในลุมน้ําลําภาชีและลุมน้ําลําตะเพิน 

รวมถึงพ้ืนท่ีลุมน้ําแควนอยทายเข่ือนวชิราลงกรณ 

   -  มีปญหาดานคุณภาพน้ํา มีแนวโนมแยลง รวมท้ังการปนเปอนของน้ําใตดิน มีปญหา

ดานคุณภาพน้ําบริเวณตอนลางและปากแมน้ํา มลภาวะจากภาคเกษตรกรรมมาก (การเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว 

และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) ท่ีราบริมแมน้ําแมกลองในเขตจังหวัดราชบุรี สมุทรสงคราม มีปญหาน้ําเสีย  

1.น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม 2.น้ําเสียจากฟารมสุกร จํานวนสุกรหนาแนนมากท่ีสุดในอําเภอปากทอ  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-3 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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มีปญหาการเสื่อมโทรมของพ้ืนท่ีชายฝงทะเลบริเวณปากแมน้ําพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบอยูบริเวณจังหวัด

สมุทรสงคราม และปญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มท่ีสงผลกระทบตอการทําเกษตรกรรม 

   -  มีการขาดน้ําในลุมน้ําสาขาและพ้ืนท่ีตนน้ํา โดยเฉพาะบริเวณดานตะวันออกเฉียงเหนือ 

(เขตติดตอลุมน้ําทาจีน อําเภอเลาขวัญ และอําเภอหวยกระเจา) พ้ืนท่ีรอยตอระหวางจังหวัดกาญจนบุรี และ

จังหวัดสุพรรณบุรีมีปญหาขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ําเพื่อการเกษตร เนื่องจากขาดแคลน

แหลงเก็บกักน้ําในลุมน้ําจากสภาพพื้นที่ไมเหมาะสม และมีพื้นที่การเกษตรมาก มีปญหาการทําการเกษตรท่ี

ไมตรงกับสมรรถนะท่ีดินสงผลใหผลผลิตตอไรต่ํา ผลตอบแทนไมคุมคาจากการลงทุน  

   -  พ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน มีสภาพขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร เนื่องจากแหลงเก็บกัก

น้ําและการพัฒนาระบบกระจายน้ํายังไมครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ พื้นที่ลุ มน้ําหวยตะเพิน และลําภาชี มี

สภาพขาดแคลนน้ําเนื่องจากสภาพฝน สภาพภูมิประเทศ และความเหมาะสมในการสรางอางเก็บน้ําในพ้ืนที่ 

โดยลุมน้ําลําภาชี หวยตะเพิน และแควนอยตอนลาง ยังมีพื้นที่ศักยภาพสําหรับการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา 

แตเปนโครงการขนาดเล็ก ทําใหชวยบรรเทาปญหาการขาดแคลนน้ําในพ้ืนท่ีไดในระดับหนึ่ง 

   -  ปญหาการทรุดตัวของแผนดินจากการใชน้ําใตดินเกินศักยภาพในลุมแมกลองตอนลาง 

การเกิดแผนดินทรุดบริเวณท่ีลุมปากแมน้ํา สงผลกับการระบายน้ําในฤดูฝน 

   -  การบริหารจัดการระบบลุมน้ําและการจัดการน้ําไมสัมพันธกัน การดําเนินงานระบบ 

ลุมน้ําและระบบจังหวัดจะมีความแตกตางจากระบบชลศาสตร จึงไมคอยมีความสัมพันธกัน ขาดประสิทธิภาพ 

เนื่องจากมีหนวยงานหลักมากและไมประสานกัน 

  2) ศักยภาพ 

   -  พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ไดรับผลประโยชนจากนโยบายท่ีสําคัญระดับประเทศ ไดแก

ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส และยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 อีกท้ังยังไดรับผลประโยชนจากนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจ

พิเศษในรูปแบบคลัสเตอรของจังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงอยูในคลัสเตอรอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และคลัสเตอร

สิ่งทอและเครื่องนุงหม 

   -  มีโครงการขนาดใหญของประเทศท่ีพาดผานพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง เชน แผนพัฒนา

โครงขายทางหลวงพิเศษระหวางเมืองชวงบางใหญ-กาญจนบุรี (บานพุน้ํารอน) โครงการพัฒนาเสนทางถนน

เชื่อมโยงระหวางบานพุน้ํารอน จังหวัดกาญจนบุรี กับเมืองทวายสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โครงขาย

ทางหลวงอาเซียนในประเทศไทย (บานพุน้ํารอนชายแดนไทยพมา ไปสิ้นสุดท่ีอําเภอหาดเล็ก จังหวัดตราด) 

และโครงการเสนทางรถไฟระหวางทาเรือแหลมฉบัง-ทาเรือน้ําลึกทวาย เปนตน นโยบายดังกลาวจะดึงดูดนักลงทุน

ในภาคอุตสาหกรรมและยังทําใหตลาดแรงงานมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 

   -  อยูในแนวศูนยกลางระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันตกเปนพ้ืนท่ีเชื่อมโยงเศรษฐกิจและ

การขนสงกับกรุงเทพฯ และจังหวัดชายฝงทะเลตะวันออก จึงเชื่อมโยงกับแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ

ตะวันออก (EEC) มีศักยภาพในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองประตูการคาบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี 

   -  พ้ืนท่ีลุมน้ํามีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณมีความหลากหลายของพันธุพืชและ 

พันธุสัตว จากแหลงมรดกโลก 2 แหลง ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ-หวยขาแขง และกลุมปาแกงกระจาน 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-4 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

   -  มีพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญในระดับนานาชาติ มีดอนหอยหลอดเปนแรมซารไซด ท่ีมี

ความหลากหลายทางชีวภาพและมีคุณคาตอการใชประโยชนของมนุษย 

   -  มีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานทดแทน เชน พลังงานน้ํา พลังงานลม พลังงาน

แสงอาทิตย 

   -  มีทรัพยากรแรท่ีมีคา เพ่ือรองรับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมตางๆ 

   -  พ้ืนท่ีตนน้ํามีสภาพธรรมชาติท่ีมีธรณีสัณฐานเปนท้ังแหลงน้ํา ถํ้า น้ําตก แกง เกาะกลางน้ํา 

มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาทองเท่ียวเชิงนิเวศการทองเท่ียวแบบผจญภัย 

   -  มีองคกรบริหารจัดการน้ําท่ีเขมแข็ง ไดแก คณะกรรมการลุมน้ําแมกลอง ในการจัดทํา

แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ประสาน สงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการท่ีเก่ียวของกับ

ทรัพยากรน้ํา   

   -  เปนแหลงตนน้ําลําธารที่มีความสําคัญระดับประเทศ ไดแก แมน้ําแควนอย แมน้ําแคว

ใหญ แมน้ําลําภาชี แมน้ําแมกลอง มีศักยภาพในการพัฒนาแหลงน้ําและพลังงานไฟฟาพลังน้ํา รองรับการผลิต

ไฟฟาเพ่ือการพัฒนาประเทศ เสริมสรางความม่ันคงดานพลังงานของประเทศ และยังมีประโยชนตอการ

ชลประทาน การบรรเทาอุทกภยั การประมง และการทองเท่ียว 

   -  เปนแหลงน้ําตนทุนท้ังของบริเวณภาคตะวันตกและภาคกลาง มีโครงการชลประทาน 

แมกลองใหญ เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานทรัพยากรน้ําและศักยภาพในการพัฒนาดานการเกษตร และมี

ประเด็นการผันน้ําจากเข่ือนศรีนครินทรสูลุมน้ําสาขาท่ีขาดแคลนและลุมน้ําใกลเคียง ปจจุบันลุมน้ําแมกลองใน

ภาพรวมท้ังลุมน้ํา มีศักยภาพของทรัพยากรน้ําเพียงพอ สําหรับความตองการใชน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ํา โดยเข่ือน 

ศรีนครินทรและเข่ือนวชิราลงกรณ ควบคุมปริมาณน้ําในลุมน้ําไดถึงรอยละ 65 ทําใหมีปริมาณน้ําเพียงพอ

สําหรับการใชน้ํานอกลุมน้ําเต็มศักยภาพตามแผน (เพ่ือการชลประทานฤดูแลงของโครงการเจาพระยาฝง

ตะวันตกตอนลาง ขับดันน้ําทะเล และเพ่ือผลิตน้ําประปาสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) 

   -  มีศักยภาพในการปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก Top 5 ของประเทศ ไดแก ขาว ยางพารา  

มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน และขาวโพดเลี้ยงสัตว มีศักยภาพในการบริหารจัดการการผลิต การแปรรูป การตลาด

แบบครบวงจร เพ่ือเชื่อมโยงความม่ันคงดานอาหาร อาหารสัตว อุตสาหกรรมแปรรูป และพลังงาน 

   -  มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาดานการทองเท่ียวเชิงศิลปวัฒนธรรม มีการตั้งถ่ินฐาน

และใชชีวิตริมน้ํา ชุมชนมีความผูกพันกับสายน้ําท้ังการใชเพ่ืออุปโภคบริโภค เกษตรกรรม การสัญจรทางน้ํา

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน 

  3) ขอจํากัด 

   -  พ้ืนท่ีลุมน้ําเกือบรอยละ 60 เปนพ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีมีขอจํากัดตอการใช

ประโยชนและตองสงวนรักษาไวเพ่ือเปนแหลงตนน้ําลําธาร  

   -  พ้ืนท่ีลุมน้ําดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือเปนพ้ืนท่ีอับฝน มีปริมาณน้ําฝนนอยทําใหเกิด

ความแหงแลง เกิดจากการวางตัวของเทือกเขาตะนาวศรีขวางก้ันทิศทางลมมรสุม ทําใหลุมน้ําแมกลองมีฝน

นอยกวาเกณฑปกติโดยเฉพาะอยางยิ่ง ลุมน้ําแควนอย  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-5 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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   -  โครงการชลประทานกระจุกตัวในพ้ืนท่ีตอนลาง ทําใหรายไดเฉลี่ยตอไรของพ้ืนท่ีตอนลาง 

มากกวา ผลผลิตตอไรของพ้ืนท่ีตอนบนนอยกวาตอนลางมาก 

   -  การขยายพ้ืนท่ีชลประทานเพ่ิมเติมทําไดจํากัด ยกเวนพัฒนาลุ มน้ําสาขา (ลําภาชี  

ลําตะเพิน) หรือทายเข่ือนศรีนครินทร 

   -  ปจจุบันในเขตโครงการชลประทานแมกลองใหญไมประสบปญหาการขาดแคลนน้ํา 

อยางไรก็ตาม การใชน้ําเพื่อการเกษตรในเขตชลประทานยังมีประสิทธิภาพตํ่า เนื่องจากปริมาณน้ําตนทุนมี 

อยางพอเพียงกับการเพาะปลูกในเขตชลประทาน ทําใหการใชน้ําระดับแปลงนามีประสิทธิภาพต่ํา ในอนาคต

อาจมีปญหาการขาดแคลนน้ํา ตองประหยัดน้ําหรือเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน และมีการบูรณาการ

รวมกันระหวางลุมน้ํา 

   -  ถึงแมในปจจุบันลุ มน้ําแมกลองในภาพรวมท้ังลุ มน้ํา มีศักยภาพของทรัพยากรน้ํา

เพียงพอ แตลักษณะท่ีสําคัญของการจัดการน้ําของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองมี 3 ประการ 1) การใชน้ําหลัก คือ การ

ชลประทาน และการผลิตไฟฟาพลังน้ํา 2) การผันน้ําจากลุมน้ําแมกลองไปสนับสนุนลุมน้ําขางเคียง (ทาจีน, 

เจาพระยา) 3) ตองปกปองระบบนิเวศปากแมน้ํา ในฤดูแลงมีความตองการน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศประมาณ 

5,400 ลาน ลบ.ม. และเพ่ือผลักดันน้ําเค็มอีกประมาณ 1,500 ลาน ลบ.ม. การใชน้ําตนทุนรวมกันตองมีการ

แลกเปลี่ยนขอมูล และการวางแผนการบริหารจัดการรวมกัน ซ่ึงการแบงการบริหารงานดวยระบบจังหวัดจะมี

ความแตกตางจากระบบชลศาสตร 

   จากการวิเคราะหสภาพปญหา ศักยภาพ และขอจํากัดท่ีสงผลตอการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

แมกลอง ภาพรวมศักยภาพของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีบทบาทดานเศรษฐกิจการคา การเกษตร และการ

ทองเท่ียว มีความหลากหลายของการใชพ้ืนท่ีตอการพัฒนา ท้ังพ้ืนท่ีชุมชนเมืองศูนยกลางการคาการบริการ 

พ้ืนท่ีอนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไม แหลงน้ํา พ้ืนท่ีชุมชนการเกษตร ท่ีราบการเกษตรเชิงเขา พ้ืนท่ีปาชายฝง

ทะเล ตลอดจน การประมงและทรัพยากรชายฝง แนวโนมการพัฒนาท่ีผานมาสงผลใหพ้ืนท่ีชุมชนและการ

ทองเท่ียวมีการเติบโตอยางรวดเร็ว มีปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคและน้ําเพื่อการเกษตร การบุกรุกปาไมและ

ปาชายเลนบริเวณปากแมน้ําแมกลอง มีปญหาดานคุณภาพน้ําบริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําตอนลาง 
 

 3.1.3 แรงขับเคล่ือนของการพัฒนาจากความตองการของพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
 

  จากผลการดําเนินการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) เม่ือวันท่ี 

8-9 เมษายน พ.ศ.2564 เวทีท่ี 1 ประกอบดวยผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม และ

สมุทรสาคร มีผูเขารวมประชุมท้ังหมดจํานวน 209 คน เวทีท่ี 2 ประกอบดวยผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี 

สุพรรณบุรี ตาก และอุทัยธานี มีผูเขารวมประชุมท้ังหมดจํานวน 144 คน กลุมเปาหมายในการจัดประชุม

ครอบคลุม 17 ลุมน้ําสาขา 8 จังหวัด 34 อําเภอ 258 ตําบล ประกอบดวย หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ 

คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ําจังหวัด คณะกรรมการลุมน้ํา และสวนราชการท่ีทํางานกํากับดูแลในพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

กลุมประชาชนท่ีใชทรัพยากรน้ําจากลุมน้ํา กลุมผูนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน กลุมผูประกอบการท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับการเกษตร และอ่ืนๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-6 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

การทองเท่ียว กลุมองคกรพัฒนาท่ีไมไดมุงผลกําไร/สถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ สื่อมวลชนในพ้ืนท่ี 

และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจโครงการ ประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ํามีความตองการใหมีการพัฒนาในดานเกษตร/

เกษตรอุตสาหกรรมมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 43.23 โดยตองการใหภาครัฐมีการประกันราคาสินคาทาง

การเกษตร สนับสนุนการทําเกษตรแบบผสมผสาน จัดหาตลาดจําหนายสินคา และจัดสรรน้ําใหเพียงพอตอ

การทําการเกษตร รองลงมาคือความตองการใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีในดานการทองเท่ียวรอยละ 34.06 ดาน

การคา/การบริการ รอยละ 15.28 ดานอุตสาหกรรม รอยละ 6.55 และอ่ืนๆ คือการพัฒนาในลักษณะการ

อนุรักษพ้ืนท่ีธรรมชาติดั้งเดิม รอยละ 0.87 โดยในพ้ืนท่ีมีขอจํากัดท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะของพ้ืนท่ี ไดแก 

  - ดานการเกษตร ไดแก น้ําเพ่ือการเกษตรไมท่ัวถึงและไมเพียงพอ ตนทุนการผลิตสูง ราคา

ผลผลิตตกต่ํา และคุณภาพผลผลิตไมแนนอน พ้ืนท่ีทายน้ํามีปญหาน้ําเค็มหนุนสูง 

  - ดานแหลงน้ํา ไดแก น้ําไมเพียงพอ ไมมีแหลงเก็บกักและมีสิ่งกีดขวางทางน้ํา ขาดการสราง

การรับรูในการจัดสรรน้ํา 

  - ดานการทองเที่ยว ไดแก ขาดความรูเชิงธุรกิจ ขาดการสงเสริมประชาสัมพันธ และขาด    

สิ่งอํานวยความสะดวกและคุณภาพดานบริการ 

  - ดานสิ่งแวดลอม ไดแก ยังมีระบบการจัดการขยะ/ น้ําเสียไมครอบคลุม พ้ืนท่ีปายังมีการถูก

บุกรุกเพ่ือทําการเกษตร  

  - ดานการใชท่ีดิน ไดแก ขาดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ปญหาพ้ืนท่ีทับซอน/ พ้ืนท่ีปาไม  
 

  จากผลการดําเนินการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในระดับพ้ืนท่ี หรือการประชุม

กลุมยอย ครั้งท่ี 1 ในระหวางวันท่ี 27-29 ตุลาคม พ.ศ.2564 ณ พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี และ

จังหวัดสมุทรสงคราม โดยแบงการจัดประชุมออกเปนจํานวน 6 เวที ตามความเชื่อมโยงของลุมน้ําสาขาและเปน

การอํานวยความสะดวกในการเดินทางเขารวมประชุม มีผูเขารวมประชุมท้ังหมดจํานวน 352 คน กลุมเปาหมาย

ของผูเขารวมประชุม ประกอบดวย 1) ภาคประชาชน ซ่ึงเปนกลุมผูท่ีใชประโยชน ผูท่ีไดรับผลกระทบจาก

ทรัพยากรในพ้ืนท่ี และกลุมผูมีบทบาทหรืออาจสงผลตอแผนหรือแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํา (รอยละ 70 ของ

ผูเขารวมประชุม) และ 2) ภาครัฐ ซ่ึงเปนกลุมผูมีอํานาจในการจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรในพ้ืนท่ี 

(รอยละ 30 ของผูเขารวมประชุม) สามารถสรุปไดวา ประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง สวนใหญรอยละ 60.70 

มีความตองการใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีในดานเกษตร/เกษตรอุตสาหกรรมมากท่ีสุด รองลงมาคือความตองการใหมี

การพัฒนาพ้ืนท่ีในดานการทองเท่ียวรอยละ 14.06 ดานการคา/การบริการ รอยละ 9.58 ดานอุตสาหกรรม  

รอยละ 8.63 และอ่ืนๆ อาทิ การพัฒนาดานทองเท่ียวเชิงทรัพยากร/การเกษตร/โบราณสถานและวัฒนธรรม

ชุมชน รอยละ 7.03 โดยสรุปขอคิดเห็นของผูเขารวมประชุมในเชิงกายภาพของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองไดดังนี้  

  พ้ืนท่ีตอนบน มีสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษ/ปาตนน้ําและท่ีราบเชิงเขา ผูเขารวม

ประชุมไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในดานการอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไม/แมน้ํา การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ

ผสมผสานวัฒนธรรม การพัฒนาแหลงน้ําชุมชนขนาดเล็ก การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภคท่ีสะอาด/เพียงพอ และ

พัฒนาการเกษตรยั่งยืนท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-7 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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  พ้ืนท่ีตอนกลาง มีสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญพ้ืนท่ีปาอนุรักษและท่ีราบเชิงเขา มีรูปแบบการใช

ประโยชนท่ีดินหลากหลาย อาทิ ดานการเกษตร (พืชไร ไมผล ไมยืนตน นาขาว) ดานท่ีอยูอาศัย ดานปศุสัตว  

ปาไม และแหลงน้ํา มีพ้ืนท่ีสงเสริมการทองเท่ียวและอุตสาหกรรม ผูเขารวมประชุมไดเสนอแนะแนวทางการพัฒนา

ในดานการเกษตรแปรรูป ดานอุตสาหกรรมท่ีรองรับผลผลิตในพ้ืนท่ี การทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม

เฉพาะถ่ิน การเพ่ิมมูลคาผลผลิตเกษตร/ปศุสัตวเฉพาะถ่ิน ศึกษาพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีตนน้ํา การผันน้ํามาใช

ในลุมน้ํา และสงเสริมการจัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ํา 

  พ้ืนท่ีตอนปลาย มีสภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมน้ําแมกลองและบริเวณปากแมน้ํา มีรูปแบบ

การใชประโยชนท่ีดินหลากหลาย ท้ังการเกษตร ประเภท พืชไร ไมผล ไมยืนตน นาขาว พืชสวน กลวยไม พืชผัก 

ท่ีอยูอาศัย ฟารมปศุสัตว สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีพ้ืนท่ีสงเสริมการทองเท่ียว พ้ืนท่ีอนุรักษ พ้ืนท่ีสงเสริม

อุตสาหกรรม และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน โดยผูเขารวมประชุมไดเสนอแนะแนวทางการ

พัฒนาในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร ดานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตในพ้ืนท่ีและ

อุตสาหกรรมตอเนื่อง การขนสง/บริการและการคาขายชายแดน การทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรม

เฉพาะถ่ิน การเพ่ิมมูลคาผลผลิตเกษตร/ปศุสัตวเฉพาะถ่ิน การพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการแหลงน้ําให

เพียงพอภายในลุมน้ํา อาทิ ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําขนาดกลาง การผันน้ํา กอสรางสถานีสูบน้ํา 

พัฒนาระบบกระจายน้ํา การอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา การบริหารจัดการน้ําและสรางการมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการน้ํา 
 

 3.1.4 สรุปผลการวิเคราะหแรงขับเคล่ือนของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
 

  จากผลการวิเคราะหแรงขับเคลื่อนของการพัฒนาจากนโยบายและแผนงานของรัฐ แรง

ขับเคลื่อนของการพัฒนาจากสภาพปญหาของพ้ืนท่ีลุมน้ํา และแรงขับเคลื่อนของการพัฒนาจากความตองการ

ของพ้ืนท่ีลุมน้ํา ในหัวขอท่ีผานมา แนวโนมของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองในอนาคต จะเปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาพการณของการพัฒนาประเทศ และนโยบายของรัฐ ซ่ึงมีความสัมพันธกับสภาพปญหาของพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

แมกลอง และการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก โดยสภาพของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีศักยภาพในการพัฒนาการ

เกษตรพ้ืนฐาน ไปสูอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีฐานการผลิตสินคาเกษตรท่ีเขมแข็ง ทํานา 

ปลูกไมผล ไมยืนตน มีศักยภาพดานเศรษฐกิจการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และทํานาเกลือ เปนแหลงผลิต

อาหารทะเลท่ีสําคัญ  นอกจากนั้น พ้ืนท่ีลุมน้ํายังมีศักยภาพสามารถพัฒนาเปนเมืองศูนยกลางการทองเท่ียว

ระดับภูมิภาค ทรัพยากรธรรมชาติในเขตปาสงวนและอุทยานแหงชาติเปนพ้ืนท่ีปาตนน้ํา สามารถพัฒนาเปน

พ้ืนท่ีนันทนาการ แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เปนแหลงศิลปวัฒนธรรม มีเอกลักษณกลุมชนเผาและพ้ืนท่ี

ทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรม พ้ืนท่ีชายฝงทะเลเปนแหลงการศึกษา/อนุรักษ ปาชายเลน ทําใหการพัฒนาทาง

เศรษฐกิจท้ังภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ และการทองเท่ียว ในอนาคตจะเปนในลักษณะท่ี

เชื่อมโยงการพัฒนาทางเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยจังหวัดในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง อยูในแนว

ศูนยกลางระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันตกเปนพ้ืนท่ีเชื่อมโยงเศรษฐกิจและการขนสงกับกรุงเทพฯ และจังหวัด

ชายฝงทะเลตะวันออก จึงเชื่อมโยงกับแผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) มีการกําหนดเขต

พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดกาญจนบุรี ทําใหเกิดการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสรองรับ 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-8 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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นโยบายดังกลาวจะดึงดูดนักลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและยังทําใหตลาดแรงงานมีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน มีการ

สงเสริมการอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาคการเกษตร มีแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินเปน

ท่ีดินประเภทชุมชนท่ีอยูอาศัย การคา และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน มีแนวโนมการตั้งถ่ินฐานของประชากร

ขยายตัวมานอกเขตเมืองมากข้ึน การพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองจึงตองเตรียมพรอมท่ีจะรับมือกับสภาพปญหา 

และขอจํากัดดานทรัพยากรน้ํา ท้ังในประเด็นของการจัดหาน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค และระบบประปาท่ีได

มาตรฐานรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรม และการขยายตัวของชุมชนเมือง แกปญหาน้ําทวมในพ้ืนท่ีลุมน้ํา

ตอนลาง และปญหาคุณภาพน้ําในเขตชุมชนเมืองเพ่ือการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคการทองเท่ียว 

ปญหาขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรท่ีพบกระจายอยูท่ัวไปในพ้ืนท่ีลุมน้ํา การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตร

จําเปนตองทําการปรับปรุงคุณสมบัติดินในพ้ืนท่ีลุมน้ํา การจัดการอนุรักษทรัพยากรปาไม เปนตน การบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองตามแรงขับเคลื่อนขางตน จึงตองพิจารณาใหครอบคลุมในทุกดาน 

ในการศึกษาครั้งนี้ไดใชเทคนิคของการวิเคราะห SWOT Analysis ดังตารางท่ี 3.1.4-1  

ตารางท่ี 3.1.4-1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)  

ของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 
จุดแขง็ (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

S1  ต้ังอยูในเขตภูมิประเทศที่เชื่อมโยงทางยุทธศาสตรการพัฒนาที่เชื่อมโยง

กับประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียน 

S2  ต้ังอยูในแนวระเบียงเศรษฐกิจของภาคตะวันตก ที่เชื่อมโยงโครงการ

ทาเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายนําไปสูการพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี 

S3  มีเขตการปกครองเชื่อมโยงและเปนพื้นที่เปล่ียนผานสูกลุมจังหวัดภาค

กลางตอนบน 1 และตอนลาง 2 มีศักยภาพในการพัฒนาความเชื่อมโยง

ทางเศรษฐกิจการทองเที่ยว ระบบคมนาคมขนสงและโลจิสติกส 

S4  เปนเสนทางผานของการพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงและโลจิสติกส

ทางถนนและทางรถไฟระหวางทาเรือน้ําลึกทวายและทาเรือน้ําลึก

แหลมฉบัง ที่ทําใหไดรับโอกาสในการพัฒนาในหลายๆ ดาน เชน การ

พัฒนาดานเศรษฐกิจ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เปนตน 

S5  ลักษณะภูมิอากาศมีความเหมาะสมและเอื้ออํานวยในการพัฒนาทุกมิติ 

ทั้งดานการเกษตรและการทองเที่ยว 

S6  มีทรัพยากรทางธรณีวิทยาท่ีมีศักยภาพของแหลงแรโลหะ แรอโลหะ 

แหลงหินปูนเพื่ออุตสาหกรรม และแหลงธรรมชาติทางธรณีวิทยา เชน 

แหลงน้ําพุรอน ถ้ํา น้ําตก เปนตน รองรับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

ภาคการบริการ และการทองเที่ยว 

S7  ภูมิประเทศทางตอนเหนือและดานตะวันตกเปนพื้นท่ีภูเขา เทือกเขา

และหุบเขามีคุณคาของระบบนิเวศภูเขา และแหลงพลังงานลม ที่มี

ศักยภาพในการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนจากพลังงานลม 

S8  ภูมิประเทศท่ีเปนเทือกเขาและหุบเขา เปนแหลงตนน้ําลําธารที่มี

ความสําคัญของภาคกลาง และเปนศักยภาพในการพัฒนาดานการ

ทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

W1 อยูในแนวรอยเล่ือนที่มีพลัง ไดแก รอยเล่ือนเจดียสามองค และรอย

เล่ือนศรีสวัสด์ิ ที่เปนเง่ือนไขและขอจํากัดทางชีวกายภาพในการรองรับ

การพัฒนา เชน โอกาสเส่ียงตอการเกิดแผนดินไหว ดินถลม การเล่ือน

ไหลของดิน หลุมยุบ เปนตน 

W2 ดานฝงตะวันตกของลุมน้ํา มีแนวพรมแดนติดตอกับสหภาพเมียนมาร 

ที่มีโอกาสเส่ียงตอการเกิดภัยดานความมั่นคง เชน แรงงานขามชาติ 

การลักลอบเขาเมือง ยาเสพติด การคามนุษย เปนตน 

W3 ลุมน้ําตอนบน มีลักษณะภูมิอากาศที่แหงแลงในชวงฤดูรอนมีอุณหภูมิ

เฉล่ียสูง อากาศรอนอบอาว และมีพื้นที่อับฝน ซ่ึงเกิดจากการวางตัว

ของเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรี ขวางกั้นทิศทางลม

ประจําและความชื้น เปนปญหาและขอจํากัดตอการเพิ่มและรักษา

ความชื้นในดิน การทําเกษตรกรรมดานการปลูกพืช และมักประสบ

ปญหาดานภัยแลงและไฟปา 

W4  ที่ราบสองฝงลําน้ําเปนที่ราบน้ําทวมถึง (Floodplain) มักมีน้ําทวมจาก

น้ําลนตล่ิงและน้ําทวมขัง สงผลใหเกิดความเสียหายตอทรัพยสินและ

พื้นที่เกษตรกรรม 

W5  การพัฒนาโครงการตางๆ ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ B1 อาจสงผล

กระทบตอความสมบูรณของพื้นที่ปาไมและแหลงตนน้ําลําธาร 

W6 มีป ริมาณน้ํ าฝนและปริมาณน้ํ าทาที่ ลดนอยลง เนื่องจากการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มีอุณหภูมิสูงขึ้น ฝนทิ้งชวง ทําใหเกิด

ภัยแลง ส งผลกระทบตอการพัฒนาทางดานเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-9 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 3.1.4-1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)  

ของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง (ตอ) 
 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 

S9   มีทรัพยากรแหลงน้ําที่สําคัญของภาคกลางคือ แมน้ําแควนอย แมน้ํา

แควใหญ และแมน้ําแมกลองเปนศักยภาพในการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ

การอุปโภค บริโภค การเกษตร และการผลิตพลังงานไฟฟา 

S10 พ้ืนที่ลุมน้ําชั้นที่ 1A ยังคงสภาพปาสมบูรณและเปนแหลงตนน้ําลําธาร

ที่สําคัญของภาคกลางเพ่ือสรางความมั่นคงดานทรัพยากรแหลงน้ํา 

S11 มีพ้ืนที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญในระดับนานาชาติ แมน้ําแควนอย แมน้ํา

แควใหญ และแมน้ําแมกลอง ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

S12 มีความหลากหลายของทรัพยากรสัตวปาทั้งในเขตรักษาพันธุสัตวปา 

เขตหามลาสัตวปา ปาสงวนแหงชาติ และอุทยานแหงชาติ เปน

ตัวชี้วัดถึงศักยภาพและความมั่นคงดานทรัพยากรธรรมชาติ 

S13 เขตอุทยานแหงชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปาของจังหวัดกาญจนบุรี

เปนสวนหนึ่งของผืนปาตะวันตกที่เชื่อมตอกันเปนพ้ืนที่อนุรักษที่อยู

ในแนวเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาตะนาวศรี มีความหลากหลาย

ทางชีวภาพของพรรณพืชและพันธุสัตวปา และเปนประโยชนตอ

การศึกษาและคนควาวิจัย รวมทั้งเปนที่ตั้งของแหลงมรดกโลก เขต

รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง 

S14 จังหวัดกาญจนบุรีเปนแหลงผลิตพลังงานไฟฟาจากพลังงานน้ําทั้ง

ขนาดใหญและขนาดเล็ก โดยมีโรงไฟฟาพลังงานน้ําขนาดใหญ 

จํานวน 3 แหง (โรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนศรีนครินทร เข่ือนวชิราลงกรณ 

เข่ือนทาทุงนา) และโรงไฟฟาพลังงานน้ําขนาดเล็ก จํานวน 1 แหง 

(เข่ือนแมกลอง) 

S15 จังหวัดกาญจนบุรีมีศักยภาพในการพัฒนาพลังงานทดแทนจากพลังงาน

แสงอาทิตยคอนขางสูง โดยมีศักยภาพเชิงพลังงานสูงกวาศักยภาพเชิง

พลังงานทดแทนอ่ืนๆ 

S16 ความหลากหลายของชาติพันธุบนพ้ืนที่สูงที่มีความแตกตางของ

ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม แตอยูรวมกันอยางสันติสุข 

และเปนศักยภาพที่เอ้ือตอการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

S17 ประชากรวัยแรงงานมีสัดสวนคอนขางสูงเปนศักยภาพดานแรงงานใน

ทุกมิติของการพัฒนา 

S18 มีการผลิตสินคาเกษตรที่ เปนพืชเศรษฐกิจหลัก “TOP 5” (ขาว 

ยางพารา มันสําปะหลัง ปาลมน้ํามัน และขาวโพดเลี้ยงสัตว) จํานวน 

4 ชนิด ไดแก ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง และขาวโพดเลี้ยงสัตว 

และมีพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการที่จะปลูกปาลมน้ํามัน ที่เปนศักยภาพ

ทางดานความมั่นคง ดานอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร 

และการผลิตพลังงาน  

S19  มีองคกรบริหารจัดการน้ําที่เขมแข็ง ไดแก คณะกรรมการลุมน้ํา 

แมกลอง ในการจัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ประสาน 

สงเสริม สนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการที่เก่ียวของกับ

ทรัพยากรน้ํา 

W7 โอกาสเสี่ยงตอการเกิดอุทกภัยในเขตลุมน้ําแมกลอง เกิดข้ึนได

ใน 2 ลักษณะ คือ 1) ปญหาน้ําทวมในเขตพ้ืนที่ตอนบนของ 

ลุมน้ําแมกลอง ที่มีลักษณะเปนน้ําปาไหลหลากและดินถลมที่

เกิดจากฝนตกหนัก และ 2) ปญหาน้ําทวมในเขตลําภาชีและ

หวยตะเพิน เนื่องจากยังไมมีอางเก็บน้ํา โดยจะเกิดน้ําทวมใน

ลักษณะน้ําทวมฉับพลัน 

W 8 แหลงโบราณคดี โบราณสถาน และประวัติศาสตรหลายๆ แหง 

เปนพ้ืนที่ทับซอนและคาบเก่ียวกับชุมชนโดยการพัฒนาชุมชน

กําลั ง รุ กล้ํ า พ้ื นที่ ที่ ส ง ผลกระทบต อคุณค า ของแหล ง

ประวัติศาสตร 

W9 การเปลี่ยนแปลงทางประชากรในเขตชุมชนเมืองเพ่ิมข้ึน จะทํา

ใหเกิดความหนาแนนของชุมชนเมืองเพ่ิมข้ึน เนนการใช

ประโยชนที่ดินเพ่ือการอยูอาศัย อาจทําใหขาดแคลนพ้ืนที่สี

เขียว และพ้ืนที่โลงเพ่ือการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

W10 การอพยพยายถ่ินของแรงงานตางดาวจากประเทศเพ่ือนบานมี

จํานวนมากในเขตอําเภอชายแดน พ้ืนที่ภูเขาสูง และอําเภอที่

เปนแหลงงานที่สําคัญ ที่อาจจะกอใหเกิดปญหาดานความ

มั่นคง และเปนภาระในการจัดหาการบริการทางดานสังคม

และบริการดานสาธารณสุขที่เพ่ิมข้ึน 

W11 ชุมชนเมืองและชุนชนชนบทขาดการวางแผนในการปองกัน

และบรรเทาอุบัติภัยอยางเปนระบบทั้งภัยธรรมชาติและภัยที่

มนุษยสราง 

W12 คุณภาพสิ่งแวดลอมชุมชนยังไมมีการจัดการและการกําจัดใน

เชิงบูรณาการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

W13 การใชประโยชนที่ดินที่เปนพ้ืนที่ปาไมมีสัดสวนลดลง เปนการ

สูญเสียพ้ืนที่ปาไมที่เปนแหลงตนน้ําลําธาร และทรัพยแผนดิน 

W14 มีการใชประโยชนที่ดินเพ่ือการเกษตรซอนทับกับพ้ืนที่ปาไมใน

เขตอําเภอสังขละบุรี อําเภอทองผาภูมิ อําเภอไทรโยค และ

อําเภอศรีสวัสดิ์ เนื่องจากพ้ืนที่ทั้ง 4 อําเภอนี้ตั้งอยูในเขตภูมิ

ประเทศที่เปนภูเขา เทือกเขา และหุบเขา ที่สวนใหญเปนพ้ืนที่

ปาไม มีพ้ืนที่ราบคอนขางนอย ขาดแคลนที่ดินทํากินทําให

เกษตรกรมีการใชประโยชนที่ดินเพ่ือการเกษตรสอดแทรกใน

พ้ืนที่ปาไม 

W15 มีการใชประโยชนที่ดินที่รุกล้ําพ้ืนที่สองฝงลําน้ําของแมน้ํา 

แควใหญ แมน้ําแควนอย และแมน้ําแมกลอง โดยเฉพาะการ

รุกล้ําของแพของผูประกอบการสถานพักแรม และแพ/เรือนแพ

ของรานอาหาร ที่มีการกระจายตัวคอนขางมาก 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-10 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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ตารางท่ี 3.1.4-1 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส ภาวะคุกคาม (SWOT Analysis)  

ของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง (ตอ) 
โอกาส (Opportunities : O) ภาวะคุกคาม (Threats : T) 

O1 การไดรับโอกาสในการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

กาญจนบุรีในระยะท่ี 2 ท่ีเช่ือมโยง โครงการทาเรือนํ้าลึก

และนิคมอุตสาหกรรมทวาย เปนจุดท่ีเชื่อมโยงการพัฒนาใน

กลุมภูมิภาคอาเซียนท่ีสามารถเช่ือมโยงการพัฒนาสองฝง

ทะเล คือ ทะเลอาวไทยและทะเลอันดามัน และเชื่อมโยง

การพัฒนาในกลุมภูมิภาคอื่นของโลกในแถบมหาสมุทร

แปซิฟกกับมหาสมุทรอินเดีย 

O2 การปรับปรุงฟนฟูแหลงตนนํ้าลําธารและพ้ืนท่ีปาเพ่ือขยาย

ผลตามโครงการพระราชดําริ  สร างความม่ันคงดาน

ทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และความม่ันคงของ

ทรัพยากรแหลงนํ้า ท่ีเปนแหลงตนนํ้าท่ีสําคัญของประเทศ 

O3 มีการคุมครองพ้ืนท่ีชุมนํ้าท่ีมีความสําคัญระดับนานาชาติ 

และระดับชาติ เพ่ืออนุรักษและเพ่ิมพูนทรัพยากรทางชีว

กายภาพ 

O4 การส ง เสริ มและประชา สัม พันธ การท อ ง เ ท่ี ย ว เ ชิ ง

ประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจากหนวยงานท่ีเกี่ยวของให

เปนสถานท่ีทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียง ใหคนท่ัวโลกไดรูจัก เชน 

ทางรถไฟสายมรณะ (The Death Railway) สะพานขาม

แมนํ้าแคว สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก หรือสุสานทหาร

สหประชาชาติ เปนตน 

O5 การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน โดยบูรณาการการ

พัฒนาการทองเท่ียวภาคเอกชน การพัฒนาการทองเท่ียวบน

ฐานของชุมชน และการพัฒนาการทองเท่ียวเพ่ือลดปญหา

ความยากจนของประชากร (Pro-Poor Tourism : PPT) 

T1 ในชวงฤดูฝนมีฝนตกชุกเน่ืองจากไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

ตะวันตกเฉียงใตซ่ึงพัดมาจากทะเลอันดามัน และจากพายุ

หมุนเขตรอนท่ีเกิดขึ้นในอาวเบงกอล ทําใหเกิดนํ้าปาไหล

หลาก ดินถลม นํ้าทวมฉับพลัน และนํ้าทวมขังในเขตชุมชน

และบริเวณท่ีราบลุมแมนํ้า 

T2 การเกิดแผนดินไหวในประเทศเพ่ือนบาน (สหภาพเมียนมาร) 

สงผลกระทบใหเกิดความสูญเสียและความเสียหายตอชีวิต

และทรัพยสินในบางระดับของพ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี เปน

ขอจํากัดในการพัฒนาโครงสรางดานแหลงนํ้า 

T3 การสงเสริมทางดานการทองเท่ียวในเชิงวิถีชีวิตของชุมชน

ด้ังเดิมกําลังถูกรบกวนจากนักทองเท่ียวท่ีหล่ังไหลเขามา

เปนจํานวนมาก อาจเปนการทําลายเอกลักษณและวิถีชีวิต

ด้ั ง เ ดิ มขอ ง ชุ มชน  ร วม ถึ ง ก อ ให เ กิ ดปญห าระบ บ

สาธารณูปโภคไมเพียงพอท่ีจะรองรับ ตลอดจนปญหา

คุณภาพนํ้า 

T4 การกาวสูสังคมผูสูงอายุจะสงผลตอการขาดแคลนประชากร

วัยแรงงานในสาขาการผลิตตางๆ 

T5 การเขามาของแรงงานตางดาวท้ังท่ีถูกกฎหมายและ

หลบหนีเขาเมือง รวมถึงการอพยพยายถิ่นของชาวไทยภูเขา 

อาจสงผลกระทบตอความม่ันคงทางดานสังคม ระบบ

สาธารณสุข ปญหาระบบสาธารณูปโภคไมเพียงพอท่ีจะ

รองรับ ภัยคุกคามดานโรคระบาด การกอการรายจากการ

เขามาของแรงงานตางดาวและผูลักลอบเขาเมือง และ

ปญหาคุณภาพส่ิงแวดลอมตามมา 

O6 การพัฒนาโครงขายทางหลวงแผนดินและระบบราง ท่ี

เช่ือมโยงกับสหภาพเมียนมาร ภายใตความรวมมือในการ

พัฒนาโครงการทาเรือนํ้าลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 

และระเบียงเศรษฐกิจตอนใต (SEC) 

O7 โอกาสในการพัฒนา Logistic Hub ของภาคตะวันตก ท่ี

เช่ือมโยงทาเรือนํ้าลึกทวาย ทาเรือนํ้าลึกแหลมฉบัง สงเสริม

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนกาญจนบุรี และ

เชื่อมโยงการขนสงสินคาภายในอนุภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง 

ประชาคมอาเซียน ภูมิภาคเอเชีย และระหวางภูมิภาคของโลก 

O8 โอกาสในการพัฒนาสนามบินพาณิชยของจังหวัดกาญจนบุรี 

โดยมีแผนงานโครงการท่ีจะพัฒนาสนามบินของกองพล

ทหารราบท่ี 9 ใหเปนสนามบินพาณิชยท่ีไดมาตรฐาน เพ่ือ

รองรับการคมนาคมและขนสงทางอากาศ 

T6 อิทธิพลการขึ้นลงของนํ้าทะเลทําใหเกิดการรุกตัวของ

นํ้าเค็มในแมนํ้าแมกลอง ทําใหเกิดผลกระทบกับ ระบบ

ประปา และการเกษตรในเขตท่ีราบแมกลอง 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-11 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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3.2 การกํ าหนดวิสั ยทัศน และประ เด็นยุทธศาสตร  (Vision and strategic issue 

identification) 
 

 3.2.1 การกําหนดวิสัยทัศน 
 

  ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง การกําหนดวิสัยทัศน (Vision) จึงพิจารณากําหนดวิสัยทัศนของการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา เพ่ือกําหนดเปาหมายการพัฒนาทรัพยากรน้ําของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ใหสอดคลองกับสภาพ

ปญหาของลุมน้ํา และทิศทางการพัฒนาท่ีเก่ียวของในระดับตางๆ ของประเทศ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน 

โดยพิจารณาผลการศึกษาในหัวขอท่ีผานมาขางตน มีประเด็นพิจารณาดังนี้ 

  1) พิจารณาสภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมของลุมน้ํา ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ย 

(GPP) ประจําป 2562 มีมูลคารวมท้ังสิ้น 1,291,359 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2561 เทากับ 39,050 ลานบาท 

(รอยละ 3.12) ซ่ึงมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวม 1,252,309 ลานบาท รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรเทากับ 

224,003 บาทตอคนตอป เศรษฐกิจหลักเปนภาคอุตสาหกรรม (52.22%) รองลงมาเปนภาคบริการ (36.65%) 

และภาคการเกษตร (11.13%) แนวโนมในอนาคต จากศักยภาพของจังหวัดและการสงเสริมของภาครัฐ ทําให

ภาคอุตสาหกรรมยังคงมีบทบาทสูงสุดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีลุมน้ํา ขณะเดียวกัน ผูประกอบการ

จะพัฒนาศักยภาพดานการคา การลงทุนและการตลาดใหสูงข้ึน เพ่ือสามารถแขงขันทางการคากับประเทศ

เพ่ือนบาน อยางไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรมสวนใหญมีลักษณะเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องมาจากภาคการเกษตร 

เชน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมน้าํตาล ซ่ึงตองอาศัยฐานการผลิตจากภาคการเกษตร ประกอบ

กับการประกอบอาชีพของประชากรสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม ดังนั้น การสรางความม่ันคงของน้ําภาค

การเกษตร ท้ังในแงของการจัดหา การปรับลด การเพ่ิมประสิทธิภาพ จะเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจของพ้ืนท่ีลุมน้ํา  

  2) พ้ืนท่ีลุมน้ํามีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตรพ้ืนฐาน ไปสูอุตสาหกรรมเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหาร มีฐานการผลิตสินคาเกษตรท่ีเขมแข็ง ทํานา ปลูกไมผล ไมยืนตน มีศักยภาพดาน

เศรษฐกิจการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และทํานาเกลือ เปนแหลงผลิตอาหารทะเลท่ีสําคัญ อยางไรก็ตาม 

พ้ืนท่ีนอกเขตชลประทาน มีสภาพขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร ขาดแหลงเก็บกักน้ําและการพัฒนาระบบ

กระจายน้ําไมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีเนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีไมเหมาะสม และมีพ้ืนท่ีการเกษตรมาก มีปญหาการทํา

การเกษตรท่ีไมตรงกับสมรรถนะดินสงผลใหผลผลิตตอไรต่ํา ผลตอบแทนไมคุมคาจากการลงทุน 

  3) พ้ืนท่ีลุมน้ํามีศักยภาพสามารถพัฒนาเปนเมืองศูนยกลางการทองเท่ียวระดับภูมิภาค 

ทรัพยากรธรรมชาติในเขตปาสงวนและอุทยานแหงชาติเปนพ้ืนท่ีปาตนน้ํา สามารถพัฒนาเปนพ้ืนท่ีนันทนาการ 

แหลงทองเ ท่ียวเชิงอนุรักษ เปนแหลงศิลปวัฒนธรรม มีเอกลักษณกลุมชนเผาและพ้ืนท่ีทองเ ท่ียว

ศิลปวัฒนธรรม พ้ืนท่ีชายฝงทะเลเปนแหลงการศึกษา/อนุรักษ ปาชายเลน  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-12 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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  4) ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ํา ประสบปญหาดานการบุกรุก

พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติและอนุรักษปาไมตามกฎหมาย เพ่ือครอบครองพ้ืนท่ีทําการเกษตร มีปญหาดานน้ําเสีย

ในพ้ืนท่ีแหลงชุมชน แหลงทองเท่ียว ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 

อําเภอศรีสวัสดิ์ อําเภอไทรโยค อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงสาเหตุท่ีสําคัญเกิดจากการปนเปอนของสาร

อินทรียหรือสิ่งปฏิกูลจากการระบายน้ําท้ิงของกิจกรรมโดยรอบ รวมถึงในคลองสาขาของแมน้ําแมกลอง เชน 

คลองดําเนินสะดวก และคลองวัดประดู ท่ีมีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมากถึงเสื่อมโทรมตลอดท้ังสาย สาเหตุท่ี

สําคัญเกิดจากการปนเปอนของแบคทีเรียจากการระบายน้ําท้ิงของกิจกรรมท่ียังไมไดผานการบําบัดหรือท่ีผาน

การบําบัดแลวแตยังไมเปนไปตามมาตรฐาน เชน น้ําท้ิงจากชุมชน ฟารมปศุสัตว หรือสถานประกอบการตางๆ  

ปญหากัดเซาะตลิ่งและการตกตะกอนในลําน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําภาชีดานทายน้ํากอนท่ีจะไหลลงแมน้ําแควนอย 

ทําใหลําน้ําตื้นเขินจึงมีผลใหการไหลของน้ําในลําน้ําดานเหนือน้ําชะลอตัวลงและเกิดน้ําทวมลนตลิ่งข้ึนไปดาน

เหนือน้ํา ดังนั้นทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองจึงควรคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และการ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกันไปดวย 

  5) ผลการวิเคราะหแรงขับเคล่ือนของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํา นโยบายของรัฐ มีทิศทาง 

การพัฒนามุงสงเสริมใหจังหวัดในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง เปน (1) เมืองเกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(2) แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ/การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ/แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร ศาสนาวัฒนธรรม  

(3) พัฒนาการเชื่อมโยงการคาและการลงทุนระดับสากลท่ีมีความสามารถในการแขงขันและการคาผานแดน 

สูเอเชีย ในขณะท่ีประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําใหความสําคัญกับการพัฒนาในดานเกษตร/เกษตรอุตสาหกรรมมาก

ท่ีสุด โดยสนับสนุนการทําเกษตรแบบผสมผสาน รองลงมาคือใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีในดานการทองเท่ียว  

ดานการคา/การบริการ ดานอุตสาหกรรม ตามลําดับ วิสัยทัศนของการจัดการทรัพยากรน้ําของพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

แมกลอง จึงเปนในลักษณะของการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการ

รองรับของพ้ืนท่ีเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

  6) ในเชิงของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําพื ้นที ่ลุ มน้ําแมกลอง ภาพรวมของ

ทรัพยากรน้ําในปจจุบันมีน้ําคอนขางพอเพียง แตการใชน้ํายังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไมดีพอ การ

บริหารจัดการน้ํายังมีปญหาดานการกระจายตัว หรือความเทาเทียมในการใชน้ําของผูอยูตนน้ําและทายน้ํา 

รวมท้ังมีการขาดน้ําเฉพาะพ้ืนท่ี จากขอมูลปริมาณน้ําไหลลงอางเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทรและเข่ือนวชิราลงกรณ

ชวงป พ.ศ. 2523-2563 มีปริมาณน้ําไหลลงอางเก็บน้ํารวมกันเฉลี่ยปละ 10,394 ลาน ลบ.ม. จึงควบคุม

ปริมาณน้ําทาในลุมน้ําไดถึงรอยละ 64 ทําใหมีปริมาณน้ําเพียงพอสําหรับการใชน้ําในปจจุบันท้ังในลุมน้ําและ

นอกลุมน้ํา (เพื่อการชลประทานฤดูแลงของโครงการเจาพระยาฝงตะวันตกตอนลาง ขับดันน้ําทะเล และเพื่อ

ผลิตน้ําประปาสําหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑล) ตามศักยภาพแผนงานที่วางไวในอดีต แตจากผล

การศึกษาครั ้งนี้พบวา ปจจุบันมีความตองการใชน้ํารวมทุกกิจกรรมจากลุมน้ําแมกลองมีปริมาณเทากับ 

12,017.20 ลาน ลบ.ม./ป หรือประมาณรอยละ 73 ของปริมาณน้ําทาในลุมน้ํา ซึ่งมีปริมาณใกลเคียงกับ     

คาเฉลี่ยของปริมาณน้ําตนทุนท่ีมีของลุมน้ํา ทรัพยากรน้ําของลุมน้ําแมกลองในอนาคต จึงมีศักยภาพเพียงพอ

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-13 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

เฉพาะในปท่ีปริมาณน้ําอยูในเกณฑปกติ หรือมากกวาเกณฑปกติเทานั้น สรุปวาแมน้ําแมกลองเปนลุมน้ําท่ี

กําลังปด คือยังมีน้ําเหลือใชนอยมากในอนาคตอันใกลจะขาดแคลนน้ํา ดังนั้น แนวโนมการพัฒนาโครงการ

ตอไปในอนาคต ท้ังการใชน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองและการผันน้ําออกนอกลุมน้ํา ประเด็นสําคัญท่ีตอง

คํานึงถึงจึงไมใชคําถามวา “ลุมน้ําแมกลองมีน้ําพอหรือไม” แตเปนคําถามวา “จะจัดสรรน้ําใหกับกิจกรรม

การใชน้ําตางๆ อยางไรใหพอเพียง” โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ํา อาทิ การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชน้ํา การสงน้ํา ซ่ึงชวยลดการสูญเสียน้ํา เปนโครงการท่ีมีความจําเปนเรงดวน โดยเฉพาะใน

พ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําแมกลอง การจัดการน้ําจากเข่ือนวชิราลงกรณและเข่ือนศรีนครินทร ใหสอดคลอง

กับความตองการใชน้ํา และการผลักดันน้ําเค็ม การบริหารจัดการน้ําในอางเก็บน้ําและโครงการชลประทาน

ทุกแหง โดยเนนการจัดการแบบมีสวนรวม การพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กในเขตลุมน้ําแมกลอง 

ในเขตลุมน้ําลําภาชี ลําตะเพิน และพ้ืนท่ีบางสวนของแควนอยและแควใหญ เพ่ือแกปญหาดานความยากจน 

การแกปญหาการขาดแคลนน้ํารุนแรงบริเวณรอยตอลุมน้ําทาจีน (อ.เลาขวัญ และ อ.หวยกระเจา จังหวัด

กาญจนบุรี) การเพ่ิมน้ําตนทุนบริเวณจังหวัดสมุทรสงครามเพ่ือการอุปโภคบริโภค และการควบคุมและลดการ

ปลอยของเสียลงแมน้ํา ท้ังจากการเกษตรชุมชน อุตสาหกรรมและบริการ 
  จากที่กลาวมาขางตน วิสัยทัศนของการจัดการทรัพยากรน้ําของพื้นที่ลุ มน้ําแมกลอง จึง

กําหนดเปน “บูรณาการการจัดการเพื่อสรางความมั่นคงดานทรัพยากรน้ํา รองรับการอุปโภค-บริโภค 

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภายใตการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม” ซ่ึง

ไดนําเสนอตอผูมีสวนไดเสียผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในการประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1 แลว จึง

นํามากําหนดประเด็นยุทธศาสตร และวิเคราะหหาประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญในลําดับถัดไป 
 

 3.2.2 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร 
  

  การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหหาประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ

ตางๆ ท้ังจากปญหาและโอกาสของการพัฒนา โดยมีจุดเนนและมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรท่ีสงผลตอการ

จัดการทรัพยากรน้ํา สําหรับการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร และแผนหลักการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง เนนการศึกษาผลกระทบ และรูปแบบแนวคิดเชิงกลยุทธ (Impact-

centered SEA & Strategic-thinking SEA) ของการพัฒนาและการจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือใหการพัฒนา

ของลุมน้ําสอดคลองกับสภาพแวดลอมโดยไมกอใหเกิดผลกระทบ หรือมีผลกระทบในระดับท่ียอมรับได และ

เปนไปตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือเปนกรอบการดําเนินการบริหารจัดการน้ําของลุมน้ํา

แมกลอง สําหรับใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปดําเนินการตอ ดังนั้น การกําหนดวิสัยทัศนและประเด็น

ยุทธศาสตร จึงเปนข้ันตอนท่ีตองอาศัยกระบวนการการมีสวนรวมท่ีใหผูมีสวนไดเสียไดรวมกันวิเคราะห และให

ความเห็นวาประเด็นสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง คืออะไร 

และมีสถานภาพอยางไร โดยไดผานกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในระดับพ้ืนท่ี ในการประชุมกลุมยอย 

ครั้งท่ี 1 ในระหวางวันท่ี 27-29 ตุลาคม พ.ศ.2564 ซ่ึงไดขอสรุปของการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรพิจารณาให

สอดคลองกับวิสัยทัศนในหัวขอท่ีผานมา ดังแสดงในตารางท่ี 3.2.2-1 
 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-14 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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ตารางท่ี 3.2.2-1 การกําหนดวิสัยทัศน และประเด็นยุทธศาสตร ในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร 
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รองรับการอุปโภค-บริโภค การ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม : 

- การเกษตร และอุตสาหกรรม

ตอเน่ือง 

 - สนับสนุนการพัฒนาดานการ

ทองเท่ียว 

 - การคาและการลงทุนผาน

แดน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาแหลงนํ้า เพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้า และระบบการจัดการนํ้า

สนับสนุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจใหเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 

รวมกับการจัดระบบการอนุรักษดินและนํ้า เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการนํ้าใหสมดุลกับนํ้าตนทุน และการเปล่ียนแปลงของสภาพ

ภูมิอากาศ ปองกันความขัดแยงของภาคสวนตางๆ ท่ีใชนํ้ารวมกัน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 จัดหาแหลงนํ้าตนทุน พัฒนาระบบประปารองรับการขยายตัวของชุมชน 

พ้ืนท่ีทองเท่ียว เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปองกันนํ้าทวมชุมชนเมือง เมืองศูนยกลางการทองเท่ียว บรรเทาอุทกภัย

ในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญและพ้ืนท่ีนํ้าทวมเสียหายรุนแรง 

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอม  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 อนุรักษฟนฟูปาตนนํ้า และการจัดการการใชประโยชนในเขตตนนํ้า วาง

แผนการจัดการพ้ืนท่ีชุมนํ้า รักษาสภาพธรรมชาติท่ีเปนจุดเดนดานการทองเท่ียวธรรมชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 ปองกนัและลดการเกิดนํ้าเสียจากตนทาง ลดการใชสารเคมีเพ่ือการเกษตร 

นํ้าเสียจากฟารมปศุสัตว และการเพาะเล้ียงสัตวนํ้าธรรมชาติ รวมท้ังการจัดการปญหานํ้าเค็ม 

 

3.3 การกําหนดวัตถุประสงค เ พ่ือการพัฒนาที่ ยั่ งยืน (Sustainable development 

objective) และตัวช้ีวัด (Indicator) 

 3.3.1 การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable  development objective) 

 การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน เปนการ

กําหนดกรอบเปาหมายและตัวชี้วัดตางๆ ในแตละประเด็น

ยุทธศาสตรใหสอดคลองเชื่อมโยงกัน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนพิจารณาได

จากท้ังนโยบาย แผน และแผนงานในระดับตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

และสอดคลองกับเปาประสงค (Target)  ของเปาหมายการ

พัฒนาท่ียั่ งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

ท้ังนี้ การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืนจะผนวกอยู

ในกระบวนการรับฟงความเห็นจากผูมีสวนไดเสียดวย  

 การกําหนดวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ําท่ียั่งยืนของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

พิจารณาโดยบูรณาการระบบสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมใหกลมกลืนกันเพ่ือเกิดประโยชนสูงสุด โดยเปน

การพัฒนาทรัพยากรน้ําท่ีตอบสนองความตองการตามความจําเปนในปจจุบันและอนาคต การกระจาย

ประโยชนของความกาวหนาทางเศรษฐกิจ เพ่ือทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน ภายใตระบบนิเวศวิทยาท่ี

สามารถรองรับการดําเนินชีวิตไดอยางตอเนื่องในอนาคต มีความสอดคลองกับเปาหมายตางๆ ของเปาหมายการ

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-15 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

พัฒนาท่ียั่งยืนใน 6 เปาหมาย ตั้งแตเปาหมายท่ี 1 การขัดความยากจน เปาหมายท่ี 6 จัดการน้ําอยางยั่งยืนและ

พรอมใชสําหรับทุกคน เปาหมายท่ี 8 สงเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน เปาหมายท่ี 11 สรางเมืองและ

การตั้งถ่ินฐานท่ีปลอดภัย เปาหมายท่ี 12 สรางรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน และเปาหมายท่ี 15 

สงเสริมการใชประโยชนท่ียั่งยืนของระบบนิเวศ ดังนี ้     

  1) มิติเศรษฐกิจ เพ่ิมรายไดตอครัวเรือนในพ้ืนท่ีลุมน้ํา โดยการเพ่ิมข้ึนของสินคาและบริการ 

ลดความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติจากน้ํา เพ่ือลดปญหาความยากจน และใหมีการกระจายรายไดอยางท่ัวถึง  

  2) มิติทางสังคม  ตอบสนองความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของประชาชน โดยการกระจายการ

พัฒนาอยางท่ัวถึง ใหมีความยุติธรรม และโอกาสในการพัฒนาอยางมีความเทาเทียม 

  3) มิติทางส่ิงแวดลอม การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยไมเกินขีดความสามารถในการ

รองรับไดของทรัพยากรภายในลุมน้ํา และการรักษาไวซ่ึงทุนธรรมชาติและระบบนิเวศมีเสถียรภาพ  
 

 3.3.2 ตัวช้ีวัดการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

  ในการกําหนดตัวชี้วัด กลุมท่ีปรึกษาไดพิจารณาภายใตแตละประเด็นยุทธศาสตร และ

วัตถุประสงคการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน ซ่ึงอาจเปนไดท้ังเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพ อยางไรก็ตาม ตัวชี้วัดท่ีได

กําหนดข้ึนบางตัวอาจไมสามารถชี้วัดการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือสภาวะของประเด็นยุทธศาสตรนั้นๆ ได

โดยตรง (ตัวชี้วัดทางตรง) แตสามารถแสดงใหเห็นถึงทิศทางในภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงของประเด็น

ยุทธศาสตรนั้นได (ตัวชี้วัดทางออมหรือ Proxy) ท้ังนี้ ตัวชี้วัดท่ีไดกําหนดข้ึนจะนําไปใชในข้ันตอนการประเมิน

ขอมูลฐานในข้ันตอนตอไป  

  จากการศึกษา “บทวิเคราะหตัวช้ีวัดการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรเชิงพ้ืนท่ี : 

แผนบริหารจัดการลุมน้ํา” จัดทําโดย สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (2561) ตัวชี้วัด (Indicators) สําหรับ

การประเมินทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ไดพิจารณาปรับปรุงและเพ่ิมเติมตัวชี้วัดท่ีเสนอแนะโดย

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติในบางประเด็น ดังแสดงในตารางท่ี 3.3.2-1 เพ่ือใหเหมาะกับการใชประเมิน

เพ่ือคัดเลือกทางเลือกยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง โดยไดนําเสนอตัวชี้วัดท่ีใชเปรียบเทียบ

ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ใหกับประชาชนผูท่ีมีสวนไดสวนเสียไดรับทราบเพ่ือรับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะ ในทุกเวทีการประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-16 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 3.3.2-1 ตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 
ลําดับ วัตถุประสงคเพ่ือ

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วดัที่สําคัญ วิธีการประเมินตัวชี้วัด 

มิติเศรษฐกิจ   

1. เพิ่มรายไดตอ

ครัวเรือนในพื้นที ่

ลุมน้ํา โดยการ

เพิ่มขึ้นของสินคา

และบริการ 

1. ปริมาณน้ําตนทุนที่เปล่ียนแปลงไป - ปริมาณน้ําตนทุนของแหลงเก็บกักน้ําตนทุนในปจจุบันและแผนการพัฒนาใน

อนาคตที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 

 2. พื้นที่รับประโยชน - ขนาดพื้นที่และประเภท (เกษตรกรรม, นิคมอุตสาหกรรม, พื้นที่ชุมชน) ของพื้นที่

สงน้ํา/พื้นที่รับประโยชนของแหลงเก็บกักน้ํา 

 3. ปริมาณการใชน้ํารวมตอปริมาณ

น้ําทาตามธรรมชาติ* 

- ประเมินจากผลการศึกษาความตองการน้ํา ผลการประเมินสภาพทางอุทกวิทยา

และผลการวิเคราะหแบบจําลองสมดุลน้ํา  

  4. จํานวนผูเยีย่มเยือนที่เปล่ียนแปลง* - ประเมินจากจํานวนนักทองเที่ยว/นักทัศนาจรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 

2. การลดปญหาความ

ยากจน 

1. รายไดตอหัวที่เพิ่มขึ้น (บาท)* - ประเมินโดยการเปรียบเทียบรายไดตอหัวที่เพิ่มขึ้นจากภาคเกษตรกรรม /

อุตสาหกรรมเกษตร/การทองเที่ยว ระหวางทางเลือกที่ 1 กับทางเลือกที่  2 

ทางเลือกที่ 3 และทางเลือกที่ 4 (มากกวาหรือนอยกวา)    

 ลดความสูญเสียจาก

การเกิดภยัพิบัติจาก

น้ํา 

2. รายไดที่เหลือหลังจากหักมูลคาความ

เสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติจากน้ํา  

(ลานบาท)* 

- รายไดทั้งหมดของแตละทางเลือก (เกษตรกรรม /อุตสาหกรรม /การทองเที่ยว) 

หักดวยมูลคาความเสียหายของพื้นที่ที่เกิดจากภัยแลง น้ําทวม  

ที่มา : กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3. การกระจายรายได 1. จํานวน SME ในระดับทองถิ่น - จํานวน SME/กลุมอาชีพในทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น 

 อยางทั่วถึง 2. การใชวัตถุดิบและแรงงานทองถิ่น - สัดสวนของการใชวัตถุดิบ/ตนทุนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ 

- สัดสวนของการใชแรงงานในทองถิ่นในภาคตางๆ 

มิติทางสังคม   

4. ตอบสนองความ

จําเปนขั้นพื้นฐานของ

ประชาชน โดยการ

กระจายการพัฒนา

อยางทั่วถึง 

1. สัดสวนประชากรที่เขาถึงน้ํา - จํานวนประชากร(ครัวเรือน) ที่มีน้ําใชเทียบกับจํานวนประชากรในลุมน้ํา  

   

5. มีความยุติธรรม 1. จํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบ

จากการพัฒนา 

- คาดการณจํานวนประชากรที ่ไดรับผลกระทบหากมีการพัฒนาโครงการดาน

แหลงนํ้า และอางอิงผลการศึกษาของหนวยงานเจาของโครงการ 

 

 

 2. จํานวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพบิัติ

ดานน้ํา 

- คาดการณจํานวนประชากรที่ไดรับผลกระทบหากไมมีการพัฒนาโครงการ และ

อางอิงผลการศึกษาของหนวยงานเจาของโครงการ 

6. โอกาสในการพัฒนา

อยางมีความเทาเทียม 

1. การมีสวนรวมในการเสนอทางเลือก - รอยละของชุมชนที่เขารวมกิจกรรมการมีสวนรวม เทียบกับจํานวนชุมชนในพื้นที่ 

- จํานวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-17 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 3.3.2-1 ตัวช้ีวัดสําหรับการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง (ตอ) 
ลําดับ วัตถุประสงคเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

ตัวชี้วดัที่สําคัญ วิธีการประเมินตัวชี้วัด 

 มิติทางสิ่งแวดลอม   

7. การใชทรัพยากรอยาง

ยั่งยืน โดยไมเกินขีด

ความสามารถในการ

รองรับไดของ

ทรัพยากรภายในลุมน้ํา 

1. รอยละของพื้นที่ปาไมที่เปล่ียนแปลง - การพัฒนาทางเลือกตางๆ สงผลตอการเปล่ียนแปลงการใชที่ดินจากพื้นที่ปาไมเปน

พื้นที่ประเภทอื่นๆ อยางไรและเทาไร  

* จําแนกตามความสําคัญของพื้นที่ปาไมแตละประเภท ในที่นี้จะใชพื้นที่อนุรักษตาม

กฎหมายเปนหลัก 

 2. พื้นที่ปาเส่ือมสภาพที่ไดรับการฟนฟ ู - การพัฒนาทางเลือกตางๆ สงผลใหปาเส่ือมสภาพไดรับการฟนฟูเทาไร 

* พิจารณาตามการกําหนดสภาพปาเส่ือมโทรมตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 2 

มิถุนายน 2530  แกไขเพิ่มเติมโดยมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2532  

8. การรักษาไวซ่ึงทุน

ธรรมชาติและระบบ

นิเวศมีเสถียรภาพ 

1. ดัชนีบัญชีสีแดง (IUCN Red List of 

Threatened Species, 2008) 

- จํานวนชนิดพันธุ ดัชนีบัญชีสีแดง ( IUCN Red List of Threatened Species, 

2008) ในพื้นที่  

 2. คุณภาพน้ําในแหลงน้ํา มีคุณภาพ

เหมาะสมกับการใชประโยชนแตละ

ประเภท* 

- คา WQI และประเภทการใชประโยชน 

  3. ความสมบูรณของระบบนิเวศที่

เพิ่มขึ้น* 

- คาผลผลิตทางการประมง (Standing crop,หนวย : กก./ไร) 

ท่ีมา :  1.  ตัวชี้วัดจากเอกสารบทวิเคราะหตัวชี้วัดการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรเชิงพ้ืนที่ : แผนบริหารจัดการลุมน้ํา ของกลุมวิเคราะหเศรษฐกิจ

และสังคม กองนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ (2561) 

 2.  วิธีการประเมินตัวชี้วัดโดยที่ปรึกษา 

 *ตัวชี้วัดที่เสนอปรับปรุง/เพ่ิมเติมโดยที่ปรกึษา 

 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-18 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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3.4 การประเมินขอมูลฐาน 

 3.4.1 ปริมาณน้ําตนทุน 

  แหลงน้ําในปจจุบันท่ีเปนแหลงน้ําตนทุนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ท้ังขนาดใหญ ขนาดกลาง และ

ขนาดเล็ก รวมประมาณ 26,862 ลาน ลบ.ม. เปนแหลงน้ําประเภทสระ หนอง บึง ฯลฯ ท่ีกระจายอยูในพ้ืนท่ี

ลุมน้ําระดับตําบล ความจุรวมประมาณ 138 ลาน ลบ.ม. และเปนแหลงน้ําตามแผนพัฒนาในอนาคตของ

หนวยงานตางๆ 20 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 96.51 ลาน ลบ.ม. และแหลงน้ําเสนอแนะเพ่ิมเติมตาม

ศักยภาพและขอจํากัดของพ้ืนท่ี 3,546 ลาน ลบ.ม. สรุปรวมแหลงน้ําตนทุนดังแสดงในตารางท่ี 3.4.1-1 
  การพัฒนาแหลงน้ําตนทุนขนาดใหญและขนาดกลางเพ่ิมเติมในลุมน้ําแมกลอง อยูในระดับ

คอนขางเต็มตามศักยภาพและขอจํากัดของพ้ืนท่ี การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ิมเติมจึงเปนแหลงน้ําขนาดเล็ก จาก

การประเมินศักยภาพการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก สามารถเพ่ิมแหลงน้ําตนทุนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองไดดังนี้ 

  • ประเภทฝายข้ันบันไดในลําน้ําสาขาของแมน้ําแควใหญ แมน้ําแควนอย แมน้ําแมกลอง 

หวยตะเพินและลําภาชี ลําน้ําสาขาท่ีสามารถกอสรางฝายพรอมขุดลอกลําน้ําหนาฝาย และการซอมแซมขุด

ลอกหนาฝายท่ีมีอยูเดิม มีความยาวลําน้ํารวม 3,350 กิโลเมตร จากความยาวลําน้ําสาขาท้ังหมด 8,909 

กิโลเมตร เพ่ิมแหลงน้ําตนทุนในลําน้ําสาขาไดรวมประมาณ 79 ลาน ลบ.ม.   

  • การพัฒนาแหลงน้ําเก็บกักระดับไรนาในลุมน้ําแมกลอง มีพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานท่ี

อาศัยน้ําฝน 3,242,165.00 ไร คิดผูเขารวมโครงการสระน้ําในไรนา 50% ของพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน ใชพ้ืนท่ี

สําหรับขุดสระน้ําในไรนา 30% ของพ้ืนท่ีเขารวมโครงการ ความลึกขุดสระ 2.10 เมตร เพ่ิมน้ําตนทุนได 1,550 

ลาน ลบ.ม 

  • การฟนฟูขุมเหมืองเกาใหเปนบอเก็บน้ําขนาดเล็ก กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ

เหมืองแร (2563) ไดสํารวจและฟนฟูขุมเหมืองเกาจํานวน 5 บอ ในจังหวัดกาญจนบุรี ตาก ราชบุรี มีปริมาตร

เก็บกักรวม 8.7 ลาน ลบ.ม. ปจจุบันไดนําไปใชเพ่ือการเกษตรในระดับหมูบาน   

  • แหลงน้ําใตดิน ศักยภาพน้ําบาดาลท่ีสามารถพัฒนานําไปใชไดของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มี

ประมาณ 1,909 ลาน ลบ.ม. ดังแสดงในรูปท่ี 3.4.1-1 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-19 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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ตารางท่ี 3.4.1-1 สรุปแหลงน้ําตนทุนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

แหลงน้ําตนทุน ปริมาณ/ความจุ (ลาน ลบ.ม.) 

1. แหลงน้ําตนทุนในปจจุบัน 

   - แหลงนํ้าขนาดใหญ 

   - แหลงนํ้าขนาดกลาง 

   - แหลงนํ้าขนาดเล็ก 

   - แหลงนํ้าขนาดเล็กระดับตําบล 

 

          26,660  

              145  

                57  

               138  

รวม           27,000  

2. แหลงน้ําตนทุนเพ่ิมตามแผนท่ีม ี

   - จํานวนรวม 20 โครงการ 

 

                  96  

รวม                  96  

3. แหลงน้ําเสนอแนะเพ่ิมเติมตามศักยภาพและขอจํากัดของพ้ืนท่ี 

  - ฝายขั้นบันไดในลํานํ้าสาขา  

  - แหลงนํ้าสระระดับไรนา 

  - ฟนฟูขุมเหมืองเกา 

  - แหลงนํ้าใตดิน 

 

                79  

            1,550  

                  8  

            1,909  

รวม             3,546  
 

 

  ที่มา : กรมทรัพยากรน้ําบาดาล, 2561 

รูปท่ี 3.4.1-1 ศักยภาพน้ําบาดาลในลุมน้ําแมกลองท่ีสามารถนํามาใชได 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-20 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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 3.4.2 พ้ืนท่ีรับประโยชน 

  พ้ืนท่ีทําการเกษตรท่ีใชน้ําจากลุมน้ําแมกลองแบงเปนสองกลุม กลุมแรกเปนพ้ืนท่ีทําการเกษตร

ภายในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองประมาณ 4.545 ลานไร แบงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบการชลประทานของโครงการ

ขนาดใหญ (เฉพาะในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง) ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และสูบน้ําดวยไฟฟารวมท้ังสิ้น 1.303 

ลานไร ท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีการเกษตรในเขตอาศัยน้ําฝน 3.242 ลานไร กลุมท่ีสองเปนพ้ืนท่ีภายนอกเขตลุมน้ํา 

แมกลองท่ีไดรับน้ําชลประทานของโครงการแมกลองใหญประมาณ 1.442 ลานไร รวมเปนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีใช

น้ําจากลุมน้ําแมกลองประมาณ 5.988 ลานไร เม่ือพิจารณาในสวนของพ้ืนท่ีเกษตรในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําแมกลองมีการทําการเกษตรมากท่ีสุด 1,570,911 ไร รองลงไปเปนลุมน้ําหวยตะเพิน 

771,708 ไร ลุมน้ําลําภาชี 663,312 ไร และนอยท่ีสุดเปนลุมน้ําแมน้ําแควนอยตอนลางสวนท่ี 1 มีการทํา

การเกษตร 5,334 ไร การพัฒนาการเกษตรจากอดีตถึงปจจุบันทําใหพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝนถูกพัฒนาเปลี่ยนเปน

พ้ืนท่ีระบบชลประทานเพ่ิมข้ึน  

  จากการทบทวนขอมูลการสงน้ําของกรมชลประทาน ป พ.ศ.2553-2563 และขอมูลการใชท่ีดิน 

ป พ.ศ.2564 สามารถสรุปไดวา พ้ืนท่ีชลประทานท้ังในลุมและนอกลุมท่ีใชน้ําตนทุนจากลุมน้ําแมกลอง 

2,745,568 ไร มีการสงน้ําในฤดูแลงรวมท้ังสิ้น 1,139,439 ไร (ปน้ําปกติ) และมีประสิทธิภาพการใชท่ีดิน 

(Cropping Intensity: CI) เทากับ 1.42 (ตารางท่ี 3.4.2-1) สําหรับแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีชลประทานในอนาคต 

มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําและโครงการชลประทานของกรมชลประทาน รวม 20 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 

96.51 ลาน ลบ.ม. มีพ้ืนท่ีชลประทานท้ังในลุมและนอกลุมเพ่ิมเปน 3,318,046 ไร (ตารางท่ี 3.4.2-2) มีการ

สงน้ําในฤดูแลงรวมท้ังสิ้น 1,190,803 ไร (ปน้ําปกติ) และมีประสิทธิภาพการใชท่ีดิน (Cropping Intensity: CI) 

เทากับ 1.36 โครงการสวนใหญอยูในลุมน้ําสาขาหวยตะเพิน และลุมน้ําสาขาลําภาชี 

  ภาพรวมของพ้ืนท่ีทําการเกษตรภายในลุมน้ําแมกลอง พบปญหาการใชประโยชนท่ีดินท่ีไมตรง

กับสมรรถนะดิน จากการศึกษาพบวา ศักยภาพของดินท่ีเหมาะสมเพ่ือการเพาะปลูกพืชในระดับดีถึงปานกลาง 

สําหรับปลูกขาวจะอยูในพ้ืนท่ีลุมมีท้ังหมด 719,912.64 ไร สําหรับปลูกพืชไรจะอยูในท่ีดอนมีท้ังหมด 

2,736,777.33 ไร สําหรับปลูกไมผลและไมยืนตนมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 2,102,331.57 ไร แตในปจจุบันมีการใช

ประโยชนท่ีดินสําหรับทํานาขาวในพ้ืนท่ีดอนท่ีมีการระบายน้ําดี เสี่ยงปญหาการขาดแคลนน้ําในฤดูกาล

เพาะปลูกไดงาย โดยเฉพาะในชวงฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน และการปลูกขาวในท่ีดอนจะใชน้ํามากกวาปลูกใน  

ท่ีลุม ในภาพรวมปญหาการใชประโยชนท่ีดินประเภทนี้มีพ้ืนท่ี 125,480 ไร นอกจากนี้ยังพบปญหาการใช

ประโยชนท่ีดินในการปลูกพืชไร/ปลูกไมผล/ไมยืนตนในท่ีลุมท่ีมีการระบายน้ําเลว ทําใหเกิดปญหาการระบาย

น้ําในบริเวณรากพืช สงผลใหผลผลิตต่ํากวาปกติ ตนทุนตอไรในการผลิตสูงแตไดรับผลผลิตต่ํา ปญหาการใช

ประโยชนท่ีดินประเภทนี้มีพ้ืนท่ี 998,756 ไร และมีปญหาการใชประโยชนท่ีดินในท่ีสูง 593,631 ไร กลาวโดย

สรุป ลุมน้ําแมกลองมีศักยภาพของดินท่ีเหมาะสมเพ่ือการเพาะปลูกพืชในระดับดีถึงปานกลางประมาณ 

2.822 ถึง 3.457 ลานไร ดังนั้น การทําการเกษตรในอดีตถึงปจจุบัน ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูก

เปนการทําการเกษตรเกินกวาศักยภาพของดินท่ีในลุมน้ํา และพ้ืนท่ีเกษตรรอยละ 38 เปนการทํา

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-21 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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การเกษตรท่ีไมตรงกับสมรรถนะท่ีดินสงผลใหผลผลิตตอไรต่ํา ผลตอบแทนไมคุมคาจากการลงทุน แนวโนม

ในอนาคตสูญเสียความสามารถในการแขงขันทางการตลาด ตลอดจนกอใหเกิดการเส่ือมโทรมของ

ทรัพยากรดินเร็วย่ิงข้ึน 

ตารางท่ี 3.4.2-1 พ้ืนท่ีการเกษตรในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองและพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวของ (กรณีปจจุบัน) 
พ้ืนที่ 

 

 

ประเภทพ้ืนที่

เกษตร 

 

ขนาดโครงการชลประทาน 

 

 

ในลุมนํ้าแมกลอง (ไร) นอกลุมนํ้าแมกลอง (ไร) รวมพ้ืนที่ศึกษา (ไร) 

ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง 

 ปปกต ิ  ปปกต ิ  ปปกต ิ

พื้นที่เกษตรกรรม เขตเกษตรน้ําฝน    3,242,165    3,242,165  

  เขตเกษตร

ชลประทาน 

ชป.ขนาดใหญ (ปจจุบัน) 945,740 435,453 1,442,064 655,055 2,387,804 1,090,507 

  ชป.ขนาดกลาง (ปจจุบัน) 117,024 20,391   117,024 20,391 

    ชป.ขนาดเล็ก  (ปจจุบัน) 196,341 25,579   196,341 25,579 

    ชป.สูบน้ําดวยไฟฟา (ปจจุบัน) 44,399 2,962   44,399 2,962 

    รวมชลประทาน (ปจจบุัน) 1,303,504 484,385 1,442,064 655,055 2,745,568 1,139,439 

    ประสิทธภิาพการใชที่ดิน (CI)  1.37  1.45  1.42 

  รวมพ้ืนที่การเกษตร 4,545,669 484,385 1,442,064 655,055 5,987,734 1,139,439 

พื้นที่นอกภาคเกษตร 14,344,059  66,801  14,410,859  

รวมพ้ืนที่ 18,889,728  1,508,865  20,398,593  

 ที่มา : ขอมูลการใชที่ดิน (กรมพัฒนาทีดิ่น) รวมกับการสํารวจการใชที่ดินป 2564 และขอมูลการสงน้ําฤดูแลง ของกรมชลประทาน ป พ.ศ.2553-2563 

 

ตารางท่ี 3.4.2-2 พ้ืนท่ีการเกษตรในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองและพ้ืนท่ีท่ีเกี่ยวของ (กรณีอนาคตตามแผนงาน) 
พ้ืนที่ 

 

 

ประเภท 

พ้ืนที่เกษตร 

 

ขนาดโครงการชลประทาน 

 

 

ในลุมนํ้าแมกลอง (ไร) นอกลุมนํ้าแมกลอง (ไร) รวมพ้ืนที่ศึกษา (ไร) 

ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง ฤดูฝน ฤดูแลง 

 ปปกต ิ  ปปกต ิ  ปปกต ิ

พื้นที่เกษตรกรรม เขตเกษตรน้ําฝน    3,018,598    3,018,598  

  เขตเกษตร

ชลประทาน 

ชป.ขนาดใหญ (ปจจุบัน) 945,740 435,453 1,442,064 655,055 2,387,804 1,090,507 

  ชป.ขนาดกลาง (ปจจุบัน) 117,024 20,391   117,024 20,391 

    ชป.ขนาดเล็ก  (ปจจุบัน) 196,341 25,579   196,341 25,579 

    ชป.สูบน้ําดวยไฟฟา (ปจจุบัน) 44,399 2,962   44,399 2,962 

    ชป.ขนาดใหญ (อนาคตในแผน) 139,327 9,992 348,911 31,987 488,238 41,978 

    ชป.ขนาดกลาง (อนาคตในแผน) 84,240 9,385   84,240 9,385 

    รวมชลประทาน (ปจจุบัน+ในแผน) 1,527,071 503,761 1,790,975 687,042 3,318,046 1,190,803 

    ประสิทธภิาพการใชที่ดิน (CI)  1.33  1.38  1.36 

  รวมพ้ืนที่การเกษตร 4,545,669 503,761 1,790,975 687,042 6,336,644 1,190,803 

พื้นที่นอกภาคเกษตร  14,344,059  499,483  14,843,541  

รวมพ้ืนที่ 18,889,728  2,290,458  21,180,186  

ที่มา : ขอมูลการใชที่ดิน (กรมพัฒนาทีดิ่น) รวมกับการสํารวจการใชที่ดินป 2564 และขอมูลการสงน้ําฤดูแลง ของกรมชลประทาน ป พ.ศ.2553-2563 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-22 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 3.4.3 ปริมาณการใชน้ํารวมตอปริมาณน้ําทาตามธรรมชาติ 

  ลุมน้ําแมกลอง มีปริมาณน้ําทาเฉลี่ยปละ 16,541.67 ลาน ลบ.ม. ปจจุบันมีปริมาณการใชน้ํา

จากลุมน้ําแมกลองรวมทุกกิจกรรมประมาณ 12,017.20 ลาน ลบ.ม./ป ประกอบดวย 1) น้ําใชเพ่ืออุปโภค-

บริโภค 2) น้ําใชเพ่ือการทองเท่ียว 3) น้ําใชเพ่ือการเกษตร 4) น้ําใชเพ่ืออุตสาหกรรม 5) น้ําใชเพ่ือการปศุสัตว 

6) น้ําใชเพ่ือการประปานครหลวง 7) น้ําใชเพ่ือผันน้ําทาจีนผานคลองจระเขสามพัน 8) น้ําใชเพ่ือผันน้ําทาจีน

ผานคลองทาสารบางปลา และ 9) น้ําใชเพ่ือการรักษาสมดุลนิเวศและผลักดันน้ําเค็มท่ีปากแมน้ําแมกลอง 

แนวโนมในอนาคตอีก 20 ปขางหนา ปริมาณการใชน้ํารวมจะเพ่ิมเปน 13,458.56 ลาน ลบ.ม. จากการใชน้ําท่ี

เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมท่ี 1) ถึง 6) ดังตารางท่ี 3.4.3-1 

ตารางท่ี 3.4.3-1 สรุปความตองการน้ําจากลุมน้ําแมกลอง จําแนกตามประเภทการใชน้ํา 

พ้ืนท่ี ลําดับ กิจกรรมการใชน้ํา ความตองการใชน้ํา (ลานลบ.ม./ป) 

สภาพปจจุบัน  

(ป พ.ศ.2562) 

สภาพอนาคต  

(ป พ.ศ.2582) 

ในลุมนํ้าแมกลอง 

1 นํ้าใชเพ่ืออุปโภค-บริโภค 91.63 134.58 

2 นํ้าใชเพ่ือการทองเท่ียว 2.11 3.08 

3 นํ้าใชเพ่ือการเกษตร     

   - นอกเขตชลประทาน 2,862.20 3,019.70 

   - ในเขตชลประทาน 5,273.60 5,295.90 

4 นํ้าใชเพ่ืออุตสาหกรรม 245.83 574.55 

5 นํ้าใชเพ่ือการปศุสัตว 29.18 63.59 

6 นํ้าใชเพ่ือการรักษาสมดุลนิเวศทายนํ้า และผลักดันนํ้าเค็ม 1,576.00 1,576.00 

รวม 10,080.55 10,667.40 

นอกลุมนํ้าแมกลอง 

7 นํ้าใชเพ่ือการประปานครหลวง 537.87          1,392.37  

8 นํ้าใชเพ่ือผันนํ้าทาจีน (จระเขสามพัน) 699.37 699.37 

9 นํ้าใชเพ่ือผันนํ้าทาจีน (ทาสารบางปลา) 699.37 699.37 

รวม 1,936.61 2,791.11 

รวมความตองการใชน้ําท้ังหมด 12,017.20 13,458.56 

ท่ีมา : บริษัทที่ปรกึษา, 2564 

 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-23 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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   จากสถิติการเพาะปลูกพืชของโครงการชลประทานแมกลองฝ งขวา ประกอบดวย 

โครงการสงน้ําและบํารุงรักษาราชบุรีฝ งขวา และโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาทามะกา รวมท้ังสถิติการ

เพาะปลูกพืชของโครงการชลประทานแมกลองใหญรวมท้ัง 10 โครงการยอย ชวงปเพาะปลูก 2551/2552 ถึง 

2563/2564 รวม 13 ป ดังแสดงในรูปท่ี 3.4.3-1 และตารางท่ี 3.4.3-2 พบวา พ้ืนท่ีปลูกพืชนาปรัง จํานวน 4 

ปจาก 13 ป นอยมาก Cropping Intensity เทากับ 1.07-1.16 ประกอบดวย ป 2557/2558 ถึง 2559/2560 

และป 2563/2564 ซ่ึงปกติในปอ่ืนๆ Cropping Intensity คิดเปนรอยละ 1.43-1.49 มีสาเหตุสําคัญมาจาก

ในปนั้นมีปริมาณน้ําทาไหลเขาอางเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร และอางเก็บน้ําเข่ือนวชิราลงกรณนอยกวาคาเฉลี่ย 

รวมท้ังการเกิดปญหาปริมาณน้ําทาไหลเขาอางเก็บน้ํานอยหลายปตอเนื่องกัน ดังสรุปไดดังนี้ 

ปเพาะปลูก ปริมาณน้ําทาไหลเขาอางเก็บน้ํา (ลาน ลบ.ม./ป) ปริมาณน้ําไหลเขาอางอยูในเกณฑ 

เขื่อนศรีนครินทร เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร เขื่อนวชิราลงกรณ 

2557/2558 2,629 3,495 นอยมาก นอยมาก 

2558/2559 2,454 4,472 นอยมาก คอนขางนอย 

2559/2560 3,814 3,834 คอนขางนอย นอยมาก 

2563/2564 3,261 2,511 นอย นอยมาก 

เกณฑน้ําทาไหลเขา  มาก 6,007 7,061   

  เฉล่ีย 4,705 5,306   

  นอย 3,386 3,959   

 

 

รูปท่ี 3.4.3-1 สถิติการปลูกพืชของโครงการชลประทานแมกลองใหญ  

ชวงป พ.ศ.2551/2552 ถึง ป พ.ศ.2563/2564 
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ร)

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-24 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-25 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

   เม่ือพิจารณาเปนรายลุมน้ําสาขา ลุมน้ําสาขาท่ีมีความตองการใชน้ํารวมสูงสุดเปนลุมน้ํา

สาขาท่ีราบแมน้ําแมกลองประมาณ 9,544.41 ลาน ลบ.ม./ป และลุมน้ําสาขาหวยแมละมุง เปนลุมน้ําสาขาท่ีมี

ความตองการใชน้ํารวมต่ําสุด 4.76 ลาน ลบ.ม./ป เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบความตองการใชน้ํารวมในสภาพ

ปจจุบันกับปริมาณน้ําตนทุนท่ีใชไดของลุมน้ําสาขา ดังตารางท่ี 3.4.3-3 พบวาลุมน้ําสาขาหวยตะเพิน และ    

ลุมน้ําสาขาลําภาชี มีแนวโนมของการใชน้ําไมสมดุลกับปริมาณน้ําทาของพ้ืนท่ีลุมน้ํา ในอนาคตความตองการ

ใชน้ําอุปโภคบริโภค ทองเท่ียว เกษตร และอุตสาหกรรม มีแนวโนมเพ่ิมข้ึนตามการเจริญเติบโตของภาค

เศรษฐกิจของพ้ืนท่ี ซ่ึงจะทําใหปริมาณความตองการใชน้ํารวมของท้ังลุมน้ําเขาใกลขีดจํากัดของปริมาณน้ํา

ตนทุนท่ีมีอยูตามสภาพธรรมชาติของลุมน้ํามากยิ่งข้ึน แหลงน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคจากแหลงน้ําบาดาล

จะมีปริมาณความตองการใชน้ําเพ่ิมข้ึน พ้ืนท่ีท่ีมีแนวโนมขาดแคลนน้ํา ไดแก พ้ืนท่ีอําเภอหนองปรือ บอพลอย 

เลาขวัญ พนมทวน ดานมะขามเตี้ย ไทรโยค เมืองกาญจนบุรี ทามวง จังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอสวนผึ้ง 

จังหวัดราชบุรี 

   จากผลการจําลองสถานการณน้ําในหัวขอ 3.1 ในรายงานฉบับสมบูรณ รายงาน

ภาคผนวก แสดงใหเห็นวา ในสภาวะปน้ําปกติ หรือมากกวาปกติ ปริมาณน้ําในภาคการเกษตรโดยเฉพาะเขต

ชลประทานแมกลองใหญยังเพียงพอตอความตองการ สวนพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานยังพบการขาดน้ํา ท้ังนี้

เนื่องจากยังขาดระบบชลประทานท่ีจะกระจายน้ําจากแหลงน้ําตนทุนเขาไปสูพ้ืนท่ีเพาะปลูก แตในสภาวะปน้ํา

นอยกวาปกติ หรือคาปริมาณน้ําท่ีไหลเขาเข่ือนศรีนครินทรและเข่ือนวชิราลงกรณมีคาต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย มี

แนวโนมวาจะเกิดการขาดแคลนน้ําไดภายในเขตพ้ืนท่ีชลประทานแมกลองใหญในฤดูแลง ดังนั้นในอนาคตใน

กรณีท่ีมีความตองการนําน้ําจากลุมน้ําแมกลองไปใชเพ่ือกิจกรรมภายนอกลุมน้ําเพ่ิมข้ึนจะสงผลกระทบทําให

พ้ืนท่ีเพาะปลูกฤดูแลงในเขตชลประทานแมกลองใหญมีจํานวนพ้ืนท่ีลดลงได 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-26 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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ตารางท่ี 3.4.3-3 เปรียบเทียบความตองการใชน้ํารวมในสภาพปจจุบัน กับปริมาณน้ําตนทุนท่ีใชได 

ของลุมน้ําสาขาตางๆ  

ลุมน้ําสาขา ปริมาณน้ําทา 

(ลาน ลบ.ม.) 

น้ําตนทุนท่ีใชได 

ของลุมน้ํา 

(ลาน ลบ.ม.) 

ความตองการใชน้ํารวม

ของลุมน้ํา  

(ลาน ลบ.ม./ป) 

การขาดแคลนน้ํารายป 

ภาคการเกษตร 

(ลาน ลบ.ม.) 

แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 1 519.53 519.53 110.42 35.24 

หวยแมละมุง 264.21 264.21 4.76 1.27 

แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 2   519.34 1,299.20 31.78 9.11 

หวยแมจัน 265.92 265.92 21.49 5.39 

แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 3 886.39 2,450.32 5.89 2.00 

หวยขาแขง 893.74 893.74 17.03 8.58 

แมนํ้าแควใหญตอนลางสวนท่ี 1 1,454.30 4,795.90 166.56 104.42 

หวยตะเพิน 280.76 280.76 547.14 419.16 

แมนํ้าแควใหญตอนลางสวนท่ี 2 67.46 4,827.18 44.67 36.07 

แมนํ้าแควนอยตอนบนสวนท่ี 1 4,234.88 5,696.44 145.89 86.52 

หวยปลอก 1,461.62 1,461.62 73.46 45.52 

แมนํ้าแควนอยตอนบนสวนท่ี 2 1,755.22 7,442.38 258.02 147.31 

แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 1 640.54 640.54 7.63 4.28 

แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 2 1,551.27 9,624.56 363.33 219.68 

ลําภาชี 549.28 549.28 549.22 417.40 

แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 3 310.74 10,309.06 125.53 92.89 

ท่ีราบแมนํ้าแมกลอง 886.46 16,001.14 9,544.41 487.23 

ท่ีมา : จากการวิเคราะหโดยบริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-27 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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 3.4.4 จํานวนผูเย่ียมเยือน 

  ปจจุบัน (พ.ศ.2562) พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีจํานวนนักทองเท่ียวและนักทัศนาจรเฉลี่ยรวม 

15,628,172 คนตอป จํานวนผูเยี่ยมเยือนสวนใหญอยูในลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําแมกลองมากท่ีสุด รองลงมา

เปนพ้ืนท่ีลุมน้ําแควนอยตอนบนสวนท่ี 1 และพ้ืนท่ีลุมน้ําหวยตะเพิน ตามลําดับ จากการประเมินแนวโนมการ

เพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียวในอดีตท่ีผานมา พบวามีอัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียวโดยเฉลี่ย

ประมาณ 7.44% ตอป จากการคาดการณพบวา ในป พ.ศ.2582 พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองจะมีผูเยี่ยมเยือน

ประมาณ 24.07 ลานคน ดังแสดงในตารางท่ี 3.4.4-1 โดยรายไดจากการทองเท่ียวในป พ.ศ.2562 จํานวน 

44,974 ลานบาท จะเพ่ิมเปน 67,003 ลานบาทในป พ.ศ.2582 เม่ือพิจารณาจากศักยภาพในการรองรับของ

พ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียว และศักยภาพในการรองรับของท่ีพักในพ้ืนท่ีลุมน้ําในภาพรวมพบวา ยังคงสามารถรองรับ

จํานวนผูเยี่ยมเยือนในอนาคตอีก 20 ปขางหนาไดอยางเพียงพอ พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองยังมีศักยภาพสามารถ

ดึงดูดนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี มีความสําคัญของพ้ืนท่ีในความหลากหลายของแหลงทองเท่ียวท้ัง  

ทางธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม ประเพณี ชุมชนริมน้ําและพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังคงความเปน  

อัตลักษณ โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสมุทรสงคราม ท่ีมีแหลงทองเท่ียวหลากหลาย ท้ังนี้

สภาพแวดลอมภายในแหลงทองเท่ียวบางแหงท่ีหางไกลยังตองไดรับการฟนฟูและพัฒนา และสรางความ

เชื่อมโยงของเสนทางการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี พรอมท้ังสงเสริมการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวใหมๆ ท่ีนาสนใจ 

และมีความเปนไปไดตอไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-28 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-29 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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 3.4.5  ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด / รายไดตอหัวท่ีเพ่ิมข้ึน 

  1) ภาพรวมผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) 

   ในป พ.ศ. 2562 ภาพรวมดานเศรษฐกิจของจังหวัดในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองท้ัง 8 จังหวัด 

ไดแก ตาก อุทัยธานี กาญจนบรุี สุพรรณบุรี ราชบุร ีนครปฐม สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร พบวา ผลิตภัณฑ

มวลรวมจังหวัด มีมูลคารวมท้ังสิ้น 1,291,359 ลานบาท โครงสรางหลักทางเศรษฐกิจเปนภาคอุตสาหกรรม 

มูลคาผลิตภัณฑ 674,398 ลานบาท หรือรอยละ 52.22 รองลงมาเปนภาคบริการ 473,294 ลานบาท หรือ

รอยละ 36.65 และภาคการเกษตร 143,667 ลานบาท หรือรอยละ 11.13 รายไดประชากรตอหัว 224,003 

บาทตอคนตอป (ตารางท่ี 3.4.5-1)  

   ในระดับลุมน้ํา พบวา ผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีมูลคารวมท้ังสิ้น 

334,789 ลานบาท โครงสรางหลักทางเศรษฐกิจเปนภาคอุตสาหกรรม มูลคาผลิตภัณฑ 164,193 ลานบาท

หรือรอยละ 49.04 รองลงมาเปนภาคบริการ 132,384 ลานบาท หรือรอยละ 39.54 และภาคการเกษตร 

38,213 ลานบาท หรือรอยละ 11.41 รายไดประชากรตอหัว 190,597 บาทตอคนตอป (ตารางท่ี 3.4.5-1) 
    

ตารางท่ี 3.4.5-1 ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดและผลิตภัณฑลุมน้ําแมกลอง ณ ราคาประจําป ป 2562 

โครงสรางหลักทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด1/ ผลิตภัณฑลุมน้ําแมกลอง2/ 

 ลานบาท รอยละ ลานบาท รอยละ 

ภาคการเกษตร 143,667 11.13 38,213       11.41  

ภาคอุตสาหกรรม 674,398 52.22 164,193       49.04  

ภาคบริการ 473,294 36.65 132,384       39.54  

ผลิตภัณฑมวลรวม 1,291,359 100.00 334,789     100.00  

รายไดตอหัวของประชากร (บาท/คน/ป) 224,003  190,597  

ที่มา : 1/ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

2/ จากการวิเคราะหโดยบริษัททีป่รึกษา, พ.ศ.2564 
             

  2) การคาดประมาณผลิตภัณฑลุมน้ําแมกลอง และรายไดตอหัวของประชากร 

   การคาดประมาณผลิตภัณฑลุมน้ําแมกลองในอนาคต 20 ป ป พ.ศ. 2563-2582 พบวา 

แนวโนมในอนาคต โครงสรางหลักทางเศรษฐกิจยังคงเปนภาคอุตสาหกรรม (ประเภทอุตสาหกรรมท่ีตอเนื่อง

กับภาคการเกษตร) และภาคบริการ การเติบโตทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีลุมน้ํามีแนวโนมขยายตัวในอัตราท่ีลดลง

เนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจและการแขงขันดานการคาในเวทีโลก 

   ผลการคาดประมาณผลิตภัณฑมวลรวมของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง พบวา ป พ.ศ.2563 (ปท่ี 

1) มีมูลคารวมท้ังสิ้น 335,839 ลานบาท รายไดประชากร 189,978 บาทตอคนตอป ในป พ.ศ.2582 (ปท่ี 20) 

พบวา ผลิตภัณฑมวลรวมมีมูลคารวมท้ังสิ้น 769,116 ลานบาท รายไดประชากร 369,658 บาทตอคนตอป 

   การคาดประมาณผลิตภัณฑลุมน้ําแมกลองในอนาคต 20 ป ป พ.ศ.2563-2582 จําแนก

รายลุมน้ําแสดงในตารางท่ี 3.4.5-2 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-30 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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ตารางท่ี 3.4.5-2 การคาดประมาณผลิตภัณฑลุมน้ําแมกลองและรายไดประชากรตอหัว ป 2563–2582 

ลุมน้ําสาขา ผลิตภัณฑลุมน้ําแมกลอง (ลานบาท) รายไดประชากรตอหัว (บาท/คย/ป) 

 ป 2563 

คาดการณ ปท่ี 1 

ป 2582 

คาดการณ ปท่ี 20 

ป 2563 

คาดการณ ปท่ี 1 

ป 2582 

คาดการณ ปท่ี 20 

แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 1 2,139 8,072 118,790 243,529 

หวยแมละมุง 94 286 118,390 243,354 

แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 2   1,036 6,741 118,785 243,528 

หวยแมจัน 1,384 10,023 118,791 243,529 

แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 3 1,042 3,190 120,073 244,618 

หวยขาแขง 1,158 3,225 100,348 233,250 

แมนํ้าแควใหญตอนลางสวนท่ี 1 6,521 15,749 120,985 245,212 

หวยตะเพิน 13,545 30,766 117,407 238,988 

แมนํ้าแควใหญตอนลางสวนท่ี 2 3,282 8,298 120,985 245,212 

แมนํ้าแควนอยตอนบนสวนท่ี 1 4,986 12,515 120,985 245,212 

หวยปลอก 2,062 5,089 120,985 245,212 

แมนํ้าแควนอยตอนบนสวนท่ี 2 4,450 10,930 120,985 245,212 

แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 1 1,426 4,172 120,985 245,212 

แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 2 8,222 23,902 120,985 245,212 

ลําภาชี 27,339 87,839 214,493 447,142 

แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 3 5,013 11,433 121,035 245,309 

ท่ีราบแมนํ้าแมกลอง 252,142 526,888 215,811 421,546 

พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 335,839 769,116 189,978 369,658 

ที่มา : จากการวิเคราะหโดยบริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2564 

 

 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-31 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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 3.4.6 การเกิดภัยพิบัติจากน้ํา 

  1) สภาพปญหาดานภัยแลงและน้ําอุปโภค-บริโภค 

   พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ประสบกับภาวะภัยแลงอยูเสมอในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายนของ

ทุกป โดยในชวงระหวางป พ.ศ.2557-2561 มีพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีไดรับความเสียหายท้ังหมด 31,593 ไร และมี

ครัวเรือนที่ไดรับความเดือดรอนทั้งหมด 97,424 ครัวเรือน ดังตารางที่ 3.4.6-1 จากการศึกษาขอมูลดาน 

ภัยแลง และการรับฟงสภาพปญหาภัยแลงท่ีเกิดข้ึนจริงในพ้ืนท่ีในการประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1 นํามาผนวกกับ

ขอมูลความเสียหายจากภัยแลงของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สามารถกําหนดพื้นที่เสี่ยงตอการ

เกิดภัยแลงระดับตําบลรายลุมน้ําสาขาในพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง ไดดังแสดงในรูปที่ 3.4.6-1 ในสวนของการ

จัดการน้ําอุปโภค-บริโภค ในภาพรวมประชากรในพื้นที่ลุ มน้ําแมกลอง มีน้ําใชกวารอยละ 95 แตยังคงมี

ปญหาน้ําอุปโภค-บริโภคไมเพียงพอ โดยมีหมูบานท่ียังขาดแคลนระบบประปากระจายตัวอยูใน 8 ลุมน้ําสาขา 

มี 5 จังหวัด 12 อําเภอ 20 ตําบล 34 หมูบาน ท่ีปจจุบันใชน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนๆ เชน บอน้ําตื้น บอบาดาล 

ไดแก บอขุดสวนตัว และบอขุดสาธารณะ หมูบานท่ีมีปญหาขาดแคลนระบบประปา ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี 

มี 7 อําเภอ 12 ตําบล 18 หมูบาน จังหวัดตาก มี 1 อําเภอ 2 ตําบล 3 หมูบาน จังหวัดสมุทรสงคราม มี 2 

อําเภอ 2 ตําบล 2 หมูบาน จังหวัดสุพรรณบุรี มี 1 อําเภอ 3 ตําบล 5 หมูบาน และจังหวัดราชบุรี มี 1 อําเภอ 

1 ตําบล 6 หมูบาน มีหมูบานท่ีมีน้ําใชแตยังไมเพียงพอใชอุปโภคบริโภคตลอดปสําหรับทุกครัวเรือนจํานวน 

160 หมูบาน มีปญหาดานการขาดแคลนน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคไมเพียงพอตลอดปสําหรับทุก

ครัวเรือนจํานวน 108 หมูบาน 
  

  2) สภาพปญหาดานน้ําทวม 

   สถานการณน้ําทวมของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง สวนใหญเปนลักษณะของน้ําทวมขังในพ้ืนท่ี

ลุมซ่ึงมีท้ังพ้ืนท่ีการเกษตร ท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรม สามารถแบงปญหาน้ําทวมออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ 

   • ปญหาในเขตพ้ืนท่ีตอนบนของลุมน้ําแมกลอง : ไดแก แมน้ําแควใหญและแมน้ํา

แควนอย ลักษณะเปนน้ําปาไหลหลากและดินถลมจากฝนตกหนักบริเวณทายเข่ือน และน้ําหลากจากลําน้ํา

สาขาขนาดเล็กไหลลงมาบรรจบกันในเขตท่ีอยูอาศัย สวนใหญเกิดข้ึนในบริเวณจุดบรรจบของลําน้ําสาขายอยๆ 

ท่ีไมมีการควบคุมน้ําทางดานเหนือน้ํา เชน จุดบรรจบของลําภาชีกับแมน้ําแควนอย และจุดบรรจบของหวย

ตะเพินกับแมน้ําแควใหญ  

   • ปญหาในเขตลําภาชีและหวยตะเพิน : ในลุมน้ําสาขาลําภาชี และหวยตะเพินยังไม

มีอางเก็บน้ําควบคุมน้ําในพ้ืนท่ีตอนบน พบวาหวยตะเพินจะมีน้ําทวมในลักษณะน้ําทวมฉับพลัน เนื่องจาก

ความจุของลําน้ํามีขนาดเล็ก แตระดับน้ําจะลดลงอยางรวดเร็ว สวนลําภาชีจะมีปญหาน้ําทวมบริเวณรอยตอ

ระหวางอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และอําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณ 

ตําบลดานทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ท้ังนี้เนื่องจากเปนบริเวณท่ีเปลี่ยนจากพ้ืนท่ีลาดเอียงเปน

พ้ืนท่ีคอนขางราบ โดยจะเกิดในชวงเวลาท่ีมีฝนตกหนักในเขตพ้ืนท่ีตนน้ํา  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-32 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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ตารางท่ี 3.4.6-1 สถิติการเกิดภัยแลงในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ระหวางป พ.ศ.2557-2561 

   

พื้นที่นา พื้นที่ไร พื้นที่สวน บอปลา รวมพื้นที่ คัน เที่ยว ปริมาณน้ํา (ลิตร ) คัน เที่ยว ปริมาณน้ํา (ลิตร)

 1 เม.ย.57  11 มิ.ย. 57 กาญจนบุรี หนองปรือ 3 43 2,657 7,972 2

 6 เม.ย.57  4 มิ.ย. 57 กาญจนบุรี เลาขวัญ 7 90 12,784 43,734

 1 เม.ย.57  5 มิ.ย. 57 กาญจนบุรี บอพลอย 5 80 3,842 11,466 3,200 3,200 4

 3 ก.พ.57  12 มิ.ย. 57 ตาก อุมผาง 6 36

 2 พ.ค.57  1 มิ.ย. 57 อุทัยธานี บานไร 13 136 3,390 10,170

 2 พ.ค.57  4 มิ.ย. 57 อุทัยธานี หวยคต 3 31 1,900 8,000

 24 ก.พ.58  23 มิ.ย.58 กาญจนบุรี บอพลอย 7 71 7,516 21,273 500 500 25 128 748,000 25 128 748,000

 24 ก.พ.58  27 พ.ค.58 กาญจนบุรี ดานมะเขามเตี้ย 3 31 140 522 4 26 300,000

 1 มี.ค.58  17 มิ.ย.58 กาญจนบุรี พนมทวน 5 39 4,205 12,127 5 2 34 676 4,020,000

 12 ม.ค.58  29 มิ.ย.58 ราชบุรี โพธาราม 5 29 4,234 4,240 500 500

 4 ก.พ.58  29 มิ.ย.58 ราชบุรี ปากทอ 8 44 400 800

 24 ก.พ.58  29 มิ.ย.58 ราชบุรี บานโปง 1 13

 24 ก.พ.58  29 มิ.ย.58 ราชบุรี เมืองราชบุรี 2 10 2,301 6,663

 1 มี.ค.58  29 มิ.ย.58 ราชบุรี ดําเนินสะดวก 5 30 1,980 1,980 14,193 14,193

 15 ก.ค.58  14 ส.ค.58 สุพรรณบุรี ดานชาง 7 93

 3 ก.ค.58  3 ก.ย.58 อุทัยธานี บานไร 13 136

 1 ก.ค.58  17 ก.ย.58 อุทัยธานี ลานสัก 6 84

 20 มิ.ย.58  3 ก.ย.58 อุทัยธานี หวยคต 3 30

 11 มี.ค.59  27 มิ.ย.59 กาญจนบุรี ศรีสวัสดิ์ 6 37 148 148 3,270 3,270

 19 เม.ย.59  27 มิ.ย.59 กาญจนบุรี พนมทวน 4 23 2,175 6,295 5,309 5,309

 1 เม.ย.59  24 มิ.ย.59 กาญจนบุรี ทามวง 5 33 2,331 3,588 3,121 1,000 500 4,621 3,000,000 14 191 8,206,000

 1 มี.ค.59  27 มิ.ย.59 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี 11 91

  7 มี.ค.59  31 พ.ค.59 กาญจนบุรี ดานมะขามเตี้ย 4 41 2,801 12,214

15 มี.ค.59  27 มิ.ย.59 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ 6 40 1,150 7,229

 20 มี.ค.59  27 มิ.ย.59 กาญจนบุรี สังขละบุรี 3 20 6,000 8,000

 29 มี.ค.59  20 มิ.ย.59 กาญจนบุรี ไทรโยค 6 25 8,446 20,902

 1 เม.ย.59  3 มิ.ย.59 กาญจนบุรี เลาขวัญ 7 90 12,117 32,182

 8 เม.ย.59  13 มิ.ย.59 กาญจนบุรี หนองปรือ 3 43 8,602 25,080

 18 มี.ค.59  2 มิ.ย.59 ตาก  อุมผาง 6 23 8,305 26,660 2,314,000

 18 เม.ย.59  30 พ.ค.59 ราชบุรี สวนผึ้ง 1 1

 19 เม.ย.59  7 มิ.ย.59 ราชบุรี ปากทอ 1 2 10 3,619 25,841,600

 18 เม.ย.59  30 มิ.ย.59 สุพรรณบุรี ดานชาง 7 90

 22 เม.ย.59  23 มิ.ย.59 อุทัยธานี หวยคต 3 12 130 41 66 524,000

97,424 271,245 8,430 22,163 1,000 0 31,593 3,000,000 31 128 748,000 10 5 132 41 77 4,706 41,953,600

จํานวนตําบล
จํานวน

หมูบาน

รถบรรทุกน้ํา

การแจกจายน้ําอุปโภค /บริโภค

การใหความชวยเหลือ
ราษฎรประสบภัย

ราษฎร

(ครัวเรือน)
ราษฎร(คน)

รวมทั้งหมด

ไดรับความเสียหายแลว (ไร) รถบรรทุกน้ํา เครื่องสูบน้ํา

(เครื่อง)

ซอม/สรางทํานบ

/ฝาย(แหง)

การขุดลอก

แหลงน้ํา (แหง)

ชอมเสราง

บอบาดาล/ประปา

(แหง)

พื้นที่การเกษตรที่ไดรับความเสียหาย รวมมูลคา

ความเสียหาย

ทั้งสิ้น

การจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตร

จังหวัด อําเภอ

วันเกิด

สถานการณ

วันยุติ

สถานการณ

พื้นที่ประสบภัย

3-33 โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร   บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํพ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 
ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา , 2564 

 

รูปท่ี 3.4.6-1 พ้ืนท่ีเส่ียงตอการเกิดภัยแลงระดับตําบลรายลุมน้ําสาขาในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-34 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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   • ปญหาในเขตพ้ืนท่ีปากแมน้ําและชายฝงทะเลของลุมน้ําแมกลอง : เปนลักษณะ

ของน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีลุม ซ่ึงมีท้ังพ้ืนท่ีการเกษตร ท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรม สาเหตุหลักเกิดจากฝนตกหนัก

ในพ้ืนท่ี หรือในพ้ืนท่ีใตเข่ือนเก็บกักน้ําหลักทางดานเหนือน้ํา ทําใหปริมาณน้ําหลากจํานวนมากไหลมารวมกัน

ที่บริเวณปากแมน้ํากอนไหลลงทะเล และโดยที่บริเวณนี้มีคูคลองอยูเปนจํานวนมาก ปริมาณน้ําสวนหนึ่งจะ

เออทนเขาไปตามคูคลองตางๆ เม่ือระดับน้ําในลําน้ําแมกลองสูงข้ึน และหากเกิดข้ึนในชวงท่ีน้ําทะเลหนุนสูงดวย

ก็จะเกิดปญหาเพ่ิมมากยิ่งข้ึน หรืออาจกลาวไดวาปญหาน้ําทวมในเขตพ้ืนท่ีนี้เปนปญหาการระบายน้ําและ

ปญหาของน้ําทะเลหนุน 

   จากการรวบรวมขอมูลสถิติความถ่ีของการเกิดน้ําทวมในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง จากแผนท่ี

น้ําทวมของสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศชวง ป พ.ศ.2549-2559 แสดงในรูปท่ี  

3.4.6-2 พบวา พ้ืนท่ีน้ําทวมสวนใหญเกิดข้ึนท่ีบริเวณคลองสงน้ําชลประทาน มากกวาจะทวมเออลนตลิ่งจาก

ลําน้ํา 

   ท้ังนี้กรมโยธาธิการและผังเมือง มีแผนหลักการปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชนและพ้ืนท่ี

เศรษฐกิจสําคัญในหลายพ้ืนท่ี ไดแก (1) แผนหลักการปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี รวม 14 

ชุมชน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 236.02 ตารางกิโลเมตร ในเขต อ.ทามะกา อ.ทามวง อ.บอพลอย อ.พนมทวน (2) แผน

หลักการปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชนจังหวัดราชบุรี รวม 13 ชุมชน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 261.34 ตารางกิโลเมตร ใน

เขต อ.บานโปง อ.เมืองราชบุร ีอ.โพธาราม อ.ดําเนินสะดวก (3) แผนหลักการปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชนจังหวัด

นครปฐม รวม 5 ชุมชน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 199.23 ตารางกิโลเมตร ในเขต อ.เมืองนครปฐม (4) แผนหลักการ

ปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม รวม 4 ชุมชน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 70.94 ตารางกิโลเมตร ในเขต 

อ.เมืองสมุทรสงคราม อ.อัมพวา อ.บางคนที (5) แผนหลักการปองกันน้ําทวมพ้ืนท่ีชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร 

รวม 2 ชุมชน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 272.12 ตารางกิโลเมตร ในเขต อ.บานแพว รวมพ้ืนท่ีท้ังหมด 1,039.65 ตาราง

กิโลเมตร นอกจากนี้ยังเสนอใหบรรจุในแผนการระบายน้ําและปองกันน้ําทวม ใน 8 เมือง 11 เทศบาล ท่ีมี

พ้ืนท่ีท่ีตั้งถ่ินฐานอยูบริเวณริมลําน้ําท่ีคอนขางหนาแนนบริเวณแมน้ําแมกลอง แมน้ําแควใหญ คลองหม่ืนเทพ 

ลําภาชี และลําตะเพิน ไดแก (1) พื้นที่เมืองกาญจนบุรี (2) พื้นที่เมืองหนองปรือ (3) พื้นที่เมืองหนองรี (4) 

พ้ืนท่ีเมืองเลาขวัญ (5) พ้ืนที่เมืองดานมะขามเตี้ย (6) พ้ืนท่ีเมืองดานทับตะโก (7) พ้ืนท่ีเมืองจอมบึง (8) พ้ืนท่ี

เมืองเขาขวาง นอกจากนี้ กรมชลประทาน ยังมีแผนกอสรางระบบระบายน้ําหลักเพ่ือบรรเทาปญหาน้ําทวม

พ้ืนท่ีชุมชนรวม 3 พ้ืนท่ี ไดแก พ้ืนท่ีชุมชนทามะกา พ้ืนท่ีชุมชนดานมะขามเตี้ย และพ้ืนท่ีชุมชนบานโปง ระยะ

ท่ี 1  

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-35 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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       ท่ีมา : สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน) 

รูปท่ี 3.4.6-2 ความถี่น้ําทวมในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองชวงป พ.ศ.2549-2562 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร และ

แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พื้นท่ีลุมน้ําแมกลอง 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-36 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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 3.4.7 จํานวน SME / การใชวัตถุดิบ / แรงงานในทองถิ่น 

  1) จํานวน SME ในระดับทองถิ่น 

   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ประกอบดวย ภาคการผลิต 

ภาคการคา ภาคธุรกิจการเกษตร และภาคบริการ จากการศึกษาสถิติขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม

รายจังหวัดของสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ป 2564 พบวา ชวงเวลาท่ีผานมาจํานวน SME 

ไมมีการเปลี่ยนแปลง การจัดทําขอมูลฐานรายลุมน้ําสาขาแสดงในตารางท่ี 3.4.7-1 

  2) การใชวัตถุดิบและแรงงานทองถ่ิน 

   จากการศึกษาสถิติขอมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมรายจังหวัดของสํานักงาน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ป 2564 พบวา การใชวัตถุดิบและแรงงาน จะเปนวัตถุดิบและแรงงาน

ในทองถ่ิน กรณีท่ีมีการเคลื่อนยายแรงงานก็จะเปนการเคลี่อนยายภายในทองถ่ินเชนเดียวกัน การจัดทําขอมูล

ฐานรายลุมน้ําสาขาแสดงในตารางท่ี 3.4.7-1 

ตารางท่ี 3.4.7-1 จํานวน SME / การใชวัตถุดิบ / แรงงานในทองถิ่น ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ลุมน้ําสาขา จํานวน SME 

(ราย) 

การใชวัตถุดิบในทองถ่ิน 

(รอยละ) 

จํานวนแรงงาน 

(คน) 

แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 1 133 100 2,064 

หวยแมละมุง 8 100 74 

แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 2   105 100 1,624 

หวยแมจัน 154 100 2,395 

แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 3 32 100 1,309 

หวยขาแขง 33 100 744 

แมนํ้าแควใหญตอนลางสวนท่ี 1 141 100 7,085 

หวยตะเพิน 315 100 14,218 

แมนํ้าแควใหญตอนลางสวนท่ี 2 74 100 3,701 

แมนํ้าแควนอยตอนบนสวนท่ี 1 111 100 5,602 

หวยปลอก 46 100 2,285 

แมนํ้าแควนอยตอนบนสวนท่ี 2 98 100 4,906 

แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 1 37 100 1,839 

แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 2 208 100 10,534 

ลําภาชี 309 100 15,247 

แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 3 103 100 5,171 

ท่ีราบแมนํ้าแมกลอง 2,200 100 93,151 
ท่ีมา : สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน), พ.ศ.2564 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-37 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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 3.4.8 สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงน้ํา 

  ในภาพรวม ประชากรในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีน้ําใชกวารอยละ 95 แบงเปน 3 กลุม กลุมแรก

ประชากรมีน้ําใชมากกวารอยละ 98 กลุมท่ีสองประชากรมีน้ําใชระหวางรอยละ 90-97 กลุมท่ี 3 ประชากรมี

น้ําใชต่ํากวารอยละ 90 มีเพียงลุมน้ําสาขาหวยตะเพิน (88.65%) แสดงดังตารางท่ี 3.4.8-1 แนวโนมในอนาคต 

ประชากรในทุกกลุมจะมีน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคครบ 100% ภายในระยะเวลาท่ีใกลเคียงกันตามเปาหมาย

การพัฒนาน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและอัตราการเพ่ิมของจํานวนประชากรในแตละลุมน้ําสาขา 

  ในสวนของการใชพลังงานจากน้ํา ปริมาณการใชไฟฟาในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองสวนหนึ่งไดมาจาก

กําลังผลิตของโรงไฟฟาพลังน้ําในพ้ืนท่ี ประกอบดวย 

  (1)  โรงไฟฟาของเข่ือนศรีนครินทร ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 5 เครื่อง รวมกําลังผลิต

ท้ังสิ้น 720,000 กิโลวัตต สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเฉลี่ยปละประมาณ 1,250 ลานกิโลวัตตชั่วโมง 

  (2)  โรงไฟฟาพลังน้ําในเข่ือนวชิราลงกรณ ติดตั้งเครื่องกําเนิดไฟฟาจํานวน 3 เครื่อง รวมกําลัง

ผลิตท้ังสิ้น 300,000 กิโลวัตต สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเฉลี่ยปละประมาณ 777 ลานกิโลวัตตชั่วโมง 

  (3)  โรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนแมกลอง ติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กจํานวน 2 เครื่อง 

สามารถผลิตพลังงานไฟฟาไดเฉลี่ยปละประมาณ 74 ลานกิโลวัตตชั่วโมง 

ตารางท่ี 3.4.8-1 สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงน้ําของลุมน้ําสาขาตางๆ ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ลุมน้ําสาขา ประชากรท่ีมีน้ําใช 

(ครัวเรือน) 

ประชากรในลุมน้ํา  

(ครัวเรือน) 

สัดสวนประชากรท่ีเขาถึงน้ํา  

(รอยละ) 

แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 1 5,473 5,696 96.08 

หวยแมละมุง 249 249 100.00 

แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 2   1,765 1,765 100.00 

หวยแมจัน 2,082 2,082 100.00 

แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 3 2,512 2,713 92.59 

หวยขาแขง 3,211 3,211 100.00 

แมนํ้าแควใหญตอนลางสวนท่ี 1   17,573   17,573 100.00 

หวยตะเพิน 37,837 42,681 88.65 

แมนํ้าแควใหญตอนลางสวนท่ี 2 11,978 12,737 94.04 

แมนํ้าแควนอยตอนบนสวนท่ี 1 13,237 13,237 100.00 

หวยปลอก 7,394 7,394 100.00 

แมนํ้าแควนอยตอนบนสวนท่ี 2 14,895 14,895 100.00 

แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 1 4,134 4,134 100.00 

แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 2 23,579 23,991 98.28 

ลําภาชี 39,698 41,103 96.58 

แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 3 13,514 13,657 98.95 

ท่ีราบแมนํ้าแมกลอง 441,447 442,319 99.80 

ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, พ.ศ.2564 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-38 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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 3.4.9 ผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ําแลง/น้ําทวม 
 

  นับตั้งแตป พ.ศ.2506 เปนตนมา การพัฒนาโครงการดานแหลงน้ําในลุมน้ําแมกลอง มีลักษณะ

เปนการพัฒนาโครงการขนาดเล็กท่ีราษฎรรองขอเพ่ือการใชประโยชนในพ้ืนท่ีจึงยอมรับผลกระทบท่ีเกิดข้ึน

เพ่ือแลกกับประโยชนท่ีจะไดรับจากการกอสรางโครงการ การพัฒนาโครงการขนาดกลางซ่ึงมีประชากรจํานวน

หนึ่งไดรับผลกระทบจากการกอสรางโครงการ โครงการขนาดกลางประเภทระบบคลองผันน้ํา คลองสงน้ํา 

คลองระบายน้ํา จะมีผลกระทบกับทรัพยสินและท่ีดินของราษฎรมากกวาโครงการประเภทอางเก็บน้ํา 

เนื่องจากเปนการกอสรางในพ้ืนท่ีทําเกษตร หรือพ้ืนท่ีชุมชน อยางไรก็ดี การพัฒนาโครงการขนาดกลางจะมี

การชดเชยใหแกผูเสียประโยชนแตละรายตามมูลคาของผลกระทบท่ีเกิดข้ึน ตลอดจนมีมาตรการทาง

สิ่งแวดลอมเพ่ือปองกันและลดผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ อีกท้ังมีจํานวนผูไดรับประโยชนมากกวา

จํานวนผูไดรับผลกระทบ และโครงการขนาดใหญ 2 แหง ไดแก เข่ือนศรีนครินทร และเข่ือนวชิราลงกรณ ซ่ึง

ท้ังสองเข่ือนทําหนาท่ีเก็บกักและระบายน้ําลงลําน้ําดานทายเพ่ือการผลิตกระแสไฟฟา และใหกับเข่ือนทดน้ํา

แมกลองเพ่ือจัดสรรน้ําใหกับการเกษตร อุปโภค-บริโภค และผลักดันน้ําเค็ม ภายใตการจัดสรรน้ําของโครงการ

ชลประทานแมกลองใหญ 

  ภาพรวมในปจจุบันประชากรในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ยังคงไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ําแลง 

และน้ําทวม ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3.4.9-1 ซ่ึงหากไมมีการพัฒนาโครงการดานแหลงน้ําในอดีตท่ี

ผานมาจะยิ่งสงผลใหจํานวนผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ํามากข้ึน 
 

ตารางท่ี 3.4.9-1 ผูไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานน้ําแลง/น้ําทวม ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 
ลุมนํ้าสาขา ผูไดรับผลกระทบจากนํ้าแลง1/ (ครัวเรือน) ผูไดรับผลกระทบจากนํ้าทวม2/ (ครัวเรือน) 

แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่1 5,648 0 

หวยแมละมุง 0 0 

แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่2   764 0 

หวยแมจัน 1,893 0 

แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่3 0 0 

หวยขาแขง 894 0 

แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที่ 1 148 648 

หวยตะเพิน 12,444 2,342 

แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที่ 2 0 2,643 

แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที่ 1 6,000 0 

หวยปลอก 383 0 

แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที ่2 767 0 

แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่1 2,111 0 

แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่2 6,335 0 

ลําภาช ี 2,801 487 

แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่3 932 1,540 

ที่ราบแมน้ําแมกลอง 6,340 95,311 

ท่ีมา : 1/ ขอมูลความเสียหายจากภัยแลง ระหวางป พ.ศ.2557-2561, กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

         2/ ประเมินจากผลการวิเคราะหดวยแบบจําลองโดยบริษัทที่ปรึกษา, 2564 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-39 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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 3.4.10 การมีสวนรวมในการเสนอทางเลือก 

  ท่ีผานมาในอดีต การรับรูของประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาโครงการตางๆ เกิดข้ึนหลังจาก

นโยบาย/แผนและแผนงาน/โครงการ ไดถูกกําหนดไปเรียบรอยแลว การมีสวนรวมของประชาชนในการเสนอ

ทางเลือกจึงอยูในระดับตํ่า การดําเนินโครงการตางๆ จึงไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนใน

พ้ืนท่ีไดอยางเต็มท่ี ภายหลังจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) เปนตนมา ประชาชนเริ่มมี

สวนรวมในการเสนอทางเลือกการพัฒนาเพ่ิมมากข้ึนผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 

  พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีการจัดประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 27-29 ตุลาคม พ.ศ.2564 

จํานวน 6 เวที โดยผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมตอทางเลือกเบื้องตนในการพัฒนาพ้ืนท่ี

ลุมน้ํา แสดงดังตารางท่ี 3.4.10-1 ท้ังนี้จากสัดสวนของชุมชนท่ีเขารวมกิจกรรมการมีสวนรวม (การประชุม

กลุมยอยครั้งท่ี 1) พบวา พ้ืนท่ีตอนบนของลุมน้ําแมกลอง ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูหางไกลไมไดเขารวมกิจกรรมการมี

สวนรวม ในขณะท่ีประชาชนท่ีอยูในพ้ืนท่ีชุมชน และมีการสัญจรไดสะดวกสบายเขารวมกิจกรรมการมีสวนรวม

มากกวารอยละ 60 แสดงใหเห็นถึงความตองการรับรู และมีสวนรวมในการเสนอทางเลือกการพัฒนาลุมน้ํา 

ตารางท่ี 3.4.10-1 ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1 ตอทางเลือกเบ้ืองตน 

ในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
ลุมนํ้าสาขา รอยละของชุมชนที่เขารวม

กิจกรรมการมีสวนรวม 

รอยละของผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก 

 ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 

แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่1 0.00 6.85 47.95 13.70 31.50 

หวยแมละมุง 0.00 6.85 47.95 13.70 31.50 

แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่2   0.00 6.85 47.95 13.70 31.50 

หวยแมจัน 0.00 5.77 51.92 9.62 32.69 

แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่3 100.00 6.85 47.95 13.70 31.50 

หวยขาแขง 40.00 6.85 47.95 13.70 31.50 

แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที่ 1 93.33 0.00 72.00 8.00 20.00 

หวยตะเพิน 63.64 6.85 47.95 13.70 31.50 

แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที่ 2 100.00 0.00 72.00 8.00 20.00 

แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที่ 1 100.00 5.77 51.92 9.62 32.69 

หวยปลอก 100.00 5.77 51.92 9.62 32.69 

แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที่ 2 88.89 5.77 51.92 9.62 32.69 

แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่1 100.00 0.00 72.00 8.00 20.00 

แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่2 62.50 0.00 72.00 8.00 20.00 

ลําภาช ี 61.54 0.00 52.50 10.00 37.50 

แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่3 76.47 0.00 72.00 8.00 20.00 

ที่ราบแมน้ําแมกลอง 58.03 0.00 35.29 51.77 12.94 

หมายเหตุ ทางเลือกที่ 1 : ทางเลือกไมดําเนินงาน   

 ทางเลือกที่ 2 : การพัฒนาพ้ืนทีเ่กษตรพ้ืนถิน่รวมกับการพัฒนาดานการทองเที่ยวตามนโยบายรัฐ 

 ทางเลือกที่ 3 : การพัฒนาพ้ืนทีเ่พ่ือการเกษตรอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   

 ทางเลือกที่ 4 : การพัฒนาตามความตองการของประชาชน ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรดนิและน้ํา รวมกับการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชงิอนุรกัษ   

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-40 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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 3.4.11  การใชทรัพยากรอยางย่ังยืน 

  1) รอยละของพ้ืนท่ีปาไมท่ีเปล่ียนแปลง 

   การพัฒนาตามทางเลือกตางๆ อาจสงผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชท่ีดินจากพ้ืนท่ีปาไม

เปนพ้ืนท่ีประเภทอ่ืนๆ โดยการประเมินรอยละของพ้ืนท่ีปาไมท่ีเปลี่ยนแปลงจะพิจารณาพ้ืนท่ีอนุรักษตาม

กฎหมายเปนหลัก ประกอบดวย เขตอุทยานแหงชาติ เขตหามลาสัตวปา เขตรักษาพันธุสัตวปา พ้ืนท่ีคุณภาพ

ลุมน้ําชั้นท่ี 1 เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) และเขตพ้ืนท่ีปาท่ี

เหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   (1) พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา 

    พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลา

สัตวปารวมท้ังสิ้น 18,107.88 ตารางกิโลเมตร (11,317,425 ไร) คิดเปนรอยละ 59.91 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ซ่ึงประกอบดวย อุทยานแหงชาติ 9 แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา 5 แหง และเขตหามลาสัตวปา 6 แหง โดย

สามารถแบงตามพ้ืนท่ีรายลุมน้ําสาขา รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.4.11-1 
 

ตารางท่ี 3.4.11-1 สรุปพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา (รายลุมน้ําสาขา) 

ลุมน้ําสาขา พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา 

และเขตหามลาสัตวปา 
พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตลุมน้ําแมกลอง 

รอยละของ

พ้ืนท่ีลุมน้ํา

แมกลอง 
 

ตารางกิโลเมตร ไร  
1.แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที่ 1 1.1 เขตรกัษาพันธุสัตวปาอุมผาง 1,042.55 651,591.03 3.45  
2.หวยแมละมุง 2.1 เขตรกัษาพันธุสัตวปาอุมผาง 397.71 248,571.54 1.32  
  2.2 เขตรกัษาพันธุสัตวหวยขาแขง 165.29 103,306.18 0.55  
  2.3 เขตรกัษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร 120.55 75,345.03 0.40  
3.แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่2 3.1 เขตรกัษาพันธุสัตวปาอุมผาง 591.90 369,940.34 1.96  
  3.2 เขตรกัษาพันธุสัตวหวยขาแขง 4.64 2,899.25 0.02  
  3.3 เขตรกัษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร 713.53 445,958.61 2.36  
4.หวยแมจัน 4.1 เขตรกัษาพันธุสัตวปาอุมผาง 406.80 254,251.23 1.35  
  4.2 เขตรกัษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร 187.24 117,026.92 0.62  
5.แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่3 5.1 อุทยานแหงชาติลําคลองงู 4.01 2,504.10 0.01  
  5.2 อุทยานแหงชาติเขื่อนศรนีครนิทร 166.83 104,270.00 0.55  
  5.3 เขตรกัษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร 1,715.46 1,072,160.44 5.68  
  5.4 เขตรกัษาพันธุสัตวปาอุมผาง 123.85 77,406.02 0.41  
  5.5 เขตรกัษาพันธุสัตวหวยขาแขง 192.47 120,294.73 0.64  
6.หวยขาแขง 6.1 อุทยานแหงชาติเขื่อนศรนีครนิทร 308.12 192,573.42 1.02  
  6.2 อุทยานแหงชาติพุเตย 2.91 1,819.86 0.01  
  6.3 เขตรกัษาพันธุสัตวหวยขาแขง 1,890.16 1,181,350.52 6.25  
  6.4 เขตรกัษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร 0.23 145.90 0.001  
7.แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที ่1 7.1 อุทยานแหงชาติเขาแหลม 9.98 6,240.56 0.03  
  7.2 อุทยานแหงชาติเขื่อนศรนีครนิทร 1,212.26 757,662.49 4.01  
  7.3 อุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 25.59 15,994.81 0.08  
  7.4 อุทยานแหงชาติเอราวัณ 316.77 197,981.31 1.05  
  7.5 อุทยานแหงชาติลําคลองงู 426.78 266,737.96 1.41  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-41 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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ตารางท่ี 3.4.11-1 สรุปพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา และเขตหามลาสัตวปา (รายลุมน้ําสาขา) (ตอ) 
ลุมน้ําสาขา พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา 

และเขตหามลาสัตวปา พ้ืนท่ีท่ีอยูในเขตลุมน้ําแมกลอง 
รอยละของ

พ้ืนท่ีลุมน้ํา

แมกลอง 
 

ตารางกิโลเมตร ไร  
 7.แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที ่1  7.6 เขตรกัษาพันธุสัตวปาสลักพระ 700.36 437,726.17 2.32  
 (ตอ) 7.7 เขตรกัษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร 359.17 224,481.25 1.19  
  7.8 เขตหามลาสัตวปาอทุยานสมเด็จพระศรีนครนิทรกาญจนบุร ี 6.31 3,942.80 0.02  
  7.9 เขตหามลาสัตวปาบึงเกริงกะเวียและหนองน้ําซับ 9.98 6,240.56 0.03  
8.หวยตะเพิน 8.1 อุทยานแหงชาติเขื่อนศรนีครนิทร 0.15 92.33 0.0005  
  8.2 อุทยานแหงชาติเฉลิมรัตนโกสินทร 33.42 20,887.38 0.11  
  8.3 อุทยานแหงชาติพุเตย 255.27 159,545.11 0.84  
  8.4 เขตรกัษาพันธุสัตวปาสลักพระ 269.54 168,462.64 0.89  
  8.5 เขตรกัษาพันธุสัตวหวยขาแขง 0.03 19.93 0.0001  
9.แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที ่2 9.1 เขตหามลาสัตวปาอทุยานสมเด็จพระศรีนครนิทรกาญจนบุร ี 21.63 13,518.53 0.07  
10.แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที ่1 10.1 อุทยานแหงชาติเขาแหลม 1,167.64 729,773.68 3.86  
  10.2 อุทยานแหงชาติลําคลองงู 11.93 7,457.20 0.04  
  10.3 อุทยานแหงชาติทองผาภูม ิ 600.84 375,526.96 1.99  
  10.4 เขตรกัษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร 600.73 375,459.11 1.99  
  10.5 เขตหามลาสัตวปาบึงเกริงกะเวียและหนองน้ําซับ 502.13 313,834.35 1.66  
11.หวยปลอก 11.1 อุทยานแหงชาติเขาแหลม 293.38 183,364.46 0.97 

  11.2 อุทยานแหงชาติทองผาภูม ิ 456.94 285,588.33 1.51 

12.แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที ่2 12.1 อุทยานแหงชาติเขาแหลม 7.96 4,976.37 0.03 

  12.2 อุทยานแหงชาติเขือ่นศรีนครินทร 366.13 228,828.52 1.21 

  12.3 อุทยานแหงชาติทองผาภูม ิ 89.75 56,093.97 0.30 

  12.4 อุทยานแหงชาติไทรโยค 45.00 28,125.90 0.15 

  12.5 อุทยานแหงชาติลําคลองงู 229.73 143,583.15 0.76 

  12.6 อุทยานแหงชาติเอราวณั 69.15 43,217.71 0.23 

  12.7 เขตหามลาสัตวปาบึงเกริงกะเวียและหนองน้ําซับ 0.48 300.35 0.002 

13.แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่1 13.1 อุทยานแหงชาติไทรโยค 711.48 444,675.45 2.35 

  13.2 อุทยานแหงชาติทองผาภูม ิ 84.52 52,824.58 0.28 

  13.3 เขตหามลาสัตวปาถ้ําละวา-ถ้ําดาวดึงส 1.09 680.47 0.004 

14.แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่2 14.1 อุทยานแหงชาติไทรโยค 195.19 121,992.63 0.65 

  14.2 อุทยานแหงชาติเอราวณั 148.47 92,792.11 0.49 

  14.3 เขตหามลาสัตวปาอุทยานสมเด็จพระศรีนครนิทรกาญจนบุร ี 18.83 11,767.31 0.06 

  14.4 เขตหามลาสัตวปาถ้ําละวา-ถ้ําดาวดึงส 129.78 81,112.53 0.43 

15.ลําภาชี 15.1 อุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันต 126.96 79,352.24 0.42 

  15.2 เขตรกัษาพันธุสัตวปาแมน้ําภาช ี 492.62 307,887.63 1.63 

16.แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่3 16.1 เขตหามลาสัตวปาอุทยานสมเด็จพระศรีนครนิทรกาญจนบุร ี 44.58 27,862.48 0.15 

17.ที่ราบแมน้ําแมกลอง 17.1 อุทยานแหงชาติเฉลิมพระเกียรติไทยประจันต 28.71 17,942.36 0.09 

  17.2 เขตหามลาสัตวปาเขาประทับชาง 2.01 1,257.33 0.01 

  17.3 เขตหามลาสัตวปาวัดถ้ําระฆัง-เขาพระนอน 0.20 124.63 0.001 

  17.4 เขตหามลาสัตวปาถ้ําคางคาว - เขาชองพราน 0.12 74.27 0.0004 

รวม 18,107.88 11,317,425 59.91 

ที่มา : กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, พ.ศ.2564 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-42 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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   (2) ช้ันคุณภาพลุมน้ํา 

    จากการศึกษาฐานขอมูลพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ําของสํานักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ.2548 พบวา พ้ืนท่ีสวนใหญของลุมน้ําแมกลอง อยูในพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพ

ลุมน้ําชั้นท่ี 1 จํานวน 12,118.98 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 40.10 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําท้ังหมด รายละเอียด

ชั้นคุณภาพลุมน้ําบริเวณลุมน้ําแมกลองสรุปโดยจําแนกตามลุมน้ําสาขาไดแสดงดังตารางท่ี 3.4.11-2 

    จากขอมูลดังกลาวจะพบวาชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นท่ี 1 ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีความลาดชันสูง 

เปนปาตนน้ําลําธารสมบูรณ มีพ้ืนท่ีมากท่ีสุด คือ 12,118.98 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเปนรอยละ 40.10 ของ

พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองท้ังหมด รองลงมาคือพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นท่ี 5 (พ้ืนท่ีความลาดเอียงนอยมักเปนพ้ืนท่ีท่ี

ทําการเกษตร) มีพ้ืนท่ี 5,706.30 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 18.88 โดยพ้ืนท่ีชั้นคุณภาพลุมน้ําชั้นท่ี 4 

(พ้ืนท่ีความลาดชันต่ํา) คุณภาพลุมน้ําชั้นท่ี 2 (พ้ืนท่ีความลาดชันคอนขางสูง) และคุณภาพลุมชั้นท่ี 3 (พ้ืนท่ี

ลาดเทสูง) มีพ้ืนท่ี 4,537.44 ตารางกิโลเมตร 3,958.41 ตารางกิโลเมตร และ 3,902.43 ตารางกิโลเมตร 

ตามลําดับ 

ตารางท่ี 3.4.11-2 ช้ันคุณภาพลุมน้ําบริเวณลุมน้ําแมกลอง 
ลําดับ ลุมนํ้าสาขา ชั้นคุณภาพลุมนํ้า (ตารางกิโลเมตร) 

1 2 3 4 5 รวม 

1 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่1 902.67 213.48 208.46 41.36 - 1,365.97 

2 หวยแมละมุง 513.10 89.86 65.84 24.72 - 693.52 

3 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่2 453.51 373.83 409.46 129.32 - 1,366.11 

4 หวยแมจัน 319.66 138.16 194.03 41.28 - 693.12 

5 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่3 1,572.84 284.02 328.83 143.27 8.58 2,337.54 

6 หวยขาแขง 1,237.20 510.79 464.70 139.22 6.72 2,358.62 

7 แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที ่1 1,636.16 615.24 598.02 579.82 416.91 3,846.15 

8 หวยตะเพิน 432.57 324.38 312.02 704.16 743.97 2,517.09 

9 แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที ่2 25.22 5.53 5.06 22.33 152.34 210.48 

10 แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที ่1 1,763.56 322.01 234.10 76.22 309.95 2,705.85 

11 หวยปลอก 551.58 115.27 112.08 68.61 96.51 944.05 

12 แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที ่2 556.69 216.58 252.04 308.27 42.99 1,376.58 

13 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่1 557.37 132.78 92.30 28.63 - 811.08 

14 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่2 606.46 254.87 324.91 722.16 215.06 2,123.46 

15 ลําภาช ี 897.89 287.65 206.08 880.14 375.28 2,647.05 

16 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่3 24.75 11.00 27.77 89.24 270.19 422.95 

17 ที่ราบแมน้ําแมกลอง 67.76 62.96 66.73 538.71 3,067.80 3,803.96 

รวม 12,118.98 3,958.41 3,902.43 4,537.44 5,706.30 30,223.56 

ท่ีมา : สํานกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม, พ.ศ.2548 

   

 

   

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-43 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  
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   (3) การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีปาสงวน

แหงชาติ (โซน C/E/A)  

    จากขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรของกรมปาไมป พ.ศ.2563 พบวาการจําแนกเขตการ

ใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 10 และ 17 

มีนาคม 2535 โดยมีพ้ืนท่ีเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ ในพ้ืนท่ีลุมน้ํา

แมกลอง สรุปไดดังนี้ (ตารางท่ี 3.4.11-3) 

ตารางท่ี 3.4.11-3 การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 

บริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

เขตการใชประโยชน พ้ืนท่ี (ตร.กม.) พ้ืนท่ี (ไร) 

1.ลุมน้ําแมน้ําแควใหญตอนบนสวนท่ี 1     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) 16.88 10,549.61 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 1,174.55 734,095.90 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 166.60 104,126.50 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) 6.69 4,180.91 

รวม 1,364.72 852,952.92 

2.ลุมน้ําหวยแมละมุง     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) - - 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 690.39 431,490.71 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 3.13 1,958.30 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) - - 

รวม 693.52 433,449.01 

3.ลุมน้ําแมน้ําแควใหญตอนบนสวนท่ี 2     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) 11.02 6,885.73 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 1,334.09 833,803.84 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 20.42 12,760.51 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) - - 

รวม 1,365.52 853,450.08 

4.ลุมน้ําหวยแมจัน     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) - - 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 694.49 434,054.48 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 1.45 907.78 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) - - 

รวม 695.94 434,962.25 

 
 
 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-44 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 3.4.11-3 การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 

บริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง (ตอ) 

เขตการใชประโยชน พ้ืนท่ี (ตร.กม.) พ้ืนท่ี (ไร) 

5.ลุมน้ําแมน้ําแควใหญตอนบนสวนท่ี 3     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) - - 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 1,414.42 884,009.46 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 8.18 5,111.89 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) - - 

รวม 1,422.59 889,121.34 

6.ลุมน้ําหวยขาแขง     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) - - 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 2,358.35 1,473,966.12 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 0.25 156.93 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) - - 

รวม 2,358.60 1,474,123.05 

7.ลุมน้ําแมน้ําแควใหญตอนลางสวนท่ี 1     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) - - 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 1,313.42 820,886.87 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 252.58 157,862.64 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) - - 

รวม 1,566.00 978,749.50 

8.ลุมน้ําหวยตะเพิน     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) - - 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 493.86 308,660.95 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 397.21 248,258.24 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) 272.29 170,181.14 

รวม 1,163.36 727,100.33 

9.ลุมน้ําแมน้ําแควใหญตอนลางสวนท่ี 2     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) - - 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) - - 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) - - 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) - - 

รวม - - 

 
 
 
 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-45 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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ตารางท่ี 3.4.11-3 การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 

บริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง (ตอ) 

เขตการใชประโยชน พ้ืนท่ี (ตร.กม.) พ้ืนท่ี (ไร) 

10.ลุมน้ําแมน้ําแควนอยตอนบนสวนท่ี 1     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) - - 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 1,548.21 967,628.26 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 85.17 53,229.14 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) - - 

รวม 1,633.37 1,020,857.40 

11.ลุมน้ําหวยปลอก     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) - - 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 790.46 494,037.99 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 152.67 95,420.99 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) - - 

รวม 943.13 589,458.98 

12.ลุมน้ําแมน้ําแควนอยตอนบนสวนท่ี 2     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) - - 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 689.93 431,207.20 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 173.49 108,432.81 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) 6.19 3,869.65 

รวม 869.62 543,509.66 

13.ลุมน้ําแมน้ําแควนอยตอนลางสวนท่ี 1     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) - - 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 791.82 494,887.50 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 19.33 12,081.21 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) - - 

รวม 811.15 506,968.71 

14.ลุมน้ําแมน้ําแควนอยตอนลางสวนท่ี 2     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) - - 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 569.16 355,724.09 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 398.18 248,862.97 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) - - 

รวม 967.34 604,587.05 

 
 
 
 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-46 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 3.4.11-3 การจําแนกเขตการใชประโยชนทรัพยากรและท่ีดินปาไมในพ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติ 

บริเวณพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง (ตอ) 

เขตการใชประโยชน พ้ืนท่ี (ตร.กม.) พ้ืนท่ี (ไร) 

15.ลุมน้ําลําภาชี     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) 23.78 14,861.36 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 629.55 393,470.66 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 471.17 294,482.97 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) 147.75 92,341.41 

รวม 1,272.25 795,156.40 

16.ลุมน้ําแมน้ําแควนอยตอนลางสวนท่ี 3     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) - - 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 2.35 1,466.73 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 13.04 8,149.15 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) 6.23 3,896.10 

รวม 21.62 13,511.99 

17.ลุมน้ําท่ีราบแมน้ําแมกลอง     

พ้ืนท่ีกันออก (RF) -  - 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 44.75 27,971.10 

เขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือเศรษฐกิจ (โซน E) 184.56 115,350.96 

เขตพ้ืนท่ีปาท่ีเหมาะสมตอการเกษตร (โซน A) 12.10 7,559.80 

รวม 241.41 150,881.85 

ที่มา : กรมปาไม, พ.ศ.2563 
 

  2) พ้ืนท่ีปาเส่ือมสภาพท่ีไดรับการฟนฟู   

   ในการจําแนกพ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรมในการศึกษาครั้งนี้ ไดพิจารณาตามการกําหนดสภาพปา

เสื่อมโทรมตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2530 แกไขเพ่ิมเติมโดยมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 

พฤษภาคม 2532 สรุปรายละเอียดไดดังนี้ 

   (1)  เปนปาไมท่ีมีไมมีคาท่ีมีลักษณะสมบูรณเหลืออยูเปนสวนนอย และปานั้นยากท่ีจะ

กลับฟนคืนดีไดตามธรรมชาติ โดยมีไมขนาดความโตวัดโดยรอบลําตนตรงท่ีสูง 130 เซนติเมตร ตั้งแต 50-100 

เซนติเมตร ข้ึนไป ข้ึนกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ีไมเกินไรละ 8 ตน หรือมีไมขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรข้ึนไป 

ข้ึนกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ีไมเกินไรละ 2 ตน 

   (2)  ในกรณีท่ีปานั้นอยูในพ้ืนท่ีตนน้ําลําธารชั้นท่ี 1A ชั้นท่ี 1B และชั้นท่ี 2 แมจะมีตนไม

นอยเพียงใดก็ตาม ก็มิใหกําหนดเปนปาเสื่อมโทรม 

   (3)  มีลูกไมขนาดความสูงเกิน 2 เมตร ข้ึนไป ข้ึนกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ีไมเกินไรละ 20 ตน 

หรือมีไมขนาดความโตวัดโดยรอบลําตนตรงท่ีสูง 130 เซนติเมตร ตั้งแต 50-100 เซนติเมตร ข้ึนกระจายอยูท่ัว

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-47 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

พ้ืนท่ีไมเกินไรละ 8 ตน หรือมีไมขนาดความโตเกิน 100 เซนติเมตรข้ึนไป ข้ึนกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ีไมเกินไรละ 2 

ตน หรือพ้ืนท่ีปาท่ีมีไมเขาหลักเกณฑท้ัง 3 ลักษณะดังกลาวเม่ือรวมกันแลวตองมีจํานวนไมเกินไรละ 16 ตน 

   จากการสืบคนขอมูลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกรมปาไม ป พ.ศ.

2564 พบวา มีโครงการฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมในขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง จํานวน 11 แหง 

แสดงดังตารางท่ี 3.4.11-4 

ตารางท่ี 3.4.11-4 พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเปนปาเส่ือมโทรมในขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ที่ ลุมนํ้าสาขา ปที่เริ่ม

โครงการ 

ปาสงวนแหงชาต ิ พ้ืนที่ 

(ไร) 

ที่ตั้ง 

1 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่1 2560 ปาแมกลอง และปาอุมผาง (N1.013) 200 บ.หนองหลวง หมู 1 ต.หนองหลวง อ.อุมผาง จ.ตาก 

2 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่1 2560 ปาแมกลอง และปาอุมผาง (N1.013) 250 บ.ตะเปอพู หมู 2 ต.โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก 

3 แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที ่1 2560 ปาแมกลอง และปาอุมผาง (N1.013) 250 บ.วะครึโคะ หมู 2 ต.โมโกร อ.อุมผาง จ.ตาก 

4 หวยปลอก 2561 ปาเขาชางเผือก (P2.009) 1,200 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

5 ลําภาช ี 2561 ปาฝงซายแมน้ําภาช ี(P1.007) 100 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผ้ึง จ.ราชบุรี 

6 ลําภาช ี 2562 ปาฝงซายแมน้ําภาช ี(P1.007) 100 ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

7 ที่ราบแมน้ําแมกลอง 2564 ปาซําสาม (P1.005) 100 ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 

8 ที่ราบแมน้ําแมกลอง 2565 ปาฝงซายแมน้ําภาช ี(P1.007) 100 ต.อางหิน อ.ปากทอ จ.ราชบุรี 

9 หวยปลอก 2567 ปาเขาชางเผือก (P2.009) 1,200 ต.ปลอก อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

10 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่2 2571 ปาวังใหญ และปาแมน้ํานอย (P2.004) 1,200 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

11 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที ่2 2577 ปาวังใหญ และปาแมน้ํานอย (P2.004) 1,200 ต.บองต้ี อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

รวม 5,900   

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กรมปาไม, พ.ศ.2564 
 

 3.4.12 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

  1) ดัชนีบัญชีสีแดง (IUCN Red List of Threatened Species, 2020) 

   จากขอมูลสถานภาพการอนุรักษตามดัชนีบัญชีสีแดง (IUCN Red List of Threatened 

Species, 2020) พบวา มีสัตวปาสงวนตาม พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2562 ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง

จํานวน 7 ชนิด ไดแก ควายปา ละองหรือละม่ัง สมเสร็จ เลียงผา เกงหมอ แมวลายหินออน และวาฬบรูดา 

หากพิจารณาชนิดของสัตวปาตามสถานภาพการอนุรักษของ IUCN ท่ีสํารวจพบในพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ เขต

รักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตว และปาชายเลน รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.4.12-1 

   การแสดงแนวโนมความเสี่ยงในการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตสวนใหญจะเปนการยายระหวาง

สถานภาพในดัชนีบัญชีสีแดงของ IUCN ดังนั้นจึงมีการพัฒนาดัชนีบัญชีสีแดง (Red List Index : RLI) เพ่ือ

แสดงแนวโนมในสถานภาพของชนิดพันธุโดยพิจารณาจากการเปลี่ยนแปลงของสถานภาพท่ีถูกคุกคามมากข้ึน

หรือถูกคุกคามนอยลง จากรูปท่ี 3.4.12-1 แสดงใหเห็นคาการรอดชีวิตของดัชนีบัญชีแดง (RLI) ในชนิดพันธุ

ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนม, นก, สัตวครึ่งบกครึ่งน้ํา, ปะการัง และปรง โดยเสนสีน้ําเงินแสดงถึง RLI โดยรวมของ

อนุกรมวิธานท้ังหมด ซ่ึงชนิดพันธุปะการังมีแนวโนมไปสูความเสี่ยงตอการสูญพันธุเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ในขณะ

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-48 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ท่ีสัตวครึ่งบกครึ่งน้ําเปนกลุมสัตวท่ีถูกคุกคามมากท่ีสุดโดยเฉลี่ยคา RLI ท่ี 1.0 เทากับทุกชนิดพันธุท่ีมีคุณสมบัติ

เปนกังวลนอยท่ีสุด (ไมคาดวาจะสูญพันธุในอนาคตอันใกล) คา RLI เทากับ 0 เทากับทุกชนิดพันธุท่ีสูญพันธุไป

แลว และคา RLI คงท่ีตลอดชวงเวลาบงชี้วาความเสี่ยงในการสูญพันธุโดยรวมของกลุมไมเปลี่ยนแปลง หาก

อัตราการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพลดลง RLI จะมีแนวโนมสูงข้ึน และสวนท่ีแสดงเปนสีเทา คือ ชวง

ความเชื่อม่ันคํานวณโดยคํานึงถึงจํานวนชนิดพันธุท่ีขอมูลขาดหายไปในแตละกลุมและความไมแนนอนเม่ือมี

การเปลี่ยนแปลงสถานภาพ ดังนั้นจึงแสดงใหเห็นไดชัดเจนวาสถานะความเสี่ยงตอการสูญพันธุโดยรวมของ

ชนิดพันธุเหลานี้ยังคงมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 

 
ท่ีมา : IUCN Red List of Threatened Species, 2020 

 

รูปท่ี 3.4.12-1 แนวโนมความเส่ียงในการสูญพันธุของส่ิงมีชีวิตในดัชนีบัญชีสีแดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-49 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 3.4.12-1 ชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง (IUCN Red List of Threatened Species, 2020)  

ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 

IUCN 2020 
จํานวน 

(ชนิด) 
ตัวอยางชนิดพันธุ 

 

1. ลุมน้ําแมน้ําแควใหญตอนบนสวนท่ี 1  

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 21 กระทิง ชางปา เสือโครง เสือลายเมฆ คางหงอก ลิงกัง เปนตน 

นก 34 นกปากหาง นกอายงั่ว ไกฟาหลังขาว ไกฟาหลังเทา นกเงือกกรามชาง นกกก เปนตน 

สัตวเล้ือยคลาน 11 เตาหก เตาเดือย เตาเหลือง งูเหลือม งูหลาม งูจงอาง เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 9 กบทูด จงโครง กบหนอง เขียด เปนตน 

รวม 75 ชนิด 

2. ลุมน้ําหวยแมละมุง  

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 16 เสือโครง กระทิง ชางปา วัวแดง สมเสร็จ เลียงผา เปนตน 

นก 22 นกเปดกา นกยูงไทย ไกฟาหลังขาว ไกฟาหลังเทา เปนตน 

สัตวเล้ือยคลาน 7 ตะกวด งูหลาม งูเหลือม เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 12 เตาหก อึ่งอางบาน เตาเหลือง เปนตน 

รวม 57 ชนิด 

3. ลุมน้ําแมน้ําแควใหญตอนบนสวนท่ี 2  

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 26 หมาใน กระทิง วัวแดง เสือโครง หมาจิ้งจอก คางคาวกิตติ เปนตน 

นก 50 นกกาบบัว เหยี่ยวเพเรกริน พญาแรง นกยูง นกกาฮัง เปนตน 

สัตวเล้ือยคลาน 14 ตะพาบมานลาย เตาหก เตาเหลือง งูหลาม จิ้งเหลนบาน เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 9 คางคกแคระ จงโครง กบหนอง เปนตน 

รวม 99 ชนิด 

4. ลุมน้ําหวยแมจัน  

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 18 วัวแดง ชางปา กระทิง เสือลายเมฆ ลิงกัง หมาใน เปนตน 

นก 53 นกเงือกกรามชางปากเรียบ นกหัวขวานใหญสีเทา เปนตน 

สัตวเล้ือยคลาน 7 ตะพาบนํ้า เตาเหลือง จิ้งเหลนบาน เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 7 กบทูด อึ่งบาน กบบัว เปนตน 

รวม 85 ชนิด 

5. ลุมน้ําแมน้ําแควใหญตอนบนสวนท่ี 3  

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 17 หมูปา หมีควาย เสือลายเมฆ เปนตน 

นก 68 นกเคาแมว นกกางเขน นกกวัก ไกฟาหลังขาว เปนตน 

สัตวเล้ือยคลาน 18 งูแสงอาทิตย จิ้งเหลนบาน เตาเหลือง เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 9 คางคกบาน กบนา อึ่งนํ้าเตา เปนตน 

รวม 112 ชนิด 

 

 
 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-50 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 3.4.12-1 ชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง (IUCN Red List of Threatened Species, 2020)  

ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง (ตอ) 

ชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 

IUCN 2020 
จํานวน 

(ชนิด) 
ตัวอยางชนิดพันธุ 

 

6. ลุมน้ําหวยขาแขง  

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 14 ลิงไอเงี้ยะ ชะนีมือขาว หมาใน คางคาวกิตติ เกงหมอ เปนตน 

นก 83 นกเปดกา นกยูงไทย นกเงือกคอแดง เปนตน 

สัตวเล้ือยคลาน 12 งูเหลือม กิ้งกาบินปกสม จิ้งเหลนบาน เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 6 กบหนอง กบทูด เขียด เปนตน 

รวม 115 ชนิด 

7. ลุมน้ําแมน้ําแควใหญตอนลางสวนท่ี 1  

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 13 วัวแดง ชางปา กวางปา กระแต แมวดาว เปนตน 

นก 57 นกยูง นกแกวโมง นกกระทาดงจันทบูรณ เปนตน  

สัตวเล้ือยคลาน 17 เตาเหลือง ตะกวด ตุกแกบาน เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 15 กบทูด คางคกบาน กบหนอง จงโครง กบบัว เปนตน 

รวม 102 ชนิด 

8. ลุมน้ําหวยตะเพิน  

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 10 พญากระรอกดํา หมาไม ชะนีมือขาว เลียงผา สมเสร็จ เปนตน 

นก 23 นกแกก นกกก นกเขาใหญ นกกางเขนดง นกเอี้ยงถ้ํา เปนตน 

สัตวเล้ือยคลาน 13 งูจงอาง งูทางมะพราว เตาเหลือง เตาหก เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 2 จงโครง กบทูด 

รวม 48 ชนิด 

9. ลุมน้ําแมน้ําแควใหญตอนลางสวนท่ี 2  

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 5 เลียงผา คางคาวมงกุฎหูโตมารแชล ลิงอายเงี๊ยะ เปนตน 

นก 22 นกแกวโมง นกยูง นกปรอดแมทะ อีแรงเทาหลังขาว เปนตน 

สัตวเล้ือยคลาน 8 กิ้งกาหัวแดง จิ้งเหลนบาน จิ้งจกดินลายจุด เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 5 กบหนอง อึ่งนํ้าเตา คางคกบาน อึ่งอางบาน เขียดจะนา 

รวม 40 ชนิด 

10. ลุมน้ําแมน้ําแควนอยตอนบนสวนท่ี 1  

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 22 ชะนีมือขาว นากเล็กเล็บส้ัน พญากระรอกดํา เปนตน 

นก 58 นกจาบดินอกลาย นกปรอดคอลาย นกบ้ังรอกแดง เปนตน 

สัตวเล้ือยคลาน 18 กิ้งกาบินปกสีสม งูสามเหล่ียม จิ้งเหลนบาน เตาเหลือง เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 7 อึ่งหลังจุด กบหนอง เขียดจิก กบออง เปนตน 

รวม 105 ชนิด 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-51 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 3.4.12-1 ชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง (IUCN Red List of Threatened Species, 2020)  

ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง (ตอ) 

ชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 

IUCN 2020 
จํานวน 

(ชนิด) 
ตัวอยางชนิดพันธุ 

 

11. ลุมน้ําหวยปลอก  

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 21 เสือโครง เสือลายเมฆ ชางปา หมีควาย เลียงผา เปนตน 

นก 66 นกยูง นกลุมพูแดง นกปรอดดํา นกหัวขวานเขียวปาไผ เปนตน 

สัตวเล้ือยคลาน 14 ตะพาบนํ้า ตุกแกบาน ตะกวด เตาเหลือง เตาหก เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 8 กบสังขละ เขียดจิก กบออง กบหนอง เปนตน 

รวม 109 ชนิด 

12. ลุมน้ําแมน้ําแควนอยตอนบนสวนท่ี 2   

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 10 หมาจิ้งจอก กระทิง ชางปา หมาใน เมนใหญแผงคอส้ัน เปนตน 

นก 37 นกเขาเปลาธรรมดา นกกระรางสรอยคอใหญ ไกปา เปนตน 

สัตวเล้ือยคลาน 14 ตะกวด งูเหลือม จิ้งเหลนบาน ตะกวด เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 9 กบหนอง อึ่งนํ้าเตา คางคกบาน อึ่งอางบาน เปนตน 

รวม 70 ชนิด 

13. ลุมน้ําแมน้ําแควนอยตอนลางสวนท่ี 1  

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 13 เสือโครง กระทิง ชางปา หมาใน คางคาวจมูกหมูของกิตติเปนตน 

นก 37 นกเงือกกรามชาง ไกปา นกกวัก เปนตน 

สัตวเล้ือยคลาน 14 ตะกวด งูเหลือม จิ้งเหลนบาน ตะกวด เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 9 งูสามเหล่ียม จิ้งเหลนบาน เตาเหลือง เขียดจะนา เปนตน 

รวม 73 ชนิด 

14. ลุมน้ําแมน้ําแควนอยตอนลางสวนท่ี 2  

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 10 เสือโครง กระทิง ชางปา หมาใน คางคาวจมูกหมูของกิตติเปนตน 

นก 26 นกเงือกกรามชาง นกพิราบปา นกเขาไฟ นกขุนทอง เปนตน 

สัตวเล้ือยคลาน 8 ตะกวด งูเหลือม จิ้งเหลนบาน ตะกวด เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 6 งูสามเหล่ียม จิ้งเหลนบาน เตาเหลือง เปนตน 

รวม 50 ชนิด 

15. ลุมน้ําลําภาชี  

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 4 คางคาวปากยน กระแตเหนือ กระรอกปลายหางดํา หนูพุกใหญ 

นก 60 นกตะขาบทุง นกกระเต็นอกขาว นกจาบคาเล็ก เปนตน 

สัตวเล้ือยคลาน 7 กิ้งกาหัวแดง แยเหนือ จิ้งเหลนบาน งูปลิง เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 7 คางคกบาน อึ่งอางบาน กบหนอง เปนตน 

รวม 78 ชนิด 
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ตารางท่ี 3.4.12-1 ชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง (IUCN Red List of Threatened Species, 2020)  

ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง (ตอ) 

ชนิดพันธุดัชนีบัญชีสีแดง 

IUCN 2020 
จํานวน 

(ชนิด) 
ตัวอยางชนิดพันธุ 

 

16. ลุมน้ําแมน้ําแควนอยตอนลางสวนท่ี 3  

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 5 เลียงผา คางคาวมงกุฎหูโตมารแชล ลิงอายเงี๊ยะ เปนตน 

นก 22 นกแกวโมง นกยูง นกปรอดแมทะ อีแรงเทาหลังขาว เปนตน 

สัตวเล้ือยคลาน 5 กิ้งกาหัวแดง จิ้งเหลนบาน จิ้งจกดินลายจุด เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 4 กบหนอง อึ่งนํ้าเตา คางคกบาน อึ่งอางบาน 

รวม 36 ชนิด 

17. ลุมน้ําท่ีราบแมน้ําแมกลอง   

สัตวเล้ียงลูกดวยนม 7 เลียงผา ลิงอายเงี๊ยะ กระรอกสามสี กระรอกหางมาใหญ เปนตน 

นก 58 นกกระปูดน้ิวส้ัน นกหัวขวานหัวเหลือง นกเคาแดง เปนตน 

สัตวเล้ือยคลาน 6 เตาเหลือง ตะพาบนํ้า จิ้งจกบานหางหนาม เปนตน 

สัตวสะเทินนํ้าสะเทินบก 7 กบหนอง อึ่งอางบาน คางคกบาน 

รวม 78 ชนิด 

ท่ีมา : 1) รายงานโครงการทอสงกาซธรรมชาติจากสถานีควบคุมกาซ BVW 12 ไปยังโรงไฟฟาหินกอง, พ.ศ.2563 

 2) รายงานโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนท่ีชุมนํ้าของประเทศไทย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอม, พ.ศ.2561 

 3) ศูนยเฝาระวังภัยคุกคามพ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติสํานักอุทยานแหงชาติ กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช, พ.ศ.2563 

 4) ศูนยขอมูลกลางดานทรัพยากรทางทะเลและชายฝง (DMCR Data Center) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง, พ.ศ.2563 

 5)  รายงานโครงการอางเก็บนํ้าแมสอดตอนบน จังหวัดตาก กรมชลประทาน, พ.ศ.2550 

 6)  รายงานโครงการโรงไฟฟาราชบุรี บริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรี จํากัด, พ.ศ.2563 
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  2) คุณภาพน้ําในแหลงน้ํามีคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชน 

   2.1) เกณฑการพิจารณาความเหมาะสมกับประเภทการใชประโยชนคุณภาพน้ําใน 

แหลงน้ําผิวดิน 

    (1) เกณฑการพิจารณาดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ํา (WQI) ของกรมควบคุมมลพิษ มีดังนี้ 

     เกณฑ WQI   ชวงคะแนน 

     เสื่อมโทรมมาก  0-30   

     เสื่อมโทรม   31-60   

     พอใช   61-70   

     ดี    71-90   

     ดีมาก   91-100   

    (2) ประเภทของมาตรฐานแหลงน้ําคุณภาพน้ําผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพน้ําในแหลงน้ําผิวดินแบงออกเปน 5 ประเภท 

ดังนี้ 

     - ประเภทท่ี 1 ไดแก แหลงน้ําท่ีคุณภาพน้ํามีสภาพตามธรรมชาติโดย

ปราศจากน้ําท้ิงจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเปนประโยชนเพ่ือ 

      (1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติกอน 

      (2) การขยายพันธุตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพ้ืนฐาน 

      (3) การอนุรักษระบบนิเวศนของแหลงน้ํา 

     - ประเภทท่ี 2 ไดแก แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและ

สามารถเปนประโยชนเพ่ือ 

      (1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอน 

      (2) การอนุรักษสัตวน้ํา 

      (3) การประมง 

      (4) การวายน้ําและกีฬาทางน้ํา 

     - ประเภทท่ี 3 ไดแก แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและ

สามารถเปนประโยชนเพ่ือ 

      (1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําท่ัวไปกอน 

      (2) การเกษตร 
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     - ประเภทท่ี 4 ไดแก แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภทและ

สามารถเปนประโยชนเพ่ือ 

      (1) การอุปโภคและบริโภคโดยตองผานการฆาเชื้อโรคตามปกติและผาน

กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ําเปนพิเศษกอน 

      (2) การอุตสาหกรรม 

     - ประเภทท่ี 5 ไดแก แหลงน้ําท่ีไดรับน้ําท้ิงจากกิจกรรมบางประเภท และ

สามารถเปนประโยชนเพ่ือการคมนาคม 

   2.2) ขอมูลดานทุติยภูมิ 

    พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีแหลงน้ําผิวดินท่ีสําคัญ ไดแก แมน้ําแมกลอง แมน้ําแควใหญ 

และแมน้ําแควนอย เปนตน เปนแหลงน้ําท่ีมีความสําคัญทางดานการเกษตร การอุปโภค-บริโภค การ

อุตสาหกรรม และการคมนาคม ท้ังนี้จากขอมูลทุติยภูมิดานคุณภาพน้ําของสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 8 

(ราชบุรี) เม่ือพิจารณาจากการใชเกณฑดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป หรือ Water Quality Index (WQI) ของกรม

ควบคุมมลพิษเปรียบเทียบกับคุณภาพน้ําในป พ.ศ.2559-2563 พบวา คุณภาพน้ําแมน้ําแมกลอง มีแนวโนม

เสื่อมโทรมลง ไดแก บริเวณบานทาเรือ อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณหนาคายภาณุรังษี อําเภอ

เมืองราชบุรี บริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี บริเวณหนา

โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา อําเภอเมืองสมุทรสงคราม และบริเวณสะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร 

อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม คุณภาพน้ําในแมน้ําแควนอยมีแนวโนมเสื่อมโทรมลงบริเวณสะพานทาเสา 

อําเภอไทรโยค และโรงแรมหมูบานริเวอรแคว อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ขณะท่ีคุณภาพน้ําในแมน้ํา

แควใหญมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง บริเวณสะพานทายเข่ือนศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 

รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.4.12-2 
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ตารางท่ี 3.4.12-2  แนวโนมดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป หรือ Water Quality Index (WQI) ในลุมน้ําแมกลอง 

ระหวางป 2559-2563 
รหัส

สถานี 
จุดตรวจวัด 

คาดัชนีคุณภาพน้ํา (WQI) แนวโนม

คุณภาพน้ํา ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

แมน้ําแมกลอง       

MK01 ปากน้ําแมกลอง  

อ.เมอืง จ.สมุทรสงคราม 

67 67 64 70 73 ดี 

MK02 หนาโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา 

อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 

66 68 66 63 63 พอใช 

MK03 หนาที่วาการ อ.เมืองอัมพวา   

จ.สมุทรสงคราม 

67 64 66 63 67 พอใช 

MK04 บริเวณสะพานสมเด็จพระอัมรินทร  

จ.สมุทรสงคราม 

66 72 69 73 71 ดี 

MK05 บริเวณหนาคายภาณุรังสี  

อ.เมอืง จ.ราชบุรี 

63 62 72 78 64 พอใช 

MK06 บริเวณสะพานวัดใหมชํานาญ   

อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 

58 59 67 71 79 ดี 

MK07 บริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา 

จ.ราชบุรี 

82 72 64 65 64 พอใช 

MK7.1 บริเวณสะพานวัดลาดบัวขาว  

อ.บานโปง จ.ราชบุรี 

70 70 68 67 72 ดี 

MK7.9 บริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติ ร.9  

อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 

83 75 74 70 77 ดี 

MK08 บริเวณบานทาเรือ  

อ.ทามะกา จ.กาญจนบุรี 

72 71 74 70 74 ดี 

MK09 บริเวณทายเข่ือนแมกลอง  

อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 

87 86 83 90 90 ดีมาก 

MK10 บริเวณบานปากแพรก  

อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 

75 75 76 81 83 ดี 

แมน้ําแควใหญ       

KY01 บริเวณสะพานพระสังฆราชฯ ปากแมน้ํา

แควใหญ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

80 66 75 83 84 ดี 

KY02 บริเวณสะพานเหนือเมือง  

ต.แกงเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 

83 77 78 81 84 ดี 

KY03 บริเวณวัดลาดหญา ต.ลาดหญา  

อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 

88 75 78 85 85 ดี 

KY04 บริเวณใตเข่ือนทาทุงนา อ.เมือง  

จ.กาญจนบุรี 

78 82 77 83 82 ดี 

KY05 บริเวณสะพานทายเข่ือนศรีนครินทร  

อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี 

73 74 84 77 81 ดี 
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ตารางท่ี 3.4.12-2  แนวโนมดัชนีคุณภาพน้ําท่ัวไป หรือ Water Quality Index (WQI) ในลุมน้ําแมกลอง 

ระหวางป 2559-2563 (ตอ) 
รหัส

สถานี 
จุดตรวจวัด 

คาดัชนีคุณภาพน้ํา (WQI) แนวโนม

คุณภาพน้ํา ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562 ป 2563 

แมน้ําแควนอย       

KN01 บริเวณปากน้ําแควนอย ต.หนองหญา  

อ.เมอืง จ.กาญจนบุรี 

74 69 62 85 86 ดี 

KN02 บริเวณหมูบานชางไทรโยค  

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

87 82 89 87 92 ดีมาก 

KN2.5 บริเวณสะพานทาเสา อ.ไทรโยค  

จ.กาญจนบุรี 

84 77 88 86 86 ดี 

KN03 บริเวณโรงแรมหมูบานริเวอรแคว  

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

87 84 90 87 85 ดี 

KN04 บริเวณน้ําตกไทรโยคใหญ  

อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

87 79 87 81 86 ดี 

KN4.5 บริเวณสะพานทองผาภูมิ  

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

88 86 89 85 89 ดี 

KN05 สะพานวัดทาขนุน ต.ทาขนุน  

อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 

85 78 90 86 85 ดี 

ที่มา : กรมควบคุมมลพิษ, 2565 

สํานักงานส่ิงแวดลอมภาค 8 (ราชบุรี), 2565 

หมายเหต ุ: เส่ือมโทรมมาก  อยูในชวงคะแนน  0-30  

  เส่ือมโทรม   อยูในชวงคะแนน  31-60 

  พอใช   อยูในชวงคะแนน  61-70 

  ดี    อยูในชวงคะแนน  71-90 

  ดีมาก    อยูในชวงคะแนน  91-100 

 

   2.3) ขอมูลปฐมภูมิ 

    จากการรวบรวมผลการตรวจคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณลุมน้ําแมกลองท่ีดําเนินการ

ตรวจวัด 2 ครั้ง (ฤดูแลง และฤดูฝน) เพ่ือใชเปนตัวแทนคุณภาพน้ําผิวดินของลุมน้ําสาขาในปจจุบัน ซ่ึง

ดําเนินการตรวจวัด 5 ลุมน้ําสาขา 25 สถานี โดยการตรวจวัดแบงเปน 3 ชวง ไดแก ตนน้ํา กลางน้ํา และทายน้ํา 

พิจารณาโดยใชเกณฑดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ําท่ัวไป หรือ WQI รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.4.12-3 

 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-57 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 3.4.12-3 ผลการตรวจคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณลุมน้ําแมกลอง โดยใชเกณฑ WQI  

ในชวงฤดูแลงและฤดูฝน 

จุดเก็บ ลุมน้ํา ลําน้ํา 
WQI 

ฤดูแลง ฤดูฝน 

ตนน้ํา     

SW01 แควนอยตอนบนสวนที2่ แมน้ําแควนอย 87  

ดี 

82 

ดี 

SW02 แควนอยตอนบนสวนที2่ แมน้ําแควนอย 88 

ดี 

83 

ดี 

SW03 แควนอยตอนบนสวนที2่ แมน้ําแควนอย 83 

ดี 

83 

ดี 

SW04 แควใหญตอนลางสวนที1่ แมน้ําแควใหญ 87 

ดี 

88 

ดี 

SW05 หวยตะเพิน คลองตะเพิน 67 

พอใช 

88 

ดี 

SW14 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที่ 2 คลองลําทราย 66 

พอใช 

84 

ดี 

SW17 ลําภาช ี แมน้ําภาช ี 76 

ดี 

55 

เสื่อมโทรม 

SW18 ที่ราบแมน้ําแมกลอง แมน้ําแมกลอง 72 

ดี 

87 

ดี 

SW21 ที่ราบแมน้ําแมกลอง คลองอางทอง 88 

ดี 

73 

ดี 

กลางน้ํา      

SW06 หวยตะเพิน คลองตะเพิน 77 

ดี 

88 

ดี 

SW08 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที่ 2 แมน้ําแควนอย 89 

ดี 

83 

ดี 

SW09 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที่ 2 แมน้ําแควนอย 86 

ดี 

84 

ดี 

SW10 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที่ 2 แมน้ําแควนอย 83 

ดี 

84 

ดี 

SW11 แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที่ 1 แมน้ําแควใหญ 84 

ดี 

70 

ดี 

SW16 ลําภาช ี แมน้ําภาช ี 83 

ดี 

84 

ดี 

SW19 ที่ราบแมน้ําแมกลอง แมน้ําแมกลอง 71 

ดี 

52 

เสื่อมโทรม 

SW20 ที่ราบแมน้ําแมกลอง แมน้ําแมกลอง 72 

ดี 

49 

เสื่อมโทรม 

SW22 ที่ราบแมน้ําแมกลอง คลองคูบัว 85 

ดี 

68 

พอใช 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-58 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 3.4.12-3 ผลการตรวจคุณภาพน้ําผิวดินบริเวณลุมน้ําแมกลอง โดยใชเกณฑ WQI  

ในชวงฤดูแลงและฤดูฝน (ตอ) 

จุดเก็บ ลุมน้ํา ลําน้ํา 
WQI 

ฤดูแลง ฤดูฝน 

ปลายน้ํา     

SW07 หวยตะเพิน คลองตะเพิน 62 
พอใช 

82 
ดี 

SW12 แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที่ 2 แมน้ําแควใหญ 87 
ดี 

83 
ดี 

SW13 แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที่ 3 แมน้ําแควนอย 53 
เสื่อมโทรม 

82 
ดี 

SW15 ลําภาช ี แมน้ําภาช ี 74 
ดี 

86 
ดี 

SW23 ที่ราบแมน้ําแมกลอง แมน้ําแมกลอง 43 
เสื่อมโทรม 

43 
เสื่อมโทรม 

SW24 ที่ราบแมน้ําแมกลอง คลองแควออม 44 
เสื่อมโทรม 

42 
เสื่อมโทรม 

SW25 ที่ราบแมน้ําแมกลอง คลองแมกลอง 38 
เสื่อมโทรม 

41 
เสื่อมโทรม 

ที่มา : บริษัทที่ปรึกษา, 2563 

 

  4) ความสมบูรณของระบบนิเวศท่ีเพ่ิมข้ึน : ประเมินคาผลผลิตทางการประมง 

   (Standing crop, หนวย : กก./ไร) 

   จากการรวบรวมขอมูลและรายงานการศึกษาดานนิเวศวิทยาทางน้ําจากหนวยงานตางๆ           

ท่ีเก่ียวของ พบวา คาผลผลิตปลาตอพ้ืนท่ี (Standing crop) ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ป พ.ศ.2563 มีคาเฉลี่ย

ผลผลิตปลาตอพ้ืนท่ี อยูในชวง 3.59-7.97 กก./ไร (อยูในเกณฑระดับต่ําถึงปานกลาง) รายละเอียดแสดงดัง

ตารางท่ี 3.4.12-3  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-59 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 3.4.12-3 คาผลผลิตปลาตอพ้ืนท่ี (Standing crop) ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ลําดับ ลุมน้ําสาขา บริเวณท่ีเก็บตัวอยางทรัพยากรปลา 

ซึ่งเปนตัวแทนของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขา 

Standing crop 

(กก./ไร) 

เกณฑคา 

standing crop 

1 แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี1 ต.ทาขนุน อ. ทองผาภูมิ  จ.กาญจนบุรี 6.71 ปานกลาง 

2 หวยแมละมุง 

3 แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี2 

4 หวยแมจัน 

5 แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 3 

6 หวยขาแขง ต.ระบํา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 5.43 ปานกลาง 

7 แมนํ้าแควใหญตอนลางสวนท่ี 1 ต.หินดาด อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 5.17 ปานกลาง 

8 หวยตะเพิน ต.ปากแพรก อ.เมืองฯ จ.กาญจนบุรี 3.85 ตํ่า 

9 แมนํ้าแควใหญตอนลางสวนท่ี 2 

10 แมนํ้าแควนอยตอนบนสวนท่ี 1 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 3.59 ตํ่า 

11 หวยปลอก 

12 แมนํ้าแควนอยตอนบนสวนท่ี 2 ต.วังกระแจะ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 7.24 ปานกลาง 

13 แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 1 

14 แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 2 ต.หนองไผ อ.ดานมะขามเต้ีย จ.กาญจนบุรี 5.76 ปานกลาง 

15 ลําภาชี ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 6.47 ปานกลาง 

16 แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 3 ต.ทามวง อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี 4.13 ตํ่า 

17 ท่ีราบแมนํ้าแมกลอง ต.บานโปง อ.บานโปง จ.ราชบุรี 7.97 ปานกลาง 

หมายเหตุ : เกณฑคา standing crop 

   - ระดับตํ่า           มีคา นอยกวา 5 กก./ไร  

   - ระดับปานกลาง  มีคา  5-10 กก./ไร  

   - ระดับมาก          มีคา  มากกวา 10 กก./ไร 

ท่ีมา :  -  กรมประมง, 2563 

         -  รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมและรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอมเบ้ืองตนดานโครงการพัฒนาแหลงนํ้าและ

 เกษตรกรรม ป พ.ศ.2563 

         - รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมดานพลังงาน ป พ.ศ.2563 

         - รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอมดานคมนาคม ป พ.ศ.2563 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-60 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

3.5 การกําหนดทางเลือกเบื้องตนการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 

 การกําหนดทางเลือกเบื้องตนการพัฒนา เปนการระบุความเปนไปไดในแนวทางการพัฒนาของแผน

หรือแผนงานเบื้องตน เพื่อนําไปใชเปนกรอบในการระดมความคิดเห็น จากผูมีสวนไดเสียในกระบวนการมี

สวนรวม เพ่ือนําไปพัฒนาทางเลือกในข้ันตอนตอไป การกําหนดทางเลือกเบื้องตนเพ่ือใชเปรียบเทียบทิศทาง 

การพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง โดยจะพิจารณาบนพ้ืนฐานของวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร และวัตถุประสงค

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 3.5.1 กระบวนการพัฒนาทางเลือก 

  กระบวนการพัฒนาทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง จะใชท้ังวิธีการจากบนลงลาง 

(Top-down approach) และจากลางข้ึนบน (Bottom-up approach) กลาวคือ มีการพิจารณาทางเลือก ท้ัง

จากนโยบายรัฐ พ้ืนฐานของลุมน้ําแมกลอง ผนวกรวมกับผลการรับฟงสภาพปญหา ความตองการของกลุมผูมี

สวนไดสวนเสียผานกระบวนการมีสวนรวม กลยุทธในการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรจะไดจากการ

วิเคราะห TOWS Matrix นํามาใชประกอบในการพิจารณากําหนด ตัวเลือกการดําเนินงาน (Options) และ 

ทางเลือก (Alternative) เบื้องตนในการบริหารจัดการน้ํา ผลลัพธที่เกิดขึ้นจึงเปนทางเลือกที่ผสมผสาน    

ทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีจากนโยบายรัฐ และสะทอนความตองการของกลุมผูมีสวนเก่ียวของไดมากท่ีสุดดังรูปท่ี 

3.5.1-1 
 

 
   ทีม่า : บริษัทที่ปรึกษา, 2564 

รูปท่ี 3.5.1-1 กระบวนการพัฒนาทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-61 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 3.5.2 การหาตัวเลือกการดําเนินงาน (Options) เพ่ือพัฒนาทางเลือก (Alternative) 

  ตัวเลือกการดําเนินงาน (Options) คือความคิด หรือความตองการ ใหมีการทําอะไรบางอยาง 

อาจเปนโครงการ (project) นโยบาย แผน และแผนงาน (Policy, Plan and Program: PPP) เพ่ือแกปญหา 

หรือตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในลุมน้ํา ในท่ีนี้หมายถึงกลยุทธในการพัฒนาตามประเด็น

ยุทธศาสตร  

  ทางเลือก (Alternative) คือทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําดวยวัตถุประสงคแบบตางๆ ท่ีจะ

นํามาเปรียบเทียบกันและสรุปเปนยุทธศาสตรของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ทางเลือก (Alternative) แตละทางเลือก จะประกอบดวยกลุมของตัวเลือกการดําเนินงาน (Options)  

ท่ีสนับสนุนใหทางเลือกนั้นๆ บรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 

  การหาตัวเลือกการดําเนินงาน (Options) หรือกลยุทธในการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรจะ

ไดจากการวิเคราะห TOWS Matrix ดังแสดงในตารางท่ี 3.5.2-1 
 

ตารางท่ี 3.5.2-1 การวิเคราะห TOWS Matrix เพ่ือหากลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

ของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ตัวเลือกเชิงรุก (SO) ตัวเลือกเชิงแกไข (WO) 

1 พัฒนาแหลงเก็บกกัน้ํา/ระบบสงน้ํา S8,S9,S18,O2 1 ลดปริมาณการใชน้ํา W3,W6,O1,O7 

2 สงเสริม พัฒนา องคกรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

S9,S11,S14,S19,O1,O2,O3,O7 

2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ํา และระบบสงน้ําเดิม W3,W5,W6,O2,O3 

3 พัฒนาประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกิจ 

S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,O4,O5,O6,O7,O8 

3 กําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจตามศักยภาพของพื้นที่ 

W8,W9,W14,O1,O2,O3,O6,O7,O8 

4 อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ํา 4 การจัดหาน้าํในพื้นที่เกษตรน้ําฝน W3,W6,O2 

 ธรรมชาติ S8,S9,S10,S11,S12,S13,S14,O2,O3 5 จัดการพื้นที่น้ําทวม/พื้นที่ชะลอน้ํา W4,O6,O8 

  6 การปองกันน้ําทวมชุมชนเมือง W11,W9,O1,O5,O7 

  7 การอนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ําที่เส่ือมโทรม W2,W5,W10,W13,W14,O2 

ตัวเลือกปองกัน (ST) ตัวเลือกเชิงรบั (WT) 

1 การปองกันและลดการเกิดน้ําเสียที่ตนทาง 

S2,S4,S6,S18,S19,T3,T4 

1 พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา/แหลงน้ําชุมชน/สระน้ําในไรนา 

W3,T1 

2 การจัดการน้ําเค็มใหสอดคลองกับกิจกรรมการใชน้ํา 2 ระบบผันน้ํา/เชื่อมโยงแหลงน้ํา W1,T2 

 S18,S19,T6 3 การพัฒนา ขยายเขต และเพิ่มประสิทธภิาพ  ระบบประปาหมูบาน 

W9,W10,T3,T5 

  4 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา W7,W15,T1 

  5 การเพิ่มประสิทธภิาพในการบําบัดและควบคุมการระบายน้ําเสียออกสู

ส่ิงแวดลอม W10,W12,W15,T3,T4 
 

  จากผลการวิเคราะหกลยุทธในการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตร สามารถแสดงความสัมพันธ

ของการกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ตัวชี้วัด และกลยุทธในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ท่ีสอดคลองกับสภาพของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองและแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา ดังแสดงในตารางท่ี 3.5.2-2 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-62 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 
 

ตารางท่ี 3.5.2-2 ความสัมพันธระหวางการกําหนดวิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน ตัวช้ีวัด และกลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน มิติ 

ของการพัฒนา 

ตัวชี้วัด แผน 

แมบทน้ํา 

กลยุทธในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน้ํา 
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รองรับการอุปโภค -บริโภค  การ

พั ฒ น า เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม  : 

- การเกษตร และอุตสาหกรรมตอเน่ือง 

 - ส นับส นุนกา ร พัฒนาด า นกา ร

ทองเท่ียว 

- การคาและการลงทุนผานแดน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาแหลงนํ้า เพ่ิม

ประสิทธิภาพการใชนํ้า และระบบการจัดการนํ้า 

เ พ่ือการอุปโภค-บริโภค สนับสนุนภาคการ 

เกษตร อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรม

แปรรูปเกษตรกรรม 

 - ตอบสนองความจําเปนข้ันพ้ืนฐานของ

ประชาชน โดยกระจายการพัฒนาในแตละ

ดานอยางท่ัวถึง 

เศรษฐกิจ-สังคม - ปริมาณนํ้าตนทุนท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 - จํานวน SME/กลุมอาชีพในทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน 

 - จํานวนประชากร(ครัวเรือน) ท่ีมีนํ้าใชเทียบกับ

จํานวนประชากรในลุมนํ้า 

 - จํานวนประชากรท่ีไดรับผลกระทบจากการพัฒนา 

ดานท่ี 1 

ดานท่ี 2 

พัฒนาแหลงเก็บกักนํ้า/ระบบสงนํ้า 

เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหลงนํ้า และระบบสงนํ้าเดิม 

การจัดหานํ้าในพ้ืนท่ีเกษตรนํ้าฝน 

ระบบผันนํ้า/เช่ือมโยงแหลงนํ้า 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนดเขตการปลูก

พืชเศรษฐกิจใหเหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนท่ี 

เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ 

 - เพ่ือลดปญหาความยากจน และใหมีการ

กระจายรายไดท่ีเปนธรรม 

เศรษฐกิจ-สังคม  - พ้ืนท่ีรับประโยชน 

 - รายไดตอหัวท่ีเพ่ิมข้ึน 

ดานท่ี 2 กําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 

พัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการอนุรักษดินและนํ้า/แหลงนํ้า

ชุมชน/สระนํ้าในไรนา  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการนํ้าให

สมดุลกับนํ้าตนทุน และการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพภูมิอากาศ ปองกันความขัดแยงของภาค

สวนตางๆ ท่ีใชนํ้ารวมกัน 

 - การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน โดยไมเกิน

ขีดความสามารถในการรองรับไดของ

ทรัพยากรภายในลุมนํ้า  

 - ใหมีความยุติธรรม และโอกาสในการ

เขาถึงทรัพยากรอยางมีความเทาเทียม 

เศรษฐกิจ-สังคม-

สิ่งแวดลอม 

 - ปริมาณการใช นํ้ารวมตอปริมาณนํ้าทาตาม

ธรรมชาต ิ

 - การมีสวนรวมในการเสนอทางเลือก 

ดานท่ี 6 สงเสริม พัฒนา องคกรการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  

ลดปรมิาณการใชนํ้า 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 จัดหาแหลงนํ้าตนทุน 

พัฒนาระบบประปารองรับการขยายตัวของ

เมืองหลัก พ้ืนท่ีทองเท่ียว เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 - เพ่ิมรายไดตอครัวเรือนในพ้ืนท่ีลุมนํ้า 

โดยการเพ่ิมข้ึนของสินคาและบริการ  

เศรษฐกิจ  - จํานวนผูเยี่ยมเยือนท่ีเปลี่ยนแปลง 

 - สัดสวนของการใชวัตถุดิบ/ตนทุนท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี 

 - สัดสวนของการใชแรงงานในทองถ่ินในภาคตางๆ 

ดานท่ี 1 พัฒนาประปาเมือง/พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

พัฒนา ขยายเขต เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบประปา

หมูบาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปองกันนํ้าทวมชุมชน

เมือง เมืองศูนยกลางการทองเท่ียว บรรเทา

อุทกภัยในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญและพ้ืนท่ีนํ้าทวม

เสียหายรุนแรง 

 - ลดความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติ

จากนํ้า 

เศรษฐกิจ  - รายไดท่ีเหลือหลังจากหักมูลคาความเสียหายท่ี

เกิดจากภัยพิบัติจากนํ้า 

 - จํานวนผู ไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานนํ้า 

 - จํานวนประชากรท่ีไดรับผลกระทบจากการพัฒนา 

ดานท่ี 3 อนุรักษและฟนฟูแมนํ้าลําคลองและแหลงนํ้าธรรมชาต ิ 

การปองกันนํ้าทวมชุมชนเมือง 

จัดการพ้ืนท่ีนํ้าทวม/พ้ืนท่ีชะลอนํ้า 

เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า  

การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 อนุรักษฟนฟูปาตนนํ้า 

และการจัดการการใชประโยชนในเขตตนนํ้า 

วางแผนการจัดการพ้ืนท่ีชุมนํ้า รักษาสภาพ

ธรรมชาติ ท่ี เปนจุดเดนด านการทองเ ท่ียว

ธรรมชาต ิ

 - การรักษาไวซึ่งทุนธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  - รอยละของพ้ืนท่ีปาไมท่ีเปลี่ยนแปลง 

 - พ้ืนท่ีปาเสื่อมสภาพท่ีไดรับการฟนฟู / พ้ืนท่ีการ

อนุรักษปาตนนํ้า 

 - ดัชนีบัญชีสีแดง (พันธุพืชและสัตวเสี่ยงตอการสูญ

พันธุ) 

ดานท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนนํ้าท่ีเสื่อมโทรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 ปองกันและลดการเกิด

นํ้าเสียจากตนทาง ลดการใชสารเคมี เ พ่ือ

การเกษตร นํ้าเสียจากฟารมปศุสัตว และการ

เพาะเลี้ยงสัตวนํ้าธรรมชาติ รวมท้ังการจัดการ

ปญหานํ้าเค็ม 

 - รักษาเสถียรภาพของระบบนิเวศ สิ่งแวดลอม  - คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้า มีคุณภาพเหมาะสมกับ

การใชประโยชนแตละประเภท 

 - คาผลผลิตทางการประมงท่ีเปลี่ยนแปลง 

ดานท่ี 4 การปองกันและลดการเกิดนํ้าเสียท่ีตนทาง  

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบําบัดและควบคมุการ

ระบายนํ้าเสียออกสูสิ่งแวดลอม 

การจัดการนํ้าเคม็ใหสอดคลองกับกิจกรรมการใชนํ้า 
 

หมายเหตุ :   

 

กลยุทธเชิงรุก กลยุทธเชิงแกไข กลยุทธปองกัน กลยุทธเชิงรับ 

3-63 โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร   บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํพ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 3.5.3 ทางเลือกเบ้ืองตนของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

  เพ่ือเปนการบูรณาการทุกภาคสวน ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

กระบวนการพัฒนาทางเลือก จะพิจารณาในลักษณะของการเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํา      

แมกลอง ซ่ึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีตามนโยบายรัฐและความตองการของ

ประชาชน เพ่ือกําหนดรูปแบบของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ใหรองรับการพัฒนาตามแนวทางนั้นๆ โดย

มีแนวความคิดในการพัฒนาทางเลือกดังนี้ 

  •  กําหนดทางเลือกการพัฒนา ท่ีสามารถตอบสนองตอความตองการดานเศรษฐกิจ และสังคม

ได โดยยังอยูในขีดความสามารถท่ีจะรองรับได (Carrying capacity) ของสิ่งแวดลอม  

  •  ครอบคลุมความเปนไปไดจริงของการดําเนินการตามแผนในทางปฏิบัติ ทางเลือกท่ีพิจารณา

แลวเห็นวาเปนไปไมไดจริง จะไมนําเขามาพิจารณาตั้งแตตน  

  •  กําหนดใหทางเลือกดําเนินการตามเดิมท่ีมีอยู โดยไมมีการเปลี่ยนแปลงเปนหนึ่งในทางเลือก  

  •  มีจํานวนทางเลือกท่ีไมมากนัก 

  จากการศึกษาพบวา การพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองมีทิศทางของการพัฒนาไปใน 3 แนวทาง

หลักเปนอยางนอย ไดแก (1) การพัฒนาภาคการเกษตร (2) การพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องจากภาค

เกษตรกรรม และ (3) การพัฒนาภาคการทองเท่ียว ธุรกิจการคาและโลจิสติกส การกําหนดทางเลือกเพ่ือใช

เปรียบเทียบทิศทางการพัฒนาจึงสรุปเปน 4 ทางเลือก โดยมีทางเลือกไมดําเนินงาน เปนทางเลือกหนึ่ง และอีก 

3 ทางเลือกจะประกอบไปดวยแผนการบริหารจัดการน้ําครอบคลุมท้ัง 6 ดานตามยุทธศาสตรการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป แตจะแตกตางกันในสวนของปริมาณน้ําท่ีตองจัดหา และแผนงานเสริมอ่ืนๆ ตาม

ลักษณะของทางเลือก โดยกําหนดปฐานในการวิเคราะหสถานการณน้ํา ป พ.ศ.2565 และพิจารณา

เปรียบเทียบทางเลือกในสภาพอนาคตอีก 20 ปขางหนา การกําหนดทางเลือกเบื้องตนของการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง สรุปดังนี้ 

  ทางเลือกท่ี 1 : ทางเลือกไมดําเนินงาน 

  เปนการพิจารณาสภาพปกติของลุมน้ําในสถานการณอนาคตอีก 20 ปขางหนา ในกรณีท่ีไมมี

แผนงาน/โครงการพัฒนาใหมเพ่ิมเติมจากสภาพปกติ โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการพัฒนาทรัพยากรตางๆ ท่ี

มีอยูในปจจุบันและกําหนดแผนพัฒนาในอนาคตไวแลวของหนวยงานตางๆ สวนแผนงานโครงการในระดับ 

Function และ Area ถือเปนการดําเนินงานประจําปของหนวยงานระดับทองถ่ิน ซ่ึงไมสงผลโดยตรงกับ

ทิศทางในการพัฒนาลุมน้ําจะไมนํามาพิจารณารวม 

  ทางเลือกท่ี 2 : การพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรพ้ืนถ่ินรวมกับการพัฒนาดานการทองเท่ียวตามนโยบายรัฐ 

  การวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาว เนนการสราง

ความม่ันคงของน้ําภาคการผลิตใหเพียงพอกับความตองการน้ําตามลักษณะการเพาะปลูกในปจจุบัน รวมกับ

การพัฒนาพ้ืนท่ีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติแหลงทองเท่ียวทางวัฒนธรรมโดยคงเอกลักษณเดิมของชุมชน 

เพ่ือเปนการเสริมรายไดใหกับประชาชน  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-64 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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  ทางเลือกท่ี 3 : การพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองเพ่ือการเกษตรอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม 

  ยุทธศาสตรการพัฒนาดังกลาว เนนเพ่ิมความเขมการใชพ้ืนท่ีเพาะปลูก พัฒนาประสิทธิภาพ

การผลิตทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไร ปอนเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมทางการเกษตรในพ้ืนท่ี 

ภาคอุตสาหกรรมท่ีมีมูลคาสูงจําเปนตองบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในดาน (1) การสรางความม่ันคงของน้ํา

ภาคการผลิตใหเพียงพอกับความตองการน้ําท่ีมากข้ึน (2) การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย และ (3) การจัดการ

คุณภาพน้ํา โดยเฉพาะการปองกันและลดการเกิดน้ําเสียท่ีแหลงกําเนิดจากการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม การ

จัดการโรงงานสถานประกอบการแปรรูปสินคาเกษตร และจัดหาน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหแกชุมชนใหท่ัวถึง

ทุกครัวเรือน 

  ทางเลือกท่ี 4 : การพัฒนาตามความตองการของประชาชน ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรดิน

และน้ํา รวมกับการพัฒนาดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 

  เปนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบนพ้ืนฐานศักยภาพของพ้ืนท่ี ภาคการเกษตรอาจตองมีการ

ปรับลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกฤดูแลงและเปลี่ยนกิจกรรมดานการเกษตร เพ่ือไมใหเกินขีดความสามารถของปริมาณ

น้ําตนทุนท่ีมีอยู ใหเหมาะสมกับสภาพชุดดิน เสริมดวยการพัฒนาแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและแหลง

ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม 
 

3.6 การจัดทําแผนการมีสวนรวมและการสื่อสาร 

 3.6.1 การวิเคราะหผูมีสวนไดสวนเสีย 

  ผู มีสวนไดสวนเสีย หรือกลุมเปาหมายของโครงการ เนื่องจากกลุมเปาหมายในระดับ

ยุทธศาสตรนั้นจะเก่ียวของกับพ้ืนท่ีในระดับลุมน้ําท่ีมีความกวางขวางและครอบคลุมภาพรวมของประชาชน

สวนใหญ มิไดจําเพาะเจาะจงถึงกลุมเปาหมายท่ีมีสวนเก่ียวของในระดับโครงการ เพราะในแตละทางเลือกของ

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํานั้นจะประกอบไปดวยโครงการท่ีมีความหลากหลาย ผูมีสวนเก่ียวของจึงมี

หลากหลายดวย นอกจากนี้ ในทางเลือกหนึ่งกลุมของประชาชนกลุมหนึ่งอาจเปนกลุมผูท่ีไดรับประโยชนจาก

การจัดการในลักษณะหนึ่ง แตในขณะเดียวกันเม่ือพิจารณาอีกทางเลือกหนึ่ง กลุมประชาชนดังกลาวอาจจะ

เปนกลุมท่ีตองเสียประโยชนจากการจัดการไดเชนกัน ดังนั้น ในการวิเคราะหกลุมเปาหมายในระดับยุทธศาตร

จึงตองมีการระบุบทบาท หนาท่ี และระดับความสําคัญของกลุมเปาหมายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ลุมน้ําแมกลอง โดยไดกําหนดกลุมเปาหมายไว 3 กลุมหลัก 

  1) ผูมีอํานาจในการจัดการการใชประโยชนจากทรัพยากรในพ้ืนท่ี ซ่ึงจะเปนอํานาจในเชิง

นโยบาย กฎหมาย หรือขอบังคับ ประกอบดวย หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ํา

จังหวัด คณะกรรมการลุมน้ํา และสวนราชการท่ีทํางานกํากับดูแลในพ้ืนท่ีลุมน้ํา  

  2) ผูท่ีใชประโยชน-ผูท่ีไดรับผลกระทบจากทรัพยากรในพ้ืนท่ี เปนกลุมประชาชนท่ีใช

ทรัพยากรในพ้ืนท่ีลุมน้ําในการดําเนินชีวิตหรือประกอบอาชีพ และสามารถไดรับผลกระทบโดยตรงจากการ

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-65 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ี โดยอาจไดรับประโยชนหรือเสียประโยชน ประกอบดวย กลุมประชาชนท่ีใช

ทรัพยากรน้ําจากลุมน้ํา กลุมผูนําชุมชน ไดแก กํานัน ผูใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกลุม

ผูประกอบการท่ีประกอบกิจการเก่ียวกับการเกษตร และอ่ืนๆ เชน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม การทองเท่ียว 

  3) ผูมีบทบาทหรืออาจสงผลตอแผนหรือแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา ซึ่งสงผลกระทบ

โดยตรงหรือโดยออม ไดแก กลุมองคกรพัฒนาท่ีไมไดมุงผลกําไร/สถาบันการศึกษา นักวิชาการอิสระ 

สื่อมวลชนในพ้ืนท่ี และประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจโครงการ 

 3.6.2 การจัดทําแผนการมีสวนรวมและการส่ือสาร 

  การกําหนดแผนการมีสวนรวมและการสื่อสาร พิจารณาใหครอบคลุมในขอบเขตระยะเวลาของ

ทุกข้ันตอนกระบวนการ SEA โดยกําหนดใหมีการประชุมรับฟงความคิดเห็น 4 ครั้ง ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ

กลุมเปาหมายของการประชุมแตละครั้งแสดงไวในรายงานภาคผนวกบทท่ี 7 โดยมีวัตถุประสงคของการ

ดําเนินงานแตละครั้ง ดังนี้ 

  1) การประชุมปฐมนิเทศโครงการ เปนข้ันตอนแรกในการใหขอมูลและการเขามามีสวนรวม 

(Information and Engagement) มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) นําเสนอขอมูลและวัตถุประสงคของโครงการ ความ

จําเปนของการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง เปาหมายของโครงการ 

พรอมท้ังนําเสนอแนวทางและวิธีการศึกษาการศึกษาโครงการ 2) ประชาสัมพันธและแนะนําคณะทํางาน 

พรอมท้ังขอความรวมมือในการเขาสํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือเก็บขอมูลดานสิ่งแวดลอมตางๆ 3) รับฟงและแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นกับผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือใหการศึกษาโครงการมีความชัดเจน และไดรับการยอมรับ กําหนด

จํานวนผูเขารวมประชุมไวไมนอยกวา 300 คน 

  2) การประชุมกลุมยอย เปนการมีสวนรวมในข้ันการปรึกษาหารือ (Consultation) และข้ัน

การรวมตัดสินใจ (Decision Influence) กําหนดจํานวน 2 ครั้ง รวมท้ังสิ้น 12 เวที โดยพิจารณาการรวมกลุม

พ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาในแตละเวทีจาก (1) ระยะทางการเดินทางในพ้ืนท่ี (2) กลุมลุมน้ํา และ (3) ลักษณะของชุมชน 

และกิจกรรมการใชพ้ืนท่ี รูปแบบการดําเนินงานประชุมกลุมยอยแตละครั้งใชการสื่อสารแบบสองทิศทาง เพ่ือ

ซักถาม รับฟง ชี้แจงขอสงสัย และบันทึกขอคิดเห็นท่ีเกิดข้ึน เนนใหเกิดการโตตอบภายในกลุมผูเขารวมประชุม

และท่ีปรึกษา วัตถุประสงคของการจัดประชุมกลุมยอยแตละครั้งมีดังนี้ 

   วัตถุประสงคของการจัดประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1 : นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล

พ้ืนฐานของลุมน้ําแมกลอง ระดมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ือสะทอนใหเห็นสภาพปญหาท่ีแทจริงของ 

ลุมน้ํา โดยใหกลุมเปาหมายไดชี้แจงสภาพปญหา การใหน้ําหนักความสําคัญของปญหาในมุมมองของประชาชน 

ความคิดเห็นตอศักยภาพ และความตองการของประชาชนตอทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ี รวมไปถึงนําเสนอและ

เปรียบเทียบทางเลือกเบื้องตนของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นตอ

แนวทางเลือกตางๆ และรวมคัดเลือกทางเลือกเบื้องตน เพ่ือสะทอนใหไดทางเลือกท่ีเหมาะสมกับพ้ืนท่ี โดยการ

มีสวนรวมในการเสนอทางเลือกจะนํามาใชเปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดท่ีใชในการประเมินทางเลือกยุทธศาสตร 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-66 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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   วัตถุประสงคของการจัดประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 2 : นําเสนอผลการประเมินทางเลือก

ยุทธศาสตรในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง และรางแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พื้นที่ลุมน้ํา

แมกลอง เพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะ จนนําไปสูบทสรุปท่ีพอใจแกทุกฝาย 

   จํานวนผูเขารวมประชุม สําหรับการประชุมกลุมยอยแตละครั้ง ไดกําหนดจํานวน

ผูเขารวมประชุมในแตละเวทีไวไมนอยกวา 50 คน โดยผูเขารวมประชุมแตละเวทีจะครอบคลุมสัดสวนภาค

ประชาชน 70% ภาครัฐ 30% 

  3) การประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลการศึกษาโครงการใน

ภาพรวมท้ังหมด พรอมท้ังนําเสนอการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

(SEA) และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป พื้นที่ลุมน้ําแมกลอง เพื่อใหผูเขารวมประชุมได 

รับทราบและพิจารณาผลการศึกษาโครงการ กําหนดจํานวนผูเขารวมประชุมไวไมนอยกวา 300 คน 

  4) การจัดกิจกรรมส่ือมวลชนสัญจร เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารและการดําเนินการโครงการ 

โดยจัดข้ึน 2 ครั้งเพ่ือเผยแพร ประชาสัมพันธ เนื้อหาขอมูลท่ีเปนประเด็นสําคัญของโครงการท่ีควรเผยแพร

ประชาสัมพันธใหประชาชนสวนใหญไดรับรูและสรางความเขาใจ โดยผานสื่อมวลชนในวงกวาง ท้ังสื่อโทรทัศน 

วิทยุและสิ่งพิมพ ใหประชาชนท่ีรับขาวสารไดเกิดความเขาใจและมีทัศนคติท่ีดีตอโครงการ 
 

3.7 การจัดทําและเสนอรายงานการกําหนดขอบเขต 

 การจัดทําและเสนอรายงานการกําหนดขอบเขตเปนข้ันตอนท่ีกําหนดไวใน “แนวทางการประเมิน

สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร” (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2563) โดยท่ีปรึกษา

และผู ท่ีไดรับมอบหมายในการจัดทําแผนฯ เสนอตอผูมีสวนไดสวนเสียและหนวยงานท่ีทําหนาท่ีในการ

พิจารณาอนุมัติ กอนดําเนินงานในการพัฒนาและประเมินทางเลือก รายงานการกําหนดขอบเขตจะครอบคลุม

การสรุปผลลัพธของทุกข้ันตอนยอยของการกําหนดขอบเขต (ตั้งแตหัวขอ 3.1 ถึง 3.6) ขางตน สําหรับ

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ี

ลุมน้ําแมกลอง การจัดทํารายงานการกําหนดขอบเขตไดดําเนินการไวแลวตั้งแตข้ันตอนการจัดทํารายงานการ

เริ่มงาน และมีการทบทวนปรับปรุงเนื้อหาในสวนท่ีเก่ียวของกับการกําหนดขอบเขตในรายงานความกาวหนา

ฉบับท่ี 1 และรายงานฉบับกลาง มาโดยลําดับ 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 3-67 บทที่ 3 สรุปผลการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



 

บทที่ 4 
การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
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บทท่ี 4 

การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
 

4.1 การพัฒนาทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 

 4.1.1 การหาสภาพตามปกติ (Business-as-usual: BAU) ของพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

  การหาสภาพตามปกติ คือการทําความเขาใจสภาพพ้ืนฐานของบริบทหรือสถานการณเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาพัฒนาทางเลือกตางๆ โดยสามารถพิจารณาไดจากผลของการประเมินขอมูลฐานของแตละ

ตัวชี้วัดจากอดีตจนถึงปจจุบัน ท้ังนี้ สภาพตามปกติไมจัดเปนทางเลือก (สศช. มกราคม 2563) ผลของการ

ประเมินขอมูลฐานและการหาสภาพตามปกติแสดงไวในหัวขอ 3.4 

 4.1.2 การพัฒนาทางเลือกตางๆ 

  จากผลการกําหนดทางเลือกเพ่ือใชเปรียบเทียบทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดัง

รายละเอียดในหัวขอ 3.5 ประกอบดวย 4 ทางเลือก สรุปดังนี้ 

  ทางเลือกท่ี 1 : ทางเลือกไมดําเนินงาน 

  ทางเลือกท่ี 2 : การพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรพ้ืนถ่ิน รวมกับการพัฒนาดานการทองเท่ียวตาม 

       นโยบายรัฐ 

  ทางเลือกท่ี 3 : การพัฒนาพื้นที่ลุ มน้ําแมกลองเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับ

       สิ่งแวดลอม 

  ทางเลือกท่ี 4 : การพัฒนาตามความตองการของประชาชน ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรดิน 

       และน้ํา รวมกับการพัฒนาดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ 
 

  ตัวเลือกในการพัฒนาของแตละทางเลือก ไดมาจากการวิเคราะหกลยุทธในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ําในหัวขอ 3.5.2 ในทุกทางเลือกจะประกอบไปดวยตัวเลือกท่ีครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตรการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองท้ัง 7 ประเด็นเหมือนกัน แตจะแตกตางกันในสวนของ

ปริมาณงานท่ีตองดําเนินการ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนท้ังดานบวกและดานลบ ตามลักษณะของแตละทางเลือก 

ตัวอยางเชน เม่ือพิจารณาตัวเลือกของการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ระบบสงน้ํา ของท้ัง 4 ทางเลือกเปรียบเทียบ

กัน ทางเลือกท่ี 3 การพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองเพ่ือการเกษตรอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จะเปน

ทางเลือกท่ีมีการพัฒนาแหลงน้ําเก็บกักน้ํา/ระบบสงน้ํามากท่ีสุด เนื่องจากเปนทางเลือกท่ีมีความตองการน้ํา

ภาคการผลิตมากท่ีสุดใน 4 ทางเลือก ขณะเดียวกันก็เปนทางเลือกท่ีมีผลกระทบจากการพัฒนาแหลงน้ําเก็บกัก

น้ํา/ระบบสงน้ํามากท่ีสุดเชนกัน ซ่ึงแสดงเปรียบเทียบไวในตารางท่ี 4.1.2-1 โดยมีประเด็นของการพัฒนาเชิง

พ้ืนท่ีท่ีตองดําเนินการ ในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ดังแสดงในตารางท่ี 4.1.2-2 ถึง 

ตารางท่ี 4.1.2-7 และรูปท่ี 4.1.2-1 ถึงรูปท่ี 4.1.2-6 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-1   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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ตารางท่ี 4.1.2-1 เปรียบเทียบกิจกรรมท่ีดําเนินการในแตละทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 
กลยุทธในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทางเลือกท่ี 1  ทางเลือกท่ี 2 :  ทางเลือกท่ี 3 ทางเลือกท่ี 4  

     

พัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ระบบสงน้ํา   + / -  + + / - -  + + + / - - -  + + / - 

สงเสริม พัฒนา องคกรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา   + +  + + +  + + +  + + + 

พัฒนาประปาเมือง/พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ  + +  + + +  + + +  + + + 

อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติ   +  + + +  + + +  + + + 

ลดปริมาณการใชน้าํ +  + / -  + / -  + + + / - 

เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ํา และระบบสงน้ําเดิม +  + + +  + + +  + + + 

กําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 0  + / -  + / -  + + + 

การจัดหาน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน +  + + / - -  + + + / - - -  + + / - 

จัดการพ้ืนท่ีน้ําทวม/พ้ืนท่ีชะลอน้ํา +  + + / - -  + + + / - - -  + + / - - 

การปองกันน้ําทวมชุมชนเมือง  +  + + + / - - -  + + + / - - -  + + + / - - - 

การอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรม  +  + + +  + +  + + + 

การปองกันและลดการเกิดน้าํเสยีท่ีตนทาง  +  + + +  + + +  + + + 

การจัดการน้ําเค็มใหสอดคลองกับกิจกรรมการใชน้ํา  +  + + +  + + +  + + + 

พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา/แหลงน้ําชุมชน/สระน้ําในไรนา   +  + + / - -  + + /  - -  + + / - 

ระบบผันน้ํา/เช่ือมโยงแหลงน้ํา  0  + + / - -  + + + / - - -  + + / - 

การพัฒนา ขยายเขต และเพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบประปาหมูบาน  +  + + +  + + +  + + + 

เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ํา   +  + + / -  + + + / - -  + + / - 

การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบําบัดและควบคุมการระบายน้ําเสียออกสู

สิ่งแวดลอม +  + + +  + + +  + + + 

หมายเหตุ :  

กลยุทธเชิงรุก กลยุทธเชิงแกไข กลยุทธปองกัน กลยุทธเชิงรับ 

ทางเลือกที่ 1 : ทางเลือกไมดําเนินงาน 

ทางเลือกที่ 2 : การพัฒนาพื้นที่เกษตรพื้นถิ่น รวมกับการพัฒนาดานการทองเที่ยวตามนโยบายรัฐ 

ทางเลือกที่ 3 : การพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําแมกลองเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

ทางเลือกที่ 4 : การพัฒนาตามความตองการของประชาชน ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรดินและน้ํา รวมกับการพัฒนาดานทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

+, + +, + + + หมายถึง มีการพัฒนาเพิ่มจากสภาพปกติในระดับ นอย ปานกลาง มาก 

 -, - -, - - -  หมายถึง มีผลกระทบจากการพัฒนาในระดับ นอย ปานกลาง มาก 

0  หมายถึง ไมมีการพัฒนาเพิ่มจากสภาพปกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-2   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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ตารางท่ี 4.1.2-2 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการจัดการน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
  

พ้ืนท่ีประสบปญหา ประเด็นสําคัญ/สาเหตุ แนวทางแกไข 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ลาดหญา  1. ไมมีระบบประปา 

•  บางพ้ืนที่อยูหางไกลจากแหลงน้ําในการผลิตประปา 

•  คุณภาพน้ําในการผลิตประปาไมไดมาตรฐาน  

•  อปท.มีงบประมาณไมเพียงพอในการกอสรางระบบประปา 

ตองรอขอรับการสนับสนุน 

พัฒนา ขยายเขต เพ่ิม

ประสิทธิภาพ ระบบ

ประปาหมูบาน 

ทองผาภูม ิ ทาขนุน 

ไทรโยค ไทรโยค 

ทามะกา ทาเสา 

พนมทวน หนองโรง 

สุพรรณบุร ี ดานชาง ดานชาง 2. ระบบประปาไมครอบคลุม/ระบบกระจายน้ําประปาชํารุด

•  สภาพพ้ืนที่เปนที่สูง มีขอจํากัดดานการสงน้ํา 

•  แหลงน้ําตนทุนไมเพียงพอกับจํานวนประชากรที่ขยาย

เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะฤดูแลง 

•  ระบบกระจายน้ําชํารุดเสียหาย ขาดการซอมแซมทําให   

สงน้ําไมครอบคลุม ฤดูแลงมีปญหาดานคุณภาพน้ํา 

•  ขาดแผนที่และการสํารวจแหลงน้ําบาดาลใตดินเพ่ือแกไข

ปญหาประปา 

•  ระบบประปาที่ดูแลโดย อปท./หมูบาน ขาดแคลน

งบประมาณในการเ พ่ิม ศักยภาพของระบบประปาให

ครอบคลุมทุกครัวเรือน 

•  ระบบกระจายน้ําชํารุดเสียหายจากการใชงาน 

 
3. ตองปรับปรุงคุณภาพน้ําอุปโภค-บริโภค 

•  คุณภาพน้ําไมไดมาตรฐาน เชน มีหินปูน เค็ม กรอย สนมิ 

•  ระบบกรองไมมี และบางสวนชํารุดเสียหาย 

•  คุณภาพน้ําดิบในฤดูฝนมีความขุน ตะกอนปนเปอนสูง 

•  ระบบประปาภูเขาขาดระบบกรอง 

•  แหลงน้ําดิบมีคุณภาพน้ําไมไดมาตรฐาน มีการปนเปอนจาก

เคมีเกษตร ฟารมปศุสัตว เปนตน 

•  คุณภาพน้ําผิวดินมีความเค็ม ใชผลิตประปาไมได 

•  สถานที่ผลิตประปาอยูใกลกับสถานที่ระบายน้ําเสีย 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ลาดหญา เกาะสําโรง บานใต หนองบัว 

วังดง หนองหญา 

ทองผาภูม ิ ทาขนุน ชะแล ปล็อก หวยเขยง หินดาด 

ล่ินถิ่น สหกรณนิคม 

หนองปรอื หนองปรือ สมเด็จเจริญ หนองปลาไหล  

ศรีสวัสดิ ์ ดานแมแฉลบ ทากระดาน นาสวน 

ไทรโยค ศรีมงคล ลุมสุม วังกระแจะ  

พนมทวน ดอนตาเพชร หนองโรง 

บอพลอย บอพลอย  

สังขละบุร ี ไลโว ปรังเผล หนองลู 

ดานมะขามเตี้ย จรเขเผือก กลอนโด ดานมะขามเตี้ย 

 ทามะกา ทามะกา พระแทน ทาเรือ 

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี หลุมดิน บางปา ดอนแร น้ําพุ ดอนตะโก  

เกาะพลับพลา อางทอง หวยไผ คูบัว 

 ดําเนนิสะดวก ดําเนินสะดวก ประสาทสิทธิ์ ศรีสุราษฎร 

บานคา บานคา บานบึง หนองพันจันทร 

จอมบึง ดานทับตะโก แกมอน 

บานโปง สวนกลวย ดอนกระเบ้ือง หนองโพ กรับ

ใหญ บานโปง เบิกไพร 

บางแพ ดอนคา 

โพธาราม คลองขอย บานฆอง บางโตนด ดอนไผ  

สวนผ้ึง ปาหวาย 

 ปากทอ ปากทอ 

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บางขันแตก บานปรก นางตะเคียน  

ลาดใหญ แหลมใหญ ดอนมะโนรา  

 บางคนท ี บางคนที บางสะแก 

นครปฐม เมืองนครปฐม ดอนยายหอม สระกะเทียม 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-3   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 4.1.2-2 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการจัดการน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค (ตอ) 
  

พ้ืนท่ีประสบปญหา ประเด็นสําคัญ/สาเหตุ แนวทางแกไข 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

สุพรรณบุร ี ดานชาง ดานชาง 4.  แหลงน้ําอุปโภค-บริโภค ไมเพียงพอ พัฒนาประปาเมือง/ 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ปากแพรก บานใต ลาดหญา เกาะสําโรง •  จํานวนประชากรเพ่ิมมากขึ้น พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

หนองปรอื หนองปรอื หนองปลาไหล สมเดจ็เจริญ •  มีนักทองเที่ยวเขามาในพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น  

ทามะกา เขาสามสิบหาบ โคกตะบอง •  แหลงน้ําตนทุนในการผลิตประปาไมเพียงพอ  

 ทองผาภูม ิ ชะแล ปล็อก หวยเขยง หินดาด  •  อปท./ กปภ. ขาดแคลนงบประมาณในการกอสรางและ  

สังขละบุร ี ปรังเผล หนองลู ขยายเขตใหบริการ  

ศรีสวัสดิ ์ ทากระดาน •  ระบบประปาเดิมมีขนาดเล็กไมเพียงพอตอความตองการ  

 ทามวง บานใหม ทุงทอง ใชน้ําในปจจุบัน  

 ดานมะขามเตี้ย กลอนโด จรเขเผือก •  มีการนําน้ําประปาไปใชทําการเกษตร  

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี น้ําพุ หวยชินสีห คุงน้ําวน หนองกลางนา 

ดอนตะโก ดอนแร คูบัว 

•  ระบบประปาแบบบาดาลไมเพียงพอตลอดป 

•  ขาดการบริหารจัดการน้ําที่ดี 

 

จอมบึง ดานทับตะโก •  สภาพพ้ืนที่มีขอจํากัด ทําใหไมสามารถเพ่ิมศักยภาพแหลง  

ปากทอ ยางหัก เก็บกักน้ําดิบผลิตประปา  

โพธาราม เขาชะงุม ดอนทราย ชําแระ คลองตาคต 

เจ็ดเสมียน 

  

สวนผ้ึง ปาหวาย   

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แมกลอง ลาดใหญ บานปรก แหลมใหญ

นางตะเคียน  

  

บางคนท ี บางคนที บางสะแก   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-4   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 4.1.2-1 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการจัดการน้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-5   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 4.1.2-3 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต 
พ้ืนท่ีประสบปญหา ประเด็นสําคัญ/สาเหตุ แนวทางแกไข 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

สุพรรณบุร ี ดานชาง ดานชาง นิคมกระเสียว 1.  มีปริมาณฝนตกนอยเกนิไป 

•  มีการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 

•  พ้ืนที่ปาตนน้ําถูกทําลาย 

•  พ้ืนที่ปาไมในลุมน้ําลดลง 

•  ขาดแหลงเก็บกักน้ําในพ้ืนที่ตอนบน 

•  ไมมีการวางแผนบริหารจัดการน้ําในสภาวะขาดแคลนน้ํา 

พัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ลาดหญา บานใต บานเกา ปากแพรก   

วังดง วังเย็น หนองหญา  

ระบบสงน้ํา 

 ทองผาภูม ิ ทาขนนุ  

 หนองปรอื หนองปรอื สมเด็จเจรญิ หนองปลาไหล   

 บอพลอย หนองร ีหลุมรัง ชองดาน หนองกราง  

 ดานมะขามเตี้ย  หนองไผ จรเขเผือก ดานมะขามเตี้ย 

กลอนโด 

 

 ไทรโยค ไทรโยค ศรมีงคล วังกระแจะ  

 ศรีสวัสดิ ์ นาสวน ทากระดาน หนองเปด   

 พนมทวน หนองโรง   

 เลาขวญั ทุงกระบํ่า  

 ทามวง  รางสาลี พังตร ุหนองตากยา ทาตะครอ  

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี คุงน้ําวน บางปา คูบัว  

 โพธาราม เขาชะงุม หนองกวาง ธรรมเสน  

 จอมบึง ดานทับตะโก  

 บานคา  บานคา  

สุพรรณบุร ี ดานชาง ดานชาง นิคมกระเสียว 2. เกิดภาวะฝนท้ิงชวงติดตอกันเปนเวลานาน 

•  การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

•  มีปริมาณฝนตกสะสมนอยตั้งแตตนฤดูฝน 

•  ปริมาณฝนตกนอยกวาปกติหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล 

•  ขาดแหลงเก็บกักน้ําในพ้ืนที่ 

•  ไมมีการจัดสรรน้ําใหเพียงพอตอความตองการใชประโยชน 

•  มีการใชน้ํานอกภาคอุปโภค-บริโภค ภาคเกษตรมาก 

•  มีการแยงชิงน้ําระหวางเกษตรที่ประกอบอาชีพทํานา และ

เพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

- เพ่ิมประสิทธิภาพ 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ลาดหญา บานใต บานเกา ปากแพรก 

วังดง วังเย็น หนองหญา 

โครงการแหลงน้ํา และ

ระบบสงน้ําเดมิ 

 ดานมะขามเตี้ย หนองไผ จรเขเผือก ดานมะขามเตี้ย 

กลอนโด 

- การจัดหาน้ําในพ้ืนที่

เกษตรน้ําฝน 

 ทองผาภูม ิ ทาขนนุ หวยเขยง ล่ินถิน่  

 หนองปรอื หนองปรอื สมเด็จเจรญิ หนองปลาไหล   

 บอพลอย บอพลอย ชองดาน หนองกุม หนองรี 

หลุมรัง หนองกราง 

 

 ทามะกา ทามะกา  

 ไทรโยค ไทรโยค ศรมีงคล วังกระแจะ  

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี คุงน้ําวน บางปา คูบัว  

 โพธาราม เขาชะงุม บานเลือก บานฆอง ธรรมเสน 

หนองกวาง 

 

 จอมบึง ดานทับตะโก  

 บานคา  บานคา บานบึง หนองพันจันทร  

 สวนผ้ึง สวนผ้ึง ปาหวาย ตะนาวศร ี   

 บานโปง สวนกลวย หนองปลาหมอ เขาขลุง  

 บางแพ ดอนคา  

 ปากทอ ยางหัก ดอนทราย วังมะนาว บอกระดาน 

หวยยางโทน ปากทอ ปาไก 

 

 วัดเพลง วัดเพลง จอมประทดั เกาะศาลพระ  

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม  บางแกว ลาดใหญ บานปรก   

 อัมพวา อัมพวา  

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-6   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 4.1.2-3 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (ตอ) 
พ้ืนท่ีประสบปญหา ประเด็นสําคัญ/สาเหตุ แนวทางแกไข 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

สุพรรณบุร ี ดานชาง ดานชาง นิคมกระเสียว 3.  สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีสูง 

•  ขาดแหลงเก็บกกัน้ําที่เพียงพอใชในภาคการเกษตรและ

อุปโภค-บริโภค 

•  มีขอจํากัดดานระเบียบการพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนที่ปา

อนรุักษและประเภทการใชที่ดนิ 

•  ไมมีระบบกระจายน้ําที่เพียงพอ 

•  ดินขาดความอุดมสมบูรณไมเหมาะแกการเพาะปลูกพืช  

ทําใหผลผลิตตกต่ํา 

•  ขาดแคลนความรูในการปรับรูปแบบการเพาะปลูก/หรือ

การเปล่ียนอาชีพใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

- ระบบผันน้ํา/เชื่อมโยง 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ปากแพรก แหลงน้ํา 

 ไทรโยค ไทรโยค วังกระแจะ - พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ  

 ศรีสวัสดิ ์ ทากระดาน ดานแมแฉลบ หนองเปด 

เขาโจด 

การอนุรักษดินและน้ํา/

แหลงน้ําชุมชน/สระน้ํา 

 หนองปรอื หนองปรอื สมเด็จเจรญิ หนองปลาไหล ในไรนา 

 บอพลอย ชองดาน  

 ทองผาภูม ิ ทาขนุน ปล็อก หินดาด ล่ินถิ่น ชะแล 

หวยเขยง สหกรณนิคม 

 

 สังขละบุร ี หนองลู ปรังเผล ไลโว  

ราชบุร ี บานคา  บานคา บานบึง หนองพันจันทร  

 สวนผ้ึง สวนผ้ึง ปาหวาย ตะนาวศร ี   

 จอมบึง จอมบึง ปากชอง เบิกไพร ดานทับตะโก 

รางบัว 

 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ปากแพรก บานเกา ลาดหญา 4. ขาดแหลงเก็บกักน้ํา 

•  สภาพพ้ืนที่เปนที่สูงและบางสวนอยูในพ้ืนที่ปาอนุรักษ 

•  แหลงเก็บกักน้ําขนาดกลาง ขนาดเล็ก ขาดการซอมบํารุงให

มีสภาพการใชงานไดอยางสมบูรณ 

•  ระบบกระจายน้ําไมเพียงพอ 

•  ขาดการพัฒนาแหลงน้ําในลําน้ําสาขาขนาดเล็ก 

•  ไมมีแผนพัฒนาและสํารวจแหลงน้ําใตดินเพ่ือนํามาใช

ประโยชนดานการเกษตรและอื่นๆ อยางจริงจัง 

•  ในพ้ืนที่ไมมีพ้ืนที่สรางแหลงน้ํา ตองมีการเวนคืนที่ดิน 

•  ขาดการปรับปรุงแกมลิง/หนองน้ําขนาดใหญ 

•  มีการสงเสริมภูมิปญญาการจัดการน้ําชุมชนนอย 

•  มีการสงเสริมการปลูกพืชที่ใชน้ํามาก 

- พัฒนาแหลงเก็บกกั 

 ดานมะขามเตี้ย จรเขเผือก ดานมะขามเตี้ย กลอนโด น้ํา/ ระบบสงน้ํา 

 พนมทวน ดอนตาเพชร หนองโรง - เพ่ิมประสิทธิภาพ 

 ไทรโยค ลุมสุม วังกระแจะ ทาเสา ศรีมงคล สิงห 

บองตี้ ไทรโยค 

โครงการแหลงน้ํา และ

ระบบสงน้ําเดมิ 

 ทามะกา ทาเรอื พระแทน   

 บอพลอย บอพลอย ชองดาน หนองกุม หนองรี 

หลุมรัง หนองกราง 

 

 หนองปรอื หนองปรอื สมเด็จเจรญิ หนองปลาไหล  

 ทองผาภูม ิ ทาขนุน ปล็อก หินดาด ล่ินถิ่น ชะแล 

หวยเขยง สหกรณนิคม 

 

 สังขละบุร ี ไลโว  

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี หนองกลางนา หวยไผ เกาะพลับพลา 

เขาแรง  

 

 บานคา  บานบึง หนองพันจนัทร  

 สวนผ้ึง สวนผ้ึง ปาหวาย ตะนาวศร ี  

 โพธาราม  เขาชะงุม ธรรมเสน บานเลือก บานฆอง 

หนองกวาง 

 

 ปากทอ วังยางงาม ดอนทราย วังมะนาว ปาไก

บอกระดาน หวยยางโทน ปากทอ  

 

นครปฐม  เมืองนครปฐม  โพรงมะเดือ่ ทัพหลวง หนองดินแดน 

ดอนยายหอม 

 

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม  ลาดใหญ คลองเขิน นางตะเคียน ทาคา

ดอนมะโนรา  

 

 อัมพวา บางนางล่ี บางแค แควออม เหมอืงใหญ  

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-7   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 4.1.2-3 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (ตอ) 
พ้ืนท่ีประสบปญหา ประเด็นสําคัญ/สาเหตุ แนวทางแกไข 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ลาดหญา ทาเสา ปากแพรก  5.  ขาดการวางแผนการบริหารจัดการน้าํ 

•  ขาดการวางแผนการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ  

•  ขาดการปรับปรุง/ซอมบํารุงระบบชลประทาน ที่ใชการมานาน 

•  ฐานขอมูลดานแหลงน้ําและปริมาณน้ําในพ้ืนที่ยังนอย 

•  ระดับทองถิ่นไมมีแผนบริหารจัดการน้ํา 

•  มีการแยงชิงน้ําของเกษตรกรในลุมน้ําของเกษตรกรที่ปลูกพืช

แตละชนิด รวมทั้งเกษตกรที่ประกอบอาชีพเพาะเล้ียงสัตวน้ํา 

•  การผันน้ําไปชวยลุมน้ําอื่นในฤดูแลง ทําใหลุมน้ําแมกลอง 

ขาดแคลนน้ํา 

กําหนดเขตการปลูกพืช 

 บอพลอย บอพลอย ชองดาน เศรษฐกิจตามศักยภาพ 

 ศรีสวัสดิ ์ เขาโจด ทากระดาน ของพ้ืนที ่

 ทองผาภูม ิ ทาขนนุ หินดาด ปล็อก ชะแล ไลโว 

หวยเขยง 

 

 หนองปรอื หนองปรอื สมเด็จเจรญิ หนองปลาไหล  

 ทามวง เขานอย  

 ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย หนองไผ จรเขเผือก  

 ทามะกา พระแทน ลําพระยา  

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี คูบัว คุงน้ําวน หนาเมือง คุงกระถนิ  

 บานโปง กรับใหญ  

 บานคา  บานบึง หนองพันจนัทร บานคา  

 บางแพ ดอนคา   

 โพธาราม บางโตนด บานฆอง คลองขอย  

 สวนผ้ึง สวนผ้ึง ปาหวาย   

นครปฐม  เมืองนครปฐม  โพรงมะเดือ่ ดอนยายหอม สระกระเทียม 

หนองดนิแดน 

 

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แมกลอง ลาดใหญ คลองเขนิ บานปรก  

 อัมพวา บางนางล่ี แควออม เหมืองใหญ  

 บางคนท ี บางคนท ี  

 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-8   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 4.1.2-2 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-9   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 4.1.2-4 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 
พ้ืนท่ีประสบปญหา ประเด็นสําคัญ/สาเหตุ แนวทางแกไข 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ลาดหญา วังดง บานเหนือ เกาะสําโรง 

ทามะขาม วังเย็น ปากแพรก หนองบัว 

หนองหญา 

1.  มีปริมาณฝนตกมาก 

•  เกิดน้ําปาไหลหลาก 

•  ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือชะลอ/หนวงน้ําไวตอนบน 

•  ไมมีระบบการประมวลผลและแจงเตือนใหประชาชนทราบ

ลวงหนา 

•  ขาดระบบระบายน้ําในพ้ืนที่ 

•  มีน้ําทวมตล่ิงเปนประจําทุกป  

•  ประสบปญหาน้ําทวมขังชุมชน/ทางสัญจรเปนเวลานาน 

•  สภาพพ้ืนที่เปนลุมต่ํา การระบายน้ําทําไดยาก 

-  อนุ รั ก ษ แ ละ ฟ น ฟู

แม น้ํ า ลํ า คลอ ง แ ละ

แหลงน้ําธรรมชาติ 

 หนองปรอื หนองปรอื หนองปลาไหล สมเดจ็เจริญ - การปองกันน้ําทวม 

 ทองผาภูม ิ หวยเขยง ทาขนุน ชะแล ชุมชนเมือง 

 บอพลอย  ชองดาน หนองรี หลุมรัง หนองกุม - จัดการพ้ืนที่รองรับ 

น้ําทวม/พ้ืนที่ชะลอน้ํา 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการ 

ระบายน้ํา 

 ทามวง ทามวง บานใหม 

 ไทรโยค ไทรโยค ศรมีงคล สิงห 

 ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย จรเขเผือก กลอนโด 

หนองไผ 

 สังขละบุรี วังกะ ไลโว หนองลู  

 ศรีสวัสดิ ์ เขาโจด  

 พนมทวน ดอนตาเพชร พังตร ุรางหวาย หนองโรง

หนองสาหราย  

 

 ทามะกา ทามะกา ทาเรือ  พระแทน  

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี หนาเมอืง หลุมดนิ ดอนตะโก   

 สวนผ้ึง สวนผ้ึง ปาหวาย ตะนาวศรี ทาเคย  

 บานคา  บานคา บานบึง  

 จอมบึง ดานทับตะโก แกมอน  

 ปากทอ ยางหัก  

 โพธาราม โพธาราม  

 บานโปง บานโปง สวนกลวย  

 ดําเนนิสะดวก  บัวงาม    

นครปฐม เมืองนครปฐม ทัพหลวง โพรงมะเดือ่   

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ปากแพรก บานเหนอื ทามะขาม วังดง 

วังเย็น ลาดหญา 

2. สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีลุมตํ่า 

•  เกิดปญหาน้ําทะเลหนนุ 

•  การระบายน้ําทําไดลําบาก และตองใชงบประมาณสูง 

•  น้ําทวมขังเปนเวลานานทําใหเกิดน้ําเสีย/สุขอนามัย 

•  มีการบุกรกุพ้ืนที่แกมลิง/ พ้ืนที่สาธารณะ 

 

 

 ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย จรเขเผือก กลอนโด 

หนองไผ 

 

 ทองผาภูม ิ ล่ินถิ่น ชะแล  

 บอพลอย  หนองกุม หลุมรัง  

 หนองปรอื หนองปรอื  

 ทามะกา พระแทน  

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี สามเรือน  

 บานโปง ปากแรต  

 ราชบุร ี เมืองราชบุร ี  

 โพธาราม คลองขอย ชาํแระ คลองตาคต บานสิงห   

 ดําเนนิสะดวก บานไร  

นครปฐม เมืองนครปฐม ดอนยายหอม  

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-10   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 4.1.2-4 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย (ตอ) 
พ้ืนท่ีประสบปญหา ประเด็นสําคัญ/สาเหตุ แนวทางแกไข 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ทม.กาญจนบุร ีแกงเส้ียน ทามะขาม 

ปากแพรก  

3.  ขาดระบบระบายน้ํา 

•  ฝนตกหนักเกิดน้ําทวมขังเปนเวลานาน 

•  ระบบระบายน้ําไมเพียงพอ บางแหงใชการไมได 

•  ระบบระบายน้ําไมเชื่อมตอกันระหวาง อปท. 

•  มีการบุกรุกเสนทางน้ํา 

•  ประสิทธิภาพการระบายน้ําในลําน้ํามีนอย 

-  อนุ รั ก ษ แ ละ ฟ น ฟู

แมน้ําลําคลอง และ 

 ทามวง ทาลอ แหลงน้ําธรรมชาติ 

 ศรีสวัสดิ ์ ดานแมแฉลบ เขาโจด - การปองกันน้ําทวม 

 หนองปรอื หนองปรอื ชุมชนเมือง 

 บอพลอย บอหลอย หลุมรัง หนองกุม - จัดการพ้ืนที่รองรับ 

น้ําทวม/พ้ืนที่ชะลอน้ํา 

- เพ่ิมประสิทธิภาพการ 

ระบายน้ํา 

 ทองผาภูม ิ ทาขนนุ 

 ทามะกา พระแทน 

ราชบุร ี บางแพ ดอนคา 

 บานโปง กระจับ 

นครปฐม เมืองนครปฐม สระกระเทียม  

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แมกลอง  

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี วังดง ปากแพรก บานเหนือ แกงเส้ียน 4. มีการบุกรุกทางน้าํ/ มีสิ่งกีดขวางทางเดินของน้ํา 

•  มีการสรางที่อยูอาศัยและสถานประกอบการรุกลํ้าพ้ืนที ่ 

ลําน้ํา 

•  มีส่ิงกีดขวางทางไหลของน้าํ เปนอุปสรรคตอการระบายน้ํา 

•  ไมมีขอบเขตลําน้ําที่ชัดเจน 

 

 ทองผาภูม ิ ทาขนนุ  

 ทามวง ทุงทอง  

 ดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตี้ย จรเขเผือก หนองไผ 

กลอนโด  

 

 ทามะกา  เขาสามสิบหาบ โคกตะบอง ดอนขมิ้น  

 หนองปรอื หนองปรอื  

 บอพลอย  หลุมรัง บอพลอย  

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี สามเรอืน โคกหมอ คุงกระถนิ อางทอง 

เกาะพลับพลา บานไร หนองกลางนา 

ดอนตะโก คูบัว พงสวาย 

 

 บานคา  บานบึง  

 จอมบึง  แกมอน ดานทับโก   

 โพธาราม โพธาราม บานฆอง บานสิงห ดอนทราย  

ดอนกระเบ้ือง หนองโพ  

 

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บางขันแตก ลาดใหญ  

 อัมพวา ย่ีสาร บางนางลี   

 บางคนท ี บางสะแก   

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-11   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 4.1.2-3 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-12   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 4.1.2-5 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการจัดการปญหาคุณภาพน้ํา 
พ้ืนท่ีประสบปญหา ประเด็นสําคัญ/สาเหตุ แนวทางแกไข 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ปากแพรก ลาดหญา บานใต บานเหนือ 

ทามะขาม ทาลอ แกงเส้ียน 

1.  แหลงชุมชน / รานอาหาร / โรงพยาบาล 

•  บริเวณสะพานทาเสา อ.ไทรโยค มีคาแบคทีเรียกลุม      

โคลิฟอรมทั้งหมด (TCB) สูงกวาคามาตรฐาน 

•  ปญหาน้ํ า เ สียจากชุมชน/รานอาหาร และสถาน

ประกอบการ 

•  ชุมชนในพ้ืนที่ไมมีระบบบําบัดน้ําเสีย 

•  ขาดการบําบัดน้ําเสียจากแหลงกําเนิด 

•  มีแหลงน้ําเสียจากชุมชนเมืองขนาดใหญ/ตลาดสด 

ระบบน้ําเสียของชุมชนชํารุดเสียหาย 

•  ระบบน้ําเสียของชุมชนมีขนาดเล็กไมเพียงพอตอปริมาณ

น้ําเสียที่มากขึ้นจากการขยายตัวของชุมชน 

•  ชุมชนและรานอาหาร ไมมีการบําบัดกอนปลอยลงสู

แหลงน้ํา 

- การปองกันและลด

การเกิดน้ําเสียที่ตนทาง 

 ไทรโยค ทาเสา  - การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 ทามะกา พระแทน ในการบําบัดและควบคุม 

 ทามวง ทามวง  การระบายน้ําเสียออกสู 

 ทองผาภูม ิ ทาขนุน ปล็อก ส่ิงแวดลอม 

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี บางปา พิกุลทอง พงสวาย  

 บานคา บานบึง  

 บานโปง บานโปง เบิกไพร ทาผา  

 โพธาราม คลองตาคต เจ็ดเสมียน ดอนทราย บานฆอง 

โพธาราม ธรรมเสน  

 

 ดําเนนิสะดวก ดําเนินสะดวก บัวงาม ศรีสุราษฎร ดอนไผ   

สมุทรสงคราม สมุทรสงคราม แมกลอง คลองโคลน  

 บางคนท ี กระดังงา บางพรม ดอนมะโนรา  

 อัมพวา อัมพวา  

กาญจนบุร ี บอพลอย หลุมรัง  2. โรงงานอุตสาหกรรม 

•  มีน้ําเสียจากลานมันสําปะหลังในพ้ืนที่ รวมทั้งยังสงกล่ิน

เหม็นโดยไมมีการควบคุม 

•  น้ําเสียจากโรงงานยางพาราในพ้ืนที่ รวมทั้งการแปรรูป

น้ํายางพาราขนาดเล็กในชุมชน 

•  โรงงานอุตสาหกรรมประเภทน้ําตาล แปงมัน วุนเสน 

ฯลฯ บางแหงมีการปลอยน้ําเสีย 

•  ระบบบําบัดน้ําเสียของโรงงานไมไดมาตรฐาน และไม

สามารถรองรับปริมาณน้ําเสียที่เกิดจากการผลิตในโรงงาน

ได บางครั้งมีการปลอยน้ําเสียที่ไมผานการบําบัดลงสูลําน้ํา

สาธารณะในชวงฤดูฝน 

 

 ทามะกา พระแทน ทาเรอื เขาสามสิบหาบ   

 ทามวง วังขนาย วังศาลา  

 ทองผาภูม ิ ล่ินถิ่น  

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี ดานทับตะโก หวยชินสีห สามเรอืน บางปา  

 บานโปง บานโปง  

 ปากทอ ปากทอ ปาไก  

นครปฐม เมืองนครปฐม สระกะเทียม  

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แมกลอง คลองโคลน  

 บางคนท ี กระดังงา ดอนมะโนรา บางกระบือ บางพรม  

 อัมพวา อัมพวา   

สมุทรสาคร บานแพว หลักสาม   

สุพรรณบุร ี ดานชาง ดานชาง 3. สารเคมีท่ีใชในการเกษตร 

•  โดยทั้งหมดจะเปนการใชสารเคมีเพ่ือกําจัดวัชพืชฆา

แมลง เรงการเจริญเติบโต รวมทั้งการใชปุยเคมีในพ้ืนที่พืช

ไร อาทิ ขาว ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด ไมผล พืชผัก  

ซ่ึงเปนผลผลิตที่มีความโดดเดนและมีพ้ืนที่ปลูกจํานวนมาก 

 

 

กาญจนบุร ี ทองผาภูม ิ หวยเขยง ชะแล ปล็อก สหกรณนิคม   

 ทามวง วังศาลา  

 หนองปรอื หนองปรอื หนองปลาไหล   

 ทามะกา ทามะกา  

 บอพลอย บอพลอย หลุมรงั หนองร ี  

 ดานมะขามเตี้ย กลอนโด ดานมะขามเตี้ย จรเขเผือก  

หนองไผ 

 

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี เขาแรง บางปา พิกุลทอง พงสวาย  

 โพธาราม โพธาราม ธรรมเสน คลองตาคต บานฆอง  

 จอมบึง จอมบึง ดานทับตะโก  

 สวนผ้ึง สวนผ้ึง ปาหวาย  

 บานคา บานคา บานบึง หนองพันจันทร  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-13   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 4.1.2-5 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการจัดการปญหาคุณภาพน้ํา (ตอ) 
พ้ืนท่ีประสบปญหา ประเด็นสําคัญ/สาเหตุ แนวทางแกไข 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ปากแพรก บานใต ทามะขาม  4.  แหลงทองเท่ียว 

•  สถานประกอบการสวนใหญเปนสถานประกอบการขนาด

เล็ก/ครัวเรือน จึงไมมีระบบบําบัดน้ําเสียที่ไดมาตรฐาน จะพบ

ปญหาดังกลาวมากในฤดูกาลทองเที่ยวและชวงวันหยุดเทศกาล

ที่มีปริมาณนักทองเที่ยวเขามาในพ้ืนที่ดังกลาวมาก 

- การปองกันและลดการ 

 ไทรโยค ทาเสา  เกิดน้ําเสียที่ตนทาง 

 ทองผาภูม ิ ปล็อก - การเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ราชบุร ี ดําเนนิสะดวก ดําเนินสะดวก ในการบําบัดและควบคุม 

 สวนผ้ึง สวนผ้ึง ปาหวาย การระบายน้ําเสียออกสู 

สมุทรสงคราม อัมพวา บางนางล่ี ส่ิงแวดลอม 

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี คูบัว บางปา หวยไผ พิกุลทอง น้ําพุ

สามเรอืน อางทอง พงสวาย โคกหมอ 

5. ปศุสัตว 

•  มีการใชเคมีภัณฑในฟารมปศุสัตวและชะลางมูลสัตว ลงสู

แหลงน้ําธรรมชาติ มีผลกระทบตอเกษตรกรทํานาและเพาะเล้ียง

สัตวน้ํา 

•  สถานที่ตั้งฟารมปศุสัตวอยูใกลกับแหลงน้ําสาธารณะ ซ่ึง

ชุมชนใชประโยชนเพ่ือการเกษตรและการอุปโภค-บริโภค 

•  ระบบบําบัดน้ําเสียของฟารมปศุสัตวไมไดมาตรฐาน 

•  มีการลักลอบปลอยน้ําเสียจากฟารมลงสูลําน้ํา โดยเฉพาะใน

ฤดูฝน  

•  ประสบปญหาน้ําเสียจากฟารมหมูลนทะลักเขามาสระน้ํา

สาธารณะชุมชนที่ใชผลิตประปา  

•  มีการเล้ียงปศุสัตว (โค-กระบือ) แบบปลอย 

•  ที่ตั้งฟารมปศุสัตว (โค-หมู) อยูใกลชิดหมูบาน 

•  เสนอใหแกไขปญหาฟารมหมูในพ้ืนที่อําเภอปากทอ 

•  มีน้ําเสียจากผลิตไบโอกาซในฟารมปศุสัตว 

 

 ปากทอ ดอนทราย ปากทอ วนัดาว  

 บางแพ ดอนคา  

 บานโปง กรับใหญ ดอนกระเบ้ือง ลาดบัวขาว  

 โพธาราม โพธาราม คลองตาคต ดอนกระเบ้ือง

หนองโพธิ์ บานสิงห ทาชุมพล สรางฟา  

 

 บางแพ บางแพ ดอนใหญ  

สมุทรสงคราม อัมพวา บางแค คลองโคน ย่ีสาร วัดประดู 

แพรกหนามแดง 

 

 บางคนท ี บางสะแก   

    

    

    

    

ราชบุร ี ดําเนนิสะดวก ส่ีหมื่น ดําเนนิสะดวก 6. ปญหาน้ําเค็ม 

•  น้ําทะเลหนุน 

•  ไมมีประตูน้ําเพ่ือบังคับน้ําตามคลองสาขา 

•  การระบายน้ําของเขื่อนแมกลองเพ่ือผลักดันน้ําเค็ม 

 

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ลาดใหญ บานปรก   

 บางคนท ี บางนกแขวก บางย่ีรงค บางพรม  

    

 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-14   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 4.1.2-4 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการจัดการปญหาคุณภาพน้ํา 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-15   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 4.1.2-6 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ํา และปองกันการพังทลายของดิน 
พ้ืนท่ีประสบปญหา ประเด็นสําคัญ/สาเหตุ แนวทางแกไข 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

สุพรรณบุร ี ดานชาง ดานชาง วังยาว องคพระ 1.  การบุกรุกปา / พ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม 

•  การบุกรุกพ้ืนที่ปาอนุรักษเพ่ิมเติม เพ่ือการทําการเกษตร 

การทองเที่ยว และปศุสัตว 

•  มีการใชประโยชนจากปาไมมากเกินไป ทําใหสภาพปา

ฟนฟูชา 

•  มีการใชทรัพยากรปาไมอยางไมสมดุลทําใหปาขาด

สมดุล 

•  มีการลักลอบตัดไมมีคาในปาอนุรักษและปาชุมชน 

•  พ้ืนที่ปาในตอนบนถูกทําลาย 

การอนุรักษฟนฟูพ้ืนที ่

กาญจนบุร ี กาญจนบุร ี แกงเส้ียน ปาตนน้ําที่เส่ือมโทรม 

 ไทรโยค ไทรโยค ทาเสา   

 ศรีสวัสดิ ์ เขาโจด นาสวน   

 ทองผาภูม ิ ทาขนุน หวยเขยง ชะแล สหกรณนิคม   

 หนองปรอื  หนองปลาไหล   

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี หลุมดิน เขาแรง  

 จอมบึง  แกมอน ดานทับตะโก  

 บานคา บานคา บานบึง หนองพันจันทร  

 สวนผ้ึง สวนผ้ึง ปาหวาย ตะนาวศรี  

กาญจนบุร ี ดานมะขามเตี้ย กลอนโดน จรเขเผือก ดานมะขามเตี้ย 

หนองไผ 

2. สภาพดินมีการกัดเซาะ พังทลายงาย 

•  การพังทลายของหนาดินจากการเปดหนาดินเพ่ือทํา

เกษตร 

•  โครงสรางชั้นดินมีสภาพเปนดินทราย 

•  มีปริมาณฝนตกมาก ชะลางหนาดินไหลลงสูแหลงน้ํา 

•  ขาดพืชหรือตนไมปกคลุมหนาดิน และชะลอการไหล

ของน้ํา 

•  ไมมีการปลูกพืชคลุมดินหรือหญาแฝก เพ่ือชวยกักเก็บ

ตะกอนดิน 

 

 ทองผาภูม ิ หวยเขยง  

 บอพลอย บอพลอย ชองดาน หลุมรัง หนองกุม 

หนองร ี

 

 หนองปรอื หนองปรอื  

 ไทรโยค ไทรโยค ทาเสา  

ราชบุร ี โพธาราม คลองขอย บางโตนด  

 บานคา บานคา  

นครปฐม เมืองนครปฐม ดอนยายหอม  

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ลาดใหญ นางตะเคียน  

 อัมพวา บางแค บางนางล่ี  

สุพรรณบุร ี ดานชาง ดานชาง 3. การกัดเซาะตลิ่งพัง 

•  สวนใหญเกิดขึ้นที่ลุมน้ําลําภาชีและลุมน้ําลําตะเพิน 

เนื่องจากมีโครงสรางชั้นดินเปนดินทราย 

•  ลําน้ํามีความแคบ 

•  ฝนตกหนัก มีปริมาณน้ําเกินความจุของลําน้ํา 

•  ลําน้ํามีสภาพตื้นเขิน 

•  สภาพลําน้ํามีความชัน 

 

กาญจนบุร ี ดานมะขามเตี้ย กลอนโดน จรเขเผือก ดานมะขามเตี้ย 

หนองไผ 

 

 บอพลอย บอพลอย หนองกุม ชองดาน หลุมรัง 

หนองร ี

 

 หนองปรอื หนองปรอื  

ราชบุร ี จอมบึง แกมอน ดานทับตะโก  

 สวนผ้ึง สวนผ้ึง ปาหวาย  

 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-16   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 4.1.2-5 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ํา และปองกันการพังทลายของดิน 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-17   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 4.1.2-6 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการบริหารจัดการ 
พ้ืนท่ีประสบปญหา ประเด็นสําคัญ/สาเหตุ แนวทางแกไข 

จังหวัด อําเภอ ตําบล 

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี ปากแพรก ทามะขาม 1.  ขาดการรวมกลุม/องคกรในการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี 

•  ในพ้ืนที่ไมมีการรวมกลุมหรือจัดตั้งกลุมองคกรผูใชน้ําเพราะ

เกษตรกรหรือประชาชน ยังไมเห็นความสําคัญ/ประโยชนของ

การรวมกลุมในเชิงรูปธรรม 

•  ขาดขอมูลขาวสาร รวมทั้งแบบฟอรมการจัดตั้งกลุมองคกร

ผูใชน้ํา 

สงเสริม พัฒนาองคกร 

 ทองผาภูม ิ หวยเขยง การบริหารจัดการ 

 หนองปรอื  หนองปลาไหล หนองปรือ  ทรัพยากรน้ํา 

 บอพลอย บอพลอย หลุมรัง  

 เลาขวญั เลาขวัญ  

 ดานมะขามเตี้ย  จรเขเผือก กลอนโด ดานมะขามเตี้ย   

ราชบุร ี โพธาราม บานฆอง  

 บานคา หนองพันจันทร  

กาญจนบุร ี ทองผาภูม ิ หวยเขยง ทาขนุน 2.  กลุม/ องคกรบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีไมเขมแข็ง/ 

ขาดความรวมมือในกลุม 

•  กลุมบริหารกลุมองคกรผูใชน้ําไมเขมแข็ง  

•  ฐานขอมูลสมาชิก/กลุมองคกรไมเปนปจจุบัน 

•  ขาดการฝกอบรม/ศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง 

•  ขาดการเสริมสรางผูนําและงบประมาณดําเนินงาน 

 

ราชบุร ี เมืองราชบุร ี เกาะพลับพลา   

 โพธาราม บานฆอง  

 บานโปง บานโปง  

    

    

กาญจนบุร ี เมืองกาญจนบุร ี วังดง ปากแพรก หนองบัว 3.  ขาดการวางแผนการบริหารจัดการน้ําการกัดเซาะตลิ่งพัง 

•  ไมมีการวางแผนการบริหารฐานขอมูลแหลงน้ํา 

•  แผนการบริหารจัดการน้ําลุมน้ําแมกลอง เนนการใชน้ําของ

คนทายเขื่อนแมกลอง ไมเนนการรักษาปาตนน้ํา 

•  ปริมาณน้ําที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอความตองการใช

ประโยชน 

•  พ้ืนที่ชลประทานโครงการแมกลองใหญ ขาดการพัฒนา

แหลงเก็บกักน้ําในพ้ืนที่ 

•  ไมมีภาคประชาชน/กลุมผูใชน้ํา มีสวนรวมการจัดสรรน้ําใน

ลุมน้ําแมกลอง 

•  มีการผันน้ําไปนอกลุมน้ํา ทําใหภายในลุมน้ําไมเพียงพอตอ

ความตองการใชประโยชนในชวงเวลาที่มีความจําเปนตองใช

ประโยชนโดยเฉพาะภาคเกษตร 

 

 ไทรโยค ไทรโยค  

 ทองผาภูม ิ หวยเขยง ทาขนุน ชะแล  

 หนองปรอื  หนองปลาไหล หนองปรือ   

 บอพลอย บอพลอย หลุมรงั  

 ดานมะขามเตี้ย  จรเขเผือก กลอนโด ดานมะขามเตี้ย   

 ศรีสวัสดิ ์ เขาโจด  

 ทามะกา พระแทน  

ราชบุร ี บางแพ ดอนคา  

 บานโปง บานโปง  

นครปฐม เมืองนครปฐม สระกะเทียม  

สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม บานปรก  

 อัมพวา บางแค  

กาญจนบุร ี ทองผาภูม ิ หินดาด หวยเขยง ปล็อก 4.  ขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ 

•  ภาครัฐใหความสําคัญกับชุมชนและทองถิ่นนอยในดานการ

พัฒนาแหลงน้ํา 

•  ขาดการวางแผนรวมกับหนวยงานรัฐ 

•  มีการกําหนดสัดสวนการใชประโยชนจากน้ําในลุมน้ําแมกลอง

ไมตรงตามความเปนจริงและใหความสําคัญกับภาคการเกษตร

นอยกวาความเปนจริง 

 

ราชบุร ี โพธาราม โพธาราม  

 บานคา  หนองพันจันทร บานคา  

สมุทรสงคราม บางคนท ี บางสะแก  

 อัมพวา แพรกหนามแดง บางนางล่ี  

กาญจนบุร ี ทองผาภูม ิ ปล็อก 5.  ขาดฐานขอมูลดานแหลงน้ํา 

•  ขาดฐานขอมูลดานศักยภาพการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กใน

พ้ืนที่ 

•  ฐานขอมูลดานคุณภาพน้ําในลําน้ําสาขายังมีนอย 

 

 ดานมะขามเตี้ย  กลอนโด จรเขเผือก  

 ทามวง  รางสาล่ี   

นครปฐม เมืองนครปฐม ทัพหลวง  

สมุทรสงคราม อัมพวา ย่ีสาร  

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-18   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 4.1.2-6 ประเด็นของการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในสวนของการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดานการบริหารจัดการ 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-19   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

4.2 การพัฒนาทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 

 4.2.1 หลักเกณฑการประเมินและจัดลําดับทางเลือก 

  การประเมินทางเลือกสําหรับการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ประกอบดวย 2 กระบวนการหลัก 

กลาวคือ การประเมินผลกระทบ และการพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก  

  1) การประเมินผลกระทบ 

   การประเมินผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากแตละทางเลือกจากตัวชี้วัดท้ัง 3 มิติ จะพิจารณา

ผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ โดยใหคาคะแนนผลกระทบในแตละประเด็นตัวชี้วัด ดังตารางท่ี 4.2.1-1 
 

ตารางท่ี 4.2.1-1 คะแนนผลกระทบในแตละประเด็นตัวช้ีวัด 
 

คาคะแนน ความหมาย 

+3 ผลกระทบเชิงบวกมาก 

+2 ผลกระทบเชิงบวกปานกลาง 

+1 ผลกระทบเชิงบวกเล็กนอย 

0 ไมมผีลกระทบ 

-1 ผลกระทบเชิงลบเล็กนอย 

-2 ผลกระทบเชิงลบปานกลาง 

-3 ผลกระทบเชิงลบมาก 

 

   จากตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรในหัวขอ 3.3.2 สามารถคํานวณคา

คะแนนการประเมินผลกระทบทางเลือกในการพัฒนาลุมน้ําแมกลองของตัวชี้วัดมิติเศรษฐกิจรวมเทากับ 27 

คะแนน ตัวชี้วัดมิติสังคมรวมเทากับ 15 คะแนน และตัวชี้วัดมิติสิ่งแวดลอมรวมเทากับ 24 คะแนน 

   ในการประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1 ระหวางวันท่ี 27-29 ตุลาคม พ.ศ.2564 จํานวน 6 เวที ได

มีการนําเสนอรายละเอียดและเหตุผลในแตละตัวชี้วัดสําหรับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พื้นท่ี

ลุมน้ําแมกลอง เพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นและมีสวนรวมในการประเมินทางเลือก อยางไรก็ตาม 

กลุมผูเขารวมประชุมสวนใหญมาจากภาคประชาชนท่ัวไป ทําใหเรื่องดังกลาวยากตอการทําความเขาใจ ดังนั้น

จึงไดปรับเปลี่ยนเปนการใหผูเขารวมประชุมจัดลําดับความสําคัญวาตัวชี้วัดในมิติใดมีความสําคัญมากกวากัน 

โดยผูเขารวมประชุมในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ใหความเห็นวาตัวชี้วัดสําหรับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร ท้ังตัวชี้วัดมิติทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดมิติทางสังคม และตัวชี้วัดมิติทางสิ่งแวดลอมมีความสําคัญเทาๆ 

กันท้ังหมด นอกจากนั้น เพ่ือใหผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการประเมินทางเลือก จึงไดสอบถามความ

คิดเห็นของผูเขารวมประชุมตอทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํา ไดขอสรุปดังตารางท่ี 4.2.1-2  

   การประเมินใหคะแนนตัวชี้วัดของผูมีสวนไดสวนเสียไมสามารถดําเนินการไดโดยตรง 

อยางไรก็ดี ความคิดเห็นของประชาชนไดถูกพิจารณาในประเด็นของความเทาเทียม ในการมีสวนรวมในการ

เสนอทางเลือกไวแลว 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-20   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 4.2.1-2 ความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1 ตอทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

ลุมน้ําสาขา ความเห็นดวยตอทางเลือกในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ํา (รอยละ) 

 ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกท่ี 2 ทางเลือกท่ี 3 ทางเลือกท่ี 4 

1. แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 1 6.85 47.95 13.70 31.50 

2. หวยแมละมุง 6.85 47.95 13.70 31.50 

3. แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 2 6.85 47.95 13.70 31.50 

4. หวยแมจัน 5.77 51.92 9.62 32.69 

5. แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 3 6.85 47.95 13.70 31.50 

6. หวยขาแขง 6.85 47.95 13.70 31.50 

7. แมนํ้าแควใหญตอนลางสวนท่ี 1 0.00 72.00 8.00 20.00 

8. หวยตะเพิน 6.85 47.95 13.70 31.50 

9. แมนํ้าแควใหญตอนลางสวนท่ี 2 0.00 72.00 8.00 20.00 

10. แมนํ้าแควนอยตอนบนสวนท่ี 1 5.77 51.92 9.62 32.69 

11. หวยปล็อก 5.77 51.92 9.62 32.69 

12. แมนํ้าแควนอยตอนบนสวนท่ี 2 5.77 51.92 9.62 32.69 

13. แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 1 0.00 72.00 8.00 20.00 

14. แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 2 0.00 72.00 8.00 20.00 

15. ลําภาชี 0.00 52.50 10.00 37.50 

16. แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 3 0.00 72.00 8.00 20.00 

17. ท่ีราบแมนํ้าแมกลอง 0.00 35.29 51.77 12.94 
 

หมายเหตุ ทางเลือกที่ 1 : ทางเลือกไมดําเนินงาน   

 ทางเลือกที่ 2 : การพัฒนาพ้ืนทีเ่กษตรพ้ืนถิน่รวมกับการพัฒนาดานการทองเที่ยวตามนโยบายรัฐ 

 ทางเลือกที่ 3 : การพัฒนาพ้ืนทีเ่พ่ือการเกษตรอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   

 ทางเลือกที่ 4 : การพัฒนาตามความตองการของประชาชน ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรดนิและน้ํา รวมกับการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชงิอนุรกัษ   

 

  2) การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือก 

   การพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง น้ําหนักความสําคัญของ

ตัวชี้วัดในแตละมิติจะพิจารณาตามความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม และทําการหาคาถวงน้ําหนักคะแนน

ผลกระทบในแตละประเด็นตัวชี้วัด ดําเนินการโดยใชเทคนิควิธีการประเมินหลายหลักเกณฑ (Multi-Criteria 

Analysis) การพิจารณาน้ําหนักความสําคัญของดัชนีชี้วัดในแตละมิติ พิจารณาความสําคัญและความสัมพันธ

ของดัชนีชี้วัดแตละมิติในรูปแบบแนวตั้ง (column) และแนวนอน (row) โดยใหน้ําหนักความสําคัญดังนี้  

   คะแนน 1 ของดัชนีชี้วัดแนวนอน หมายถึง มีความสําคัญนอยกวาดัชนีชี้วัดแนวตั้ง 

   คะแนน 2 ของดัชนีชี้วัดแนวนอน หมายถึง มีความสําคัญเทากับดัชนีชี้วัดแนวตั้ง 

   คะแนน 3 ของดัชนีชี้วัดแนวนอน หมายถึง มีความสําคัญมากกวาดัชนีชี้วัดแนวตั้ง 

   จากความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1 และความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ

ไดพิจารณาน้ําหนักความสําคัญของตัวแปรในแตละมิติเทาๆ กัน สามารถสรุป factor ท่ีใชปรับน้ําหนัก

ความสําคัญ ของคะแนนผลกระทบไดดังตารางท่ี 4.2.1-3 
 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-21   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 4.2.1-3 สรุป Factor ท่ีใชปรับน้ําหนักความสําคัญของคะแนนผลกระทบ 
 

ดัชนีช้ีวัด มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม รวม น้ําหนัก คาท่ีใชถวงน้ําหนัก 

% 

Factor  

ปรับคา 

มิติเศรษฐกิจ 0 2 2 4 0.3333 33 33/27 

มิติสังคม 2 0 2 4 0.3333 34 34/15 

มิติสิ่งแวดลอม 2 2 0 4 0.3333 33 33/24 

รวม 12 1 100.00  

 

  ผลรวมคาคะแนนผลกระทบตามประเด็นตัวชี้วัดในแตละมิติ จะปรับน้ําหนักความสําคัญโดยใช

คาในตารางขางตน ทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําท่ีมีคาคะแนนรวมสูงสุดจะคัดเลือกเปนแนวทางการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการในระดับยุทธศาสตรของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง และนําไปจัดทําแผนหลักการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 5 ป ในลําดับถัดไป 
 

 4.2.2 ผลการประเมินจัดลําดับทางเลือก 

  การประเมินทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ไดพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกลาวไว

ในหัวขอ 4.2.1 โดยพิจารณาเปรียบเทียบทางเลือกเปนรายลุมน้ําสาขา โดยใชตัวชี้วัดท่ีกลาวไวในหัวขอ 3.3.2 

ท้ังนี้ การประเมินทางเลือกดวยตัวชี้วัดดังกลาวเปนการประเมินในเชิงปริมาณ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงตัวเลขให

เปรียบเทียบกันได ปริมาณงานในแตละกิจกรรมของแตละทางเลือก คํานวณบนพ้ืนฐานของผลการศึกษาทาง

วิชาการในดานตางๆ ซ่ึงไดพิจารณาความเห็นของผูมีสวนไดสวนเสียไวดวย โดยสรุปผลการประเมินไดดังตารางท่ี 

4.2.2-1 รายละเอียดผลการประเมินการจัดลําดับทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองตามตัวชี้วัด  

ไดแสดงไวในรายงานฉบับสมบูรณ รายงานภาคผนวก (ภาคผนวก ฌ.) 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-22   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ตารางท่ี 4.2.2-1 สรุปผลการประเมินการจัดลําดับทางเลือกการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 
ลุมนํ้าสาขา ผลการประเมินทางเลือก, ลําดับที ่(คะแนนที่ได) ทิศทางการ 

ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 ทางเลือกที่ 3 ทางเลือกที่ 4 พัฒนาของพ้ืนที่ 

1. แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที่ 1 ลําดับที่ 4 

(23.15 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(34.89 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(34.76 คะแนน) 

ลําดับที่ 1 

(37.18 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 4 

2. หวยแมละมุง ลําดับที่ 4 

(16.35 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(26.71 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(30.41 คะแนน) 

ลําดับที่ 1 

(32.83 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 4 

3. แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที่ 2 ลําดับที่ 4 

(25.59 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(34.74 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(34.61 คะแนน) 

ลําดับที่ 1 

(39.78 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 4 

4. หวยแมจัน ลําดับที่ 4 

(24.37 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(37.00 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(33.23 คะแนน) 

ลําดับที่ 1 

(37.03 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 4 

5. แมน้ําแควใหญตอนบนสวนที่ 3 ลําดับที่ 4 

(20.02 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(26.71 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(25.36 คะแนน) 

ลําดับที่ 1 

(31.45 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 4 

6. หวยขาแขง ลําดับที่ 4 

(24.37 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(34.74 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(33.39 คะแนน) 

ลําดับที่ 1 

(35.81 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 4 

7. แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที่ 1 ลําดับที่ 4 

(27.86 คะแนน) 

ลําดับที่ 1 

(43.09 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(37.03 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(38.40 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 2 

8. หวยตะเพิน ลําดับที่ 4  

(22.11 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(35.07 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(29.74 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(33.54 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 2 

9. แมน้ําแควใหญตอนลางสวนที่ 2 ลําดับที่ 4 

(23.33 คะแนน) 

ลําดับที่ 1 

(34.74 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(27.30 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(28.68 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 2 

10. แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที่ 1 ลําดับที่ 4 

(24.37 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(38.23 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(33.54 คะแนน) 

ลําดับที่ 1 

(38.40 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 4 

11. หวยปลอก ลําดับที่ 4 

(23.15 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(37.00 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(32.01 คะแนน) 

ลําดับที่ 1 

(38.40 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 4 

12. แมน้ําแควนอยตอนบนสวนที่ 2 ลําดับที่ 4 

(25.59 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(38.23 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(34.61 คะแนน) 

ลําดับที่ 1 

(39.63 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 4 

13. แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที่ 1 ลําดับที่ 4 

(24.37 คะแนน) 

ลําดับที่ 1 

(35.78 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(30.79 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(34.91 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 2 

14. แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที่ 2 ลําดับที่ 4 

(26.82 คะแนน) 

ลําดับที่ 1 

(40.67 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(34.46 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(39.80 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 2 

15. ลําภาชี ลําดับที่ 4 

(25.44 คะแนน) 

ลําดับที่ 1 

(39.14 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(29.11 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(35.50 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 2 

16. แมน้ําแควนอยตอนลางสวนที่ 3 ลําดับที่ 4 

(32.39 คะแนน) 

ลําดับที่ 1 

(45.03 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(34.99 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(37.74 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 2 

17. ที่ราบแมน้ําแมกลอง ลําดับที่ 4  

(34.84 คะแนน) 

ลําดับที่ 1 

(46.58 คะแนน) 

ลําดับที่ 2 

(46.09 คะแนน) 

ลําดับที่ 3 

(42.94 คะแนน) 

ทางเลือกที่ 2 

หมายเหตุ :  ทางเลือกที่ 1 :  ทางเลือกไมดําเนินงาน  

 ทางเลือกที่ 2 :  การพัฒนาพ้ืนที่เกษตรพ้ืนถิ่นรวมกับการพัฒนาดานการทองเที่ยวตามนโยบายรัฐ 

 ทางเลือกที่ 3 :  การพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําแมกลองเพ่ือการเกษตรอุตสาหกรรมที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

  ทางเลือกที่ 4 :  การพัฒนาตามความตองการของประชาชน ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรดินและน้ํา รวมกับการพัฒนาดานการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-23   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

4.3 แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําระดับยุทธศาสตร พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 

 ผลการประเมินการจัดลําดับทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง เม่ือพิจารณาเปนรายลุมน้ํา

สาขา สามารถสรุปทิศทางการพัฒนาของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาท้ัง 17 ลุมน้ํา ไดเปน 2 กลุม คือ 

 กลุมท่ี 1 ประกอบดวย ลุมน้ําสาขาแมน้ําแควใหญตอนลางสวนท่ี 1 ลุมน้ําสาขาหวยตะเพิน ลุมน้ํา

สาขาแมน้ําแควใหญตอนลางสวนท่ี 2 ลุมน้ําสาขาแมน้ําแควนอยตอนลางสวนท่ี 1 ลุมน้ําสาขาแมน้ําแควนอย

ตอนลางสวนท่ี 2 ลุมน้ําสาขาลําภาชี ลุมน้ําสาขาแมน้ําแควนอยตอนลางสวนท่ี 3 และลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ํา

แมกลอง มีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีตามทางเลือกท่ี 2 : การพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรพ้ืนถ่ินรวมกับการ

พัฒนาดานการทองเท่ียวตามนโยบายรัฐ 

 กลุมท่ี 2 ประกอบดวย ลุมน้ําสาขาแมน้ําแควใหญตอนบนสวนท่ี 1 ลุมน้ําสาขาหวยแมละมุง ลุมน้ํา

สาขาแมน้ําแควใหญตอนบนสวนท่ี 2 ลุมน้ําสาขาหวยแมจัน ลุมน้ําสาขาแมน้ําแควใหญตอนบนสวนท่ี 3 ลุมน้ํา

สาขาหวยขาแขง ลุมน้ําสาขาแมน้ําแควนอยตอนบนสวนที่ 1 ลุมน้ําสาขาหวยปลอก และลุมน้ําสาขาแมน้ํา

แควนอยตอนบนสวนท่ี 2 มีความเหมาะสมท่ีจะพัฒนาพ้ืนท่ีตามทางเลือกท่ี 4 : การพัฒนาตามความตองการ

ของประชาชนภายใตขอจํากัดของทรัพยากรดินและน้ํา รวมกับการพัฒนาดานการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดย

การพัฒนาพ้ืนท่ีตามทางเลือกนี้จะมีการปรับลดการทําการเกษตรในชวงฤดูแลง เพ่ือไมใหเกินขีดความสามารถ

ของปริมาณน้ําตนทุนท่ีมีอยู  

 ท้ังนี้ การพัฒนาตามแนวทางเลือกท่ี 2 และทางเลือกท่ี 4 มีทิศทางของการพัฒนาพ้ืนท่ีไปในทิศทาง

เดียวกัน คือเปนลักษณะของการพัฒนาแบบผสมผสาน ระหวางการพัฒนาดานการทองเท่ียว รวมกับการพัฒนา

ดานการเกษตรท่ียังคงไวซ่ึงระบบเพาะปลูกแบบเดิม หรืออาจปรับระบบเพาะปลูกในบางลุมน้ําสาขา ทําให

สามารถผสานการพัฒนาตามผลการประเมินจัดลําดับทางเลือกของพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาท้ัง 17 ลุมน้ํา เขาดวยกัน

เปน แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําระดับยุทธศาสตร พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง โดยมีการ

พัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ใน 6 ดาน ประกอบดวย 18 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

 1) การพัฒนาดานการจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค : (น้ําเพ่ือการอุปโภค-บริโภคและการทองเท่ียว) 

ประกอบดวยประเด็นพัฒนาหลัก 2 ประเด็น ไดแก  

  (1) พัฒนา ขยายเขต เพ่ิมประสิทธิภาพ ระบบประปาหมูบาน  

  (2) พัฒนาประปาเมือง/พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

 2) การพัฒนาดานการสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต : (น้ําภาคการเกษตรและ

อุตสาหกรรม) ประกอบดวยประเด็นพัฒนาหลัก 6 ประเด็น ไดแก 

  (1) พัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ระบบสงน้ํา  

  (2) เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ํา และระบบสงน้ําเดิม 

  (3) การจัดหาน้ําในพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝน 

  (4) ระบบผันน้ํา/เชื่อมโยงแหลงน้ํา 

  (5) กําหนดเขตการปลูกพืชเศรษฐกิจตามศักยภาพของพ้ืนท่ี 

  (6) พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการอนุรักษดินและน้ํา/แหลงน้ําชุมชน/สระน้ําในไรนา 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-24   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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 3) การพัฒนาดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย : ประกอบดวยประเด็นพัฒนาหลัก 4 ประเด็น 

ไดแก  

  (1) อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ําธรรมชาติ  

  (2) การปองกันน้ําทวมชุมชนเมือง 

  (3) จัดการพ้ืนท่ีน้ําทวม/พ้ืนท่ีชะลอน้ํา 

  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําของระบบระบายน้ําหลักในพ้ืนท่ี 

 4) การพัฒนาดานการจัดการคุณภาพน้ํา และอนุรักษทรัพยากรน้ํา : ประกอบดวยแผนงาน

พัฒนาหลัก 3 แผนงาน ไดแก 

  (1) การปองกันและลดการเกิดน้ําเสียท่ีตนทาง 

  (2) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบําบัดและควบคุมการระบายน้ําเสียออกสูสิ่งแวดลอม 

  (3) การจัดการน้ําเค็มใหสอดคลองกับกิจกรรมการใชน้ํา 

 5) การพัฒนาดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเส่ือมโทรม และปองกันการพังทลายของดิน : 

ประกอบดวยแผนงานพัฒนาหลัก 1 แผนงาน ไดแก การอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรม และปองกัน

การพังทลายของดิน 

 6) การพัฒนาดานการบริหารจัดการ : ประกอบดวยแผนงานพัฒนาหลัก 2 แผนงาน ไดแก 

  (1) สงเสริม พัฒนา องคกรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

  (2) สงเสริมลดปริมาณการใชน้ํา 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 4-25   บทที่ 4 การพัฒนาและการประเมินทางเลือก 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



 

บทที่ 5 
การกําหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน  
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บทท่ี 5 

การกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 
 

5.1 มาตรการเพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 

 การกําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืนในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง เปนแนวทางหรือวิธีดําเนินการ

ท่ีจะทําใหประเด็นยุทธศาสตรบรรลุตามวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน โดยในการศึกษาครั้งนี้ พิจารณา

กําหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน ในสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือสงตอแนวทางหรือ

รูปแบบของแผนงานท่ีจะดําเนินการ ไปจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป โดยมีกรอบ

ระยะเวลาใหดําเนินการอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร (ตั้งแตป พ.ศ.2566-2580) ดังแสดง

ในตารางท่ี 5.1-1 
 

5.2 มาตรการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 

 จากผลการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรสรุปไดวา แนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมของพ้ืนท่ี 

ลุมน้ําแมกลอง เปนลักษณะของการพัฒนาแบบผสมผสาน ระหวางการพัฒนาดานการทองเท่ียว รวมกับการ

พัฒนาดานการเกษตรท่ียังคงไวซ่ึงระบบเพาะปลูกแบบเดิม หรืออาจปรับระบบเพาะปลูกในบางลุมน้ําสาขา 

ดังนั้น การจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป จึงเปนไปในเชิงแกปญหาและขอจํากัดของ

พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ในสวนท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพ่ือสนับสนุน และสงเสริมศักยภาพ

ดานการเกษตรและการทองเท่ียว อยางไรก็ตาม เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุผลตามวัตถุประสงคของประเด็น

ยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว จึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาในประเด็นตอไปนี้เพ่ิมเติม 

 5.2.1 การพัฒนาศักยภาพดานการเกษตร   

  จากการศึกษาแนวทางการสงเสริมการเกษตรในลุมน้ําแมกลอง ไดคํานึงถึงปญหาภาคการผลิต

ในภาคการเกษตร จากการท่ีประชากรท่ีประกอบอาชีพเกษตรกรรมในลุมน้ําสวนใหญอาศัยอยูในพ้ืนท่ีเกษตร

น้ําฝน และยังคงวิธีการผลิตดวยรูปแบบเดิม เผชิญกับปญหาปจจัยการผลิตมีราคาสูง ไดผลผลิตต่ํา ขาดแคลน

น้ําเพ่ือการเกษตร 

  สภาพปญหาการเกษตรในเขตชลประทานในปจจุบัน ประกอบดวย ปญหาการขาดแคลนน้ํา

โดยเฉพาะในปน้ํานอยและขาวมีราคาสูง เนื่องจากมีการปลูกขาวนาปรังเกินพ้ืนท่ีท่ีกรมชลประทานจะสามารถ

จัดสรรน้ําได ทําใหมีน้ําชลประทานไมพอเพียงตลอดฤดูกาลเพาะปลูก เกษตรกรไมสามารถเก็บเก่ียวได 

เกษตรกรประสบปญหาหนี้สินเพ่ิมข้ึน โดยสาเหตุของปญหา คือ การขาดการรวมกลุมเพ่ือวางแผนใชน้ําใน

สัดสวนท่ีเหมาะสม นอกจากนี้ยังพบปญหาผลตอบแทนทางเกษตรต่ํากวาทุน การปลูกขาวนาปรังของเกษตรกร

ในพ้ืนท่ีสวนใหญขาดการนําเอาเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาใชภายในฟารม รวมท้ังขาดความแมนยําในขอมูลของ

ปริมาณและเวลาท่ีใสปุยและกําจัดศัตรูพืชท่ีไมเหมาะสม มีการสูญเสียในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังไมมีการ

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 5-1   บทที่ 5 การกาํหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

รวมกลุมในการจัดซ้ือปจจัยการผลิต ทําใหตนทุนสูง หากในปใดท่ีราคาขาวตกต่ํา จะทําใหเกษตรกรประสบ

ปญหาขาดทุนและเปนหนี้สินเพ่ิมข้ึน ในอนาคตเสนอแนะใหลดการปลูกขาวนาปรัง ใหปรับเปลี่ยนเปนพืชใชน้ํา

นอย เชน ขาวแบบเปยกสลับแหง พืชไรอายุสั้นตะกูลถ่ัว พืชไรอายุสั้นอ่ืนๆ ซ่ึงใหผลตอบแทนสูงกวาขาวนาปรัง 

ตารางท่ี 5.1-1 การกําหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืนในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 
ประเด็นยุทธศาสตร มาตรการเพ่ือความยั่งยืน รูปแบบ

มาตรการ 

ป  

66-70 

ป  

71-80 

หนวยงาน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาแหลงน้ํา 

เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา และระบบการ

จั ดการน้ํ า  สนับสนุนภาคการ เกษตร 

อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมแปรรปู

เกษตรกรรม 

- การสรางความมั่นคงของน้ําภาคการผลิต โดยจัดหาแหลงน้ําเพ่ือ

การเกษตร และอุตสาหกรรมเกษตรใหเพียงพอ พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือ

เกษตรยังชีพนอกเขตชลประทาน ซ่ึงหากมีผลกระทบตอที่ดินทํากินของ

ประชาชนใหชดเชยเยียวยาอยางเหมาะสม 

- การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและผลผลิต

ตอหนวย โดยสงเสริมความรูดานการเกษตร การใชเทคโนโลยีชวยในการ

ผลิต  

สงเสริม 

 

 

สงเสริม 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

กษ./อปท./ 

คทช. 

 

กษ./อปท. 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 กําหนดเขตการ

ปลูกพืชเศรษฐกิจใหเหมาะสมกับศักยภาพ

ของพ้ืนที่ รวมกับการจัดระบบการอนุรักษ

ดินและน้ํา เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตพืช

เศรษฐกิจ 

-  การจัดโซนนิ่ ง พ้ืนที่ พืช เศรษฐกิจ  การสลับหมุนเวียนปลูกพืช

ผลตอบแทนสูง  

- สงเสริมการตลาดสินคาเกษตร และผลิตภัณฑชุมชน จัดหาที่ดินให

เกษตรกร ปรับปรุงมาตรการใชประโยชนที่ดินในเขต สปก.  

สงเสริม 

 

สงเสริม 

 

 
 
 
 

 
 
 

กษ./อปท. 

 

ชป. /ทบ./ทน. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการน้ํา

ใหสมดุลกับน้ําตนทุน และการเปล่ียนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ ปองกันความขัดแยง

ของภาคสวนตางๆ ที่ใชน้ํารวมกัน 

- การบริหารจัดการน้ําเชิงลุมน้ําโดยจัดกฎ ระเบียบ องคกร จัดทํา

แผนการบริหารจัดการน้ําของลุมน้ํา 

- สงเสริมการใชน้ําอยางประหยัด สงเสริมใหภาคอุตสาหกรรมหมุนเวียน

น้ําที่ผานการบําบัดแลวมาใชในกระบวนการผลิต 

- พัฒนาระบบพยากรณ/คาดการณประกอบการตัดสินใจ 

สงเสริม/

ปองกัน 

สงเสริม 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

สทนช. 

 

สทนช./อปท./

กรอ. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 จัดหาแหลงน้ํา

ตนทุน พัฒนาระบบประปารองรับการ

ขยายตัวของชุมชน พ้ืนที่ทองเที่ยว เขต

เศรษฐกิจพิเศษ 

- สรางความมั่นคงดานน้ําอุปโภคบริโภคที่ไดมาตรฐาน รองรับการ

ขยายตัวของของชุมชนเมืองไปในพ้ืนที่ชนบท 

- การปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวมของเทศบาล ใหรองรับการ

เจริญเติบโตของเมือง รวมกับการสงเสริมการหมุนเวียนน้ําสําหรับการ

บํารุงพ้ืนที่สีเขียวในเมือง 

สงเสริม/

ปองกัน 

สงเสริม/

ปองกัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

อปท./กปภ. 

 

อปท./อจน. 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 ปองกันน้ําทวม

ชุมชนเมือง เมืองศูนยกลางการทองเที่ยว 

บรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญและ

พ้ืนที่น้ําทวมเสียหายรุนแรง 

 

- อนุรักษแหลงน้ําธรรมชาติ แมน้ําคูคลอง ฟนฟูแมน้ําลําคลองและการ

ปองกันตล่ิง และการใชมาตรการควบคุมการใชพ้ืนที่ริมลําน้ําหลัก เพ่ือลด

ความเสียหายจากภัยพิบัติดานน้ําทวม  

- การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือปองกันพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนที่

สําคัญ  

สงเสริม/

ปองกัน 

 

สงเสริม 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

อปท./ชป./

กปภ./ทบ./

ทน./ยผ./ปภ. 

อปท. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 อนุรักษฟนฟูปา

ตนน้ํา และการจัดการการใชประโยชนใน

เขตตนน้ํา วางแผนการจัดการพ้ืนที่ชุมน้ํา 

รักษาสภาพธรรมชาติที่เปนจุดเดนดานการ

ทองเที่ยวธรรมชาติ 

- การอนุรักษฟนฟูพ้ืนที่ปาเพ่ือการอนุรักษและปาตนน้ํา การรักษาสมดุล

นิเวศ สงเสริมกลไกการมีสวนรวมในการบริหารการจัดการอนุรักษ

ส่ิงแวดลอม 

- การลดผลกระทบจากการพัฒนาโครงการในพ้ืนที่อนุรักษ พ้ืนที่ชั้น

คุณภาพลุมน้ําชั้นที่ 1 และพ้ืนที่ชุมน้ําที่มีความสําคัญ หากมีความ

จําเปนตองมีการกอสรางในพ้ืนที่ดังกลาว เชน การกําหนดพ้ืนที่กันออก 

การปลูกปาทดแทน การเฝาระวังการบุกรุก 

ลด/

บรรเทา 

 

ลด/

บรรเทา 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

กษ./อปท./

ชป./ทน./ยผ./ 

อจน./ปม./อส. 

กษ./อปท./

ชป./ทน./ยผ./ 

อจน./ปม./อส. 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 ปองกันและลด

การเกิดน้ํ า เ สียจากตนทาง ลดการใช

สารเคมีเพ่ือการเกษตร น้ําเสียจากฟารม 

ปศุสัตว และการเพาะเล้ียงสัตวน้ําธรรมชาติ 

รวมทั้งการจัดการปญหาน้ําเค็ม 

- การจัดการคุณภาพน้ําชุมชน ขยะ ปรับปรุงคุณภาพน้ําในแหลงน้ํา

ธรรมชาติ การรักษาสมดุลนิเวศน้ําจืด น้ําเค็ม และน้ํากรอย สงเสริมกลไก

การมีสวนรวมในการบริหารการจัดการอนุรักษส่ิงแวดลอม 

ลด/

บรรเทา 

  กษ./อปท./

ชป./ทน./ยผ./ 

อจน. 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 5-2   บทที่ 5 การกาํหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

  สําหรับพ้ืนท่ีเกษตรน้ําฝนในสวนท่ียังคงขาดแคลนน้ํา คือ ลุมน้ําตะเพิน และลําภาชี สวนใหญ

เปนพ้ืนที่ปลูกออยและบางสวนเปนพ้ืนที่ปลูกขาว โดยเฉพาะขาวนาดอน ออยเปนพืชเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ที่สําคัญท่ีสุดในลุมน้ําและตองการปริมาณน้ําตลอดฤดูกาล 1,515 มม. (ผลผลิต 25 ตัน/ไร) แตน้ําฝนรายปใน

พ้ืนท่ีมีประมาณ 1,000 มิลลิเมตร (ผลผลิต 12-15 ตัน/ไร) การพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กในฟารมและการ

ปรับเปลี่ยนเปนระบบน้ําหยดจะทําใหไดรับรายไดเพ่ิมข้ึนอีก 2-3 เทาตัว ท้ังลดปริมาณการใชน้ํา 4-5 เทาตัว 

การปรับระบบการปลูกพืชใหสอดคลองกับสมรรถนะที่ดินและศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีปลูกขาวใน

ที่ดอนและพ้ืนท่ีปลูกออยในท่ีลุมซ่ึงไมตรงกับสมรรถนะท่ีดิน ทําใหใชน้ํามากและผลผลิตต่ํา จะถูกปรับเปลี่ยน

ใหตรงสมรรถนะท่ีดิน 

  แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาดานการเกษตรเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและผลผลิตตอ

หนวย จําเปนตองใชแนวทางหลายรูปแบบประกอบกัน การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร เพ่ือเพ่ิม

คุณภาพและผลผลิตตอหนวย โดยพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร จัดโซนนิ่ง

พ้ืนท่ีพืชเศรษฐกิจ สงเสริมความรูดานการเกษตร การใชเทคโนโลยีชวยในการผลิต การสลับหมุนเวียนปลูกพืช

ผลตอบแทนสูง การพัฒนาศักยภาพดานการผลิตและการแปรรูป สงเสริมการตลาดสินคาเกษตร และผลิตภัณฑ

ชุมชน จัดหาท่ีดินใหเกษตรกร ปรับปรุงมาตรการใชประโยชนท่ีดินในเขต สปก. สงเสริมและพัฒนาองคกรทาง

การเกษตร ดังนี้ 

  1)  ดําเนินการประยุกตใชนโยบายภาครัฐเพ่ือพัฒนาการเกษตรในอนาคต มีรายละเอียด

ดังนี้ 

   (1) นโยบายเกษตรแปลงใหญ มีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุม

กันเพื่อจัดซื้อปจจัยการผลิตในราคาต่ําลงกวาตางคนตางซื้อ ตั้งแตเครื่องจักรในการเตรียมแปลง การจัดซื้อ

ปุย สารกําจัดศัตรูพืช หรือรวมกลุมกันใชนวัตกรรมสมัยใหมลดตนทุนใหตํ่าลง เชน รวมกลุมกันใชโดรนในการ

หวานเมล็ดพันธุขาว การใสปุย การหวานสารกําจัดศัตรูพืช ซ่ึงเปนนวัตกรรมท่ีใหประสิทธิภาพสูงและลดตนทุน 

และมีประสิทธิภาพแมนยําข้ึน นอกจากนี้การรวมกลุมผูใชน้ําจะทําใหมีการใชน้ําท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึน เชน 

การกําหนดสัดสวนพ้ืนท่ีปลูกขาวนาปรังท่ีเปนธรรมกับสมาชิกกลุมในปริมาณพ้ืนท่ีท่ีสอดคลองกับปริมาณน้ําท่ี

กรมชลประทานกําหนดไวตามแผน ท้ังนี้เพ่ือลดการสูญเสียจากการขาดแคลนน้ําและไมไดเก็บเก่ียวในกรณีท่ี

ปลูกนาปรังในพ้ืนท่ีเกินแผนการสงน้ําของกรมชลประทาน เปนตน 

   (2) นโยบาย Smart Farmer มีวัตถุประสงคเ พ่ือสงเสริมให เกษตรกรสามารถนํา

เทคโนโลยีเขามาบริหารจัดการระบบการเพาะปลูกในทุกๆ ข้ันตอน รวมถึงขอมูลหรือแนวคิดทางธุรกิจแบบใหม

เพ่ือผลักดันประสิทธิภาพการผลิตใหไดมากท่ีสุดและเตรียมความพรอมใหเกษตรกรเขาสูระบบการคาเสรีใน

ระดับนานาชาติท่ีมีการแขงขันกันสูงมาก 

   (3) เกษตรแมนยําสูง (Precision Agriculture) มีวัตถุประสงคเ พ่ือกําหนดรูปแบบ

การเกษตรท่ีนําเอาเทคโนโลยีและการจัดการขอมูลมาใชภายในฟารม เพ่ือการบริหารจัดการพ้ืนท่ีในฟารมใหมี

ความเหมาะสมและแมนยํายิ่งข้ึน เพ่ือลดการสูญเสียปจจัยการผลิตตางๆ ท่ีเกิดจากความผิดพลาดจากการ

วิเคราะหขอมูล เชน การใสปุยมากกวาอัตราท่ีพืชตองการ หรือใสปุยในดินท่ีมีธาตุอาหารเพียงพออยูแลว เปนตน 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 5-3   บทที่ 5 การกาํหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

รวมท้ังการใชเซ็นเซอรรูปแบบตางๆ ในการเก็บขอมูล เพ่ือชวยตัดสินใจในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีการเกษตรให

มีประสิทธิภาพมากข้ึน ทําใหเกษตรกรสามารถใชปจจัยการผลิตและทรัพยากรอ่ืนๆ ใหสอดคลองกับสภาพของ

พ้ืนท่ี เปนการใชทรัพยากรตรงตามความตองการของพืชใหมากท่ีสุดเพ่ือลดการสูญเสีย และไดผลผลิตเพ่ิมข้ึน

และมีคุณภาพ สงผลใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

   หนวยงานดําเนินการ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรม

สงเสริมสหกรณ กรมปศุสัตว กรมประมง และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  2) การเพ่ิมผลิตภาพของระบบการเกษตร การปศุสัตว และการเพาะเล้ียงสัตวน้ํา ดวย

วิธีการดังนี้   

   (1) ปรับโครงสรางระบบการผลิตสินคาเกษตรและอาหารของเกษตรกรรายยอยท่ีผลิต

ชนิดเดียวกันอยูในพ้ืนท่ีใกลเคียงกันใหเปนการผลิตในรูปแปลงใหญแบบครบวงจรใหมีจํานวนแปลงเพ่ิมข้ึน 

ไดแก ขาว พืชผัก ออยโรงงาน ไมผล การเลี้ยงปศุสัตวและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา ท่ีใชหลักการวิสาหกิจชุมชน  

ใชระบบเกษตรแบบประณีต ครบวงจรตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ลด

ตนทุนและเพ่ิมรายไดผลตอบแทนในการผลิต 

   (2) สนับสนุนใหเกษตรกรไดใชเครื่องทุนแรง อุปกรณการเกษตร เครื่องมือการติดตอ 

สื่อสารเพ่ือการเรียนรูและการจําหนายผลผลิต รวมท้ังนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสม ตนทุนตํ่า 

บํารุงดูแลรักษาและใชงานงายมาใชในการผลิตเพ่ือทดแทนแรงงานผูสูงอายุในภาคเกษตรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีศึกษา

และสนับสนุนผูประกอบการรับจางในกิจกรรมการผลิตเฉพาะ เชน ผูรับจางเตรียมดิน การปลูก การบํารุงดูแล

รักษา การเก็บเก่ียวและการขนสงผลผลิต เปนตน 

   (3) สนับสนุนการผลิตสินคาเกษตร อาหารและผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปท่ีเหมาะสมและ

สอดคลองกับความเหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ี และศักยภาพของดินในการผลิตพืช ปศุสัตวและ

การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และความตองการผลผลิตของตลาดผูบริโภค ใหผลผลิตและรายไดผลตอบแทนสูงอยาง

ยั่งยืน ดวยการใชพันธุสงเสริม หรือพันธุปรับปรุงแทนพันธุพ้ืนเมือง รวมท้ังใชการผลิตตามรูปแบบการปฏิบัติดี

ท่ีเหมาะสมดานการเกษตร (Good Agriculture Practice ,GAP) เพ่ือการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีความปลอดภัย 

ดวยการลดปริมาณการใชสารเคมีเกษตรโดยเฉพาะ สารเคมีปองกันกําจัดโรคแมลงศัตรูพืชและใชสารเคมีท่ีให

ฤทธิ์ตกคางไมนาน และไมทําลายแมลงท่ีเปนประโยชน โดยเนนใชสารชีวภัณฑทดแทน การใชปุยหมัก ปุย

อินทรีย ปุยพืชสด การควบคุมและการปองกันกําจัดศัตรูพืชหลายวิธีการผสมผสานรวมกัน ท้ังวิธีการเขตกรรม 

วิธีการธรรมชาติ วิธีกล การผลิตในชวงท่ีไมมีโรคแมลงศัตรูพืชระบาด การปลูกพืชหมุนเวียน การเกษตรแบบ

ผสมผสาน การใชพันธุตานทาน การปลูกพืชในโรงเรือน (Smart Greenhouse)  

   (4) หลังการเก็บเก่ียวขาวนาป สนับสนุนใหปลูกพืชท่ีสามารถชวยปรับปรุงบํารุงดินและ

เพ่ิมความอุดมสมบูรณของดิน พรอมท้ังใชน้ํานอยและตนทุนต่ําในฤดูแลง ท้ังเมล็ด (grain) และเมล็ดพันธุ 

(seed) เชน ถ่ัวลิสง ถ่ัวเหลือง เปนตน พืชผักเมล็ดพันธุตระกูลตางๆ ไดแก แตง ผักกาด ผักชี และพืชผักอ่ืนๆ 

รวมท้ังเมล็ดพันธุ 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 5-4   บทที่ 5 การกาํหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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     (5) กําหนดเขตการผลิตท่ีเหมาะสมตามแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือการบริหาร

จัดการเชิงรุก (Zoning by Agri - map) ตามความเหมาะสมของคุณสมบัติของชุดดิน การรับน้ําชลประทาน 

การจัดโซนนิ่งพ้ืนท่ีเกษตรกรรม มีวัตถุประสงคเพ่ือควบคุม พ้ืนท่ีเพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจหลัก 5 ชนิด ให

สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี ซ่ึงจะชวยใหจํานวนผลผลิตทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจแตละชนิดอยูใน

ปริมาณท่ีเหมาะสมกับตลาดรองรับผลผลิต เปนการปองกันผลผลิตลนตลาด รวมถึงเปนการควบคุมปริมาณการ

ใชน้ําเพาะปลูกไมใหเกินกวาแผนบริหารจัดการดานการสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิตท่ีวางไว ท้ังนี้

จะตองดําเนินการควบคูกับการวางแผนบริหารจัดการน้ํา ท้ังในสวนของการจัดการน้ําในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน 

ซ่ึงเปนการบริหารจัดการรวมกันระหวางหนวยงานรัฐและเกษตรกรผูใชประโยชนในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน และ

ในสวนของการบริหารจัดการน้ํานอกเขตพ้ืนท่ีชลประทานของเกษตรกรแตละราย ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกของพืช

เศรษฐกิจหลัก 5 ชนิดท่ีใชกําหนดเขตพ้ืนท่ีเพาะปลูกในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีดังนี้ (ตารางท่ี 5.2.1-1) 
 

ตารางท่ี 5.2.1-1 ขนาดพ้ืนท่ีเพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจหลัก 5 ชนิดท่ีใชกําหนดเขตพ้ืนท่ีเพาะปลูก 

ในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ลุมน้ําสาขา พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ไร) 

 นาขาว ออย มันสําปะหลัง ขาวโพดเล้ียงสัตว ยางพารา รวม 

แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 1 8,219 45 867 111,579 3,129 123,839 

หวยแมละมุง 476 0 0 3,173 0 3,649 

แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 2 5,966 0 0 26,002 43 32,011 

หวยแมจัน 3,618 0 0 19,369 55 23,042 

แมนํ้าแควใหญตอนบนสวนท่ี 3 455 0 0 2,795 84 3,334 

หวยขาแขง 0 0 696 20,542 291 21,529 

แมนํ้าแควใหญตอนลางสวนท่ี 1 785 38,837 39,156 85,932 17,824 182,534 

หวยตะเพิน 657 209,083 142,902 134 24,906 377,682 

แมนํ้าแควใหญตอนลางสวนท่ี 2 4,429 14,467 11,006 1,625 2,991 34,518 

แมนํ้าแควนอยตอนบนสวนท่ี 1 4,540 225 17,747 6,618 68,618 97,748 

หวยปล็อก 702 0 12,614 1,717 24,527 39,560 

แมนํ้าแควนอยตอนบนสวนท่ี 2 1,797 4,321 52,297 7,701 92,421 158,537 

แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 1 0 0 366 197 1,347 1,910 

แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 2 3,936 108,914 139,660 8,957 34,488 295,955 

ลําภาชี 12,999 111,940 87,106 6,882 59,670 278,597 

แมนํ้าแควนอยตอนลางสวนท่ี 3 9,538 74,996 23,944 11,890 2,787 123,155 

ท่ีราบแมนํ้าแมกลอง 63,593 175,105 79,119 8,926 14,644 341,387 

รวม 121,710 737,933 607,480 324,039 347,825 2,138,987 

   (6) สงเสริมและพัฒนาระบบการผลิตท่ีกาวหนาและใหผลตอบแทนสูงการผลิต (Smart 

Farm) ดวยการใชองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตท่ีกาวหนา ตนทุนต่ําและมีประสิทธิภาพสูง 

ผานสื่อตางๆ ท้ังในกระบวนการผลิต เชน การผลิตพืชผักและเมล็ดพันธุท่ีมีมูลคาสูงและปลอดภัย ดวยการผลิต

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 5-5   บทที่ 5 การกาํหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ในโรงเรือน (green house) การเพาะปลูกโดยไมใชดิน (soilless culture) การเลี้ยงปศุสัตว สุกร ไกเนื้อ ไกไข

ในโรงเรือนเลี้ยงระบบปด (Evaporative cooling) และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา การผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP 

และ GMP หรือการเกษตรอินทรียแบบครบวงจร การใชเทคโนโลยีท่ีกาวหนาหลังการเก็บเก่ียวผลผลิต การแปรรูป

สินคาเกษตรและอาหารใหเปนผลิตภัณฑแปรรูปท่ีมีคุณภาพและมูลคาสูง รวมท้ังการใชเทคโนโลยี การ

ติดตอสื่อสารเพ่ือการขายผลผลิตถึงผูบริโภคโดยตรงทาง online หรือ e-commerce และระบบโลจิสติกสดาน

การจัดการผลผลิตไปยังผูบริโภคดวยความรวดเร็วและปลอดภัย 

   (7) มุงเนนสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกร องคกรเกษตรกร กรรมการวิสาหกิจ 

กรรมการกลุมเกษตรกรและเครือขายเกษตรกรรวมกันดําเนินกิจกรรมการเกษตรต้ังแตการวางแผนการผลิต 

การบริหารจัดการปจจัยการผลิต การตลาดผลผลิตและปจจัยการผลิต  

   (8) สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน ดวยการสนับสนุนใหเกษตรกรปรับ

ระบบการผลิตเขาสูมาตรฐานตามแนวทางการขอรับรองมาตรฐานการผลิตชนิดตางๆ เชน มาตรฐาน GAP 

GMP HACCP พัฒนาระบบการตลาดสินคาท่ีมีลักษณะเปนสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร (GI) เชิงอัตลักษณประจําถ่ิน 

เชน มะพราวน้ําหอมราชบุรี ในจังหวัดราชบุรี สมโอขาวใหญสมุทรสงคราม ลิ้นจี่สมุทรสงคราม พริกบางชาง ใน

จังหวัดสมุทรสงคราม และเงาะทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พรอมท้ังสรางเครือขายในการตรวจรับรอง

มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรียในจังหวัดใหเพ่ิมมากข้ึน เชน สถาบันการศึกษา สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 

กลุมเกษตรกร เ พ่ือทําหนา ท่ีรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรแบบมีสวนรวมผู เ ก่ียวของทุกภาคสวน 

(Participatory Guarantee Systems ,PGS) 

   (9) การวิจัยและพัฒนาดานการเกษตร ท้ังพันธุพืชและพันธุสัตว อาหารสัตว เทคโนโลยี

การปลูกพืชและการเลี้ยงสัตวและสงเสริมการใชนวัตกรรมใหม 

   หนวยงานดําเนินการ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรม

สงเสริมสหกรณ กรมปศุสัตว กรมประมง และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  3)   การเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรและประสิทธิภาพการตลาดผลผลิตสินคาเกษตร ดวยวิธีการ

ดังนี้ 

   (1) สนับสนุนใหเกษตรกรใชวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวผลผลิตพืชโดยเฉพาะขาว เชน 

การจัดชั้นคุณภาพของผลผลิต การตากเมล็ดขาว หรือผลผลิตอ่ืนๆ เพ่ือลดความชื้น สนับสนุนเครื่องมือวัสดุ

และอุปกรณในการเก็บสํารองผลิตเพ่ือรอการขนสงและจําหนาย    

   (2) การสงเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและมูลคาผลผลิต ประกอบดวยการแปรรูป

ผลผลิตพืช ไดแก 

    -  ขาว สามารถแปรรูป เปนขาวสาร ขาวกลอง อาหารเสริมจากจมูกขาว น้ําขาว

กลองงอก ผลิตสารกาบาจากขาว สบู เครื่องสําอาง แปงผลิตขนมและอาหารสําเร็จรูป   

    -  ออยโรงงาน สามารถแปรรูปเปนน้ําตาล เปนพลังงานเอทานอลและกากออย เศษ

วัสดุออยเปนพลังงานไฟฟาและเปนปุยอินทรีย   

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 5-6   บทที่ 5 การกาํหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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    -  มันสําปะหลังโรงงาน สามารถแปรรูปเปนเอทานอล อาหารสัตว ไบโอพลาสติก 

แปงมัน สวนประกอบของเวชภัณฑ   

    -  ไมผล มะมวง มะนาว และสับปะรด แปรรูปเปนผลไมกระปอง น้ําผลไม ผลไม

แชแข็ง แยม ขนม  

    -  ผัก สามารถแปรรูปเปนผักดอง น้ําผักปน และเปนสวนประกอบของอาหารสําเร็จรูป 

   (3) การแปรรูปผลผลิตปศุสัตว ไดแก ผลผลิตจากโคเนื้อ ไก สุกร แพะ แปรรูปเปน

ผลิตภัณฑเนื้อสัตว เครื่องหนัง ปุยอินทรีย  

   (4) การแปรรูปผลผลิตสัตวน้ํา ไดแก ปลาน้ําจืดจะมีอยู 2 ประเภท คือ ผลิตภัณฑปลาท่ี

ไมผานการหมัก เชน ปลารมควัน ปลากรอบ ปลายาง เปนตน และผลิตภัณฑปลาท่ีผานการหมัก เชน ปลารา 

ปลาเจา น้ําปลา เปนตน 

   (5) การพัฒนาผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ ท่ีมีคุณลักษณะสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดผูบริโภคท่ีแตกตางกัน และสามารถสง Modern Trade ไดดวย โรงงานแปรรูปสินคาเกษตรในระบบ 

GMP และ HACCP ศูนยกระจายสนิคาในระบบ GMP  

  (6) พืชหลังนา ปจจุบันพ้ืนท่ีการเกษตรในพ้ืนท่ีโครงการชลประทานแมกลองใหญ       

สวนใหญเปนที่ราบลุมใชปลูกขาวนาปและมีการปลูกพืชฤดูแลง เชน ขาวนาปรัง นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชไร

อายุสั้น พืชผัก แตมีพื้นที่ปลูกไมมากนัก ระบบการปลูกพืชหลังนาสวนใหญเปนนาปรัง และมักมีปญหา  

ขาดแคลนน้ําโดยเฉพาะในปที่มีน้ํานอย ในอนาคตเสนอแนะใหมีระบบการปลูกพืชในที่ลุมได 4 ระบบ การ

ปลูกพืชท่ีมีความเหมาะสมกับพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง เพ่ือลดปญหาการขาดแคลนน้ําและเพ่ิมรายไดใหเกษตรกร มี

รายละเอียดดังนี้ 

    1.  ระบบการปลูกขาวนาปและนาปรังในท่ีราบลุม ระบบการปลูกพืชนี้จะเปนระบบ

การปลูกพืชท่ีคลายคลึงกับปจจุบัน เสนอแนะในพ้ืนท่ีท่ีราบลุมท่ีมีสภาพดินเปนดินเหนียวมีศักยเปนดินกรด 

รูปแบบและปฏิทินในการปลูกขาวจะคลายกับปจจุบันไมสามารถปรับเปลี่ยนไดมากนัก โดยเนนการวางแผน  

การปลูกขาวนาปรังตามปริมาณน้ําท่ีทางกรมชลประทานจัดสรรใหในแตละป  

    2.  ระบบการปลูกขาวนาปและนาปรัง (แบบเปยกสลับแหง) เสนอแนะในพ้ืนท่ีเปน

ท่ีราบลุม การปลูกขาวรูปแบบนี้สามารถลดปริมาณการใชน้ําในการทํานาไดถึง 28 % ของปริมาณน้ําท่ีใชใน

การทํานาแบบท่ัวไป เพ่ิมผลผลิตไดรอยละ 20 และลดตนทุนการผลิตรอยละ 20-40 ลดตนทุนการใชปุย การใช

สารเคมีและน้ํามันเชื้อเพลิงในการสูบน้ํา โดยมีคาใชจายในการปรับสภาพพ้ืนท่ีใหราบเรียบเพ่ือใหน้ําขัง

สมํ่าเสมอ ไรละ 3,000-4,000 บาท โดยปรับพ้ืนท่ี 1 ครั้งใชงานได 5 ป  

    3.  ระบบการปลูกขาวนาปและพืชผักหลังนา/พืชไรอายุส้ันตระกูลถั่ว (ถั่วเหลือง/

ถั่วเขียว/ถั่วลิสง) เสนอแนะในพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมบางสวนใหปลูกพืชตระกูลถ่ัวและพืชผักท่ีเปนท่ีตองการของ

ตลาด เชน ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว พืชผัก (คะนา ถ่ัวฝกยาว ขาวโพดฝกออน) เปนตน พืชเหลานี้เปนพืชท่ีมีอายุสั้น

ใชน้ํานอยมีมูลคาเศรษฐกิจสูงกวาขาวนาปรัง 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 5-7   บทที่ 5 การกาํหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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    4.  ระบบการปลูกขาวนาปและพืชไรอายุส้ัน (ขาวโพดเล้ียงสัตว/ขาวโพดหวาน) 

เสนอแนะในพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุมบางสวน ใหปลูกพืชไรอายุสั้น คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปจจุบันมีราคาดีเนื่องจาก

ใชเปนพืชอาหารสัตวท่ีปจจุบันมีราคาสูงมาก 

   (7) เกษตรประณีต แนวคิดเกษตรประณีต เปนการยึดหลักการวางแผนบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีขนาดเล็กใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ใหมีความสมดุลและเก้ือกูลกันของกิจกรรมการเกษตรท่ีหลากหลายใน

พ้ืนที่จํากัด โดยมีเปาหมายเพื่อความพออยูพอกิน พึ่งตนเองได รวมทั้งการรวมกลุมพึ่งกันเอง เหลือเก็บออม 

จนยกระดับความเปนอยูใหดีข้ึน ระบบเกษตรประณีตมีท้ังท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีเปดและระบบเกษตรท่ี

ดําเนินการในโรงเรือน ตัวอยางระบบเกษตรประณีตในท่ีโลงเปนการปลูกพืชแบบผสมผสาน โดยใชชวงอายุของ

พืชเปนตัวกําหนดเพื่อใหไดผลผลิตทั้งในระยะสั้น เชน พืชผักสวนครัว ระยะกลาง เชน ไมพุม กลวย และ

ระยะยาวเปนไมผล ไมยืนตน เชน ประดู ยางนา ตะแบก มะฮอกกานี เนนการเกื้อกูลกันเองของพืชแตละ

ชนิดในแปลง สามารถปรับเปลี่ยนไปตามชวงเวลา เชน ไมยืนตน เปนรมเงาใหกับพืชท่ีตองการแสงแดดนอย 

สามารถปรับเปลี่ยนชนิดพืชได โดยเนนพืชในทองถ่ิน และพืชผักสวนครัวเพ่ือลดรายจายในการบริโภคของ

ครัวเรือน  

   สําหรับระบบเกษตรประณีตในโรงเรือน เนนการใชพ้ืนท่ีท่ีมีอยูอยางจํากัดมาก เพ่ือการ

บริหารจัดการใหมีความแมนยํายิ่งข้ึน 1) ประโยชนในดานปกปองพืชจากสภาพแวดลอมท่ีไมเหมาะสมกับการ

เจริญเติบโตของพืช เชน อุณหภูมิของอากาศท่ีไมเหมาะสม ศัตรูธรรมชาติของพืช แมลง โรคตางๆ สามารถ

ควบคุม แสง อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธความชื้นและธาตุอาหารในดินหรือวัสดุปลูก ตามความตองการพืชท่ี

ตองการปลูก 2) ประโยชนในดานขยายชวงเวลาของการปลูกพืชในรอบปใหยาวนานมากข้ึนกวาเดิม (ปลูกพืช

นอกฤดู) เพราะในโรงเรือนเราสามารถควบคุมปจจัยท่ีจําเปนตอการเจริญเติบโตของพืชไดงายกวาการปลูกนอก

โรงเรือน ทําใหสามารถขยายระยะเวลาของการปลูกพืชไดหลายรุนในรอบป นอกจากนี้ยังสามารถชวยยืดอายุ

การปลูกพืชบางชนิดใหยาวนาน เชน พริก และมะเขือเทศ ท่ีสามารถดํารงชีวิตไดยาวนานข้ึนหาก 

สภาพแวดลอมเหมาะสม ท้ังหมดจะทําใหราคาผลผลิตสูงข้ึน มีผลผลิตจําหนายนอกฤดูกาล และสามารถปลูก

พืชตางถ่ินและตางสิ่งแวดลอมท่ีมีราคาดีได เนื่องจากการปลูกพืชในโรงเรือนมีตนทุนการผลิตท่ีคอนขางสูง 

พืชผัก ท่ีเหมาะสมในการปลูกภายในโรงเรือนจึงตองเปนพืชผักท่ีมีมูลคาสูง ซ่ึงมีท้ังกลุมผักกินใบ และผักกินผล 

ผักกินใบ ไดแก ผักสลัด ปวยเหล็ง ตั๋งโอ วอเตอรเครส มิซูบะ มิตซูนา และร็อคเก็ต เปนตน ผักกินผล ไดแก 

แคนตาลูป สตอเบอรี่ พริกหวาน มะเขือเทศ ทานสดผลใหญ มะเขือเทศเชอรี่ มะเขือมวง แตงกวาญี่ปุน เปนตน 

แตในปจจุบันไดมีการประยุกตใชโรงเรือนแบบงายราคาถูก เพ่ือเปนจุดเริ่มตนของเกษตรกรมือใหม จนถึง

ยกระดับเปนโรงเรือนอัจฉริยะท่ีมีเทคโนโลยีสูงข้ึนในอนาคต ปจจุบันไดมีการนําเอาระบบเกษตรประณีต การ

ผลิตพืชผักและองุนภายใตโรงเรือนเปนตนแบบการพัฒนาอาชีพแกชุมชนบนพ้ืนท่ีสูง เปนเกษตรแบบประณีตท่ี

เกษตรกรสามารถทํา ลดการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูก ลดการบุกรุกทําลายปาและลดการใชสารเคมีทางการเกษตร 

โดยมีรายไดมากกวากลางแจง 2-5 เทา ในอนาคตการประยุกตใชระบบเกษตรประณีตท้ังแบบในพ้ืนท่ีโลงและ

ในโรงเรือนสามารถนํามาประยุกตใชไดท้ังพ้ืนท่ีเกษตรในเขตชลประทานและเกษตรน้ําฝน โดยเฉพาะสําหรับ

เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีถือครองขนาดเล็กใหสามารถมีรายไดทัดเทียมกับรายไดเฉลี่ยประชาชาติ 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 5-8   บทที่ 5 การกาํหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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   หนวยงานดําเนินการ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย สํานักงานจังหวัด 

  4)   สงเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตวท่ีมีคุณภาพสูงท่ีใชเปนอาหารและอุตสาหกรรม

ตอเนื่อง 

   กําหนดขอบเขตของบริเวณพ้ืนท่ีศึกษาเหมาะสมในการใชเปนแหลงผลิตปศุสัตว ท่ีมี

คุณภาพสงู ท้ังลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี แหลงน้ํา เสนทางคมนาคม แหลงอาหาร และตลาดรับซ้ือผลิตภัณฑ

ปศุสัตว โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีศึกษาท่ีเปนนาดอน คัดเลือกชนิดปศุสัตวท่ีจะสนับสนุนและสงเสริม เกษตรกรท่ีผลิต

ปศุสัตว ไดแก โคเนื้อพันธุลูกผสม ไก สุกรและแพะเนื้อ ใหการสนับสนุนองคความรู ทักษะ ประสบการณ 

เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ เวชภัณฑท่ีจําเปน รวมท้ังโรงงานผลิตอาหารสัตวในพ้ืนท่ีโดยใชผลผลิตพืชไรโดยเฉพาะ

ขาวโพดเลี้ยงสัตวและมันสําปะหลังจากพ้ืนท่ีใกลเคียง สรางโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตว สรางและพัฒนา

เครือขายผูนําเกษตรกรดานปศุสัตว  การประชาสัมพันธเผยแพรผลิตภัณฑปศุสัตวท่ีผลิตในพ้ืนท่ีเพ่ือใหผูบริโภค

และผูเก่ียวของไดรับรูและเขาถึงไดรับประโยชนจากผลิตภัณฑปศุสัตวท่ีมีคุณภาพสูง 

   หนวยงานดําเนินการ กรมสงเสริมสหกรณ กรมปศุสัตว และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  5)   การพัฒนาการตลาดผลผลิตท่ีเปนสินคาเกษตร อาหารและผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป ดวย

วิธีการดังนี้ 

   (1) สนับสนุนใหเกษตรกรผลิตสินคาแบบตลาดขอตกลงหรือเกษตรพันธสัญญา การสราง

เครือขายสินคาเกษตรครบวงจรตามนโยบายตลาดนําการผลิต มุงไปสูการผลิตสินคาเกษตรและอาหารตามคําสั่ง

ซ้ือ หรือ (Produce to Order; PTO) การเพ่ิมชองทางการตลาดท่ีหลากหลาย เชน e-Market รานของฝาก

จําหนายสินคาเกษตรเชน สหกรณการเกษตร ซุปเปอรมารเก็ต เปนตน รวมท้ังสงเสริมการตลาดผานกลไก

ธนาคารสินคาเกษตร มีตลาดกลางหรือจุดจําหนายสินคาเกษตรสินคาแปรรูปของจังหวัดโดยใชกลไกของระบบ

สหกรณ 

   (2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางการตลาดสินคาเกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกษตรกรผูผลิต

สามารถซ้ือหาปจจัยการผลิตและจําหนายผลผลิตท่ีเปนสินคาเกษตรและอาหารดวยราคาท่ีเปนธรรม ไดแก 

การจัดใหระบบฐานขอมูลดานอุปสงคและอุปทานผลผลิตท่ีถูกตองครบถวน จัดตั้งตลาดกลางสินคาเกษตรใน

พ้ืนท่ี เพ่ือเปนศูนยกลางรับซ้ือ รวบรวม กระจายผลผลิตและผลิตภัณฑเกษตรแปรรูป พรอมท้ังกําหนดและรักษา

ราคารับซ้ือสินคาใหอยูในราคาสูงเปนธรรมและมีเสถียรภาพ ท้ังขาว พืชไร พืชผัก ไมผล ผลิตภัณฑปศุสัตว 

ท้ังโคเนื้อ แพะ สัตวปกและสัตวน้ําจืด และจัดกิจการคลังสินคา ไซโล โกดังเก็บสินคาและหองเย็นเพ่ือเก็บสํารอง

สินคาเกษตร อาหารและผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปท่ีเนาเสียงายและรักษาคุณภาพเพ่ือรอการจําหนาย  

   (3) การเรงรัดการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรและผลิตภัณฑการเกษตรอินทรียแปรรูป

อยางจริงจังเพ่ือตอบสนองกระแสความตองการบริโภคอาหารและสินคาเกษตรอินทรียของผูบริโภคท้ังในระดับ

จังหวัด ระดับประเทศและระดับโลก กระตุนการบริโภคสินคาเกษตรอินทรียและสินคาเกษตรอินทรียแปรรูป 

   (4) สงเสริมและสนับสนุนการขายสินคาเกษตรทางออนไลน (online) เชน ทาง 

facebook ผานเครือขายการสื่อสารสาธารณะ ซ่ึงปจจุบันมีเกษตรกรกาวหนาบางสวนในบางพ้ืนท่ีชลประทาน

ดําเนินการแลวไดผลดี และเพ่ิมชองทางการตลาดในกลุมตลาดเฉพาะ (Niche Market) มากข้ึน   

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 5-9   บทที่ 5 การกาํหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

   หนวยงานดําเนินการ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย สํานักงานจังหวัด 

  6) การบริหารจัดการและการใชประโยชนทรัพยากรเกษตรอยางมีประสิทธิภาพและ

สมดุลย่ังยืน ดวยวิธีการดังนี้ 

   (1) กําหนดขอบเขตและขนาดพ้ืนท่ีอนุรักษเกษตรและพ้ืนท่ีเกษตรอนุรักษใหมีความ

ถูกตองและชัดเจนและใชใหเกิดประโยชนสูงสุดอยางยั่งยืน 

    (1.1) พ้ืนท่ีอนุรักษเกษตรกรรม ในพ้ืนท่ีศึกษา เปนพ้ืนท่ีท่ีมีความเหมาะสมท้ัง

ศักยภาพทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณสูงตามธรรมชาติ เปนพ้ืนท่ีรับน้ําชลประทานไดอยางสะดวกท้ังในฤดูฝน

และฤดูแลง เปนพ้ืนท่ีท่ีสามารถผลิตสินคาเกษตรท้ังการผลิตขาว พืชผัก ไมผล ไมยืนตน การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา 

และการปศุสัตว ท่ีใหผลตอบแทนสูงท้ังผลผลิตและคุณภาพระดับพรีเม่ียม  

    (1.2) พื้นที่เกษตรอนุรักษ เปนการผลิตสินคาเกษตรและอาหารในเขตพื้นที่ที่มี

สภาพภูมิประเทศ และดินมีความเหมาะสมตอการปลูกพืชในระดับปานกลางหรือในระดับนอย รับน้ําชลประทาน

ไมสะดวก เปนพ้ืนท่ีปลูกออยโรงงาน ทํานาดอน ไมยืนตน ไมผล แปลงหญาเลี้ยงสัตว ไดแก พ้ืนท่ีศึกษาท่ีเปนท่ี

นาดอน ท่ีดําเนินการใชประโยชนควบคูไปกับการอนุรักษดิน น้ําและทรัพยากรการผลิตพรอมกันไปดวย 

   (2) การอนุรักษ พัฒนา สงเสริมเผยแพรเปนวงกวางและใชประโยชนทรัพยากรนวัตกรรม

ภูมิปญญาและพันธุพืช ปศุสัตวและสัตวน้ําท่ีมีอยูในทองถ่ิน รวมท้ังผลผลิตท่ีเปนสินคาเกษตร อาหารและ

ผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปท่ีมีสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร ซ่ึงมีอยูหลากหลายชนิดในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 

   (3) สงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เชน เกษตรอินทรีย เกษตร

ปลอดภัย เกษตรสีเขียว GAP (PGS) เปนตน การนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน แกลบ ตอซังขาว เปลือก 

เมล็ด เปนตน กลับมาแปรรูปเปนพลังงานทดแทน เปนปุยอินทรีย พลังงานชีวภาพหรือการวนกลับมาใชใหม (Bio 

Circular) เปนตน 

   หนวยงานดําเนินการ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  7) การเสริมสรางศักยภาพ ความเขมแข็งและพัฒนาความสามารถของเกษตรกร  

องคกรและสถาบันเกษตรกร องคกรผูใชน้ําในการบริหารจัดการการผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ีศึกษา  ดวย

วิธีการดังนี้  

   (1) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพ้ืนท่ีศึกษาสูการเปนเกษตรกรกาวหนา (Smart 

Farmer) เปนมืออาชีพในการจัดการไรนาท่ีสามารถสรางความม่ังค่ัง ม่ันคงและยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมของตนเอง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสนับสนุนใหเกษตรกรใชโปรแกรม 

Application เพ่ือการเขาถึงและใชประโยชนสาระขอมูลองคความรูทางวิชาการ นวัตกรรม เทคโนโลยี การใช

ทรัพยากรการผลิตทางการเกษตร และขอมูลท่ีเก่ียวของมาปรับใชในการวางแผนดําเนินการผลิต การบริหาร

จัดการและการตลาดผลผลิต การเขาถึงแหลงเงินทุนดอกเบี้ยต่ําคืนทุนในระยะยาว รวมท้ังการสรางรายไดเสริม

นอกภาคเกษตร เชน การใชวัสดุทองถ่ินมาทําเปนเครื่องมือเกษตร และการใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปน

สารปรับปรุงบํารุงดิน เปนตน 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 5-10   บทที่ 5 การกาํหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

   (2) การพัฒนาการรวมกลุมองคกร สถาบัน จดทะเบียนเปนนิติบุคคล เสริมสรางความ

เขมแข็งและพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงานและการสรางเครือขายองคกรเกษตรกรเพ่ือเชื่อมโยงการบริหาร

จัดการการผลิตและผลผลิตรวมท้ังการตลาดท้ังภายในและภายนอกจังหวัด พรอมท้ังพัฒนายกระดับสถาบัน

เกษตรกรใหเขมแข็งเปนสถาบันเกษตรกรที่กาวหนาและทันสมัย (Smart Group) และดําเนินการผลิตแบบ

ครบวงจรในรูปของวิสาหกิจชุมชน  

   (3) สนับสนุนการทําการเกษตรแบบพอเพียงและยั่งยืน ดวยการสงเสริมการทําเกษตร

ผสมผสานและเปนเกษตรอินทรีย ตามเกษตรทฤษฎีใหมและสนับสนุนโครงการพระราชดําริฯ การทําเกษตร

อินทรีย หรือเกษตรธรรมชาติ  

   (4) สงเสริมใหเกษตรกรมีสวนรวมอยางจริงจังในการดําเนินกิจกรรมของกลุมองคกรและ

สถาบันเกษตรกร ดวยการสรางเครือขายระหวางเกษตรกรกับเกษตรกรและองคกรเกษตรกรกับองคกร

เกษตรกรเพ่ือรวมกันดําเนินพัฒนาองคกรและเกษตรกรใหมีความเขมแข็ง 

   หนวยงานดําเนินการ กรมสงเสริมสหกรณ กรมชลประทาน สํานักงานทรัพยากรน้ํา

แหงชาติ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  8) การเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพขีดความสามารถในการสงเสริมและพัฒนาการ

เกษตรแบบบูรณาการขององคกรและบุคลากรในหนวยงานภาครัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 

เปาประสงคเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการพัฒนาแบบบูรณาการท้ังองคกร (Smart Office) และ

ดานบุคลากรภาครัฐใหเปนนักพัฒนาการเกษตรมืออาชีพ (Smart Officer) มีธรรมาภิบาล และพัฒนา

กระบวนการทํางานใหเกิดการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนท่ีศึกษาโครงการอยางตอเนื่อง ดวยวิธีการดังนี้  

   (1) ปลูกสรางจิตสํานึก เพ่ิมพูนองคความรูทักษะ ประสบการณในการปฏิบัติงานตาม

บทบาทหนาท่ี จัดการความรู แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางสมํ่าเสมอจากผูรูหรือผูเชี่ยวชาญตรงใหการสนับสนุน 

         (2) เสริมสรางและพัฒนาความพรอมในการปฏิบัติงานใหกับองคกรภาครัฐดวยการสราง

และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสนับสนุนเครื่องมือท่ีทันสมัยในการปฎิบัติงานเพ่ือใหบริการขอมูล

ขาวสารดานการเกษตร การตลาดผลผลิตและการจัดการทรัพยากรน้ําเปนขอมูลขาวสารท่ีถูกตอง ครบถวนเปน

ปจจุบันท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและความจําเปน   

         (3) เสริมสรางการปฏิบัติงานการสงเสริม สนับสนุนและพัฒนาการเกษตรแบบบูรณาการ

การมีสวนรวมทุกระดับ จังหวัด อําเภอ ตําบล แบบประชารัฐ สรางเครือขายเพ่ือชวยในการปฏิบัติงาน เชน 

อาสาสมัครเกษตรหมูบาน หมอดินอาสาหมูบาน อาสาพัฒนาปศุสัตว ปราชญชาวบาน เปนตน พรอมท้ัง

ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินงานสงเสริมและพัฒนาการเกษตรท่ีเนนท่ีผลลัพธ (outcome) และ

ผลกระทบ (impacts) จากการดําเนินการสงเสริมและพัฒนาการเกษตร  

   หนวยงานดําเนินการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย สํานักงานจังหวัด 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 5-11   บทที่ 5 การกาํหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

  9)  การจัดหาท่ีทํากินใหเกษตรกร ปรับปรุงมาตรการใชประโยชนท่ีดินในเขต สปก. 

เนื่องจากพ้ืนท่ีการเกษตรกรรมโดยสวนใหญในลุมน้ําแมกลองอยูในเขตท่ีดิน สปก. ประกอบกับแนวทางการ

สรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต จําเปนตองดําเนินการในรูปของโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก ซ่ึงอาจ

มีการดําเนินการในลักษณะของการขุดสระเก็บน้ํา จึงจําเปนตองมีกระบวนการขออนุญาตการขุดบอเพ่ือ

เกษตรกรรมหรือขอนําดินท่ีไดจากการขุดบอออกไปนอกบริเวณท่ีดิน สปก. รวมถึงการพัฒนาสงเสริม

การเกษตร อาจจําเปนตองมีการใชท่ีดินเพ่ือกิจการอ่ืนๆ นอกเหนือจากการทําการเกษตร จึงควรมีแนวทางการ

ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถดําเนินงานไดโดยไมขัดกับ

ระเบียบ คณะกรรมการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ดวยวิธีการดังนี้ 

   (1) จัดหาท่ีดินใหแกเกษตรกรผูไมมีท่ีดินของตนเองหรือเกษตรกรท่ีมีท่ีดินเล็กนอยไม

เพียงพอแกการครองชีพไดเชาซ้ือ เชาหรือเขาทําประโยชนโดยรัฐใหความชวยเหลือในการพัฒนาอาชีพ

เกษตรกรรม การปรับปรุงทรัพยากรและปจจัยการผลิต ตลอดจนการผลิตและการจําหนายใหเกิดผลดียิ่งข้ึน 

   (2) การขออนุญาตขุดบอเพ่ือการเกษตรกรรมเกินรอยละหาของเนื้อท่ีท่ีไดรับมอบท่ีดิน

จากการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรมหรือขอนําดิน หรือสิ่งของท่ีไดจากการขุดบอออกไปนอกบริเวณท่ีดินท่ีไดรับ

อนุญาต 

   (3) การอนุญาตใหใชท่ีดินเพ่ือกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอ่ืนๆ ในเขตปฏิรูปท่ีดิน

เพ่ือการศึกษา/ เพ่ือการอนามัยและการสาธารณสุข/ เพ่ือการศาสนา/ เพ่ือกิจการระบบไฟฟาประปา/ เพ่ือ

กอสรางถนนทางลําเลียง/ เพ่ือกอสรางปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรกรรม/ เพ่ือการสงเสริมเกษตรกรรม/ 

เพ่ือกอสรางสถานท่ีนันทนาการ/ เพ่ือจัดสรางศาลาประจําหมูบานท่ีอานหนังสือประจําหมูบานหองสมุด 

(อํานาจเลขาธิการส.ป.ก.) 

   (4) สงเสริมใหประชาชนหรือเกษตรกรปลูกไมยืนตนเศรษฐกิจหรือไมหวงหามท่ีไดรับการ

อนุญาตใหปลูกและใชประโยชนไดตามมาตรา 7 แหงพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับท่ี 8) พ.ศ.2562 ท่ีระบุวา ไม

ชนิดใดท่ีข้ึนในปาจะใหเปนไมหวงหามประเภทใดใหกําหนดโดยพระราชกฤษฏีกา สําหรับไมทุกชนิดท่ีข้ึนใน

ท่ีดินท่ีมีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินไมเปนไมหวงหาม หรือไมท่ีปลูกข้ึนในท่ีดินท่ี

ไดรับอนุญาตใหทําประโยชนตามประเภทหนังสือแสดงสิทธิท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีใหถือวาไมเปนไมหวงหาม 

   หนวยงานดําเนินการ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายท่ีดินแหงชาติ (สคทช.) สํานักงาน

การปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) กรมพัฒนาท่ีดิน กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช 

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 5-12   บทที่ 5 การกาํหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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 5.2.2 การพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว 

  การพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการบริการและการทองเท่ียวใหกับ

ชุมชน ควรพิจารณารูปแบบของกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง โดย

เนนการสรางการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียววิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพ่ือบูรณาการ

การทองเท่ียวกับภาคสวนอ่ืนๆ และใชประโยชนพ้ืนท่ีทองเท่ียวใหเหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

และอนุรักษพ้ืนท่ีทองเท่ียวและทรัพยากรธรรมชาติ ดังนี้ 
 

  1)  การพัฒนาสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียว โดยการประชาสัมพันธและสงเสริมการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เพ่ือเสริมสรางภาคการทองเท่ียวของลุมน้ําแมกลองใหเปนท่ีรูจักแกนักทองเท่ียวหรือผูมา

เยี่ยมเยือน โดยเฉพาะการเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติและแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีชุมชน

ที่สําคัญภายในพ้ืนท่ีลุมน้ํา เพ่ือใหเกิดความเหมาะสมกับชวงเวลาการทองเท่ียว รวมถึงเปนการสรางรายได

ใหกับกลุมธุรกิจทองเท่ียวและประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ดวยวิธีการดังนี้ 

   (1) จัดทําแผนดานการทองเท่ียวใหมีความเชื่อมโยงกันในแตละแหลงทองเท่ียว กิจกรรม

การทองเท่ียว และเหมาะสมกับชวงเวลาในการมาทองเท่ียวสําหรับผูเยี่ยมเยือน  

   (2) ประชาสัมพันธดานการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงธรรมชาติและวิถีชุมชนของลุมน้ํา 

แมกลองแกนักทองเท่ียว เพ่ือดึงดูดผูเยี่ยมเยือนใหมาทองเท่ียวในลุมน้ําแมกลอง 

   (3)  เตรียมความพรอมของกลุมอาชีพทองถ่ินท่ีมีเอกลักษณ หรือเปนจุดเดนของลุมน้ํา 

แมกลอง ในการใหบริการและจําหนายสินคาแกนักทองเท่ียว เพ่ือยกระดับใหเปนแหลงทองเท่ียวของพ้ืนท่ีและ

เพ่ิมรายไดใหกับกลุมอาชีพดังกลาว 

   (4) สนับสนุนการเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวชุมชนและการทองเท่ียวแบบระยะยาว (Long 

stay) เพ่ือรองรับนักทองเท่ียวโดยเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ OTOP  

   หนวยงานดําเนินการ  สํานักงานจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกรมการ

ทองเท่ียว 

  2) พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองรองรับการขยายตัวดานการทองเท่ียว ดวยวิธีการดังนี้ 

   (1) พัฒนาและจัดเตรียมระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอํานวยความสะดวกพ้ืนฐาน รวมถึง

ระบบความปลอดภัยใหมีความเพียงพอในการรองรับจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมมากข้ึนเชน หองน้ําสาธารณะ 

ถนน โรงแรมท่ีพัก รานอาหาร สัญญาณโทรศัพทมือถือ และระบบอินเตอรเนต เปนตน โดยใหองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินจัดเตรียมแผนและประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

   (2) จัดอบรมและการเตรียมความพรอมของกลุมผูประกอบธุรกิจโรงแรม รีสอรท บานพัก

โฮมสเตย ในดานการใหบริการแกผูมาเยี่ยมเยือน เชน การใหขอมูลแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ี การใหขอมูลแหลง

จําหนายสินคามีเอกลักษณหรือเปนจุดเดนของลุมน้ําแมกลอง เปนตน 

   หนวยงานดําเนินการ  สํานักงานปกครองจังหวัด องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกรมการ

ทองเท่ียว 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 5-13   บทที่ 5 การกาํหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 
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  3) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว โดยการมี

สวนรวมของประชาชน ดวยวิธีการดังนี้ 

   (1) การควบคุมคุณภาพน้ําจากแหลงกําเนิดน้ําเสีย สงเสริมการติดตั้งระบบบําบัดน้ําเสีย 

สําหรับบานเรือนและชุมชนท่ีอยูริมน้ํา สงเสริมใหผูประกอบการท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวมีนโยบายในการ

ลดการใชน้ํา และลดการเกิดน้ําเสีย  

   (2) การกําหนดมาตรการแนวทางการใชประโยชนและพัฒนาท่ีดินในพ้ืนท่ีชุมน้ําใหสอดรับ

กับระบบนิเวศและความสมดุลทางธรรมชาติ ปองกันการรุกล้ําแนวเขตทางระบายน้ํา เรงการระบายน้ําในฤดูฝน 

และพิจารณาแนวทางการเก็บกักน้ําใชในฤดูแลง ท้ังนี้ ใหนําขอเสนอแนะแนวทางการใชประโยชนท่ีดินท่ีไดจาก

การจัดทําผังน้ําในลุมน้ําแมกลอง ซ่ึงมีแผนดําเนินการในป 2566 มาประกอบการกําหนดมาตรการดวย 

   (3) จัดการประชาสัมพันธเพ่ือใหความรูแกประชาชนในพ้ืนท่ีและนักทองเท่ียวในดานการ

อนุรักษ และการบริหารจัดการทรัพยากรปาไมและอุทยานแหงชาติเพ่ือปองกันการบุกรุกและทําลาย ทรัพยากร

ปาไม 

   หนวยงานดําเนินการ กรมพัฒนาท่ีดิน กรมสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอม กรมปาไม  

กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 5-14   บทที่ 5 การกาํหนดมาตรการเพ่ือความย่ังยืน 
และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง 



 

บทที่ 6 
การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ

และการมีสวนรวมของประชาชน 

  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

บทท่ี 6 

การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธและการมีสวนรวมของประชาชน 
 

6.1 ผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) 

 ท่ีปรึกษาไดดําเนินการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) เม่ือวันท่ี 8-9 

เมษายน พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงคของการประชุมเพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสารของโครงการ ความเปนมา 

วัตถุประสงค แนวทางและวิธีการศึกษาโครงการ พรอมรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากภาครัฐ เอกชน 

ประชาชนในพ้ืนท่ี และผูท่ีสนใจโครงการ โดยแบงการประชุมออกเปน 2 เวที (รูปท่ี 6.1-1 และรูปท่ี 6.1-2) 

ไดแก  

 -  เวทีท่ี 1 ประกอบดวย พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร มีผูเขารวม

ประชุมท้ังหมดจํานวน 209 คน 

 -  เวทีท่ี 2 ประกอบดวย พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ตาก และอุทัยธานี มีผูเขารวมประชุม

ท้ังหมดจํานวน 144 คน 
 

   
   

   
 

รูปท่ี 6.1-1 ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) : เวทีท่ี 1 

วันท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2564 ณ หอประชุมพิพัฒนมงคล จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-1   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

   
   

   

รูปท่ี 6.1-2 ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ปฐมนิเทศโครงการ) : เวทีท่ี 2 

วันท่ี 9 เมษายน พ.ศ.2564 ณ โรงแรมราชศุภมิตร จังหวัดกาญจนบุรี 
 

 หลังจากการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1) สภาพปญหาในพ้ืนท่ี 

  (1) ปญหาภัยแลง พบวาปญหาภัยแลงในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีสาเหตุมาจากปริมาณฝนตก

นอยเกินไป เกิดภาวะฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน ขาดการวางแผนการบริหารจัดการน้ํา สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีสูง และ

ขาดแหลงเก็บกักน้ํา พ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาดานภัยแลงแสดงดังรูปท่ี 6.1-3 

   ท้ังนี้ความตองการในการจัดการน้ําภาคการผลิต จากการสอบถามดวยแบบสอบถาม 

พบวา สวนใหญตองการใหขุดลอก/ เพ่ิมความจุแหลงน้ําเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ํา ตองการให

พัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ ระบบชลประทานเพ่ิมมากข้ึน พรอมท้ังตองการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็ก/ น้ําบาดาล 

เพ่ือกระจายน้ําไปสูพ้ืนท่ีหางไกลแหลงน้ําธรรมชาติ และเห็นวาควรมีการพัฒนาระบบผันน้ําและระบบเชื่อมโยง 

เพ่ือชวยแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา และเสริมความม่ันคงของน้ําดิบใหแกพ้ืนท่ีไดในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-2   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 6.1-3 พ้ืนท่ีประสบปญหาภัยแลง จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-3   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

  (2) ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค พบวาปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค 

สวนใหญมีสาเหตุมาจากแหลงน้ําอุปโภค-บริโภคไมเพียงพอ และระบบกระจายน้ําประปาชํารุด/ไมครอบคลุม 

ขณะท่ีการปรับปรุงคุณภาพน้ําอุปโภค-บริโภคก็เปนประเด็นสําคัญท่ีผูเขารวมประชุมสวนใหญตองการใหมีการ

แกไขปญหา พ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาดานน้ําอุปโภค-บริโภคแสดงดังรูปท่ี 6.1-4 

   ท้ังนี้ความตองการในการจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค จากการสอบถามดวยแบบสอบถาม 

สวนใหญตองการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดหาแหลงน้ําตนทุน/ สํารองเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหเพียงพอตอความตองการ 

และรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต พรอมท้ังเห็นวาควรมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําสําหรับอุปโภค-

บริโภคใหไดมาตรฐาน และตองการใหขยาย/ เพ่ิมเขตการจายน้ําใหครอบคลุม เพ่ือใหประชาชนไดมีน้ําใชอยาง

ท่ัวถึง 

  (3) ปญหาดานน้ําทวมและอุทกภัย พบวาสวนใหญมีสาเหตุมาจาก สภาพพ้ืนท่ีเปนท่ีลุมต่ํา/

น้ําทะเลหนุน สภาพดินไมอุมน้ํา ขาดแหลงเก็บกักน้ํา มีสิ่งกีดขวางทางเดินของน้ํา และขาดการวางแผนการ

บริหารจัดการน้ําทวม พ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาดานน้ําทวมและอุทกภัยแสดงดังรูปท่ี 6.1-5 

   ท้ังนี้ความตองการในการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย จากการสอบถามดวยแบบสอบถาม 

พบวา รอยละ 36.45 มีความตองการใหขุดลอก/ ปรับปรุงลําน้ําธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรับน้ํา 

รองลงมาคือ รอยละ 24.63 มีความตองการใหปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ํา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบายน้ําใน

หนาฝน ขณะท่ีรอยละ 20.20 เห็นควรใหมีระบบปองกันน้ําทวมชุมชนเมือง รอยละ 16.75 มีความตองการให

หนวยงานท่ีเก่ียวของจัดหาพ้ืนท่ีรับน้ําและแกมลิงในการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย (รูปท่ี 6.1-6) 

 
 

รูปท่ี 6.1-6 ความคิดเห็นตอความตองการในการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

 

 

ขุดลอก/ ปรับปรุงลาํน้ําธรรมชาติ

36%

ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ํา

25%

ระบบปองกันน้ําทวมชุมชนเมือง

20%

จัดหาพ้ืนท่ีรับน้ํา/ แกมลิง 

17%

อ่ืนๆ (บริหารจัดการน้ํา) 2%

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-4   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 6.1-4 พ้ืนท่ีประสบปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 
 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-5   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 6.1-5 พ้ืนท่ีประสบปญหาดานน้ําทวมและอุทกภัย จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-6   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

  (4) ปญหาคุณภาพน้ํา พบวาในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองมีแหลงกําเนิดน้ําเสียมาจากชุมชนท่ีอยู

อาศัย แหลงทองเท่ียว สารเคมีท่ีใชในการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม และการรุกล้ําของน้ําเค็ม แสดงดังรูปท่ี 

6.1-7 

   ท้ังนี้จากการสอบถามดวยแบบสอบถามถึงความตองการในการจัดการคุณภาพน้ํา ผูตอบ

แบบสอบถาม รอยละ 39.05 มีความตองการใหมีการจัดการคุณภาพน้ําโดยการพัฒนาและฟนฟูแมน้ําลําคลอง

ในพื้นที่ รองลงมาคือ รอยละ 20.95 มีความตองการใหเพิ่มประสิทธิภาพการบําบัดน้ําเสียของระบบบําบัด 

น้ําเสียเดิมที่มีอยูในพ้ืนท่ี และรอยละ 13.33 มีความตองการพัฒนา/ ขยายพ้ืนท่ีรวบรวมน้ําเสียใหครอบคลุม

พ้ืนท่ีชุมชนใหมากข้ึนกวาเดิม ขณะท่ีรอยละ 20.95 มีความตองการใหกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ิมเติม เพ่ือ

รองรับน้ําเสียจากกิจกรรมตางๆ (รูปท่ี 6.1-8) 
 

 
 

 

รูปท่ี 6.1-8 ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามตอความตองการในการจัดการคุณภาพน้ํา 
 

  (5) การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ํา และปองกันการพังทลายของดิน พบวาในพ้ืนท่ีลุมน้ํา

แมกลองจะประสบกับปญหาดานการบุกรุกปา/พ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม ปญหาสภาพดินพังทลายงาย และปญหาการ

กัดเซาะตลิ่ง/ชายฝง โดยปญหาการบุกรุกปาจะกระจายตัวอยูดานทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีลุมน้ํา ขณะท่ีปญหา

การกัดเซาะตลิ่งทําใหลําน้ํามีความตื้นเขิน และปญหาการกัดเซาะชายฝงจะเกิดข้ึนเกือบตลอดท้ังแนวชายฝง 

แสดงดังรูปท่ี 6.1-9 

  (6) การบริหารจัดการ พบวาปญหาดานการบริหารจัดการในพ้ืนท่ีสวนใหญเกิดจากการขาด

การรวมกลุม/องคกรในการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ี กลุม/องคกรบริหารจัดการน้ําในและพ้ืนท่ีไมเขมแข็ง/ 

ขาดความรวมมือ และขาดการวางแผนการบริหารจัดการน้ํา สามารถสรุปพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาดานการบริหารจัดการ

ไดดังรูปท่ี 6.1-10 

 

 

กอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 21%

เพ่ิมประสิทธิภาพในการบําบัดน้ําเสีย

21%

พัฒนา/ ขยายพ้ืนท่ีรวบรวมน้ําเสีย 13%

ฟนฟูแมน้ําลําคลอง

39%

อ่ืนๆ 6%

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-7   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 6.1-7 พ้ืนท่ีประสบปญหาดานคุณภาพน้ํา จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 
 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-8   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 6.1-9 พ้ืนท่ีประสบปญหาดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ํา และปองกันการพังทลายของดิน 

 จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-9   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 6.1-10 พ้ืนท่ีประสบปญหาดานการบริหารจัดการ จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-10   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 2) การใหความคิดเห็นตอทิศทาง แนวโนม การพัฒนาในพ้ืนท่ี 

  (1) ศักยภาพ/ จุดเดน ในพ้ืนท่ีท่ีสามารถพัฒนาได พบวา สวนใหญใหความเห็นวาในพ้ืนท่ีมี

ศักยภาพดานเกษตร/เกษตรอุตสาหกรรมที่ทําใหพื้นที่มีโอกาสสามารถพัฒนาไดมากที่สุด โดยพืชที่สําคัญใน

พ้ืนท่ี ไดแก ขาว พืชไร (ออย มันสําปะหลัง ขาวโพดเลี้ยงสัตว) ไมผล (มะพราว สมโอ ลิ้นจี่ เงาะ ทุเรียน) พืชสวน 

และไมดอกไมประดับ รองลงมาคือ มีศักยภาพดานการทองเท่ียว โดยมีท้ังแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ 

โบราณสถาน และแหลงทองเท่ียวเชิงวิถีชีวิตชุมชนกระจายตัวอยูในพ้ืนท่ี นอกจากนี้ในพ้ืนท่ียังมีศักยภาพดาน

การคา/การบริการ และดานอุตสาหกรรม 

  (2) ขอดอย/ ขอจํากัดในพ้ืนท่ีลุมน้ํา พบวามีขอจํากัดท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะของพ้ืนท่ี 

เชน 

   ดานการเกษตร : น้ําเพ่ือการเกษตรไมท่ัวถึงและไมเพียงพอ ตนทุนการผลิตสูง ราคา

ผลผลิตตกต่ํา และคุณภาพผลผลิตไมแนนอน พ้ืนท่ีทายน้ํามีปญหาน้ําเค็มหนุนสูง 

   ดานแหลงน้ํา : น้ําไมเพียงพอ ไมมีแหลงเก็บกักและมีสิ่งกีดขวางทางน้ํา ขาดการสรางการ

รับรูในการจัดสรรน้ํา 

   ดานการทองเท่ียว : ขาดความรูเชิงธุรกิจ ขาดการสงเสริมประชาสัมพันธ และขาดสิ่งอํานวย

ความสะดวกและคุณภาพดานบริการ 

   ดานสิ่งแวดลอม : ยังมีระบบการจัดการขยะ/ ระบบบําบัดน้ําเสียไมครอบคลุม พ้ืนท่ีปายังมี

การถูกบุกรุกเพ่ือทําการเกษตร  

   ดานการใชท่ีดิน : ขาดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน ปญหาพ้ืนท่ีทับซอน/ พ้ืนท่ีปาไม  

  (3) ความตองการตอทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ี ผูเขารวมประชุมมีความตองการใหมีการพัฒนา

พ้ืนท่ีมากท่ีสุดในดานเกษตร/เกษตรอุตสาหกรรม โดยตองการใหภาครัฐมีการประกันราคาสินคาทางการเกษตร 

สนับสนุนการทําเกษตรแบบผสมผสาน จัดหาตลาดจําหนายสินคา และจัดสรรน้ําใหเพียงพอตอการทํา

การเกษตร รองลงมาคือความตองการใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีในดานการทองเท่ียว ดานการคา/การบริการ ดาน

อุตสาหกรรม และอ่ืนๆ (การพัฒนาในลักษณะการอนุรักษพ้ืนท่ีธรรมชาติดั้งเดิม) 

 3) การใหความคิดเห็นตอตัวชี้วัดสําหรับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ในการจัด

ประชุมครั ้งนี้ วิทยากรไดมีการนําเสนอตัวชี้วัดสําหรับการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรในแตละ

ประเด็นประกอบการใหรายละเอียดและเหตุผล เพ่ือใหผูเขารวมประชุมไดแสดงความคิดเห็นและจัดลําดับ

ความสําคัญของตัวชี้วัด แตเนื่องจากเรื่องดังกลาวยากตอการทําความเขาใจของประชาชน ดังนั้นจึงได

ปรับเปลี่ยนเปนการใหผูเขารวมประชุมจัดลําดับความสําคัญวาตัวชี้วัดมิติทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดมิติทางสังคม 

หรือตัวชี้วัดมิติทางสิ่งแวดลอมมีความสําคัญมากกวากัน  

  ท้ังนี้ผูเขารวมประชุมในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ใหความเห็นวาตัวชี้วัดมิติทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดมิติ

ทางสังคม และตัวชี้วัดมิติทางสิ่งแวดลอมมีความสําคัญเทาๆ กันท้ังหมด 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-11   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

6.2 ผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในระดับพ้ืนที่ (กลุมยอย คร้ังที่ 1) 

 การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (กลุมยอย ครั้งท่ี 1) ดําเนินการเม่ือวันท่ี 27-29 ตุลาคม 

พ.ศ.2564 จํานวน 6 เวที (รูปที่ 6.2-1) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอความกาวหนาการศึกษาขอมูลดาน

ศักยภาพและสภาพปญหาในแตละพ้ืนท่ี วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร การพัฒนาพ้ืนท่ี ตัวชี้วัดเปาหมายการ

พัฒนาและทางเลือกการพัฒนาลุมน้ําแมกลอง รวมท้ังรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรุง  ผล

การศึกษาใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีลุมน้ําเพ่ือนําไปสู

การกําหนดทิศทางของทางเลือกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําลุมน้ําแมกลอง 

   
   

   
   

   
   

   

รูปท่ี 6.2-1 ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (กลุมยอย ครั้งท่ี 1) 

ระหวางวันท่ี 27-29 ตุลาคม 2564 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-12   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 สําหรับผูเขารวมประชุมแตละเวทีจะครอบคลุมกลุมเปาหมาย 2 กลุมหลักคือ ภาคประชาชน (70%) 

และภาครัฐ (30%) สรุปจํานวนผูเขารวมประชุมไดดังตารางท่ี 6.2-1 
 

ตารางท่ี 6.2-1 สรุปจํานวนผูเขารวมประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 

กลุมเปาหมาย 
เวทีท่ี (จํานวนคน) รวม 

(คน) 

รอยละ 

(%) 1 2 3 4 5 6 

1. ภาครัฐ (กลุมผูมีอํานาจในการจัดการ)                 

1.1 สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 6 16 18 8 12 8 68 16.63 

1.2 คณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัด 0 0 2 2 2 2 8 1.96 

1.3 หนวยงานรับผิดชอบโครงการ (สทนช.+บริษัทท่ีปรึกษา) 7 15 7 8 12 8 57 13.93 

2. ภาคประชาชน (ผูมีบทบาทในการทําแผนการพัฒนาในพ้ืนท่ี)           

2.1 กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน  31 40 2 4 33 5 115 28.12 

2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 14 15 22 22 34 22 129 31.54 

2.3 กลุมองคกรผูใชนํ้า / เครือขายภาคประชาชน 1 2 6 4 4 15 32 7.82 

รวมท้ังหมด (คน) 60 89 57 46 97 60 409 100.00 

 

 หลังจากการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1) สภาพปญหาและความตองการในพ้ืนท่ีลุมน้ํา 

  (1)  ปญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภค-บริโภค พบวา พ้ืนท่ีตอนบนประสบปญหาขาดแคลนน้ํา

อุปโภค-บริโภค จากระบบกระจายน้ําประปาไมครอบคลุม ปญหาคุณภาพและปริมาณน้ําในการผลิตประปา

เพราะสวนใหญเปนประปาบาดาล/ประปาภูเขา พ้ืนท่ีตอนกลางสวนใหญเปนระบบประปาหมูบานและองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน มีปญหาระบบชํารุดเสียหายจากการใชงาน คุณภาพน้ําผิวดินท่ีนํามาผลิตประปาไมได

มาตรฐานในฤดูฝน/ฤดูแลงทําใหมีตนทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน และขาดการบริหารจัดการท่ีดี ขณะท่ีพ้ืนท่ีตอนลาง

สวนใหญใชน้ําประปาของการประปาสวนภูมิภาค จะประสบปญหาน้ําไมเพียงพอและเขตพ้ืนท่ีจายน้ํายังไม

ครอบคลุมตอความตองการ พ้ืนท่ีท่ีประสบปญหาดานน้ําอุปโภค-บริโภคแสดงดังรูปท่ี 6.2-2 

   สําหรับความตองการในการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค พบวา สวนใหญตองการใหจัดหา

แหลงน้ําสํารอง/น้ําตนทุนเพ่ิมใหเพียงพอตลอดป รองลงมา มีความตองการใหขยาย/เพ่ิมเขตการจายน้ําของ

การประปาสวนภูมิภาคเพ่ิมเติม มีความตองการใหปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาใหไดมาตรฐาน และตองการให

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบประปาโดยเฉพาะของชุมชน    

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-13   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 6.2-2 พ้ืนท่ีประสบปญหาขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวม

ประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-14   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

  (2)  ปญหาดานน้ําภาคการผลิต พบวา พ้ืนท่ีตอนบนของลุมน้ําประสบปญหาขาดแคลนน้ําทํา

การเกษตร โดยมีสาเหตุจากขาดแหลงเก็บกักน้ํา มีขอจํากัดดานสภาพพ้ืนท่ี บางพ้ืนท่ีมีปริมาณฝนตกนอยและ

ฝนท้ิงชวงเปนเวลานาน สวนใหญประสบปญหาขาดแคลนน้ําทุกป มีความรุนแรงในระดับมาก สวนพ้ืนท่ี

ตอนกลางและตอนลางขาดแหลงเก็บกักน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก ขาดการวางแผนการบริหารจัดการน้ํา 

ระบบกระจายน้ําชํารุดเสียหายและไมครอบคลุมพ้ืนท่ีทําการเกษตร สรุปพ้ืนท่ีประสบปญหาดานน้ําภาคการ

ผลิตแสดงดังรูปท่ี 6.2-3 

   สําหรับความตองการในการจัดการน้ําภาคการผลิต พบวา สวนใหญตองการใหขุดลอกเพ่ิม

ความจุแหลงน้ําเดิมใหเพียงพอตลอดป รองลงมา ตองการใหผันน้ําจากแหลงน้ําอ่ืนมาใชประโยชนเพ่ือแกไข

ปญหาการขาดแคลนน้ําในพ้ืนท่ี ตองการใหพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ระบบชลประทานเพ่ิมเติม พัฒนาสระน้ํา

ขนาดเล็กในไรนา และมีความตองการใหบริหารจัดการน้ําตนทุนท่ีมีอยูใหเพียงพอในลุมน้ํา 

  (3) ปญหาน้ําทวมและอุทกภัย พบวา พ้ืนท่ีตอนบนประสบปญหาอุทกภัยจากมีปริมาณฝนตก

มาก ขาดแหลงเก็บกักน้ํา ขาดระบบการระบายน้ําและมีสิ่งกีดขวางทางน้ํา ทําใหเกิดปญหาน้ําทวมสูงในพ้ืนท่ี

ลุมน้ําลําตะเพินตอนบน พ้ืนท่ีตอนกลางขาดพ้ืนท่ีหนวงน้ํา มีปญหารุกล้ําลําน้ํา มีสิ่งกีดขวางทางน้ําท่ีเปน

อุปสรรคตอการระบายน้ํา สวนพ้ืนท่ีตอนลางมีสิ่งกีดขวางทางน้ํา สภาพเปนพ้ืนท่ีลุมต่ําและปญหาน้ําทะเลหนุน

บริเวณปากแมน้ํา สรุปพ้ืนท่ีประสบปญหาน้ําทวมและอุทกภัย ดังแสดงในรูปท่ี 6.2-4 

   สําหรับความตองการในการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย พบวา สวนใหญตองการให

ดําเนินการขุดลอก/ปรับปรุงลําน้ําธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรับน้ํา/การระบายน้ํา รองลงมาตองการให

ดําเนินการปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบายน้ําโดยเฉพาะในฤดูฝน มีความตองการให

พัฒนาระบบระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ จัดหาพ้ืนท่ีรับน้ําและแกมลิงในการจัดการน้ําทวมและอุทกภัยในฤดู

น้ําหลาก และตองการใหกอสรางคันปองกันตลิ่งในพ้ืนท่ีชุมชนท่ีเสี่ยงน้ําทวม 

  (4) ปญหาคุณภาพน้ํา สวนใหญพบในพ้ืนท่ีตอนกลางและตอนลางของพ้ืนท่ีลุมน้ํา มีสาเหตุ

จากโรงงานอุตสาหกรรม ฟารมปศุสัตว แหลงทองเท่ียว สารเคมีการเกษตร และน้ําเสียจากครัวเรือนท่ีบําบัด

ไมไดมาตรฐานแลวปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ รวมท้ังการรุกล้ําของน้ําเค็มบริเวณปากแมน้ํา สรุปพ้ืนท่ีปญหา

ดานคุณภาพน้ํา ดังรูปท่ี 6.2-5 

   สําหรับความตองการในการจัดการคุณภาพน้ํา พบวา สวนใหญตองการใหมีการจัดการ

คุณภาพน้ําโดยการพัฒนาและฟนฟูแมน้ําลําคลอง รองลงมา ตองการใหปรับปรุง/เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบ

บําบัดน้ําเสียท่ีมีอยูเดิม และใหกอสรางระบบบําบัดน้ําเสียเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนขนาดใหญ 

พรอมท้ังพัฒนา/ขยายพ้ืนท่ีรวบรวมน้ําเสียใหครอบคลุมพ้ืนท่ีชุมชนใหมากข้ึนกวาเดิม ตองการใหจัดการน้ําเสีย

จากพ้ืนท่ีเกษตร/การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา/ฟารมปศุสัตว และมีความตองการใหมีมาตรการปองกันน้ําเค็มรุกล้ํา

แมน้ําแมกลอง รวมท้ังบังคับใชกฏหมายกับโรงงานอุตสาหกรรมท่ีปลอยน้ําเสียลงสูลําน้ําสาธารณะ 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-15   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 6.2-3 พ้ืนท่ีประสบปญหาดานน้ําภาคการผลิต จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวม 

ประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-16   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 6.2-4 พ้ืนท่ีประสบปญหาอุทกภัย จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-17   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 6.2-5 พ้ืนท่ีประสบปญหาดานคุณภาพน้ํา จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวม 

ประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-18   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

  (5)  การอนุรักษและฟนฟูปาตนน้ํา และปองกันการพังทลายของดิน พบวา ปญหาพ้ืนท่ีปา

เสื่อมโทรม สวนใหญพบในพ้ืนท่ีตอนบนและดานทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีตอนกลาง มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบการใชที่ดิน/การบุกรุกปา สวนปญหาการกัดเซาะตลิ่งพบมากในพื้นที่ลุมน้ําลําตะเพิน ลําภาชี คลอง

บางสองรอย มีสาเหตุมาจากปริมาณฝนตกมาก ลําน้ําแคบ/ตื้นเขิน สภาพดินเปนดินทราย โดยมีขอเสนอแนะ

คือ การกําหนดโซน (Zoning) การใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี กําหนดแผนงานฟนฟูปาไมท้ัง

ในและนอกเขตอนุรักษ ขุดลอก/สรางเข่ือนปองกันตลิ่งพัง สรุปพ้ืนท่ีประสบปญหาดังรูปท่ี 6.2-6 

  (6) การบริหารจัดการ พบวา ปญหาดานการบริหารจัดการ มีสาเหตุจากขาดฐานขอมูลดาน

แหลงน้ํา/ปริมาณน้ํา กลุมองคการผูใชน้ําในพ้ืนท่ีไมเขมแข็ง โดยมีขอเสนอแนะคือ เสริมสรางความเขมแข็ง

ใหกับกลุมองคกรผูใชน้ํา จัดตั้งองคกรผูใชน้ําเพ่ิมข้ึน เพ่ิมประสิทธิภาพดานการศึกษา วิจัย และพัฒนา

ฐานขอมูลดานน้ําใหเปนปจจุบัน สรางการรับรูใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ และการวางแผนบริหารบูรณาการการมี

สวนรวมของประชาชน สรุปพ้ืนท่ีปญหาดานการบริหารจัดการ ดังรูปท่ี 6.2-7 

 2) ศักยภาพ/จุดเดนของพ้ืนท่ี ท่ีมีโอกาสพัฒนาได  ผูเขารวมประชุมเห็นวาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองมี

ศักยภาพดานเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมท่ีสามารถพัฒนาไดมากท่ีสุด (รูปท่ี 6.2-8) เพราะในพ้ืนท่ีมีแหลง

วัตถุดิบ/ผลผลิตการเกษตรปอนเขาสูกระบวนการแปรรูปในระดับอุตสาหกรรมขนาดเล็ก/กลาง/ใหญภายใน

พ้ืนท่ีลุมน้ํา มีพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญ คือ พืชไร (ขาว ออย มันสําปะหลัง ขาวโพด) ไมผล (มะพราว มะนาว กลวย 

ลิ้นจี่ สมโอ เงาะ ทุเรียน องุน ชมพู) พืชผัก ไมยืนตน (ยางพารา) สัตวเศรษฐกิจ (หมู ไก โคนม โคเนื้อ กระบือ 

เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา) รองลงมาคือ มีศักยภาพดานการทองเท่ียว มีสถานท่ีทองเท่ียวธรรมชาติ โบราณสถาน 

ประเพณี/วัฒนธรรมเฉพาะถ่ิน รวมท้ังสินคาเฉพาะทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณกระจายอยูท่ัวไป 
 

 

รูปท่ี 6.2-8 ศักยภาพ/จุดเดนของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-19   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

รูปท่ี 6.2-6 พ้ืนท่ีประสบปญหาดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ํา และปองกันการพังทลายของดิน 

 จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-20   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 
รูปท่ี 6.2-7 พ้ืนท่ีประสบปญหาดานการบริหารจัดการ จากการแสดงความคิดเห็นของผูเขารวม 

ประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 1 
 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-21   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 3) ความตองการตอทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ี ผูเขารวมประชุมเห็นวาทิศทางการพัฒนาลุมน้ํา      

แมกลอง ควรแบงตามลักษณะจุดเดนและความสําคัญของพ้ืนท่ี ดังนี้  

  (1) พ้ืนท่ีตอนบน สวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษ/ปาตนน้ํา และท่ีราบเชิงเขา มีแหลงน้ําท่ีสําคัญ 

คือ เข่ือนวชิราลงกรณ หวยปลอก หวยขาแขง หวยแมละมุง น้ําแมจัน แมน้ําแควนอย แมน้ําแควใหญ เปนตน 

ผูเขารวมประชุมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในดานการอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไม/แมน้ํา การทองเท่ียวเชิง

อนุรักษผสมผสานวัฒนธรรม การพัฒนาแหลงน้ําชุมชนขนาดเล็ก การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภคท่ีสะอาด/

เพียงพอ และพัฒนาการเกษตรยั่งยืนท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  

  (2) พ้ืนท่ีตอนกลาง สวนใหญเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษและท่ีราบเชิงเขา มีแหลงน้ําท่ีสําคัญ คือ 

เข่ือนศรีนครินทร เข่ือนทาทุงนา อางเก็บน้ําลําตะเพิน แมน้ําแควนอยตอนลาง แมน้ําแควใหญตอนลาง เปนตน 

มีรูปแบบการใชประโยชนท่ีดินหลากหลาย อาทิ ดานการเกษตร (พืชไร ไมผล ไมยืนตน นาขาว) ดานท่ีอยูอาศัย 

ดานปศุสัตว ปาไม และแหลงน้ํา มีพ้ืนท่ีสงเสริมการทองเท่ียวและอุตสาหกรรม ผูเขารวมประชุมเสนอแนะ  

แนวทางการพัฒนาในดานการเกษตรแปรรูป ดานอุตสาหกรรมท่ีรองรับผลผลิตในพ้ืนท่ี การทองเท่ียวธรรมชาติ

และวัฒนธรรมเฉพาะถ่ิน การเพ่ิมมูลคาผลผลิตเกษตร/ปศุสัตวเฉพาะถ่ิน ศึกษาพัฒนาแหลงน้ําในพ้ืนท่ีตนน้ํา 

การผันน้ํามาใชในลุมน้ํา และสงเสริมการจัดตั้งองคกรบริหารจัดการน้ํา 

  (3)  พ้ืนท่ีตอนปลาย สภาพพ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบลุมน้ําแมกลองและบริเวณปากแมน้ํา มี

แหลงน้ําท่ีสําคัญ คือ อางเก็บน้ําทาเคย อางเก็บน้ําสํานักไมเต็ง อางเก็บน้ําหวยมะหาด แมน้ําแควนอยตอนลาง 

แมน้ําแควใหญตอนลาง ลําภาชี มีคลองท่ีสําคัญ คือ คลองดําเนินสะดวก โดยมีเข่ือนแมกลองทําหนาท่ีทดน้ํา

เขาสูระบบชลประทานใหแกเกษตรกรสองฝงแมน้ําในพ้ืนท่ีของจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบรุี ราชบุรี นครปฐม 

เพชรบุรี สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม รวมท้ังยังใชเพ่ือปองกันน้ําทวม ขับไลน้ําเสีย ผลักดันน้ําเค็มทําให

สภาพน้ําในแมน้ําแมกลองมีคุณภาพดี มีรูปแบบการใชประโยชนท่ีดินหลากหลาย ท้ังการเกษตร ประเภท พืชไร 

ไมผล ไมยืนตน นาขาว พืชสวน กลวยไม พืชผัก ท่ีอยูอาศัย ฟารมปศุสัตว สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา มีพ้ืนท่ี

สงเสริมการทองเท่ียว พ้ืนท่ีอนุรักษ พ้ืนท่ีสงเสริมอุตสาหกรรม และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน 

ผูเขารวมประชุมเสนอแนะแนวทางการพัฒนาในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร ดาน

อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตในพ้ืนท่ีและอุตสาหกรรมตอเนื่อง การขนสง/บริการและการคาขายชายแดน การ

ทองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรมเฉพาะถ่ิน การเพ่ิมมูลคาผลผลิตเกษตร/ปศุสัตวเฉพาะถ่ิน การพัฒนาแหลงน้ํา

และบริหารจัดการแหลงน้ําใหเพียงพอภายในลุมน้ํา อาทิ ศึกษาแนวทางการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ําขนาดกลาง 

การผันน้ํา กอสรางสถานีสูบน้ํา พัฒนาระบบกระจายน้ํา การอนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา การบริหารจัดการน้ําและ

สรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ํา 

 

 

. 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-22   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 4) ความคิดเห็นตอทางเลือกเบ้ืองตนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จากการแสดงความคิดเห็น

ของผูเขารวมประชุม พบวา สวนใหญเห็นวา ทางเลือกท่ี 2 :: การพัฒนาพ้ืนท่ีเกษตรพ้ืนถิ่นรวมกับการพัฒนา

ดานการทองเท่ียวตามนโยบายรัฐ เปนทางเลือกท่ีมีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมา ทางเลือกท่ี 4 : การ

พัฒนาตามความตองการของประชาชน ภายใตขอจํากัดของทรัพยากรดินและน้ํารวมกับการพัฒนาดานการ

ทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และทางเลือกท่ี 3 : การพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองเพ่ือการเกษตรอุตสาหกรรมท่ีเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม ตามลําดับ  

 5) ลําดับความสําคัญของแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จากการแสดงความคิดเห็นของ

ผูเขารวมประชุม พบวา สวนใหญเห็นวาดานท่ี 2 :: การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต (เกษตรและ

อุตสาหกรรม) มีความสําคัญมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานท่ี 1 :: การจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค/ ดานท่ี 6 :: การ

บริหารจัดการ/ ดานท่ี 4 :: การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากร/ ดานท่ี 5 :: การอนุรักษฟนฟูสภาพปา

ตนน้ําท่ีเสื่อมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน และดานท่ี 3 :: ดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 

ตามลําดับ ดังแสดงในรูปท่ี 6.2-9 
 

 

รูปท่ี 6.2-9 ความคิดเห็นตอลําดับความสําคัญของแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-23   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

6.3 ผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในระดับพ้ืนที่ (กลุมยอย คร้ังที่ 2) 

 การประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (กลุมยอย ครั้งท่ี 2) ดําเนินการเม่ือวันท่ี 2-4 กุมภาพันธ 

พ.ศ.2565 จํานวน 6 เวที (รูปที่ 6.3-1) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร (SEA) ในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง และรางแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป 

(พ.ศ.2561-2580) พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน เพื่อนํามาปรับปรุงผล

การศึกษาใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียในพ้ืนท่ีลุมน้ําตอไป 
 

   
   

   
   

   
   

   

รูปท่ี 6.3-1 ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (กลุมยอย ครั้งท่ี 2) 

ระหวางวันท่ี 2-4 กุมภาพันธ 2565 

 

 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-24   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 สําหรับผูเขารวมประชุมแตละเวทีจะครอบคลุมกลุมเปาหมาย 2 กลุมหลักคือ ภาคประชาชน (70%) 

และภาครัฐ (30%) สรุปจํานวนผูเขารวมประชุมไดดังตารางท่ี 6.3-1 
 

ตารางท่ี 6.3-1 สรุปจํานวนผูเขารวมประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2 

กลุมเปาหมาย 
เวทีท่ี รวม 

(คน)  

รอยละ 

(%) 1 2 3 4 5 6 

1. ภาครัฐ (กลุมผูมีอํานาจในการจัดการ)                 

1.1 สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 3 6 15 4 10 6 44 9.73 

1.2 คณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัด 0 0 3 2 3 3 11 2.43 

1.3 หนวยงานรับผิดชอบโครงการ (สทนช.+บริษัทท่ีปรึกษา) 7 11 10 7 9 11 55 12.17 

2. ภาคประชาชน (ผูมีบทบาทในการทําแผนการพัฒนาในพ้ืนท่ี)                 

2.1 กํานัน ผูใหญบาน ผูนําชุมชน  5 13 9 3 9 10 49 10.84 

2.2 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 29 42 72 53 18 10 224 49.56 

2.3 กลุมองคกรผูใชนํ้า / เครือขายภาคประชาชน 3 2 9 14 12 29 69 15.27 

รวมท้ังหมด (คน) 47 74 118 83 61 69 452 100.00 

 

 จากการจัดประชุมกลุมยอย ครั้งท่ี 2 ท่ีปรึกษาไดมีการนําเสนอผลการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร (SEA) ในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ซ่ึงผูเขารวมประชุมสวนใหญเห็นดวยตอทิศทางของการ

พัฒนาพ้ืนท่ีเปนลักษณะของการพัฒนาแบบผสมผสาน ระหวางการพัฒนาดานการทองเท่ียว รวมกับการ

พัฒนาดานการเกษตรท่ียังคงไวซ่ึงระบบเพาะปลูกแบบเดิม หรือ การปรับระบบเพาะปลูกในบางลุมน้ํา

สาขาใหมีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

 ท้ังนี้ท่ีปรึกษาไดมีการใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็นตอผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําระดับยุทธศาสตร พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ท้ัง 6 ดาน สรุปไดดังตารางท่ี 6.3-2  
 

ตารางท่ี 6.3-2 ความคิดเห็นตอผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

ระดับยุทธศาสตร พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

ระดับยุทธศาสตร พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

ความคิดเห็นตอผลการศึกษา 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

นอย 

ไมแนใจ 

1) การพัฒนาดานการจัดการนํ้าอุปโภค-บริโภค 81.36 14.69 3.95 0.00 

2) การพัฒนาดานการสรางความม่ันคงของนํ้าภาคการผลิต 73.73 21.19 5.08 0.00 

3) การพัฒนาดานการจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย 67.23 28.81 3.95 0.00 

4) การพัฒนาดานการจัดการนํ้าคุณภาพนํ้า และอนุรักษทรัพยากรนํ้า 27.68 65.82 6.05 0.00 

5) การพัฒนาดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนนํ้าท่ีเส่ือมโทรม และ 

   ปองกันการพังทลายของดิน 

34.18 57.06 8.76 0.00 

6) การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 33.05 27.97 38.98 0.00 
 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-25   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 นอกจากนี้ท่ีปรึกษาไดมีการดําเนินการประชุม โดยแบงกลุมผูเขารวมประชุมเพ่ือรวมจัดทําแผนหลัก 

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ซ่ึงเนนใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางท่ีปรึกษา และกลุมเปาหมาย รวม

แผน/แผนงาน/โครงการท่ีไดรับการเสนอจากผูเขารวมประชุมท้ังหมด 210 โครงการ และมีขอเสนอแนะ

ขอคิดเห็น หรือสภาพปญหาท่ีตองคํานึงถึงภายในพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม สามารถสรุปไดดังนี้ 

 (1) การติดตั้งระบบเตือนภัยและสรางเครือขายแจงเตือนอุทกภัยในระดับลุมน้ํา  

 (2) การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินท้ังลุมน้ําแมกลอง และการกําหนดโซน (Zoning) ใช

ประโยชนท่ีดินใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี   

 (3) การมีสวนรวมในการจัดทําแผนการจัดสรรน้ําเพ่ือการปลูกพืชฤดูแลง  

 (4) การวางแผนบริหารจดัการน้ําจากการระบายน้ําจากเข่ือนศรีนครินทรและเข่ือนวชิราลงกรณท่ีมี

สวนรวมจากกลุมองคกรผูใชน้ํา  

 (5) การทบทวนปริมาณผันน้ําจากลุมน้ําแมกลองมายังลุมน้ําทาจีนและลุมน้ําเจาพระยาใน 

ฤดูแลงใหมีความสอดคลองกับความตองการภายในลุมน้ํา 

 (6) การขยายและเสริมสรางบทบาทกลุมองคกรผูใชน้ําในลุมน้ําแมกลองใหครอบคลุมทุกภาคสวน  
 

6.4 ผลการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ปจฉิมนิเทศโครงการ) 

 

 ท่ีปรึกษาไดดําเนินการจัดประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ปจฉิมนิเทศโครงการ) เม่ือวันท่ี 

23-24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอผลการศึกษาโดยรวมของการประเมินสิ่งแวดลอม

ระดับยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง (SEA) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ.

2561-2580) และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ป พ.ศ.2566-2570 พรอมท้ังรับฟงความ

คิดเห็นและขอเสนอแนะจากทุกภาคสวน เพ่ือนํามาปรับปรุงผลรายงานสรุปผลการศึกษาใหมีความถูกตอง 

ครบถวนสมบูรณตอไป โดยแบงการประชุมออกเปน 2 เวที (รูปท่ี 6.4-1 และรูปท่ี 6.4-2) ไดแก  

 -  เวทีท่ี 1 ประกอบดวย พ้ืนท่ีจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี ตาก และอุทัยธานี มีผูเขารวมประชุม

ท้ังหมดจํานวน 176 คน 

 -  เวทีท่ี 2 ประกอบดวย พ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร มีผูเขารวม

ประชุมท้ังหมดจํานวน 261 คน 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-26   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

กลุมเปาหมาย 
เวทีท่ี 

รวม (คน)  รอยละ (%) 1 2 

1. ภาครัฐ (กลุมผูมีอํานาจในการจัดการ)         

1.1 สวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ 31 37 68 15.53 

1.2 คณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวัด/คณะกรรมการลุมนํ้า 15 22 37 8.45 

1.3 หนวยงานรับผิดชอบโครงการ (สทนช.+บริษัทท่ีปรึกษา) 19 21 41 9.36 

2. ภาคประชาชน (ผูมีบทบาทในการทําแผนการพัฒนาในพ้ืนท่ี)         

2.1 ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 92 91 183 41.78 

2.2 กลุมองคกรผูใชนํ้า ผูประกอบการ เครือขายภาคประชาชน 12 58 70 15.98 

2.3 ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ส่ือมวลชน ฯลฯ 7 32 39 8.90 

รวมท้ังหมด (คน) 176 261 438 100.00 

 

   
   

   
 

รูปท่ี 6.4-1 ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ปจฉิมนิเทศโครงการ) : เวทีท่ี 1 

วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมราชศุภมิตร (มิตรพันธ) อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-27   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 

   
   

   
 

รูปท่ี 6.4-2 ภาพบรรยากาศการประชุมรับฟงความคิดเห็นของประชาชน (ปจฉิมนิเทศโครงการ) : เวทีท่ี 2 

วันท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ณ โรงแรมราชาบุระ อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

 

 หลังจากการรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูเขารวมประชุม สามารถสรุปไดดังนี้ 

 1) ความคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาลุมน้ําแมกลองระดับยุทธศาสตร จากการนําเสนอ 

แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองระดับยุทธศาสตร ท้ัง 6 ดาน ซ่ึงประกอบดวย 18 ประเด็นการพัฒนา 

ผูเขารวมประชุมมากกวารอยละ 70 เห็นดวยอยางยิ่งตอผลการศึกษา แสดงดังตารางท่ี 6.4-1 

ตารางท่ี 6.4-1 ความคิดเห็นตอแนวทางการพัฒนาลุมน้ําแมกลองระดับยุทธศาสตร 

แนวทางการพัฒนา 

ลุมน้ําแมกลองระดับยุทธศาสตร 

ความคิดเห็นตอผลการศึกษา 

เห็นดวย 

มาก 

เห็นดวย 

ปานกลาง 

เห็นดวย 

นอย 

ไมแนใจ 

1) การพัฒนาดานการจัดการนํ้าอุปโภค-บริโภค 83.44 12.95 3.61 0.00 

2) การพัฒนาดานการสรางความม่ันคงของนํ้าภาคการผลิต 76.81 16.56 6.63 0.00 

3) การพัฒนาดานการจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย 72.89 16.57 10.54 0.00 

4) การพัฒนาดานการจัดการนํ้าคุณภาพนํ้า และอนุรักษทรัพยากรนํ้า 83.43 12.05 4.52 0.00 

5) การพัฒนาดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนนํ้าท่ีเส่ือมโทรม  

    และปองกันการพังทลายของดิน 

76.60 19.57 4.82 0.00 

6) การพัฒนาดานการบริหารจัดการ 68.07 24.70 7.23 0.00 

 

  

  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-28   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



      

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

 2) ความคิดเห็นอ่ืนๆ 

  จากการแสดงความคิดเห็นในเวทีการประชุม ผูเขารวมประชุมไดรวมกันเสนอแนะขอคิดเห็น

เพ่ิมเติมตอผลการศึกษา ดังนี้  

  -  เสนอแนะใหมีการศึกษาพัฒนาและสงเสริมการคมนาคมขนสงทางน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง  

  -  ใหขอคิดเห็นตอการพัฒนา (1) ควรมีแหลงเก็บกักน้ําและระบบสงน้ําใหเพียงพอ (2) เพ่ิม

พ้ืนท่ีรองรับน้ําหลากไวใชประโยชน (3) ปรับปรุงคุณภาพน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคใหเปนไปตามหลักสุขาภิบาล 

การรักษาคุณภาพน้ําดิบเพ่ือนํามาผลิตน้ําประปา (4) ลดการชะลางพังทลายของดิน การอนุรักษดิน น้ํา และปา

ในพ้ืนที่ตนน้ํา (5) การแกไขหรือลดปญหาการรุกล้ําของน้ําเค็มดวยแนวทางท่ีเหมาะสม (6) ใชประโยชนจาก

น้ําบาดาล (7) การปรับปรุงคุณภาพน้ํา การพัฒนาและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย และ (8) พิจารณาความ

เหมาะสมการผันน้ําขามลุมน้ํา  

  นอกจากนั้นผูเขารวมประชุมท้ัง 2 เวที เนนย้ําความสําคัญของทรัพยากรน้ํา ท้ังน้ําเพ่ือการ

อุปโภค-บริโภค น้ําเพ่ือภาคการผลิต น้ําเพ่ือการอนุรักษระบบนิเวศ การปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและ

ภัยแลง คุณภาพน้ํา รวมท้ังการบริหารจัดการ โดยการใชหลักการ SEA ทําใหไดมาซ่ึงแผนพัฒนาระยะยาว 20 ป 

และแผนระยะสั้น 5 ป ท่ีสอดคลองกันอยางเหมาะสมท้ังในมิติสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม ตามความ

ตองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผูบริหารหรือหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนํามาพิจารณาขับเคลื่อนตาม

ความพรอมตอไป 

 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 6-29   บทที่ 6 การประชาสัมพันธ มวลชนสัมพันธ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง  และการมีสวนรวมของประชาชน  



 

บทที่ 7 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 



    

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

บทท่ี 7 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 

7.1 บทสรุป  
 

 โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ผลสรุปของการดําเนินโครงการมีดังนี ้
 1) พ้ืนท่ีลุมน้ํา ลุมน้ําแมกลองมีพ้ืนท่ีรวมท้ังสิ้น 30,223.56 ตารางกิโลเมตร ในเชิงกายภาพแบง

พ้ืนท่ีลุมน้ําออกเปน 17 ลุมน้ําสาขา (รูปท่ี 2.2.1-1 และตารางท่ี 2.2.1-1) ครอบคลุมเขตปกครอง 258 ตําบล 

34 อําเภอ ในเขตพ้ืนท่ี 8 จังหวัด ไดแก ตาก อุทัยธานี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม 

และสมุทรสาคร มีแมน้ําแมกลองเปนลําน้ําสายหลัก ลําน้ําสาขาท่ีสําคัญกับกิจกรรมการใชน้ํา ไดแก แควใหญ 

แควนอย ลําตะเพิน และลําภาชี การพัฒนาการเกษตร ชลประทาน และอุตสาหกรรม สวนใหญเกิดข้ึนในเขต

ลุมน้ําแมกลองตอนลาง มีการนําน้ําจากแมน้ําแมกลองไปใชเพ่ือการเพาะปลูก อุปโภคบริโภค และผลักดัน

น้ําเค็มบริเวณปากแมน้ําท้ังในเขตลุมน้ําแมกลอง และลุมน้ําทาจีน ตลอดจนเปนแหลงน้ําท่ีสําคัญของการ

ประปานครหลวง มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,379 มิลลิเมตร โดยปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงสุดจะอยูบริเวณ อ.ทองผาภูมิ 

อ.สังขละบุรี อ.ไทรโยค (จ.กาญจนบุรี) และปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยรายปต่ําท่ีสุดอยูบริเวณ อ.เลาขวัญ อ.ศรีสวัสดิ์ 

อ.ทามะกา อ.ทามวง อ.พนมทวน (จ.กาญจนบุรี) อ.วัดเพลง อ.จอมบึง อ.โพธาราม (จ.ราชบุรี) และมีปริมาณ

น้ําทารายปเฉลี่ยท้ังลุมน้ํา 16,541.67 ลาน ลบ.ม. 
 2) การใชประโยชนท่ีดิน การใชประโยชนท่ีดิน พ.ศ.2563 เปนพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเปนปารอยละ 

67.12 พ้ืนท่ีเกษตรกรรมรอยละ 24.06 พ้ืนท่ีชุมชนรอยละ 2.99 และพ้ืนท่ีอุตสาหกรรมรอยละ 0.32 พ้ืนท่ี

เกษตรกรรม รวมประมาณ 4.545 ลานไร เปนพ้ืนท่ีเกษตรในเขตชลประทานประมาณ 1.303 ลานไร เปน

เกษตรน้ําฝน 3.242 ลานไร 
 3) ทรัพยากรปาไม และพ้ืนท่ีอนุรักษตามกฎหมาย พ้ืนท่ีอนุรักษตามกฎหมาย ประกอบดวย 

พ้ืนท่ีปาสงวนแหงชาติรวม 17,390.14 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 57.50 ของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง สวนใหญ

เปนเขตพ้ืนท่ีปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) เขตอุทยานแหงชาติ 9 แหง เขตหามลาสัตวปา 6 แหง เขตรักษาพันธุ

สัตวปา 5 แหง รวมท้ังสิ้น 18,107.88 ตารางกิโลเมตร (11,317,425 ไร) คิดเปนรอยละ 59.91 ของพ้ืนท่ีลุมน้ํา

แมกลอง ปาชายเลนคงสภาพรวมท้ังสิ้น 16,427 ไร แหลงมรดกโลก 2 แหง ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญ

นเรศวรและหวยขาแขง และกลุมปาแกงกระจาน พ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระหวางประเทศหรือแรมซารไซต 

จํานวน 1 แหง ไดแก ดอนหอยหลอด มีขอบเขตพ้ืนท่ีประมาณ 875 ตารางกิโลเมตร มีพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมี

ความสําคัญระดับนานาชาติ 5 แหง และมีพ้ืนท่ีชุมน้ําท่ีมีความสําคัญระดับชาติ 5 แหง โดยพ้ืนท่ีปาไมในพ้ืนท่ี

ลุมน้ําแมกลอง มีแนวโนมการเปลี่ยนแปลงลดลงจากในอดีต จากการสืบคนขอมูลศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร ของกรมปาไม ป พ.ศ.2564 พบวา มีโครงการฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพเปนปาเสื่อมโทรมในขอบเขต

พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง จํานวน 11 แหง เปนพ้ืนท่ี 5,900 ไร 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 7-1 บทที่ 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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 4) สภาพทางเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ย (GPP) ประจําป 2562 มีมูลคารวมท้ังสิ้น 

1,291,359 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2561 เทากับ 39,050 ลานบาท (รอยละ 3.12) ซึ่งมีมูลคาผลิตภัณฑ  

มวลรวม 1,252,309 ลานบาท รายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรเทากับ 224,003 บาทตอคนตอป เศรษฐกิจหลัก

เปนภาคอุตสาหกรรม (52.22%) รองลงมาเปนภาคบริการ (36.65%) และภาคการเกษตร (11.13%) แนวโนม

ในอนาคต จากศักยภาพของจังหวัดและการสงเสริมของภาครัฐ ทําใหภาคอุตสาหกรรมยังคงมีบทบาทสูงสุดใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีลุมน้ํา ขณะเดียวกัน ผูประกอบการจะพัฒนาศักยภาพดานการคา การลงทุน

และการตลาดใหสูงข้ึน เพ่ือสามารถแขงขันทางการคากับประเทศเพ่ือนบาน อยางไรก็ตาม ภาคอุตสาหกรรม

สวนใหญมีลักษณะเปนอุตสาหกรรมตอเนื่องมาจากภาคการเกษตร เชน อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร 

อุตสาหกรรมน้ําตาล ซ่ึงตองอาศัยฐานการผลิตจากภาคการเกษตร ประกอบกับการประกอบอาชีพของ

ประชากรสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม ดังนั้น การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการเกษตร ท้ังในแงของการ

จัดหา การปรับลด การเพ่ิมประสิทธิภาพ จะเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีลุมน้ํา 
 5) ประชากรและลักษณะทางสังคม พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร

ในป พ.ศ.2562 รวม 1,756,499 คน มีจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 676,983 ครัวเรือน การขยายตัวของประชากร

มีแนวโนมเพ่ิมข้ึน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีตนน้ําและตอนกลางของลุมน้ําแมกลอง ประชากรมีความตองการพ้ืนท่ี

เพ่ือทํากิจกรรมทางเศรษฐกิจ และอยูอาศัยมากข้ึน ขณะท่ีพ้ืนท่ีตอนลางของลุมน้ําแมกลองกลับมีสัดสวน

ประชากรตอลุมน้ําลดลง 
 6) ระบบเมือง การจัดระบบเมืองและบทบาทหนาท่ีของชุมชนเมืองในระดับอนุภาคกลุมจังหวัด

ภาคเหนือตอนลาง 1 กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 2 และกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง พ.ศ.2564 จําแนก

เมืองศูนยกลางในการใหบริการของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองไดตั้งแตระดับอนุภาคจนถึงระดับอําเภอ ซ่ึงมีบทบาทท่ี

หลากหลายท้ังศูนยกลางการทองเท่ียว การคาการลงทุน การเกษตรท่ีสงผลตอการบริหารจัดการน้ํา โดย

ศูนยกลางระดับอนุภาคในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองอยูท่ีอําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มาจนถึงตําบลลุมสุม 

อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มีทิศทางการพัฒนาเปนศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ ประวัติศาสตร 

ภาคตะวันตก และอารยธรรมทวารวด ี
 7) การทองเท่ียว พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองมีศักยภาพสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี มี

ความสําคัญของพ้ืนท่ีในความหลากหลายของแหลงทองเท่ียวท้ังทางธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม 

ประเพณี ชุมชนริมน้ําและพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ียังคงความเปนอัตลักษณ โดยเฉพาะในจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี 

สมุทรสงคราม ที่มีแหลงทองเที่ยวหลากหลาย ทั้งนี้สภาพแวดลอมภายในแหลงทองเที่ยวบางแหงที่หางไกล

ยังตองไดรับการฟนฟูและพัฒนา และสรางความเชื่อมโยงของเสนทางทองเท่ียวในพ้ืนท่ี พรอมท้ังสงเสริมการ

พัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวใหมๆ ท่ีนาสนใจ และมีความเปนไปไดตอไปในอนาคต ปจจุบัน (พ.ศ.2562) พ้ืนท่ี

ลุมน้ําแมกลอง มีจํานวนนักทองเท่ียวและนักทัศนาจรเฉลี่ยรวม 15,628,172 คนตอป มีรายไดจากการ

ทองเท่ียว 44,974 ลานบาท จากผลการประเมินพบวามีอัตราการเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียวโดยเฉลี่ย

ประมาณ 7.44% ตอป โดยในป พ.ศ.2582 พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองจะมีผูเยี่ยมเยือนประมาณ 24.07 ลานคนตอป 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 7-2 บทที่ 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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โดยรายไดจากการทองเท่ียวจะเพ่ิมเปน 67,003 ลานบาท เม่ือพิจารณาจากศักยภาพในการรองรับของพ้ืนท่ี

แหลงทองเท่ียว และศักยภาพในการรองรับของท่ีพักในพ้ืนท่ีลุมน้ําในภาพรวมพบวา ยังคงสามารถรองรับ

จํานวนผูเยี่ยมเยือนในอนาคตอีก 20 ปขางหนาไดอยางเพียงพอ  
 8) การเกษตร พืชหลักทางการเกษตรท่ีสําคัญในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง คือ ออย ขาว มันสําปะหลัง 

ไมผลผสม (มะมวง ลําไย ลิ้นจี่ มะพราว สมโอ กลวยน้ําวา) ไมยืนตน และพืชผัก มีพ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและมี

ฟารมสุกรในพ้ืนท่ีตอนลางของลุมน้ํา ฟารมสุกรมีมากท่ีสุดในเขตจังหวัดราชบุรี รองลงไปเปนจังหวัดเพชรบุรี 

พื้นที่ทําการเกษตรที่ใชน้ําจากลุมน้ําแมกลองแบงเปนสองกลุม กลุมแรกเปนพื้นที่ทําการเกษตรภายในเขต

พื้นที่ลุมน้ําแมกลองประมาณ 4.545 ลานไร แบงเปนพ้ืนท่ีท่ีมีระบบการชลประทานของโครงการขนาดใหญ 

(เฉพาะในเขตพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง) ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และสูบน้ําดวยไฟฟารวมท้ังสิ้น 1.303 ลานไร ท่ีเหลือ

เปนพ้ืนท่ีการเกษตรในเขตอาศัยน้ําฝน 3.242 ลานไร ซ่ึงฤดูแลงสวนใหญไมมีการปลูกพืชเนื่องจากไมมีน้ํา กลุม

ท่ีสองเปนพ้ืนท่ีภายนอกเขตลุมน้ําแมกลองท่ีไดรับน้ําชลประทานของโครงการแมกลองใหญประมาณ 1.442 

ลานไร รวมเปนพ้ืนท่ีการเกษตรท่ีใชน้ําจากลุมน้ําแมกลองประมาณ 5.988 ลานไร  
 9) อุตสาหกรรม ปจจุบันพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีนิคมโรงงานอุตสาหกรรม จํานวน 1 แหง คือ นิคม

อุตสาหกรรมราชบุรี มีโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งอยูในพ้ืนท่ีลุมน้ําจํานวน 2,799 แหง จํานวนเงินลงทุน 

228,389.17 ลานบาท และจํานวนคนงานรวม 137,827 คน โดยโรงงานสวนใหญอยูในหมวดอุตสาหกรรม

อาหาร ขณะเดียวกันก็มีวิสาหกิจชุมชน/เครือขายวิสาหกิจชุมชน จํานวน 1,867 แหง โดยสวนใหญจะอยูใน

พ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําแมกลอง และลุมน้ําสาขาหวยตะเพิน 
 10) การพัฒนาแหลงน้ําและการชลประทาน โครงการพัฒนาแหลงน้ําและการชลประทานใน

ปจจุบันประกอบดวย โครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดใหญ 3 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 26,660 ลาน ลบ.ม. 

และโครงการชลประทานขนาดใหญ 10 โครงการ มีพ้ืนท่ีชลประทานรวม 2.34 ลานไร นอกจากนี้มีโครงการ

พัฒนาแหลงน้ําและการชลประทานขนาดกลาง 18 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 145 ลาน ลบ.ม. มีพ้ืนท่ี

ชลประทานและพ้ืนท่ีรับประโยชนรวม 129,611 ไร และโครงการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กและสูบน้ําดวยไฟฟา 

213 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 57.24 ลาน ลบ.ม. มีพ้ืนท่ีชลประทานและพ้ืนท่ีรับประโยชนรวม 256,090 ไร 

โครงการพัฒนาแหลงน้ําและการชลประทานในอนาคต มีโครงการพัฒนาแหลงน้ําและโครงการชลประทาน

ของกรมชลประทาน 20 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 96.51 ลาน ลบ.ม. มีพ้ืนท่ีชลประทานรวม 83,640 ไร 

และพ้ืนท่ีรับประโยชนรวม 65,585 ไร 
 11) ศักยภาพการใหน้ําบาดาล สภาพอุทกธรณีการใหน้ําของชั้นน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มี

พ้ืนท่ีใหน้ํารวมท้ังลุมน้ําแมกลอง 30,117.82 ตารางกิโลเมตร สวนใหญมีศักยภาพการใหน้ําบาดาล นอยกวา 2 

ลบ.ม./ชั่วโมง ครอบคลุมพ้ืนท่ี 24,666.19 ตารางกิโลเมตร มีศักยภาพน้ําบาดาลท่ีสามารถพัฒนานําไปใชไดโดย

ไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง มีปริมาณท้ังหมด 1,909 ลบ.ม./ป ในป 2564 มี

บอน้ําบาดาลท่ีผานการอนุญาตกรมทรัพยากรน้ําบาดาล 1,915 บอ รวมปริมาณการขออนุญาตใชน้ําบาดาล

ตามใบอนุญาต 160.21 ลาน ลบ.ม./ป และมีบอน้ําบาดาลตื้นรวมท้ังหมด 16,686 บอ คิดเปนปริมาณการใชน้ํา

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 7-3 บทที่ 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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บาดาลระดับตื้น 180.37 ลาน ลบ.ม./ป เม่ือรวมปริมาณการใชน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองจากท่ีกลาวมา

ขางตน พบวา ปริมาณการใชน้ําบาดาลท้ังสิ้นประมาณ 340.58 ลาน ลบ.ม./ป นอยกวาศักยภาพในการพัฒนา

น้ําบาดาลข้ึนมาใชโดยไมกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สําหรับในประเด็นของคุณภาพน้ําบาดาล 

ภาพรวมคุณภาพน้ําบาดาลในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองสวนใหญแสดงลักษณะน้ํากระดางชั่วคราว หรือน้ําออน 

ยกเวนพ้ืนท่ีติดชายฝงทะเลท่ีแสดงลักษณะเปนน้ํากรอยหรือน้ําเค็มจากการรุกล้ําของน้ําทะเล พบมีคาเหล็ก

และแมงกานีสเกินเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคในบางพ้ืนท่ี และพบวามีการปนเปอนฟคัล

โคลิฟอรมแบคทีเรียในหลายพ้ืนท่ีจึงตองตรวจติดตามและเฝาระวังคุณภาพน้ําบาดาลอยางตอเนื่องตอไป 
 12) ความตองการใชน้ํา จากการศึกษาความตองการใชน้ําตามกิจกรรมตางๆ ในปจจุบัน สรุปไดวา

มีปริมาณความตองการใชน้ํารวมท้ังหมด 12,017.20 ลาน ลบ.ม. ประกอบดวย  1) ความตองการใชน้ําเพ่ือ

การเกษตรและชลประทาน มีความตองการใชน้ําเพ่ือการเกษตรรวม 8,135.80 ลาน ลบ.ม. แบงเปนนอกเขต

ชลประทาน 2,862.20 ลาน ลบ.ม. ในเขตชลประทาน 5,273.60 ลาน ลบ.ม. (รวมการสูญเสียในระบบสงน้ํา) 

2) ความตองการใชน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค มีความตองการใชน้ําในสภาพปจจุบันรวม 91.63 ลาน ลบ.ม./ป 

แบงเปนในเขต กปภ. 32.27 ลาน ลบ.ม. และนอกเขต กปภ. 59.36 ลาน ลบ.ม. 3) ความตองการใชน้ําเพ่ือ

การทองเท่ียว ในสภาพปจจุบัน 2.11 ลาน ลบ.ม./ป 4) ความตองการใชน้ําอุตสาหกรรม เทากับ 245.83 

ลาน ลบ.ม./ป 5) ความตองการใชน้ําเพ่ือการปศุสัตว มีปริมาณความตองการใชน้ําในสภาพปจจุบัน 29.18 

ลาน ลบ.ม./ป 6) ความตองการใชน้ําเพ่ือรักษาสมดุลนิเวศในลุมน้ําแมกลอง คิดเปนปริมาณน้ําเฉลี่ยรายป

เทากับ 1,576.00 ลาน ลบ.ม. 7) ความตองการใชน้ําจากลุมน้ําเจาพระยาและลุมน้ําทาจีน อัตราการผันน้ํา

ไปโครงการเจาพระยาฝงตะวันตกตอนลาง ผานคลองจระเข-สามพัน คิดเปนปริมาณน้ําเฉลี่ยรายป 699.37 

ลาน ลบ.ม. ผานคลองทาสาร-บางปลา คิดเปนปริมาณน้ําเฉลี่ยรายป 699.37 ลาน ลบ.ม. อัตราการผันน้ําไป

เพ่ือผลิตน้ําประปาสําหรับการประปานครหลวง ปริมาณไมเกิน 45 ลบ.ม./วินาที ปจจุบันมีปริมาณน้ําท่ีผัน

จริงในคลองสงน้ําประปาเฉลี่ยรายปเทากับ 537 ลาน ลบ.ม. แนวโนมในอนาคตอีก 20 ปขางหนา ปริมาณการ

ใชน้ํารวมจะเพ่ิมเปน 13,458.56 ลาน ลบ.ม. จากการใชน้ําท่ีเพ่ิมข้ึนของกิจกรรมท่ี 1) ถึง 6) ซ่ึงจะทําให

ปริมาณความตองการใชน้ํารวมของท้ังลุมน้ําเขาใกลขีดจํากัดของปริมาณน้ําตนทุนท่ีมีอยูตามสภาพธรรมชาติ

ของลุมน้ํามากยิ่งข้ึน แหลงน้ําสําหรับการอุปโภคบริโภคจากแหลงน้ําบาดาลจะมีปริมาณความตองการใชน้ํา

เพิ่มขึ้น พื้นที่ที่มีแนวโนมขาดแคลนน้ํา ไดแก พื้นที่อําเภอหนองปรือ บอพลอย เลาขวัญ พนมทวน ไทรโยค 

ดานมะขามเตี้ย เมืองกาญจนบุรี ทามวง จังหวัดกาญจนบุรี และอําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี
 13) ศักยภาพของดินท่ีเหมาะสมในการเพาะปลูก ภาพรวมของพ้ืนท่ีทําการเกษตรภายในลุมน้ํา  

แมกลอง พบปญหาการใชประโยชนท่ีดินท่ีไมตรงกับสมรรถนะดิน จากการศึกษาพบวา ศักยภาพของดินท่ี

เหมาะสมเพ่ือการเพาะปลูกพืชในระดับดีถึงปานกลาง สําหรับปลูกขาวจะอยูในพ้ืนท่ีลุมมีท้ังหมด 720,291 ไร 

สําหรับปลูกพืชไรจะอยูในท่ีดอนมีท้ังหมด 2,736,777 ไร สําหรับปลูกไมผลและไมยืนตนมีพ้ืนท่ีท้ังหมด 

2,102,331 ไร แตในปจจุบันมีการใชประโยชนท่ีดินสําหรับทํานาขาวในพ้ืนท่ีดอนท่ีมีการระบายน้ําดี เสี่ยง

ปญหาขาดแคลนน้ําในฤดูกาลเพาะปลูกไดงาย โดยเฉพาะในชวงฝนทิ้งชวงเปนเวลานาน และการปลูกขาวใน

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 7-4 บทที่ 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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ที่ดอนจะใชน้ํามากกวาปลูกในท่ีลุม ในภาพรวมปญหาการใชประโยชนท่ีดินประเภทนี้มีพ้ืนท่ี 125,480 ไร 

นอกจากนี้ยังพบปญหาการใชประโยชนท่ีดินในการปลูกพืชไร/ปลูกไมผล/ไมยืนตนในท่ีลุมท่ีมีการระบายน้ําเลว 

ทําใหเกิดปญหาการระบายน้ําในบริเวณรากพืช สงผลใหผลผลิตต่ํากวาปกติ สงผลใหตนทุนตอไรในการผลิตสูง

แตไดรับผลผลิตต่ํา ปญหาการใชประโยชนท่ีดินประเภทนี้มีพ้ืนท่ี 998,756 ไร และมีปญหาการใชประโยชน

ท่ีดินในท่ีสูงพ้ืนท่ี 593,631 ไร กลาวโดยสรุป ลุมน้ําแมกลองมีศักยภาพของดินท่ีเหมาะสมเพ่ือการเพาะปลูก

พืชในระดับดีถึงปานกลางประมาณ 2.822 ถึง 3.457 ลานไร ดังนั้น การทําการเกษตรในอดีตถึงปจจุบัน 

ประมาณ 1 ใน 3 ของพ้ืนท่ีเพาะปลูกเปนการทําการเกษตรเกินกวาศักยภาพของดินท่ีในลุมน้ํา และพ้ืนท่ี

เกษตรรอยละ 38 เปนการทําการเกษตรท่ีไมตรงกับสมรรถนะดินสงผลใหผลผลิตตอไรต่ํา ผลตอบแทนไม

คุมคาจากการลงทุน แนวโนมในอนาคตสูญเสียความสามารถในการแขงขันทางการตลาด ตลอดจน

กอใหเกิดการเส่ือมโทรมของทรัพยากรดินเร็วย่ิงข้ึน 
 14) สภาพปญหาดานภัยแลงและน้ําอุปโภค-บริโภค พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ประสบกับภาวะภัยแลง

อยูเสมอในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายนของทุกป โดยในชวงระหวางป พ.ศ.2557-2561 มีพื้นที่ทําการเกษตร    

ท่ีไดรับความเสียหายท้ังหมด 31,593 ไร และมีครัวเรือนท่ีไดรับความเดือดรอนท้ังหมดจํานวน 97,424 

ครัวเรือน ในสวนของการจัดการน้ําอุปโภค-บริโภค ในภาพรวมประชากรในพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง มีน้ําใชกวา

รอยละ 80 แตยังคงมีปญหาน้ําอุปโภคบริโภคไมเพียงพอ โดยมีหมูบานท่ียังขาดแคลนระบบประปากระจายตัว

อยูใน 8 ลุมน้ําสาขา มี 5 จังหวัด 12 อําเภอ 20 ตําบล 34 หมูบาน  
 15) สภาพปญหาดานน้ําทวม ในเขตพ้ืนท่ีตอนบนของลุมน้ําแมกลอง : ไดแก แมน้ําแควใหญ 

และแมน้ําแควนอย ลักษณะเปนน้ําปาไหลหลากและดินถลมจากฝนตกหนักบริเวณทายเข่ือน และน้ําหลากจาก   

ลําน้ําสาขาขนาดเล็กไหลลงมาบรรจบกันในเขตท่ีอยูอาศัย สวนใหญเกิดข้ึนในบริเวณจุดบรรจบของลําน้ําสาขา

ยอยๆ ท่ีไมมีการควบคุมน้ําทางดานเหนือน้ํา เชน จุดบรรจบของลําภาชีกับแมน้ําแควนอย และจุดบรรจบของ

หวยตะเพินกับแมน้ําแควใหญ ในเขตลําภาชีและหวยตะเพิน : ในลุมน้ําสาขาลําภาชี และหวยตะเพินยังไมมี 

อางเก็บน้ําควบคุมน้ําในพ้ืนท่ีตอนบน พบวาหวยตะเพินจะมีน้ําทวมในลักษณะน้ําทวมฉับพลัน เนื่องจากความจุ

ของลําน้ํามีขนาดเล็ก แตระดับน้ําจะลดลงอยางรวดเร็ว สวนลําภาชีจะมีปญหาน้ําทวมบริเวณรอยตอระหวาง 

อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และอําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณตําบล

ดานทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ท้ังนี้เนื่องจากเปนบริเวณท่ีเปลี่ยนจากพ้ืนท่ีลาดเอียงเปนพ้ืนท่ี

คอนขางราบ โดยจะเกิดในชวงเวลาท่ีมีฝนตกหนักในเขตพ้ืนท่ีตนน้ํา ในเขตพ้ืนท่ีปากแมน้ําและชายฝงทะเล

ของลุมน้ําแมกลอง : เปนลักษณะของน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีลุมซ่ึงมีท้ังพ้ืนท่ีการเกษตร ท่ีอยูอาศัย และพาณิชยกรรม 

สาเหตุหลักเปนปญหาการระบายน้ําและปญหาของน้ําทะเลหนุน 
 16) คุณภาพน้ําในแหลงน้ํา คุณภาพน้ําแมน้ําแมกลอง มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง ไดแก บริเวณบาน

ทาเรือ อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี บริเวณหนาคายภาณุรังษี อําเภอเมืองราชบุรี บริเวณสะพานเฉลิม

พระเกียรติ 60 พรรษาฯ อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี บริเวณหนาโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหลา 

อําเภอเมืองสมุทรสงคราม และบริเวณสะพานสมเด็จพระศรีสุริเยนทร อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 7-5 บทที่ 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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คุณภาพน้ําในแมน้ําแควนอยมีแนวโนมเสื่อมโทรมลงบริเวณสะพานทาเสา อําเภอไทรโยค และโรงแรมหมูบาน 

ริเวอรแคว อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ขณะท่ีคุณภาพน้ําในแมน้ําแควใหญมีแนวโนมเสื่อมโทรมลง 

บริเวณสะพานทายเข่ือนศรีนครินทร อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุร ี
 17) ศักยภาพในการพัฒนาพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีลุมน้ํามีศักยภาพในการพัฒนาการเกษตรพ้ืนฐานไปสู

อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มีฐานการผลิตสินคาเกษตรท่ีเขมแข็ง ทํานา ปลูกไมผล ไมยืนตน 

มีศักยภาพดานเศรษฐกิจการประมง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และทํานาเกลือ มีศักยภาพสามารถพัฒนาเปน

เมืองศูนยกลางการทองเที่ยวระดับภูมิภาค ทรัพยากรธรรมชาติในเขตปาสงวนและอุทยานแหงชาติเปนพื้นท่ี

ปาตนน้ํา สามารถพัฒนาเปนพ้ืนท่ีนันทนาการ แหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษ เปนแหลงศิลปวัฒนธรรม มีเอกลกัษณ

กลุมชนเผาและพ้ืนท่ีทองเท่ียวศิลปวัฒนธรรม พ้ืนท่ีชายฝงทะเลเปนแหลงการศึกษา/อนุรักษ ปาชายเลน  
 18) ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในพ้ืนท่ีลุมน้ํา ประสบปญหาดานการบุกรุกพ้ืนท่ี

ปาสงวนแหงชาติและอนุรักษปาไมตามกฎหมาย เพ่ือครอบครองพ้ืนท่ีทําการเกษตร มีปญหาดานน้ําเสียในพ้ืนท่ี

แหลงชุมชน แหลงทองเท่ียว ในเขตอําเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี อําเภอ

ศรีสวัสดิ์ อําเภอไทรโยค อําเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี ซ่ึงสาเหตุท่ีสําคัญเกิดจากการปนเปอนของสาร

อินทรียหรือสิ่งปฏิกูลจากการระบายน้ําท้ิงของกิจกรรมโดยรอบ รวมถึงในคลองสาขาของแมน้ําแมกลอง เชน 

คลองดําเนินสะดวก และคลองวัดประดู ท่ีมีคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมมากถึงเสื่อมโทรมตลอดท้ังสาย สาเหตุท่ี

สําคัญเกิดจากการปนเปอนของแบคทีเรียจากการระบายน้ําท้ิงของกิจกรรมท่ียังไมไดผานการบําบัดหรือท่ีผาน

การบําบัดแลวแตยังไมเปนไปตามมาตรฐาน เชน น้ําท้ิงจากชุมชน ฟารมปศุสัตว หรือสถานประกอบการตางๆ 

ปญหากัดเซาะตลิ่งและการตกตะกอนในลําน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําลําภาชีดานทายน้ํากอนท่ีจะไหลลงแมน้ําแควนอย 

ทําใหลําน้ําตื้นเขิน จึงมีผลใหการไหลของน้ําในลําน้ําดานเหนือน้ําชะลอตัวลงและเกิดน้ําทวมลนตลิ่งขึ้นไป

ดานเหนือน้ํา ดังนั้นทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองจึงควรคํานึงถึงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูกันไปดวย 
 19) ผลการวิเคราะหแรงขับเคลื่อนของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา นโยบายของรัฐ มีทิศทางการ

พัฒนามุงสงเสริมใหจังหวัดในพื้นที่ลุมน้ําแมกลอง เปน (1) เมืองเกษตรอุตสาหกรรมปลอดภัยใชเทคโนโลยี

และนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปภาคเกษตรควบคูกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

(2) แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ/การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ/แหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร ศาสนาวัฒนธรรม 

(3) พัฒนาการเชื่อมโยงการคาและการลงทุนระดับสากลท่ีมีความสามารถในการแขงขันและการคาผานแดนสู

เอเชีย ในขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุมน้ําใหความสําคัญกับการพัฒนาในดานเกษตร/เกษตรอุตสาหกรรมมาก

ท่ีสุด โดยสนับสนุนการทําเกษตรแบบผสมผสาน รองลงมาคือใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีในดานการทองเท่ียว ดาน

การคา/การบริการ ดานอุตสาหกรรม ตามลําดับ วิสัยทัศนของการจัดการทรัพยากรน้ําของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

จึงเปนในลักษณะของการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ี โดยคํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของพ้ืนท่ี

เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน  

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 7-6 บทที่ 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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 20) แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําระดับยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําระดับ

ยุทธศาสตรพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ไดมาจากกระบวนการพัฒนาและประเมินทางเลือกในข้ันตอนศึกษาการ

ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร โดยไดมีการนําเสนอผลการดําเนินงานใหผูมีสวนไดเสียในแตละลุมน้ํา

สาขาไดรับทราบ ในการประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1 และครั้งท่ี 2 ซ่ึงผูเขารวมประชุมสวนใหญเห็นดวยกับผลการ

ดําเนินงานดังกลาว โดยทิศทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองในอนาคต จะเปนลักษณะของการ

พัฒนาแบบผสมผสาน ระหวางการพัฒนาดานการทองเท่ียวรวมกับการพัฒนาดานการเกษตร โดยบางลุมน้ํา

สาขายังคงไวซ่ึงระบบเพาะปลูกแบบเดิม ในขณะท่ีบางลุมน้ําสาขาจําเปนตองมีการปรับระบบเพาะปลูกให

เหมาะสมกับศักยภาพและขอจํากัดของดินและน้ําของลุมน้ําสาขานั้นๆ แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง จึงเปนในลักษณะของการสนับสนุนนโยบายการพัฒนาโดยคํานึงถึงขีดความสามารถใน

การรองรับของพ้ืนท่ี และแกปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับการจัดการน้ําเพ่ือการ

พัฒนาอยางยั่งยืน โดยมีการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ใน 6 ดาน ประกอบดวย 

18 ประเด็นการพัฒนา 
 

7.2 ขอเสนอแนะ 
 

 1) การจัดการดานน้ําอุปโภค-บริโภค 
  - การพัฒนาน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคไดพิจารณาจากแหลงน้ําผิวดินเปนหลัก เนื่องจากการ

นําน้ําบาดาลมาใชเพ่ือการอุปโภคบริโภค อาจประสบปญหาเรื่องคุณภาพน้ําบาดาล ไดแก ความเค็มและความ

กระดาง ซ่ึงเปนสาเหตุมาจากลักษณะทางธรณีวิทยาในพ้ืนท่ีลุมน้ํา อยางไรก็ตามในกรณีท่ีตองมีการปรับปรุง

คุณภาพน้ําบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภค จําเปนท่ีจะตองมีการปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาลใหเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกําหนดตามกฎหมายเพ่ือการอุปโภคหรือบริโภค สําหรับวิธีการปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาลท่ีประสบ

ปญหาเรื่องความเค็มและความกระดาง เชน การเติมสารเคมี การกรองแบบกรองชา (ระบบน้ําหยด) และ

ออสโมซิสแบบยอนกลับ (RO) เปนตน 
 2) การจัดการดานการสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิต 
  - จากผลการจําลองสถานการณน้ําแสดงใหเห็นวา ในสภาวะปน้ําปกติ หรือมากกวาปกติ 

ปริมาณน้ําในภาคการเกษตรโดยเฉพาะเขตชลประทานแมกลองใหญยังเพียงพอตอความตองการ สวนพ้ืนท่ี

นอกเขตชลประทานยังพบการขาดน้ํา ท้ังนี้เนื่องจากยังขาดระบบชลประทานท่ีจะกระจายน้ําจากแหลงน้ํา

ตนทุนเขาไปสูพ้ืนท่ีเพาะปลูก แตในสภาวะปน้ํานอยกวาปกติ หรือคาปริมาณน้ําท่ีไหลเขาเข่ือนศรีนครินทรและ

เข่ือนวชิราลงกรณมีคาต่ํากวาเกณฑเฉลี่ย มีแนวโนมวาจะเกิดการขาดแคลนน้ําไดภายในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน

แมกลองใหญในฤดูแลง ดังนั้นในอนาคตในกรณีท่ีมีความตองการนําน้ําจากลุมน้ําแมกลองไปใชเพ่ือกิจกรรม

ภายนอกลุมน้ําเพ่ิมข้ึนจะสงผลกระทบทําใหพ้ืนท่ีเพาะปลูกฤดูแลงในเขตชลประทานแมกลองใหญมีจํานวน

พ้ืนท่ีลดลงได 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 7-7 บทที่ 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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  - พ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองมีศักยภาพของน้ําทาในลําน้ําธรรมชาติ 16,541.67 ลาน ลบ.ม./ป มี

ความตองการใชน้ําของลุมน้ําในปจจุบันรวมประมาณ 12,017.20 ลาน ลบ.ม./ป โดยเปนความตองการใชน้ํา

ภาคการเกษตรสูงถึงปละ 8,135.80 ลาน ลบ.ม./ป ปริมาณน้ําท่ีตองจัดหาเพ่ือสรางความม่ันคงของน้ําภาคการ

ผลิตจําเปนตองดําเนินการในหลายรูปแบบควบคูกัน การพัฒนาแหลงเก็บน้ําทาในลําน้ําสายหลักจําเปนตอง

ดําเนินการเพ่ือเปนแหลงน้ําตนทุนสําหรับฤดูแลง รวมถึงชวยในการบรรเทาอุทกภัยและเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

อยางไรก็ตามการพัฒนาแหลงเก็บน้ําขนาดกลาง ขนาดใหญ อาจกอใหเกิดผลกระทบในเรื่องการใชประโยชน

ท่ีดินปาไม ตลอดจนผลกระทบตอท่ีดินทรัพยสินของราษฎร จึงควรมีการศึกษามาตรการในการปองกันและลด

ผลกระทบ กอนทําการกอสรางเพ่ือบรรเทาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน 
  - บริเวณพ้ืนท่ีหางจากลําน้ําสายหลัก และพ้ืนท่ีดอน จําเปนตองใชการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา

ขนาดเล็กกระจายไปตามแปลงเพาะปลูกของเกษตรกร เกษตรกรผูใชน้ําตองเสียสละท่ีดินบางสวนสําหรับเก็บ

กักน้ําจึงควรมีการรณรงคใหใชน้ําอยางประหยัด หรือเลือกปลูกพืชชนิดท่ีใชน้ํานอยลง  
  - โดยคุณสมบัติดินในลุมน้ํา การขุดสระเก็บน้ําขนาดเล็กควรขุดใหลึกและแคบ และปองกัน

การรั่วซึมเพ่ือลดการสูญเสียน้ํา 
  - แผนบริหารจัดการดานการสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิตตามยุทธศาสตรนี้  

พิจารณาบนพ้ืนฐานของการเกษตรตามแนวทางเลือกท่ี 2 และทางเลือกท่ี 4 ในอนาคตหากรูปแบบการ

เพาะปลูกของเกษตรกรเปลี่ยนไปจากปจจุบัน จะมีผลใหปริมาณน้ําท่ีจัดหา เปลี่ยนแปลงตามไปดวย 
  - การสรางความม่ันคงของน้ําภาคการผลิตพิจารณาจัดหาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตรใหเพียงพอในเขตพ้ืนท่ีชลประทาน รวมกับปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําภาค

การเกษตร สําหรับในเขตเกษตรน้ําฝนเนนการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือเกษตรยังชีพนอกเขตชลประทาน โดย

พิจารณาแหลงน้ําสํารองใหเพียงพอกับความตองการใชน้ําเฉลี่ยในชวงฤดูแลง  
 3) การจัดการดานการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 
  - ในลุมน้ําสาขาลําภาชีและหวยตะเพิน พบวาหวยตะเพินจะมีน้ําทวมในลักษณะน้ําทวม

ฉับพลัน เนื่องจากความจุของลําน้ํามีขนาดเล็ก แตระดับน้ําจะลดลงอยางรวดเร็ว สวนลําภาชีจะมีปญหา      

น้ําทวมบริเวณรอยตอระหวางอําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี และอําเภอดานมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 

โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณตําบลดานทับตะโก อําเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ท้ังนี้เนื่องจากเปนบริเวณท่ีเปลี่ยน

จากพ้ืนท่ีลาดเอียงเปนพ้ืนท่ีคอนขางราบ โดยจะเกิดในชวงเวลาท่ีมีฝนตกหนักในเขตพ้ืนท่ีตนน้ํา หากไมมีการ

ตัดยอดปริมาณน้ําหลาก ควบคูกับการอนุรักษพ้ืนท่ีปาตนน้ํา จะเปนการยากท่ีจะบรรเทาปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ี

นี้ ในเขตพ้ืนท่ีปากแมน้ําและชายฝงทะเลของลุมน้ําแมกลอง : เปนลักษณะของน้ําทวมขังในพ้ืนท่ีลุมซ่ึงมีท้ัง

พ้ืนท่ีการเกษตร ท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรม สาเหตุหลักเปนปญหาการระบายน้ําและปญหาของน้ําทะเลหนุน 

การกําหนดมาตรการบรรเทาอุทกภัยจําเปนตองพิจารณาควบคูไปกับมาตรการทางผังเมือง และตองอาศัย

โครงสรางในการจัดการน้ําหลายอยางรวมกัน ไดแก ระบบระบายน้ําและปองกันน้ําทวมชุมชนสําคัญ อาคาร

ปองกันตลิ่งลําน้ําหลัก แกมลิง/คันกันน้ําลนตลิ่งพ้ืนท่ีลุมต่ํา ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ํา ปรับปรุงทางระบายน้ํา

ของถนน เปนตน 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 7-8 บทที่ 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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 4) การจัดการดานการจัดการคุณภาพน้ํา และอนุรักษทรัพยากรน้ํา 
  - แหลงกําเนิดน้ําเสียท่ีสงผลใหคุณภาพน้ําเสื่อมโทรม มาจากแหลงท่ีสําคัญๆ ไดแก ชุมชน 

สถานประกอบการ โรงงานอุตสาหกรรม ฟารมปศุสัตวและพื้นที่เกษตรกรรม เนื่องจากแหลงกําเนิดน้ําเสีย

บางแหงมีระบบบําบัดน้ําเสียแลวแตประสิทธิภาพในการบําบัดไมเพียงพอ และบางแหงมีการระบายน้ําเสียลง

แหลงน้ําโดยตรงโดยไมผานการบําบัด ในชวงระยะเวลาท่ีผานมาเกษตรกรผูเลี้ยงเพาะเลี้ยงสัตวน้ําพ้ืนท่ีอําเภอ

บานแหลม จังหวัดเพชรบุรี มีการรองเรียนวามีน้ําเสียจากพ้ืนท่ีจังหวัดราชบุรีระบายลงคลองสาขาตางๆ และ

ไหลสูแมน้ําบางตะบูนเปนเหตุใหสัตวน้ําตาย เกิดความเสียหายเปนประจําทุกป จึงควรควบคุมการจัดการน้ําเสีย

จากแหลงกําเนิดตนทาง รวมกับสงเสริม-ประชาสัมพันธใหเกษตรกรในพื้นที่ใชสารเคมีดานการเกษตรอยาง

ถูกวิธี สงเสริมประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีและนักทองเท่ียวรวมกันดูแลรักษาแหลงน้ําผิวดิน 
  - การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของวัชพืชน้ําในคลองสงน้ําและคลองระบายน้ํา กอใหเกิด

ปญหาในการจัดการน้ําในพ้ืนท่ีราบแมกลองในเขตโครงการชลประทาน ไดแก ปญหาผักตบชวาในคลองระบาย

น้ําสายใหญและเปนปญหาใหญในชวงระบายน้ําหลาก ปญหาสาหรายและวัชพืชน้ําในคลองสงน้ําสายใหญท่ี

เปนคลองดิน ผลกระทบของปญหาท่ีเกิดจากวัชพืชน้ําทําใหขวางก้ันการใชน้ําเพ่ือประโยชนในดานการ

ชลประทาน มีผลทําใหความเร็วของน้ําในคลองชลประทานลดลง ถามีปริมาณมากๆ จะชวยเพ่ิมการระเหยของ

น้ําใหมากข้ึน ลดปริมาณของน้ําในคลองสงน้ําเนื่องจากการตายทับถมกัน รวมถึงกอใหเกิดปญหาคุณภาพน้ํา

ตามมา โดยลดปริมาณออกซิเจนในน้ําจากการหายใจในตอนกลางคืนและโดยการเนาสลาย ขวางก้ันทางเดิน

ของแสงแดดท่ีสองผานสูใตน้ํา ทําใหการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตใตน้ําหยุดชะงัก ปริมาณวัชพืชท่ีลอย

ครอบคลุมเต็มผิวน้ําจะขวางก้ันทางเดินของแสงแดดท่ีสองลงสูผิวน้ํา และยังแยงธาตุอาหารตางๆ ท่ีจําเปนตอ

แพลงตอนพืชและแพลงตอนสัตว จําเปนตองมีการจัดการเปนประจําทุกปโดยหนวยงานทองถ่ิน 
 5) การจัดการดานการอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเส่ือมโทรม และปองกันการพังทลายของดิน 
  - การอนุรักษฟนฟูพื้นท่ีปาเพ่ือการอนุรักษและปาตนน้ําใหความสําคัญกับพ้ืนท่ีท่ียังมีสภาพ

เปนปาไมในเขตพื้นที่อนุรักษ ไดแก พ้ืนท่ีอุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาเพ่ือการอนุรักษ (โซน C) 

เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีหนวยงานที่รับผิดชอบดูแลพื้นที่โดยตรง รูปแบบการดําเนินการยึดตามแนวทางของ

สํานักอนุรักษและจัดการตนน้ํา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช โดยใหมีการดําเนินการอยาง

ตอเนื่องตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร นอกจากนั้นควรสงเสริมใหชุมชน มีสวนรวมในการอนุรักษและ

ฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ํา เพื่อใหราษฎรเห็นความสําคัญ วิธีการอยูรวมและใชประโยชนจากปาไมโดยไมบุกรุก

ทําลาย 
 6) การบริหารจัดการน้ํา 
  -  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ตองการองคกรท่ีกํากับดูแลใน

ภาพรวมของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําท้ังระบบ จึงจําเปนตองมีการพัฒนาองคกรผูใชน้ําเพ่ือการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําทุกระดับ การจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา การพัฒนาระบบฐานขอมูล 

รวมท้ังการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 7-9 บทที่ 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   
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  - ในเชิงของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง ภาพรวมของทรัพยากรน้ํา

ในปจจุบันมีน้ําคอนขางพอเพียง แตการใชน้ํายังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไมดีพอ การบริหารจัดการน้ํา

ยังมีปญหาดานการกระจายตัว โครงการชลประทานกระจุกตัวในพ้ืนท่ีตอนลาง ทําใหรายไดเฉลี่ยตอไรของพ้ืนท่ี

ตอนลางมากกวา ผลผลิตตอไรของพ้ืนท่ีตอนบนนอยกวาตอนลางมาก รวมท้ังมีการขาดน้ําเฉพาะพ้ืนท่ี ลักษณะ

ท่ีสําคัญของการจัดการน้ําของลุมน้ําแมกลองมี 3 ประการ ประกอบดวย 1) การใชน้ําหลัก คือ การชลประทาน 

และการผลิตไฟฟาพลังน้ํา 2) การผันน้ําจากลุมน้ําแมกลองไปสนับสนุนลุมน้ําขางเคียง (ทาจีน, เจาพระยา) 

และ 3) รักษาระบบนิเวศปากแมน้ํา ปจจุบันมีความตองการใชน้ํารวมทุกกิจกรรมจากลุมน้ําแมกลองเทากับ 

12,017.20 ลาน ลบ.ม./ป หรือประมาณรอยละ 73 ของปริมาณน้ําทาในลุมน้ํา ทรัพยากรน้ําของลุมน้ําแมกลอง

ในอนาคตจึงมีศักยภาพเพียงพอเฉพาะในปท่ีปริมาณน้ําอยูในเกณฑปกติ หรือมากกวาเกณฑปกติเทานั้น 

สรุปวาแมน้ําแมกลองเปนลุมน้ําท่ีกําลังปด คือยังมีน้ําเหลือใชนอยมากในอนาคตอันใกลจะขาดแคลนน้ํา ดังนั้น 

แนวโนมการพัฒนาโครงการตอไปในอนาคต ท้ังการใชน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลองและการผันน้ําออกนอกลุมน้ํา 

ประเด็นสําคัญท่ีตองคํานึงถึงจึงไมใชคําถามวา “ลุมน้ําแมกลองมีน้ําพอหรือไม” แตเปนคําถามวา “จะ

จัดสรรน้ําใหกับกิจกรรมการใชน้ําตางๆ อยางไรใหพอเพียง” โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาดานการ

บริหารจัดการน้ํา อาทิ การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ํา การสงน้ํา ซ่ึงชวยลดการสูญเสียน้ํา เปนโครงการท่ีมี

ความจําเปนเรงดวน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีลุมน้ําสาขาท่ีราบแมน้ําแมกลอง การจัดการน้ําจากเข่ือนวชิราลงกรณ

และเขื่อนศรีนครินทร ใหสอดคลองกับความตองการใชน้ํา และการผลักดันน้ําเค็ม การบริหารจัดการน้ําใน

อางเก็บน้ําและโครงการชลประทานทุกแหงโดยเนนการจัดการแบบมีสวนรวม การพัฒนาแหลงน้ําขนาดกลาง

และขนาดเล็ก ในเขตลุมน้ําลําภาชี ลําตะเพิน และพ้ืนท่ีบางสวนของแควนอยและแควใหญ เพ่ือแกปญหาดาน

ความยากจน การแกปญหาการขาดแคลนน้ํารุนแรงบริเวณรอยตอลุมน้ําทาจีน (อ.เลาขวัญ และ อ.หวยกระเจา 

จังหวัดกาญจนบุรี)  
 7) การพัฒนาดานการพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร 
  - แผนการสงเสริมการเกษตรในลุมน้ําแมกลอง ไดคํานึงถึงปญหาภาคการผลิตในภาค

การเกษตร จึงมีแนวทางหลายรูปแบบประกอบกัน ประกอบดวย การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร 

เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและผลผลิตตอหนวย โดยพัฒนาการเกษตรแบบครบวงจร เชื่อมโยงอุตสาหกรรมการเกษตร 

จัดโซนนิ่งพ้ืนท่ีพืชเศรษฐกิจ สงเสริมความรูดานการเกษตร การใชเทคโนโลยีชวยในการผลิต การสลับ

หมุนเวียนปลูกพืชผลตอบแทนสูง การพัฒนาศักยภาพดานการผลิตและการแปรรูป สงเสริมการตลาดสินคา

เกษตร และผลิตภัณฑชุมชน จัดหาท่ีดินใหเกษตรกร ปรับปรุงมาตรการใชประโยชนท่ีดินในเขต สปก. สงเสริม

และพัฒนาองคกรทางการเกษตร อยางไรก็ตามในหลายๆ แผนงานข้ึนอยูกับนโยบายภาครัฐ ซ่ึงอยูนอกเหนือ

อํานาจการตัดสินใจของหนวยงานระดับปฏิบัติการ ดังนั้นความสําเร็จของแผนบริหารจัดการดานการพัฒนา

ศักยภาพการผลิตสินคาเกษตร จึงจําเปนตองอาศัยกลไกการขับเคลื่อนในเชิงของรัฐบาลเปนหลัก 
  - การจัดโซนนิ่งพ้ืนท่ีเกษตร ควบคุมการใชประโยชนท่ีดินรวมกับการบริหารจัดการน้ํา จะ

ชวยใหจํานวนผลผลิตทางการเกษตรของพืชเศรษฐกิจแตละชนิดอยูในปริมาณท่ีเหมาะสมกับตลาดรองรับ

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 7-10 บทที่ 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   



    

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาต ิ  รายงานฉบบัสมบูรณ รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (SEA) 

 

ผลผลิต เปนการปองกันผลผลิตลนตลาด รวมถึงเปนการควบคุมปริมาณการใชน้ําเพาะปลูก ชวยลดความ

ขัดแยงในกิจกรรมการใชน้ํา สงผลดีตอการบริหารจัดการน้ําในลุมน้ํา 
 8) การพัฒนาดานการทองเท่ียว 
  - การพัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการบริการและการทองเท่ียว

ใหกับชุมชน ควรพิจารณารูปแบบของกิจกรรมการทองเท่ียวท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ีลุมน้ําแมกลอง 

โดยเนนการสรางการทองเท่ียวเชิงนิเวศ การทองเท่ียวเชิงเกษตร การทองเท่ียววิถีชีวิตและวัฒนธรรม เพ่ือ

บูรณาการการทองเท่ียวกับภาคสวนอ่ืนๆ และใชประโยชนพ้ืนท่ีทองเท่ียวใหเหมาะสมกับศักยภาพการพัฒนา

แหลงทองเท่ียว และอนุรักษพ้ืนท่ีทองเท่ียวและทรัพยากรธรรมชาติ  
 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร 7-11 บทที่ 7 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้าํ พ้ืนที่ลุมน้ําแมกลอง   




