
กรมทรัพยากรน้ํา
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอม

จัดทําโดย
รายงานฉบับสุดท้าย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กันยายน  ๒๕๕๕



กิตติกรรมประกาศ 
 

ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ขอขอบคุณกรมทรัพยากรน้ําที่มอบความไว้วางใจให้เป็นที่ปรึกษาในการดําเนินการศึกษาโครงการ
จัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบในครั้งนี้ และได้ให้ความอนุเคราะห์ข้อมูล
และให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีตลอดระยะเวลาในการดําเนินการ ตลอดจนอํานวยความสะดวกใน
การติดต่อประสานงานกับหน่วยราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ จึงทําให้การดําเนินงานของ
โครงการสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 แล ะ ใ น โ อ ก า สนี้   ภ าค วิ ช า วิ ศ ว ก ร ร มท รั พ ย า ก รน้ํ า  คณะวิ ศ ว ก ร ร ม ส า สต ร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใคร่ขอขอบคุณ หน่วยราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านทรัพยากรน้ําที่ได้
กรุณาให้ความอนุเคราะห์ส่งผู้แทนเข้าร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนายุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในอนาคต
ประกอบด้วย การบริหารจัดการป่าไม้ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภัยน้ําท่วม ดินถล่ม ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการภัยแล้งและการจัดหาน้ําเพื่อสนับสนุนภาคการผลิต รวมทั้งข้อมูลพ้ืนฐาน แผน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ อันเป็นประโยชน์ย่ิงและอํานวยความสะดวกในการดําเนินการ
โครงการจัดทําแผนการบริหารจดัการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบในครั้งนี้ 
 สุดท้ายนี้ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมสาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ขอขอบคุณคณะกรรมการกํากับดูแลงานด้านวิชาการ  คณะกรรมการตรวจการจ้างและฝ่าย
เลขานุการฯที่ได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงาน และอํานวยความสะดวกในการ
ประสานงานอย่างใกล้ชิด จนทําให้การดําเนินโครงการสําเร็จลุล่วงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ   
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                     รายงานฉบับสุดท้าย  
กรมทรัพยากรน้ํา สารบัญ  
 

 ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

รายงานฉบบัสุดท้าย 
 

สารบญั 
 
   หน้า 
 

บทสรุปเนื้อหารายงาน 
สารบัญ     ก  
สารบัญรูป    ช  
สารบัญตาราง    ซ 
 
บทที่ ๑ บทนํา 
๑.๑ ความเป็นมาของโครงการ ๑-๑ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ ๑-๒ 
๑.๓ ขอบเขตการดําเนินงาน ๑-๒ 
 ๑.๓.๑  ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑-๒ 
 ๑.๓.๒  การจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ ๑-๓ 
 ๑.๓.๓  การกําหนดกรอบการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีและกรอบแผนปฏิบัติการ ๑-๓ 
   ในระยะ ๕ ปี 
 ๑.๓.๔  การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ๑-๕ 
๑.๔ พ้ืนที่เป้าหมายและหรือกลุ่มเป้าหมาย ๑-๖ 
 ๑.๔.๑  พ้ืนที่เป้าหมาย ๑-๖ 
 ๑.๔.๒  กลุ่มเป้าหมาย ๑-๖ 
๑.๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑-๖ 
๑.๖ ระยะเวลาดําเนินงาน ๑-๖ 
๑.๗ ผลงานที่จะต้องส่งมอบ ๑-๖ 
 
บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
๒.๑ สภาพลุ่มน้ําและการแบ่งลุ่มน้ํา ๒-๑ 
๒.๒ อุตุนิยมวิทยา ๒-๑ 
๒.๓ ปริมาณน้ําฝน ๒-๕ 
๒.๔ ปริมาณน้ําท่า ๒-๗ 
๒.๕ แหล่งน้ําใต้ดิน ๒-๑๐ 
๒.๖ คุณภาพน้ํา ๒-๑๒ 
๒.๗ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ๒-๑๔ 
๒.๘ ทรัพยากรป่าไม้ ๒-๑๖ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                     รายงานฉบับสุดท้าย  
กรมทรัพยากรน้ํา สารบัญ  
 

 ข มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
    หน้า 
 
๒.๙ ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ๒-๑๗ 
 ๒.๙.๑ ประชากร ๒-๑๗ 
 ๒.๙.๒ เศรษฐกิจ ๒-๒๐ 
๒.๑๐ ทิศทางการพัฒนาด้านการเกษตร ๒-๒๓ 
 ๒.๑๐.๑ โครงสร้างการเกษตรในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ๒-๒๓ 
 ๒.๑๐.๒ การเพิ่มผลผลิตพืชเศรษฐกิจการเกษตร ๒-๒๕ 
๒.๑๑ ทิศทางการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม ๒-๒๘ 
 ๒.๑๑.๑ กลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบัน ๒-๒๘ 
 ๒.๑๑.๒ การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม ๒-๒๙ 
 ๒.๑๑.๓ ทิศทางภาคอุตสาหกรรมในอนาคต ๒-๓๐ 
 ๒.๑๑.๔ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม ๒-๓๒ 
 ๒.๑๑.๕ พ้ืนที่รองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมหลักในอนาคต ๒-๓๔ 
๒.๑๒ ภาคบริการและการท่องเที่ยว ๒-๓๕ 
 ๒.๑๒.๑ ศักยภาพของกลุ่มธุรกิจบริการ ๒-๓๖ 
 ๒.๑๒.๒ ระบบเมืองและชุมชน ๒-๓๖ 
 ๒.๑๒.๓ การจัดระบบเมืองและชุมชนในอนาคต ๒-๓๗ 
 ๒.๑๒.๔ การท่องเที่ยว ๒-๔๐ 
๒.๑๓ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในปัจจุบัน ๒-๔๖ 
๒.๑๔ ความต้องการใช้น้ํา ๒-๔๙ 
๒.๑๕ รูปแบบขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๒-๔๙ 
๒.๑๖ องค์กรจัดการน้ําเบ็ดเสร็จ ๒-๕๔ 
 
บทที่ ๓ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
๓.๑ การจัดการต้นน้ําและป่าไม้ ๓-๑ 
 ๓.๑.๑ สภาพการณ์ป่าไม้ของประเทศไทย ๓-๑ 
 ๓.๑.๒ ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ๓-๔ 
 ๓.๑.๓ แนวทางการแก้ปัญหาป่าไม้ในปัจจุบัน ๓-๕ 
๓.๒ การแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย ๓-๖ 
 ๓.๒.๑ สถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทย ๓-๗ 
 ๓.๒.๒ พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย ๓-๑๐ 
 ๓.๒.๓ ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ๓-๑๕ 
๓.๓ การแก้ไขและบรรเทาภัยแล้ง ๓-๑๕ 
 ๓.๓.๑ สภาพการพัฒนาแหล่งน้ําในปัจจุบัน ๓-๑๖ 
 ๓.๓.๒ สถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทย ๓-๑๘ 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                     รายงานฉบับสุดท้าย  
กรมทรัพยากรน้ํา สารบัญ  
 

 ค มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
    หน้า 
 
 ๓.๓.๓ การขาดแคลนน้ําในภาคการใช้น้ําต่างๆ ๓-๒๑ 
 ๓.๓.๔ สาเหตุและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ๓-๒๔ 
 ๓.๓.๕ ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาแหล่งน้ํา ๓-๒๕ 
๓.๔ การแก้ไขและบรรเทาคุณภาพน้ํา ๓-๒๖ 
๓.๕ การจัดการทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน ๓-๒๗ 
 ๓.๕.๑ สภาพทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน ๓-๒๗ 
 ๓.๕.๒ การดําเนินนโยบายในปัจจุบันด้านทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน ๓-๓๐ 
๓.๖ การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา ๓-๓๑ 
 ๓.๖.๑ สภาพทั่วไปพ้ืนที่ชุ่มน้ํา ๓-๓๑ 
 ๓.๖.๒ ปัญหาพื้นที่ชุ่มน้ํา ๓-๓๒ 
๓.๗ สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ๓-๓๔ 
 
บทที่ ๔ นโยบายและยทุธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจดัการน้ํา 
๔.๑ นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ ๔-๑ 
 ๔.๑.๑ นโยบายน้ําแห่งชาติ ๔-๑ 
 ๔.๑.๒ กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะปี ๒๕๗๐ ๔-๒ 
 ๔.๑.๓ นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ๔-๗ 
 ๔.๑.๔ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ๔-๙ 
 ๔.๑.๕ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ ๔-๑๘ 
๔.๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ในภาคการผลิตที่สําคัญมีผลต่อการบริหารจัดการ ๔-๒๐ 
 ทรัพยากรน้ํา 
 ๔.๒.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ๔-๒๐ 
 ๔.๒.๒ ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม ๔-๒๑ 
 ๔.๒.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว ๔-๒๕ 
๔.๓ แผนการดําเนินงานด้านการบริหารจัดการน้ําของภาครัฐที่ผ่านมา ๔-๒๗ 
 ๔.๓.๑ แผนการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ๔-๒๗ 
 ๔.๓.๒ แผนการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน ๔-๒๙ 
 ๔.๓.๓ แผนพัฒนาการชลประทานระดับลุ่มน้ําอย่างเป็นระบบ ๔-๓๑ 
 ๔.๓.๔ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๔-๓๘ 
๔.๔ นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔-๔๑ 
 ๔.๔.๑ ด้านทรัพยากรป่าไม้ ๔-๔๑ 
 ๔.๔.๒ ด้านภัยแล้งและน้ําท่วม ๔-๔๕ 
 ๔.๔.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม ๔-๕๒ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                     รายงานฉบับสุดท้าย  
กรมทรัพยากรน้ํา สารบัญ  
 

 ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สารบัญ (ต่อ) 
    หน้า 
 

บทที่ ๕ ทิศทางการพฒันาประเทศในระยะ ๒๐ ป ี
๕.๑ กระแสการพัฒนาของโลกที่มีผลต่อประเทศไทย  ๕-๑ 
๕.๒  กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะปี ๒๕๗๐ ๕-๓ 
 ๕.๒.๑ เป้าหมายการพัฒนาประเทศ ๕-๓ 
 ๕.๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญ ๕-๓ 
 ๕.๒.๓  ภาพรวมทิศทางการพัฒนาภาค ๕-๔ 
๕.๓ สภาพการณ์และแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ๕-๘ 
 ๕.๓.๑ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย ๕-๘ 
 ๕.๓.๒ เศรษฐกิจ ๕-๑๐ 
 ๕.๓.๓ ทิศทางของภาคการผลิตที่สําคัญ ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า  ๕-๑๓ 
 ๕.๓.๔ ประชากร ๕-๑๕ 
๕.๔ สรุปแนวโน้มที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรน้ํา ๕-๑๗ 
๕.๕ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา/แผนงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องด้านป่าไม้ ๕-๑๘ 
 ๕.๕.๑ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ๕-๑๘ 
 ๕.๕.๒ กรอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา ๕-๒๓ 
๕.๖ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา/แผนงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องด้านน้ําท่วม ๕-๒๕ 
 ๕.๖.๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๕-๒๕ 
 ๕.๖.๒ พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ๕-๒๖ 
๕.๗ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา/แผนงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องด้านภัยแล้ง ๕-๓๐ 
 ๕.๗.๑ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ๕-๓๐ 
 ๕.๗.๒ กรอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา ๕-๓๒ 
๕.๘ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา/แผนงานของหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ๕-๓๖ 
 ด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๕.๘.๑ กรอบแนวคิดของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา ๕-๓๖ 
 ๕.๘.๒ นโยบายของรัฐที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ๕-๓๙ 
  และสิ่งแวดล้อม 
๕.๙ การวิเคราะห์องค์กรบริหารจัดการน้ํา ๕-๔๐ 
๕.๑๐ การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ...... ๕-๔๒ 
๕.๑๑ การวิเคราะห์โครงสร้างระบบบริหารจัดการด้านน้ําแบบ Ministry-like  
 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ๕-๔๔ 
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กรมทรัพยากรน้ํา สารบัญ  
 

 จ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

     สารบัญ (ต่อ) 
    หน้า 
 

บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
๖.๑ กรอบและทิศทางการบริหารจัดการน้ําในอนาคต ๖-๑ 
 ๖.๑.๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ๔ ปี ๖-๑ 
  (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘)  
 ๖.๑.๒ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ๖-๒ 
๖.๒  การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ๖-๔ 
 ๖.๒.๑ สถานการณ์ทรัพยากรน้ําในภาพรวม ๖-๔ 
 ๖.๒.๒ การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ทรัพยากรน้ํา ๖-๗ 
๖.๓ เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ ๖-๙ 
๖.๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ ๖-๑๐ 
๖.๕   มาตรการและแนวทางปฏิบัติ ๖-๑๑ 
 

บทที่ ๗ แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ป ี
๗.๑ การทบทวนรายงานแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๗-๑ 
๗.๒ ดัชนีช้ีวัดความเพียงพอด้านทรัพยากรน้ํา ๗-๕ 
๗.๓ การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและความวิกฤติของปัญหาในลุ่มน้ํา ๗-๖ 
 ๗.๓.๑ ประเด็นปัญหาที่ทําการวิเคราะห์ ๗-๖ 
 ๗.๓.๒ การจัดลําดับความรุนแรงของสภาพปัญหาในลุ่มน้ํา ๗-๗ 
๗.๔ แผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี ๗-๑๐ 
 ๗.๔.๑ กลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง ๗-๑๐ 
 ๗.๔.๒ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗-๑๔ 
 ๗.๔.๓ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออก ๗-๑๖ 
 ๗.๔.๔ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันตก ๗-๑๗ 
 ๗.๔.๕ กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๗-๑๘ 
 ๗.๔.๖ ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๗-๑๙ 
๗.๕ แผนทางเลือกในแต่ละพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ํา ๗-๑๙ 
๗.๖ โครงการที่เสนอแนะในการแก้ไขปัญหา ๗-๔๖ 
 ๗.๖.๑ แผนงาน/โครงการที่เสนอแนะในทุกลุ่มน้ํา ๗-๕๐ 
 ๗.๖.๒  โครงการที่เสนอแนะในแต่ละกลุ่มลุ่มน้ํา ๗-๕๐ 
 

บทที่ ๘ กรอบแผนปฏบิัติการ ๕ ป ี
๘.๑ การทบทวนแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแต่ละลุ่มน้ําหลัก              ๘-๑ 
 ๘.๑.๑ แนวคิดและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนปฏิบัติการ                              ๘-๑ 
 ๘.๑.๒ การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ                                           ๘-๑ 
 ๘.๑.๓ เกณฑ์ในการจัดลําดับความสําคัญของโครงการระดับลุ่มน้ํา                   ๘-๒ 
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กรมทรัพยากรน้ํา สารบัญ  
 

 ฉ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

     สารบัญ (ต่อ) 
    หน้า 
 
๘.๒ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี                             ๘-๔ 
 ๘.๒.๑ แผนงาน/โครงการที่เสนอแนะในทุกลุ่มน้ํา ๘-๔ 
 ๘.๒.๒ โครงการที่เสนอแนะในแต่ละกลุ่มลุ่มน้ํา ๘-๔ 
๘.๓ เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการกรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี และ ๒๐ ปี ๘-๒๓ 
๘.๔ สรุป  ๘-๒๓ 
 
บทที่ ๙ แนวทางการแปลงแผนไปสูก่ารปฏิบัติ กลไก และการติดตามประเมินผล  
๙.๑ การแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ๙-๑ 
 ๙.๑.๑ กระบวนการประสานเพื่อแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่  ๙-๑ 
 ๙.๑.๒ กลไกในการแปลงแผน ๙-๕ 
๙.๒ การติดตาม ประเมินผล ๙-๕ 
๙.๓ ดัชนีวัดความสําเร็จของงานและโครงการ ๙-๖ 
 
บทที่ ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร ์
๑๐.๑ บทนํา  ๑๐-๑ 
๑๐.๒ วัตถุประสงค์ ๑๐-๑ 
๑๐.๓ กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงานการมีส่วนร่วม ๑๐-๒ 
 ๑๐.๓.๑ การทบทวนเอกสารแผนรวมฯ ทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา ๑๐-๒ 
 ๑๐.๓.๒ กลุ่มเป้าหมาย ๑๐-๒ 
 ๑๐.๓.๓ การประมวลสถานภาพและแบ่งกลุ่มลุ่มน้ํา ๑๐-๓ 
 ๑๐.๓.๔ การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงาน ๑๐-๓ 
 ๑๐.๓.๕ การประชุมระดับกลุ่มลุ่มน้ํา ๑๐-๘ 
๑๐.๔ การประชุมระดับประเทศ ๑๐-๑๔ 
          ๑๐.๔.๑ ผลการประชุมระดับประเทศ ๑๐-๑๕ 
          ๑๐.๔.๒ สรุปผลการประชุม ๑๐-๑๖ 
          ๑๐.๔.๓ การจัดทํารายงานตามข้อเสนอแนะ ๑๐-๑๖ 
 
บทที่ ๑๑ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
๑๑.๑ บทสรุป   ๑๑-๑ 
 ๑๑.๑.๑ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา ๑๑-๓ 
 ๑๑.๑.๒ การแก้ไขปัญหาอุทกภัย ๑๑-๑๐ 
 ๑๑.๑.๓ การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา ๑๑-๑๒ 
๑๑.๒ ข้อเสนอแนะ ๑๑-๑๓ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                     รายงานฉบับสุดท้าย  
กรมทรัพยากรน้ํา สารบัญ  
 

 ช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สารบัญรปู 
รูปที่  หน้า 
 
๒.๑-๑ การแบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็น ๒๕ ลุม่น้ําหลัก ๒-๒ 
๒.๒-๑ ทางเดินและช่วงเวลาการเกิดลมมรสมุและพายุจรของประเทศไทย ๒-๓ 
๒.๒-๒ อุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุดเฉลีย่รายปีของ ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก ๒-๔ 
๒.๒-๓ อัตราการระเหยสูงสุดและตํ่าสุดเฉลี่ยรายปขีอง ๒๕ ลุม่น้าํหลัก ๒-๕ 
๒.๓-๑ ปริมาณฝนรายปีสูงสุด ตํ่าสุดและค่าเฉลี่ยของ ๒๕ ลุม่น้ําหลัก ๒-๖ 
๒.๓-๒ ปริมาณฝนในฤดูฝนสูงสุด ตํ่าสุดและค่าเฉลี่ยของ ๒๕ ลุม่น้ําหลัก ๒-๖ 
๒.๓-๓ ปริมาณฝนในฤดูแล้งสูงสุด ตํ่าสุดและค่าเฉลี่ยของ ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก ๒-๗ 
๒.๔-๑ ปริมาณน้ําท่ารายปีของ ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก ๒-๘ 
๒.๔-๒ ปริมาณน้ําท่าในฤดูฝนของ ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก ๒-๘ 
๒.๔-๓ ปริมาณน้ําท่าในฤดูแล้งของ ๒๕ ลุม่น้ําหลัก ๒-๙ 
๒.๔-๔ ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยต่อประชากรของ ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก ๒-๙ 
๒.๕-๑ แผนที่น้ําบาดาล ๒-๑๑ 
๒.๗-๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๑/๒๕๕๒ ๒-๑๕ 
 
๓.๑-๑ แสดงการเปลี่ยนแปลงป่าไม้จากอดีตถึงปัจจุบัน ๓-๑ 
๓.๓-๑ ปริมาตรเก็บกักน้ําอ่างฯ ขนาดใหญ่และกลางตามแผนพัฒนา ๓-๑๗ 
 เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
๓.๓-๒ พ้ืนที่ชลประทานอ่างฯ ขนาดใหญ่และกลางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๓-๑๗ 
๓.๔-๑ ร้อยละของคุณภาพน้ําผิวดินรายปี ๓-๒๖ 
 
๔.๔-๑ ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ และโครงการตามแผน ๔-๔๓ 
 ปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
 
๕.๖-๑ การกําหนดบุคคลผู้มีอํานาจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ ๕-๒๗ 
 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
๕.๘-๑ ความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมาย นโยบายและแผนที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดการ ๕-๓๗ 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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กรมทรัพยากรน้ํา สารบัญ  
 

 ซ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สารบัญตาราง 
ตารางที่  หน้า 
 

๒.๒-๑ ค่าเฉลี่ยของตัวแปรภูมิอากาศที่สําคัญเป็นรายภาค ๒-๔ 
๒.๕-๑ ปริมาณน้ําที่กักเก็บอยู่ในแอ่งน้ําบาดาล และปริมาณน้ําที่สามารถพัฒนาขึ้นมา ๒-๑๐ 
 ได้โดยไม่เกิดผลกระทบ 
๒.๖-๑ ข้อมูลและเกณฑ์คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําที่สําคัญจําแนกตามลุ่มน้ํา ๒-๑๓ 
๒.๗-๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทย ปี พ.ศ.๒๕๕๑/๒๕๕๒ ๒-๑๔ 
๒.๘-๑ ทรัพยากรป่าไม้ ๒-๑๗ 
๒.๙-๑ ประมาณการประชากรไทย ปี ๒๕๓๘-๒๕๗๐ ๒-๑๘ 
๒.๙-๒ ประชากร เศรษฐกิจและสังคมรายลุ่มน้ํา ๒-๑๙ 
๒.๙-๓ สรุปภาพรวมเศรษฐกิจ ๒-๒๐ 
๒.๑๓-๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในปัจจุบัน ๒-๔๘ 
๒.๑๔-๑ ความต้องการน้ําของกิจกรรมการใช้น้ําต่างๆ  ๒-๕๐ 
๒.๑๕-๑ หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกีย่วข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๒-๕๑ 
 
๓.๑-๑ แสดงสถานภาพพื้นที่ป่าไม้จากอดีตถึงปัจจุบัน ๓-๒ 
๓.๑-๒ สภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน ๓-๓ 
๓.๒-๑ สถิติสถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๕๓ ๓-๙ 
๓.๓-๑ สถิติสถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๕๓ ๓-๒๐ 
๓.๗-๑ สรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๓-๓๕ 
 
๕.๕-๑ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔ ๕-๑๙ 
๕.๕-๒ โครงการและงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔ ๕-๒๐ 
 ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
๕.๕-๓ โครงการและงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔ ๕-๒๑ 
 ของกรมป่าไม้ 
๕.๕-๔ โครงการและงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๔ ๕-๒๒ 
 ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๕.๕-๕ การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ๕-๒๔ 
 กับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้านป่าไม้ 
๕.๗-๑ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ๕-๓๐ 
๕.๗-๒ การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ๕-๓๕ 
 กับแผนปฏิบัติราชการด้านภัยแล้ง 
๕.๙-๑ ผลการวิเคราะห์สถานการณภ์ายนอก-ภายในองค์กรหลักด้านการบริหารจัดการ ๕-๔๑ 
 ทรัพยากรน้ํา 

  

๖.๒-๑ ลักษณะและประเด็นยุทธศาสตร์ทรัพยากรน้ํา ๖-๘ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                     รายงานฉบับสุดท้าย  
กรมทรัพยากรน้ํา สารบัญ  
 

 ฌ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่  หน้า 
 

๗.๓-๑ สรุปผลการวิเคราะห์ดัชนีความเพียงพอด้านทรัพยากรน้ําในระดับลุ่มน้ําหลัก ๗-๘ 
 ของประเทศไทย 
๗.๕-๑ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา ๗-๒๑ 
 ภาคเหนือและภาคกลาง 
๗.๕-๒  แผนทางเลือก การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง ๗-๒๕ 
๗.๕-๓ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา ๗-๒๙ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๗.๕-๔ แผนทางเลือก การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๗-๓๓ 
๗.๕-๕ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา ๗-๓๔ 
 ภาคตะวันออก 
๗.๕-๖  แผนทางเลือก การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันออก ๗-๓๗ 
๗.๕-๗ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา ๗-๓๙ 
 ภาคตะวันตก 
๗.๕-๘  แผนทางเลือก การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันตก ๗-๔๑ 
๗.๕-๙ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา ๗-๔๒ 
 ภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
๗.๕-๑๐  แผนทางเลือก การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๗-๔๕ 
๗.๕-๑๑  แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา ๗-๔๗ 
  ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
๗.๕-๑๒  แผนทางเลือก การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๗-๔๙ 
 
๘.๓-๑  เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ ๘-๒๓ 
๘.๓-๒ เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ ๘-๒๔ 
 กลุ่มลุม่น้ําภาคเหนือและภาคกลาง 
๘.๓-๓ เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ  ๘-๓๐ 
 กลุ่มลุม่น้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๘.๓-๔ เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออก ๘-๓๓ 
๘.๓-๕ เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันตก ๘-๓๕ 
๘.๓-๖ เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๘-๓๗ 
๘.๓-๗ เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๘-๔๐ 
 

๙.๑-๑ หน่วยงานหลักระดับภาค/จังหวัดที่รับผิดชอบการแปลงแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่การปฏิบัติ ๙-๒ 
๙.๑-๒ สํานักงานชลประทานในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน ๙-๓ 
๙.๑-๓ หน่วยงานหลักในการบูรณาการแปลงแผนยทุธศาสตร์ฯ ไปสู่การปฏิบัติ ๙-๓ 
๙.๓-๑ ตัวช้ีวัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ ๙-๗ 



บทที่ ๑  
บทนํา 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                       รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา  บทที่ ๑ บทนํา 

 

 ๑-๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บทที่ ๑ 
บทนํา 

 
 
๑.๑ ความเป็นมาของโครงการ 
 

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมที่มีการทํานาเป็นส่วนใหญ่  ทั้งนี้ เพราะธรรมชาติ 
ด้านทรัพยากรเอื้ออํานวย  น้ําเป็นปัจจัยที่เหลือเฟือในอดีตและหล่อเลี้ยงการเกษตรไทยมานานหลาย
ศตวรรษ   แต่จากการพัฒนาและจัดหาน้ําในรอบ ๕๐ ปีที่ผ่านมา ได้เน้นการจัดหาน้ําเพื่อการเพาะปลูกใน
ฤดูแล้งให้มากขึ้น ทําให้เกิดการใช้น้ําภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเพิ่มของประชากร
และความเข้มข้นของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทําให้มีความต้องการน้ํามากขึ้นเป็นลําดับ จากการพัฒนาใน
อดีตมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลืองขาดมาตรการควบคุมที่ชัดเจน รวมทั้งการพัฒนาและการ
ใช้ทรัพยากรน้ําในด้านต่าง ๆ ทําให้เกิดผลกระทบด้านคุณภาพน้ํา ปัญหาความขัดแย้งด้านความคิดและ
ข้อจํากัดที่จะพัฒนาโครงการแหล่งน้ําเพิ่มขึ้น  ทําให้ประสบปัญหาการจัดหาน้ํามากขึ้นเรื่อย ๆ สิ่งต่าง ๆ 
ดังกล่าวข้างต้น เป็นปัญหาทรัพยากรน้ําที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่าง ๆ ของลุ่มน้ํา ทั้งในพื้นที่ต้นน้ํา กลางน้ํา และ
ปลายน้ํา ทําให้เป็นปัญหาที่เรื้อรังมาโดยตลอด ทั้งปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าต้นน้ําลําธาร การขาดแคลนน้ํา
ในฤดูแล้ง น้ําท่วมในฤดูฝน ปัญหาน้ําเสีย อันเนื่องมาจากการพัฒนา และที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหา
ดําเนินการในลักษณะตามความจําเป็นเฉพาะหน้าหรือตามความต้องการ การกําหนดยุทธศาสตร์ไม่ได้
กําหนดแนวทางหรือมาตรการที่ครอบคลุมในทุกด้าน รวมทั้งขาดการจัดลําดับความสําคัญที่ชัดเจน 
ทําให้การแก้ไขปัญหาไม่มีประสิทธิภาพ ประกอบกับ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ ยัง
ขาดการศึกษา วิเคราะห์ความเชื่อมโยงระหว่างทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ 
อย่างเป็นองค์รวม ขาดยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ได้อย่างสมดุลและยั่งยืน 

 
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย  พ .ศ .  ๒๕๕๐  หมวด  ๕  แนวนโยบายด้านที่ ดิน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา ๘๕ ข้อ (๔) จัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) ในยุทธศาสตร์การพัฒนาบน
ฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กําหนดให้มีการ
จัดการน้ําอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีแนวทางกว้าง ๆ แต่ยังไม่ได้กําหนดรายละเอียดในเรื่องมาตรการต่าง ๆไว้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์บางเรื่องได้มีการจัดทําแผนงาน / โครงการเพื่อดําเนินการไว้แล้ว เช่น การดําเนินการ
ภายใต้แผนการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว และแผนการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการน้ํา
และการชลประทาน และสามารถนําไปสู่การปฏิบัติการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕  และ
งบประมาณประจําปี 

 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากศักยภาพในการพัฒนาน้ําต้นทุนมีจํากัด ไม่สามารถสนองต่อความต้องการใช้

น้ําในทุกกิจกรรมได้ และการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมก็ไม่สามารถแก้ไขได้ทั ้งหมด ด้วยมาตรการใช้
สิ่งก่อสร้าง รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่เข้ามาเกี่ยวข้อง (Cross sectors) เช่น เป้าหมายด้านการเกษตรที่จะมี



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                       รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา  บทที่ ๑ บทนํา 

 

 ๑-๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผลต่อทิศทางการพัฒนาชลประทาน ดังนั้น กรมทรัพยากรน้ํามีภาระหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําในภาพรวมของประเทศ จึงเห็นความจําเป็นที่จะต้องจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ํา
ของประเทศเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใน ๒๐ ปีข้างหน้า 
และการกําหนดกรอบแผนปฏิบัติการฯ ในระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ ๑๑  เพื่อให้หน่วยงานนําไปดําเนินการหรือปรับปรุง แผนปฏิบัติการของหน่วยงานให้
สอดคล้องกับมาตรการและเป้าหมายตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําของประเทศและเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ โดยในขั้นตอนการจัดทําจะต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในพื้นที่เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรของประเทศแบบบูรณาการ ทําให้มีการแก้ไขปัญหา
ทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ มีการใช้น้ําที่มีความทั่วถึงและเป็นธรรมในอนาคต 

 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 
 ๑) เพื่อให้ได้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศและกรอบการพัฒนาใน
ระยะ ๒๐ ปี และการกําหนดกรอบแผนปฏิบัติการฯ ในระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑  ที่ครอบคลุมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบ ใน
ภาพรวมของระดับประเทศ  และระดับกลุ่มลุ่มน้ํา และสอดคล้องสัมพันธ์ กับทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งสามารถสะท้อนให้เห็นเป้าหมายการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ  
 ๒) เพื่อสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้จัดทําแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ ให้สามารถเห็นเป้าหมาย ตัวช้ีวัดและผลประโยชน์
ที่ประชาชนจะได้รับ โดยสอดคล้องกับนโยบายระดับชาติและแผนการพัฒนาของประเทศ 
 
๑.๓ ขอบเขตการดําเนินงาน  
 
๑.๓.๑ ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมและประมวลข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
 
 ทบทวนประเด็นปัญหาการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาพรวมของประเทศ 
นโยบายและแผนงาน / โครงการ โดยใช้ข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน หรือจัดเก็บข้อมูลที่ยังขาดอยู่ 
เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน โดยครอบคลุมประเด็น ดังนี้ 

๑) การประมวลผลการดําเนินการด้านทรัพยากรน้ําและอื่น ๆ ประกอบด้วย มาตรการ 
แผนงาน/โครงการ ของหน่วยงานต่าง ๆ ผลการดําเนินการและผลสัมฤทธ์ิ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคที่
เกิดขึ้นในการดําเนินการ 

๒) การรวบรวมประเด็นด้านทรัพยากรน้ําและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  เช่น ความต้องการในการแก้ไขปัญหา เรื่องที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการจัดการทรัพยากรน้ํา 
มาตรการที่ควรดําเนินการ เป็นต้น เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทําทางเลือก การวิเคราะห์ผลกระทบและการ
กําหนดมาตรการต่าง ๆ  

๓) รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรน้ําและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทํา
ทางเลือกในการพัฒนา และการวิเคราะห์ประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรน้ําและอื่น ๆ  
ศักยภาพและข้อจํากัดในการพัฒนา ความต้องการใช้น้ํา สถานการณ์ขาดแคลนน้ํา อุทกภัยและน้ําเสีย  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                       รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา  บทที่ ๑ บทนํา 

 

 ๑-๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๔) นโยบายระดับชาติและนโยบายเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายด้านการเกษตร  ด้าน
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น  

 
๑.๓.๒ การจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ   

 
จัดทํากรอบแนวคิดและกระบวนการในการจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน

ระยะ ๒๐ ปี ดังนี้ 
๑) การทบทวนสถานการณ์ ด้านทรัพยากรน้ําและอื่นๆที่เกี่ยวข้องผลการดาํเนินงานที่ผ่านมา 
๒)  การทบทวนนโยบาย แผน กฎหมายและมาตรการที่เกี่ยวข้องที่ดําเนินการมาแล้วและที่จะ

ดําเนินการในอนาคต 
๓)  การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อม ภายใน/ภายนอก เพื่อการนําไปสู่การกําหนดแนวคิดและ 

ทิศทางการจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี ข้างหน้า  
๔)  การกําหนดยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดสําคัญ และมาตรการ 
๕)  กระบวนการรับฟังความคิดเห็นสําหรับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากร

น้ําของประเทศ ทั้งนี้ต้องให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชน  ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมใน
กระบวนการวางแผนเพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด 

(๑)  การระดมความคิดเห็นจากผู ้ทรงคุณวุฒิ หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง จัดทําประเด็น
ยุทธศาสตร์ ร่างกรอบแนวทาง มาตรการและการนําไปสู่ทางเลือกที่สามารถปฏิบัติได้  เพื่อให้มีการบูร
ณาการในภาพรวมของการจัดการทรัพยากรน้ําที่สามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ําและสามารถ
สนับสนุนเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ 

(๒) การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ  
จากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ  เอกชนและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระดับประเทศระดับกลุ่มลุ่มน้ํา เพื่อ
ประมวลสถานการณ์ รับฟังความคิดเห็น มาตรการต่างๆ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะความเป็นไป
ได้ นําเสนอไปสู่การปรับปรุงร่างแผนยุทธศาสตร์ ฯ 

 
๑.๓.๓  การกําหนดกรอบการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีและกรอบแผนปฏิบัติการในระยะ ๕ ปี  

 
๑)  การจัดทําทางเลือกที่สามารถตอบสนองเป้าหมายการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําและการ

พัฒนาประเทศ  โดยการจัดทําสภาพจําลองในอนาคต (Scenario) ประกอบด้วย ทางเลือกในการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ํา น้ําท่วมและน้ําเสีย จากปัจจัยหลัก ได้แก่ ศักยภาพการพัฒนา สถานการณ์ด้าน
ทรัพยากรในปัจจุบันและอนาคต   ความต้องการใช้น้ํา จากการพัฒนาในด้านต่าง ๆ  และปัจจัยประกอบ 
ได้แก่ ข้อจํากัดในการพัฒนา นโยบายเฉพาะด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มติคณะรัฐมนตรี  กฎระเบียบต่างๆ  
อนุสัญญา  พันธกรณี ข้อตกลงระหว่างต่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

๒)  การวิเคราะห์แผนทางเลือก โดยการประเมินผลกระทบในด้านต่าง ๆ เช่น 
(๑)  ผลกระทบด้านทรัพยากร 
- ศักยภาพการพัฒนาสูงสุด 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                       รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา  บทที่ ๑ บทนํา 

 

 ๑-๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ความเพียงพอต่อความต้องการในด้านต่าง ๆ  
- การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้ํา 
- ผลกระทบต่อพื้นที่อ่ืน 
(๒)  ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ 
- ผลประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ 
- ผลผลิตในด้านต่าง ๆ  
- การลดความเสียหาย 
(๓)  ผลกระทบด้านสังคม 
- การมีปัจจัยขั้นพื้นฐานเพียงพอ (อุปโภคบริโภค การผลิตเพื่อการยังชีพ) 
- การเพิ่มรายได้ของครัวเรือน (การเกษตร การจ้างงาน) 
- ความต้องการของชุมชน 
(๔)  ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ผลกระทบต่อทรัพยากรอื่น ๆ  
- การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
- การแก้ไขที่ต้องดําเนินการ 

๓) กรอบด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา จัดทําการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี และกรอบ
แผนปฏิบัติการในระยะ ๕ ปี โดยครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดังนี้  

(๑)  การจัดการต้นน้ําเพื่อให้สามารถรักษาปริมาณน้ําที่เหมาะสมกับการใช้และการลด
ผลกระทบจากน้ําหลาก ได้แก่ การฟื้นฟูต้นน้ําและการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นน้ํา 

(๒) การพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อความต้องการด้านอุปโภค บริโภค การเกษตรการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 

-  การพัฒนาน้ําต้นทุนตามศักยภาพทรัพยากรน้ําในประเทศ 
-  การพัฒนาเพิ่มน้ําต้นทุนโดยการผันน้ําทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
-  การจัดการน้ําอุปโภค บริโภคในชนบท 
-  การพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทาน 
-  การพฒันาระบบเกษตรน้ําฝน 
-  การปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ํา 
-  การพัฒนาและอนุรักษ์น้ําบาดาล และการใช้น้ําบาดาลร่วมกับน้ําผิวดิน 

(๓)  การวางแผนรองรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เช่น การวางแผนการพัฒนาเมืองหลัก 
อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับศักยภาพทรัพยากรน้ํา  ประกอบด้วย 

-  เมืองหลัก 
-  พ้ืนที่อุตสาหกรรมเดิม 
-  พ้ืนที่อุตสาหกรรมใหม่ 
-  แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ 

(๔)  การวางแผนการจัดสรรน้ําระดบัลุ่มน้ํา ในลุ่มน้ําที่มีน้ําต้นทุนจํากัดหรือมีการใช้น้ําต้นทุน
ร่วมกันในกิจกรรมการใช้น้ําต่าง ๆ การรักษาความสมดุลระบบนิเวศแหล่งน้ํา  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                       รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา  บทที่ ๑ บทนํา 

 

 ๑-๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๕)  การแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย โดยเพิ่มมาตรการที่สามารถป้องกันและแก้ไขในระยะ
ยาวนอกเหนือจากการป้องกันโดยใช้สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 

-  การพยากรณ์และเตือนภัย 
-  การใช้มาตรการสิ่งแวดล้อม เช่น การป้องกันชุมชน การผันน้ํา ระบายน้ํา 
-  การใช้มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น ผังเมือง รวมทั้งการควบคุมการขุดถมดิน 

การควบคุมการก่อสร้างไม่ให้กระทบด้านการระบายน้ํา 
        - การจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําทางน้ําและพื้นที่ชุ่มน้ํา 

(๖) กลไกการบริหารจัดการเชิงบูรณาการที ่สามารถเชื ่อมโยงการแก้ไขปัญหาทั ้งใน
ระดับประเทศ  ระดับลุ่มน้ําและระดับพ้ืนที่ 

๔) กรอบการจัดการในด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ํา จัดทํากรอบ
แนวทาง/ข้อเสนอ เพื่อเสนอให้หน่วยงานตามภารกิจนําไปจัดทํารายละเอียดต่อไป 

(๑)  การพัฒนาในพื ้นที ่การเกษตรที ่ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื ้นที ่ชลประทาน 
ประกอบกับ 

-  การพัฒนาด้านพืชและเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
-  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรและการตลาด 
-  การพัฒนาในพื้นที่ที่มีข้อจํากัดมาก (ไม่มีศักยภาพแหล่งน้ํา และทรัพยากรดินไม่

เหมาะสม) 
 
(๒)  การจัดการมลพิษทางน้ํา 
(๓) การเตรียมการรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔)  การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ําในด้านอื่น ๆ เช่น การขนส่งและพลังงานทดแทน  
(๕)  อ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 

๕)  การกําหนดมาตรการและแนวทางในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตามประเมินผล 
ตัวช้ีวัดและการจัดลําดับความสําคัญ เพื่อเป็นแนวทางในการนําไปปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างเหมาะสมและ
ตรงกับความต้องการของพื้นที่รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต 

๖)  การรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีและกรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 
 
๑.๓.๔ การมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 

 
๑) การประชุมปรึกษาหารือผู้ทรงคุณวุฒิ/หน่วยงานในประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆโดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ศักยภาพและข้อจํากัดที่สามารถนําไปสู่การกําหนดเป้าหมายและ
มาตรการที่เหมาะสม 

๒) การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในกลุ่มลุ่มน้ํา เพื่อรับฟังความเห็นปัญหาของพื้นที่ 
การพิจารณายุทธศาสตร์และมาตรการที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ กรอบแผนการพัฒนาในระยะ ๕ ปี และกรอบ
แผนปฏิบัติการในระยะ ๕ ปี 

๓) การประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นในระดับประเทศ เพื่อรับฟังความเห็นร่างแผน
ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการกรอบแผนการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี และกรอบแผนปฏิบัติการใน 
ระยะ ๕ ปี 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                       รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา  บทที่ ๑ บทนํา 

 

 ๑-๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑.๔ พื้นที่เป้าหมายและหรือกลุ่มเป้าหมาย 
 

๑.๔.๑ พื้นที่เป้าหมาย 
 
พ้ืนที่ศึกษาของโครงการนี้ครอบคลุมพ้ืนที่ ๒๕ ลุ่มน้ําของประเทศ รวมทั้งพื้นที่ศึกษาเพื่อการผัน

น้ําจากลุ่มน้ําระหว่างประเทศ 
 
๑.๔.๒  กลุ่มเป้าหมาย 
 

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาชนผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระดับประเทศ และระดับ 
ลุ่มน้ํา 
 
๑.๕ ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 

ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศที่ครอบคลุมกับ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําทั้งระบบ  ในภาพรวมของระดับประเทศและสอดคล้องสัมพันธ์กับ
ทรัพยากรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถสะท้อนให้เห็นเป้าหมายการจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ ใน
ด้านการอุปโภคบริโภค ด้านการเกษตรและด้านเศรษฐกิจ  ผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ โดยผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชนและประชาชนผู้มีส่วนได้เสียได้ในการจัดทํา 
 
๑.๖ ระยะเวลาดําเนินงาน  
 
 ระยะเวลาดําเนินการ ๓๖๐ วัน 
 
๑.๗ ผลงานที่จะต้องส่งมอบ 
  
 ที่ปรึกษาต้องเสนอรายงานฉบับต่างๆเป็นระยะ ตามข้ันตอนต่อคณะกรรมการกํากับดูแล เพื่อรับ
พิจารณาเห็นชอบก่อนดําเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยมีกําหนดระยะเวลาการส่งรายงาน ดังนี้ 

๑) รายงานเริ่มงาน (Inception Report) จะต้องส่งภายใน ๓๐ วัน นับจากวันเริ่มงาน จํานวน  
๔๐  ชุด  โดยสําเนาไฟล์ลงบนสื่อคอมพิวเตอร์ (CD) จํานวน ๑๐  ชุด โดยรายงานฉบับนี้ต้องเสนอวิธีการ
และแผนการดําเนินงาน ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลฯ ก่อนดําเนินการต่อไป 

๒) รายงานความก้าวหน้า  (Progress  Report) ที่ปรึกษาจะต้องส่งรายงานภายใน ๙๐ วันนับจาก
วันเริ่มงาน  จํานวน  ๔๐  ชุด  พร้อมสําเนาไฟล์ลงบนสื่อคอมพิวเตอร์  (CD)  จํานวน ๑๐  ชุด เสนอ
ความก้าวหน้าของการศึกษาในระยะที่ผ่านมา  ศึกษาวิเคราะห์ รวบรวมและประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และ
ทบทวนประเด็นปัญหาการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในภาพรวมของประเทศ  

๓) รายงานฉบับกลาง (Interim Report) จะต้องส่งภายใน ๑๘๐ วันนับจากวันเริ่มงาน จํานวน  
๔๐   ชุด  โดยสําเนาไฟล์ลงบนสื่อคอมพิวเตอร์ (CD) จํานวน  ๑๐  ชุด โดยรายงานต้องสรุปผลการ
ดําเนินงานที่ผ่านมา การจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ จัดทํากรอบแนวคิด
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 ๑-๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และกระบวนการในการจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี ซึ่งต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแลฯ ก่อนดําเนินการต่อไป 

๔) ร่างรายงานฉบับสุดท้าย  (Draft  Final  Report)  จะต้องส่งรายงานภายใน ๒๗๐ วัน  นับ
จากวันเริ่มงาน  จํานวน  ๔๐  ชุด   โดยสําเนาไฟล์ลงบนสื่อคอมพิวเตอร์  (CD)  จํานวน  ๑๐  ชุด  
รายงานนี้จะประกอบด้วย  ผลการศึกษาทั้งหมด การกําหนดกรอบการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี และกรอบ
แผนปฏิบัติการในระยะ ๕ ปี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับดูแล ฯ ก่อน  จึงจะ
ดําเนินการในขั้นต่อไปได้ 

๕) รายงานฉบับสุดท้าย (Final Report) จะต้องส่งภายใน ๓๖๐ วัน นับจากวันเริ่มงาน  โดย
รายงานเป็นฉบับสมบูรณ์ ประกอบด้วย  รายงานสําหรับผู้บริหาร  ทั้งฉบับภาษาไทย  และฉบับ
ภาษาอังกฤษ  รายงานหลัก และภาคผนวก จํานวนอย่างละ  ๑๐๐  ชุดโดยสําเนาไฟล์ลงบน
สื่อคอมพิวเตอร์ (CD) จํานวน ๑๐๐  ชุด ซึ่งที่ปรึกษาได้ปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
กํากับดูแลฯ พร้อมจัดทําสําเนาไฟล์ข้อมูลและรายงานทั้งหมดลงบนสื่อคอมพิวเตอร์ (CD)  
 
  



บทที่ ๒ 
การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลทีเ่กี่ยวข้อง 
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 ๒-๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บทที่ ๒ 
การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 

 
 
๒.๑ สภาพลุ่มน้ําและการแบ่งลุ่มน้ํา 
 
 ในปี ๒๕๓๘ คณะกรรมการอุทกวิทยาแห่งชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้
แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํามาตรฐานข้อมูลอุทกวิทยา(น้ําผิวดิน)ขึ้น  ต่อมาคณะอนุกรรมการฯที่แต่งต้ัง
ได้มีการเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสนเทศอุทกวิทยา(น้ําผิวดิน) และได้นําแผนที่
ขอบเขตลุ่มน้ํา ลุ่มน้ําสาขา ที่คณะทํางานระบบข้อมูลฯ (WRIST) ได้จัดทําขึ้นมาทําการปรับปรุง โดยมีการ
จัดแบ่งขอบเขตลุ่มน้ําในแผนที่มาตราส่วน ๑:๕๐๐,๐๐๐ จากนั้นใช้ Planimeter ในการคํานวณหาพื้นที่
ลุ่มน้ํา แล้วเสร็จในปี ๒๕๓๙  
 
 ต่อมาในภายหลังสภาพภูมิประเทศมีการเปลี่ยนแปลงและมีการปรับปรุงแผนที่ภูมิประเทศ มาตรา
ส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ รวมถึงมีเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการวิเคราะห์ ทางกรมทรัพยากรน้ํา (๒๕๕๐) จึงได้ทําการ
ปรับแก้ขอบเขตลุ่มน้ําและลุ่มน้ําสาขาใหม่ โดยใช้แผนที่ของกรมแผนที่ทหารลําดับชุด L๗๐๑๘ มาตรา
ส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ WGS๘๔  ขึ้นมาโดยการใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเครื่องมือในการแบ่ง
ขอบเขตลุ่มน้ํา  จัดเก็บฐานข้อมูลและคํานวณพื้นที่ลุ่มน้ํา ซึ่งการแบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็น ๒๕ ลุ่มน้ํา
หลักดังแสดงในรูปที่ ๒.๑-๑  จึงทําให้ลักษณะรูปร่างและขนาดพื้นที่ของลุ่มน้ํากรมทรัพยากรน้ํากับลุ่มน้ํา
ของคณะอนุกรรมการศูนย์ข้อมูลสนเทศอุทกวิทยา (น้ําผิวดิน) แตกต่างกัน  
 
๒.๒ อุตุนิยมวิทยา 
 

 ประเทศไทยอยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม ๒ ชนิด ได้แก่ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสมุ
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม มีแหล่งกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกใต้บริเวณมหาสมุทรอินเดีย ลม
มรสุมนี้จะนํามวลอากาศช้ืนจากมหาสมุทรอนิเดียเข้าสู่ประเทศไทย ทําให้มีเมฆมากและฝนตกชุกในพื้นที่
ทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณชายฝั่งทะเลและเทือกเขาด้านรับลมจะมีฝนมากกว่าบริเวณอื่น ส่วนลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยระหว่างกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ มี
แหล่งกําเนิดจากบริเวณความกดอากาศสูงในซีกโลกเหนอืแถบประเทศมองโกเลียและจีน จึงพัดพาเอามวล
อากาศเย็นและแห้งมาปกคลมุประเทศไทย ทําให้ท้องฟ้าโปร่ง มีอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง โดยเฉพาะ
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนภาคใต้จะมีฝนตกชุกเนื่องจากลมมรสมุนี้จะนําความชุ่มช้ืน
จากอ่าวไทยเข้ามาปกคลุม นอกจากนี้ ในฤดูฝนอาจมีพายุหมุนเขตร้อนที่เกิดในมหาสมุทรแปซฟิิกและ
ทะเลจีนใต้ ได้แก่ พายุใต้ฝุ่น พายุโซนร้อน หรือพายุดีเปรสชั่น ซึ่งจะทําให้เกิดฝนตกหนัก น้ําท่วม และเกิด
คลื่นสูงในทะเล โดยปกติประเทศไทยจะมพีายุเคลื่อนผ่านเข้ามาเฉลี่ย ๓ – ๔ ครั้งต่อปี (รายงานการศึกษา
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่สัมฤทธ์ิผลในประเทศไทย, ๒๕๔๖)  ดังแสดงทางเดินและ
ช่วงเวลาการเกิดลมมรสมุและพายุจรในรูปที่ ๒.๒-๑ 
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 ๒-๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

                             รูปที่ ๒.๑-๑ การแบ่งพื้นที่ประเทศไทยออกเป็น ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก 
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 ๒-๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
 

รูปที่ ๒.๒-๑  ทางเดินและช่วงเวลาการเกิดลมมรสมุและพายุจรของประเทศไทย 
 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สําหรับข้อมูลภูมิอากาศได้สรุปค่าเฉลี่ยของตัวแปรภูมิอากาศท่ีสําคัญ ประกอบด้วย อุณหภูมิ 
ความช้ืนสัมพัทธ์ ปริมาณการระเหยจากถาดวัดการระเหย เมฆปกคลุม และความเร็วลม ในแต่ละภาคไว้
ในตารางที่ ๒.๒-๑  
             
  ส่วนข้อมูลภูมิอากาศของ ๒๕  ลุ่มน้ําหลักที่สําคัญ ประกอบด้วย อุณหภูมิ อัตราการระเหยจาก
ถาดวัดการระเหย  เป็นค่าสูงสุดและตํ่าสุดเฉลี่ยรายปีในแสดงอยู่รูปที่ ๒.๒-๒ และ รูปที่ ๒.๒-๓ 
ตามลําดับ 
 
ตารางที่ ๒.๒-๑  ค่าเฉลี่ยของตัวแปรภูมิอากาศที่สําคัญเปน็รายภาค 
 
 ตัวแปรภูมิอากาศ 

ภาค อุณหภูมิ 
(องศาเซลเซียส) 

ความชื้นสัมพัทธ์ 
(เปอร์เซ็นต์) 

ปริมาณการระเหย 
จากถาดวัด (มม.) 

เมฆปกคลุม 
(๐-๑๐) 
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ใต้ฝั่งตะวันตก 
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๘๐.๖ 
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เฉลี่ยลุ่มน้ําท้ังประเทศไทย ๒๗.๐ ๗๖.๔ ๑,๖๒๒.๔ ๖.๑ ๒.๔ 
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รูปที่ ๒.๒-๒  อุณหภูมิสูงสุดและตํ่าสุดเฉลีย่รายปีของ ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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รูปที่ ๒.๒-๓  อัตราการระเหยสูงสุดและตํ่าสุดเฉลี่ยรายปขีอง ๒๕ ลุ่มน้าํหลัก 
 
 
๒.๓ ปริมาณน้ําฝน 
 
 โดยทั่วไปประเทศไทยมีปรมิาณฝนตกอยู่ในเกณฑ์ดี ปรมิาณฝนรายปีเฉลี่ยทั่วประเทศประมาณ  
๑,๔๒๖ มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งมีความผันแปรตามลักษณะภูมิประเทศและตามฤดูกาลในแต่ละพื้นที่ บริเวณ
ประเทศไทยตอนบนโดยปกติจะมีความแห้งแล้งและมฝีนน้อยในฤดูหนาว และจะมีปริมาณฝนตกมากขึ้น
พร้อมมีพายุฝนฟ้าคะนองเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนและฤดูฝน โดยส่วนใหญ่จะตกชุกในเดือนสิงหาคมหรือกันยายน
พ้ืนที่ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีปริมาณฝนตกมากที่สุด เฉลี่ยปีละ ๒,๕๕๙ มลิลิเมตร และลุ่มน้าํท่าจีน 
เพชรบุรี และชายฝั่งทะเลตะวันตก มีปริมาณฝนตกน้อยที่สุดเฉลี่ยปีละ ๑,๐๐๐ มิลลิเมตร เมื่อพิจารณา
เป็นรายกลุ่มลุม่น้ํา กลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง ปริมาณฝนเฉลี่ยตํ่าที่สดุ กลุ่มลุ่มน้ําภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณฝนอยู่ในเกณฑเ์ฉลี่ย  ข้อมลูปริมาณฝนของ ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก ประกอบด้วย
ปริมาณฝนรายปีสูงสุด ตํ่าสุดและค่าเฉลี่ย แสดงอยู่ในรูปที่ ๒.๓-๑ ปริมาณฝนในฤดฝูนสูงสุด ตํ่าสดุและ
ค่าเฉลี่ย แสดงอยู่ในรูปที่ ๒.๓-๒ และปริมาณฝนในฤดูแล้งสูงสุด ตํ่าสุดและค่าเฉลี่ย แสดงอยู่ในรูปที ่
๒.๓-๓ 
 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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รูปที่ ๒.๓-๑   ปริมาณฝนรายปีสูงสุด ตํ่าสุดและค่าเฉลี่ยของ ๒๕ ลุ่มน้าํหลัก 
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รูปที่ ๒.๓-๒   ปริมาณฝนในฤดูฝนสูงสุด ตํ่าสุดและค่าเฉลี่ยของ ๒๕ ลุม่น้ําหลัก 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑๐๐
๒๐๐

๓๐๐
๔๐๐
๕๐๐
๖๐๐

๗๐๐
๘๐๐
๙๐๐

สา
ละ

วิน
โข
ง(
เห
นือ

)
กก ปง วัง ยม นา
น

เจ
าพ

ระ
ยา

สะ
แก

กร
ัง

ปา
สัก

ทา
จีน

โข
ง(
ตะ

วัน
ออ

กเ
ฉีย

งเ
หน

ือ) ชี มูล
ปร

าจี
นบ

ุรี
บา

งป
ะก

ง
โต
นเ
ลส

าบ
ชา

ยฝ
งท

ะเ
ลต

ะวั
นอ

อก
แม

กล
อง

เพ
ชร

บุร
ี

ชา
ยฝ

งท
ะเ
ลต

ะวั
นต

ก
ภา

คใ
ตฝ

งต
ะวั
นอ

อก ตา
ป

ทะ
เล
สา

บส
งข

ลา
ปต

ตา
นี

ภา
คใ

ตฝ
งต

ะวั
นต

ก

มม
. สูงสุด

ต่ําสุด

เฉล่ีย

 
 

รูปที่ ๒.๓-๓   ปริมาณฝนในฤดูแล้งสูงสุด ตํ่าสุดและค่าเฉลี่ยของ ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก 
 
 
๒.๔  ปริมาณน้ําท่า 
   

ประเทศไทยมีปริมาณน้ําผิวดินเฉลี่ยปีละ ๒๑๓,๓๐๓ ล้าน ลบ.ม. เมื่อพิจารณาปริมาณนํ้าท่าราย
ปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่รับน้ํา (Specific Yield) จะเห็นว่า โดยส่วนใหญ่ลุ่มน้ําที่อยู่ทางภาคใต้ ริมทะเล หรือ
ลุ่มน้ําที่มีพ้ืนที่ต้นน้ําเป็นป่าไม้หนาแน่น จะเป็นลุ่มน้ําที่มีปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่รับน้ําอยู่
ในเกณฑ์สูง โดยกลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีปริมาณน้ําท่าต่อหน่วยพ้ืนที่มากท่ีสุดเท่ากับ ๓๗.๕๒ ลิตร
ต่อวินาทีต่อ ตร.กม. ปริมาณน้ําท่ารายปี  ปริมาณน้ําท่าในฤดูฝนและปริมาณน้ําท่าในฤดูแล้งของ ๒๕ ลุ่ม
น้ําหลักแสดงอยู่ในรูปที่ ๒.๔-๑ ถึง รูปที่ ๒.๔-๓ ในขณะที่ค่าเฉล่ียปริมาณนํ้าท่าของประเทศไทยต่อ
ประชากรมีค่าประมาณ ๓,๔๕๗ ลบ.ม.ต่อคนต่อปี โดยลุ่มน้ําที่มีปริมาณน้ําท่าต่อประชากรน้อยกว่าเกณฑ์
เฉลี่ยของประเทศไทย ได้แก่ ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ท่าจีน ชี มูล ป่าสัก สะแกกรัง บางปะกง และเพชรบุรี ซึ่ง
อาจเนื่องมาจากลุ่มน้ําเจ้าพระยามีปริมาณฝนน้อย เป็นลุ่มน้ําที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมาก แต่มีพ้ืนที่ป่าต้นน้ํา
น้อย เมื่อมีปริมาณฝนที่ตกลงในพื้นที่จึงถูกนําไปใช้เพื่อกิจกรรมต่างๆ เกิดเป็นปริมาณน้ําท่าน้อย 
เช่นเดียวกับลุ่มน้ําท่าจีนที่มีลักษณะภูมิประเทศใกล้เคียงกัน จึงมีปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่รับ
น้ําน้อย ดังแสดงปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยต่อประชากรของ ๒๕ ลุ่มน้ําหลักแสดงอยู่ในรูปที่ ๒.๔-๔ 

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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รูปที่ ๒.๔-๑  ปริมาณน้ําท่ารายปีของ ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก 
 

๕,๐๐๐

๑๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๓๕,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

สา
ละ

วิน
โข

ง(
เห

นือ
)

กก ปิง วัง ยม น่า
น

เจ
้าพ

ระ
ยา

สะ
แก

กร
ัง

ป่า
สัก

ท่า
จีน

โข
ง(ต

ะวั
นอ

อก
เฉ

ียง
เห

นือ
) ชี มูล

ปร
าจ

ีนบ
ุรี

บา
งป

ะก
ง

โต
นเ

ลส
าบ

ชา
ยฝ

ั่งท
ะเ

ลต
ะวั

นอ
อก

แม่
กล

อง
เพ

ชร
บุร

ี
ชา

ยฝั่
งท

ะเ
ลต

ะวั
นต

ก
ภา

คใ
ต้ฝั่

งต
ะวั

นอ
อก ตา
ปี

ทะ
เล

สา
บส

งข
ลา

ปัต
ตา

นี
ภา

คใ
ต้ฝั่

งต
ะวั

นต
ก

ล้า
นล

ูกบ
าศ

ก์เ
มต

ร

สูงสุด

ต่ําสุด

เฉลี่ย

 
 

รูปที่ ๒.๔-๒  ปริมาณน้ําท่าในฤดูฝนของ ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก 
 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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รูปที่ ๒.๔-๓  ปริมาณน้ําท่าในฤดูแล้งของ ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ ๒.๔-๔  ปริมาณน้ําท่ารายปีเฉลี่ยต่อประชากรของ ๒๕ ลุ่มน้ําหลัก 
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กลุมลุมน้ําเจาพระยา-ทาจีน

คาเฉลี่ยของลุมน้ําในประเทศไทย 3,457.09 ลบ.ม./คน/ป

กลุมลุมน้ําโขง กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก

๓,๔๕๗.๐๙ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๑๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒.๕ แหล่งน้ําใต้ดิน 
 
ในการประเมินปริมาณน้ําของแหล่งน้ําบาดาลสามารถประเมินได้จากการเปลี่ยนแปลงของระดับ

น้ําบาดาล พ้ืนที่ช้ันน้ํา และสัมประสิทธ์ิการกักเก็บน้ําของแอ่งน้ําบาดาลหลักของประเทศไทย จากการ
ทบทวนรายงานทรัพยากรน้ําใต้ดินในประเทศไทย (ดร.วจี รามณรงค์ และสมชัย วงศ์สวัสด์ิ, ๒๕๔๒) ซึ่งได้
มีการประมาณการปริมาณน้ําในหินร่วนแอ่งน้ําบาดาลที่สําคัญของภาคต่าง ๆ ได้ใช้ค่าระดับความสูงตํ่า
ของการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําในชั้นน้ําเฉลี่ย ๕ เมตร  ค่าสัมประสิทธ์ิของการกักเก็บน้ําในชั้นน้ําชนิด
ไม่มีแรงดัน ๐.๑๖ ช้ันน้ําชนิดที่มีแรงดัน ๒ x ๑๐-๔ และชั้นน้ําก่ึงมีแรงดัน (Semi-confined aquifer) 
๐.๐๘๕ สําหรับปริมาณน้ําที่สามารถพัฒนาขึ้นมาใช้ได้โดยไม่เกิดผลกระทบ (safe yield) คือ มีความ
สมดุลกับปริมาณน้ําที่ไหลเติมลงไปตามธรรมชาติ ในที่นี้ได้ใช้ค่าการคืนตัวของระดับน้ําที่ลดลงไป ๕ เมตร 
กลับสู่ระดับเดิม 

 
ปริมาณน้ําบาดาลที่กักเก็บอยู่ในหินร่วนของแอ่งน้ําบาดาลที่สําคัญในภาคต่าง ๆ จํานวน ๑๒ แอ่ง 

มีเพียง ๑๕,๘๗๗ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือเท่ากับร้อยละ ๔๒ ของปริมาณน้ําฝนที่ไหลซึมลงไปในแหล่งน้ํา
บาดาลท้ังประเทศ อย่างไรก็ดี ยังมีพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เป็นแอ่งเล็กแอ่งน้อยอีกมากรวมทั้งหินร่วนหินฝั่งแม่น้ําใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่ไม่ได้แสดงไว้ในที่นี้ ดังแสดงในตารางที่ ๒.๕-๑ และดังแสดงในรูปที่ ๒.๕-๑ 

 
ตารางที่ ๒.๕-๑ ปริมาณน้ําที่กักเก็บอยู่ในแอ่งน้ําบาดาล (Groundwater Storage) และปริมาณน้ําที่

สามารถพัฒนาขึ้นมาได้โดยไม่เกิดผลกระทบ (Safe Yield)  
 

แอ่งน้ําบาดาล ปริมาณท่ีกักเก็บ       
(ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ําท่ีพัฒนาได้
ต่อปี (ล้าน ลบ.ม.) 

ปริมาณน้ําท่ีพัฒนาได้
ต่อวัน (ล้าน ลบ.ม.) 

แอ่งเชียงใหม่-ลําพูน ๔๘๕ ๙๗ ๐.๒๖๕ 
แอ่งลําปาง ๒๙๕ ๕๙ ๐.๑๖๑ 
แอ่งเชียงราย-พะเยา ๒๑๒ ๔๒ ๐.๑๑๕ 
แอ่งแพร่ ๑๖๐ ๓๒ ๐.๐๘๗ 
แอ่งน่าน ๒๐๐ ๔๐ ๐.๑๑๐ 
แอ่งเจ้าพระยาตอนเหนือ ๖,๔๐๐ ๑,๒๘๐ ๓.๕๐๐ 
แอ่งเจ้าพระยาตอนใต้ ๖,๔๗๐ ๑,๒๙๔ ๓.๕๐๐ 
แอ่งท่าฉาง ๓๒๐ ๖๔ ๐.๑๗๕ 
แอ่งนครศรีธรรมราช ๔๒๐ ๘๔ ๐.๒๓๐ 
แอ่งระโนด-สงขลา ๔๐๐ ๘๐ ๐.๒๐๐ 
แอ่งหาดใหญ่ ๑๗๕ ๓๕ ๐.๐๙๖ 
แอ่งปัตตานี ๓๔๐ ๖๘ ๐.๑๘๖ 
รวม ๑๕,๘๗๗ ๓,๑๗๕ ๘.๖๒๕ 
ท่ีมา : รายงานทรัพยากรน้ําใต้ดินในประเทศไทย, ๒๕๔๒ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๑๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
รูปที ่๒.๕-๑  แผนที่น้ําบาดาล 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๑๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ปริมาณนํ้าที่กักเก็บอยู่ในแอ่งน้ําบาดาลเชียงใหม่-ลําพูน มีประมาณ ๔๘๕ ล้านลูกบาศก์เมตร 
สามารถสูบน้ําบาดาลขึ้นมาใช้ได้โดยไม่เกิดผลกระทบปีละ ๙๗ ล้าน ลูกบาศก์เมตรหรือวันละ ๒๖๕,๐๐๐ 
ลูกบาศก์เมตร แอ่งลําปาง ๒๙๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ได้โดยไม่เกิดผลกระทบปีละ ๕๙ ล้านลูกบาศก์
เมตร วันละ ๑๖๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แอ่งเชียงราย-พะเยา ๒๑๒ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ได้โดยไม่เกิด
ผลกระทบปีละ ๔๒ ล้านลูกบาศก์เมตร วันละ ๑๑๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร   แอ่งแพร่ ๑๖๐ ลูกบาศก์เมตร 
ใช้ได้โดยไม่เกิดผลกระทบปีละ ๓๒ ล้านลูกบาศก์เมตร วันละ ๘๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แอ่งน่าน ๒๐๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ได้ไม่เกิดผลกระทบปีละ ๔๐ ล้าน ลูกบาศก์เมตร วันละ ๑๑๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
แอ่งเจ้าพระยาตอนเหนือและแอ่งเจ้าพระยาตอนใต้ ปริมาณนํ้าที่กักเก็บใกล้เคียงกันแต่ละแอ่งมีประมาณ 
๖,๔๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ได้โดยไม่เกิดผลกระทบปีละ ๑,๒๘๐ หรือประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตร วันละ ๓.๕ ล้านลูกบาศก์เมตร แอ่งท่าฉาง ๓๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ได้โดยไม่เกิดผลกระทบ ปีละ 
๖๔ ล้าน ลูกบาศก์เมตร วันละ ๑๗๕,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  แอ่งนครศรีธรรมราช ๔๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
ใช้ได้โดยไม่เกิดผลกระทบ ปีละ ๘๔ ล้าน ลูกบาศก์เมตร วันละ ๒๓๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แอ่งระโนด-
สงขลา ๔๐๐ ล้าน ลูกบาศก์เมตร ใช้ได้โดยไม่เกิดผลกระทบปีละ ๘๐ ล้านลูกบาศก์เมตร วันละ 
๒๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร แอ่งหาดใหญ่ ๑๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ได้โดยไม่เกิดผลกระทบปีละ ๓๕ 
ล้าน ลูกบาศก์เมตร   วันละ ๙๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร และแอ่งปัตตานี ๓๔๐ ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้ได้โดย
ไม่เกิดผลกระทบปีละ ๖๘ ล้านลูกบาศก์เมตร  วันละ ๑๘๖,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร 
 
 แอ่งเจ้าพระยาตอนใต้ มีน้ําบาดาลกักเก็บอยู่ประมาณ ๖,๔๗๐ ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถ
พัฒนาขึ้นมาใช้ได้โดยไม่เกิดผลกระทบปีละ ๑,๒๙๔ ล้าน ลูกบาศก์เมตร หรือวันละ ๓.๕ ล้านลูกบาศก์
เมตร แต่ปัจจุบันการใช้น้ําบาดาลเฉพาะในบริเวณกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลประมาณวันละ ๒.๕ 
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือปีละ ๙๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรนอกจากน้ํายังมีบริเวณจังหวัดอ่ืน ๆ ในแอ่ง
เจ้าพระยาตอนใต้ที่ใช้น้ําบาดาลอีกมากซึ่งเกินกว่า safe yield นอกจากนี้ปริมาณน้ําบาดาลที่ใช้มากที่สุด 
คือ บริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณทลนั้น การกระจายตัวของพื้นที่สูบน้ําอยู่ในวงแคบจึงเกิด
ผลกระทบมาก กล่าวคือ ระดับน้ําบาดาลบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑลลดต่ําลงอย่างรวดเร็ว 
พ้ืนที่บางแห่งน้ําเค็มไหลแทรกซึมเข้ม การใช้น้ําบาดาลในอัตราประมาณปีละ ๑,๒๙๔ ล้าน หรือ ๑,๓๐๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร กระจายตัวในลักษณะสมดุลในพื้นที่ทั้งแอ่งก้อคงไม่เกิดผลกระทบอย่งที่เป็นอยู่ปัจจุบัน 

 
๒.๖ คุณภาพน้ํา 

 
คุณภาพน้ําในลุ่มน้ําต่างๆ ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพดี ถึงพอใช้ ซึ่งมีจํานวน ๓ ลุ่มน้ําที่อยู่ในสภาพ

เสื่อมโทรมมาก คือ ลุ่มน้ํามูล (ลําตะคองตอนล่าง)  ลุ่มน้ําท่าจีน (แม่น้ําท่าจีนตอนล่าง) และลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา สําหรับลุ่มน้ําที่มีแหล่งน้ํามีคุณภาพน้ําอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม มีจํานวน ๘ ลุ่มน้ํา คือ ลุ่ม
น้ําปิง (แม่น้ํากวง) ลุ่มน้ําเจ้าพระยา (แม่น้ําเจ้าพระยาตอนกลางและตอนล่าง และแม่น้ําลพบุรี) ลุ่มน้ําป่า
สัก(แม่น้ําป่าสัก)  ลุ่มน้ําท่าจีน (แม่น้ําท่าจีนตอนกลาง) ลุ่มน้ํามูล (แม่น้ํามูลและแม่น้ําลําตะคองตอนบน) 
ลุ่มน้ําบางปะกง (แม่น้ําบางปะกงและแม่น้ํานครนายก) ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก  (แม่น้ําระยองและ
แม่น้ําประแสร์) และลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก (แม่น้ําชุมพร)  ดังแสดงในตารางที่ ๒.๖-๑ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๑๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางท่ี 2.4-1 สรปุขอมูลคุณภาพนํ้าและเกณฑคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าท่ีสําคัญจําแนกตามลุมนํ้า

DO1/ BOD2/ TCB3/ FCB4/
NH3

5/ คุณภาพน้ํา

(มก./ล.) (มก./ล.) (MPN/100 มล.) (MPN/100 มล.) (มก./ล.) ที่เปนปญหา

01 สาละวนิ6/
- - - - - - - - -

02 (N) โขง (เหนือ) อิง - 6.0 1.4 900 100 0.15 พอใช -

กวานพะเยา - 6.1 2.3 1,600 300 0.31 พอใช -

02 (NE) โขง (ตะวนัออกเฉียงเหนือ) สงคราม 3 6.2 1.0 1,000 300 0.07 ดี -

เลย - 6.1 1.1 32,600 3,700 0.13 พอใช TCB

อูน - 6.0 1.0 2,000 250 0.12 ดี -

หนองหาน - 7.1 0.8 70 15 0.13 ดี -

03 กก กก - 7.3 1.1 13,400 2,500 0.16 พอใช -

04 ชี ชี 3 5.6 1.5 4,000 700 0.50 ดี -

พอง 3 5.3 1.3 950 330 0.13 ดี -

ลําปาว - 6.4 1.6 800 380 0.26 ดี -

05 มูล มูล 3 6.1 1.6 21,200 18,000 0.29 เสื่อมโทรม TCB, FCB

เสียว - 5.8 1.6 300 200 0.11 พอใช -

ลําชี - 6.8 2.1 2,000 200 0.09 พอใช -

ลําตะคองตอนบน 3 5.4 2.5 50,000 20,900 0.18 เสื่อมโทรม BOD, TCB, FCB

ลําตะคองตอนลาง 4 3.0 5.3 95,300 31,300 0.15 เสื่อมโทรมมาก BOD

06 ปง ปง - 6.7 1.2 16,000 10,000 0.12 พอใช FCB

กวง - 5.4 2.2 30,000 16,800 0.47 เสื่อมโทรม TCB, FCB

ลี้ - 6.2 1.9 3,700 1,980 0.29 พอใช -

07 วงั วงั - 8.2 1.5 13,000 1,500 0.05 พอใช -

แมจาง - 7.2 1.7 550 70 0.15 ดี -

08 ยม ยม - 6.9 1.8 3,900 1,900 0.20 พอใช -

09 นาน นาน - 6.5 1.3 6,000 2,600 0.20 พอใช -

10 เจาพระยา บึงบอระเพด็ - 7.2 2.0 100 20 0.06 ดี -

เจาพระยาตอนบน 2 6.4 1.4 62,000 8,900 0.24 พอใช TCB, FCB

เจาพระยาตอนกลาง 3 4.9 2.0 16,980 2,300 0.53 เสื่อมโทรม NH3

เจาพระยาตอนลาง 4 3.0 3.3 65,700 50,700 0.60 เสื่อมโทรม NH3

ลพบุรี - 3.9 2.8 29,600 3,600 0.28 เสื่อมโทรม TCB

นอย - 5.4 1.5 7,200 3,800 0.18 พอใช -

11 สะแกกรัง สะแกกรัง - 5.7 1.6 3,500 600 0.16 พอใช -

12 ปาสัก ปาสัก - 5.8 2.4 11,300 4,500 0.17 เสื่อมโทรม FCB

13 ทาจนี ทาจนีตอนบน 2 4.8 1.5 15,300 4,000 0.19 พอใช DO, TCB, FCB

ทาจนีตอนกลาง 3 1.9 2.4 50,000 4,000 0.61 เสื่อมโทรม DO, BOD, TCB, NH3

ทาจนีตอนลาง 4 1.0 2.4 118,000 22,400 1.05 เสื่อมโทรมมาก DO, NH3

14 แมกลอง แมกลอง 3 6.1 1.6 42,300 12,300 0.08 พอใช TCB, FCB

แควใหญ - 5.2 1.4 3,500 1,600 0.18 พอใช -

แควนอย - 6.2 1.0 3,000 800 0.12 ดี -

15 ปราจนีบุรี ปราจนีบุรี 2 5.2 1.9 1,800 680 0.38 พอใช DO, BOD

16 บางปะกง บางปะกง 3 3.9 1.8 11,800 2,100 0.17 เสื่อมโทรม DO

นครนายก 3 4.2 1.7 28,500 25,500 0.38 เสื่อมโทรม TCB, FCB

17 โตนเลสาบ6/
- - - - - - - - -

18 ชายฝงทะเลตะวนัออก ระยอง 3, 4 3.1 3.0 6,200 3,900 0.15 เสื่อมโทรม -

ประแสร - 3.4 3.9 110,000 16,000 0.09 เสื่อมโทรม TCB, FCB

พงัราด - 4.4 2.7 4,200 970 0.03 พอใช -

จนัทบุรี 3 5.4 2.3 3,700 1,800 0.04 พอใช -

เวฬุ - 4.5 1.5 170 90 0.11 ดี -

ตราด 3 3.4 1.0 850 200 0.09 พอใช -

19 เพชรบุรี เพชรบุรีตอนบน 2 4.8 1.3 700 400 0.20 ดี DO

เพชรบุรีตอนลาง 3 5.1 1.6 18,700 10,900 0.20 พอใช FCB

20 ชายฝงทะเลตะวนัตก ปราณบุรี - 6.0 1.7 13,900 6,100 0.08 พอใช FCB

กยุบุรี - 6.2 1.0 11,700 8,900 0.07 พอใช FCB

21 ภาคใตฝงตะวนัออก ชุมพร - 5.6 2.1 12,400 6,900 0.16 เสื่อมโทรม FCB

หลังสวน - 6.8 1.0 5,300 2,600 0.16 พอใช -

ปากพนัง 3 4.4 2.0 3,400 1,000 0.13 พอใช -

สายบุรี - 6.8 0.6 2,000 1,000 0.14 ดี -

22 ตาป ตาปตอนบน 2 7.5 0.7 1,100 100 0.05 ดี -

ตาปตอนลาง 3 5.7 1.4 15,000 3,700 0.11 พอใช -

พมุดวง 3 5.5 0.6 4,000 600 0.14 ดี -

23 ทะเลสาบสงขลา ทะเลนอย - 3.3 1.9 740 300 0.07 พอใช -

ทะเลหลวง - 5.5 2.0 2,400 1,200 0.06 พอใช -

ทะเลสาบสงขลา - 5.0 3.0 86,800 20,500 0.77 เสื่อมโทรมมาก TCB, FCB, NH3

24 ปตตานี ปตตานีตอนบน 2 4.2 1.1 2,000 900 0.25 พอใช DO

ปตตานีตอนลาง 3 4.6 1.8 9,500 1,000 0.12 พอใช -

25 ภาคใตฝงตะวนัตก ตรัง - 5.9 1.0 17,000 2,400 0.07 พอใช -

> 6.0 < 1.5 < 5,000 < 1,000 < 0.5 ดี -

> 4.0 < 2.0 < 20,000 < 4,000 < 0.5 พอใช -

> 2.0 < 4.0 - - < 0.5 เสื่อมโทรม -

< 2.0 > 4.0 - - < 0.5 เสื่อมโทรมมาก -

หมายเหตุ :
1/ DO (Dissolved Oxygen) = ออกซิเจนละลาย
2/ BOD (Biochemical Oxygen Demand) = ความสกปรกในรูปสารอินทรีย
3/ TCB (Total Coliform Bacteria) = แบคทีเรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด
4/ FCB (Fecal Coliform Bacteria) = แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม
5/ NH3 (Ammonia) = แอมโมเนีย
6/ ไมมีขอมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ําของกรมควบคุมมลพิษ

ที่มา : รายงานโครงการจดัทําแผนยุทธศาสตรการบริหารจดัการทรัพยากรน้ํา 25 ลุมนํ้า, กรมทรัพยากรนํ้า (พ.ศ.2550)

เกณฑ

คุณภาพนํ้า

ประเภทแหลงนํ้าที่ 5

ประเภทแหลงนํ้าที่ 2

ประเภทแหลงนํ้าที่ 3

ประเภทแหลงนํ้าที่ 4

รหัสลุมน้ํา ช่ือลุมน้ํา ชื่อแมน้ํา
ประเภท

แหลงนํ้า

 

ตารางที ่๒.๖-๑  ข้อมูลและเกณฑ์คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําที่สําคัญจําแนกตามลุ่มน้ํา 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๑๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒.๗ การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 
 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ประมาณ ๓๒๐ ล้านไร่ การใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศไทยจากการ
วิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการเกษตรประมาณ ๑๗๑ 
ล้านไร่ (ร้อยละ ๕๓.๕๑ ของประเทศ) พ้ืนที่ป่าไม้ ๑๑๓ ล้านไร่ (ร้อยละ ๓๕.๒๙ ของประเทศ) สําหรับ
การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตรกรรมแยกเป็นพื้นที่นามีสัดส่วนมากที่สุดคือ ๗๘.๖๑ ล้านไร่ (ร้อยละ 
๔๕.๘๒ ของพื้นที่การเกษตร) แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศยังคงประกอบอาชีพทํานา ซึ่ง
ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ รองลงมาคือ การใช้พ้ืนที่สําหรับพืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 
สวนผักและไม้ดอก ดังแสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่างๆ ของแต่ละลุ่มน้ําหลักไว้ในตารางที่ ๒.๗-๑ 
และรูปที่ ๒.๗-๑ 
 
ตารางที่ ๒.๗-๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๑/๒๕๕๒ 

ประเภทการใช้ที่ดนิ ภาคเหนอื 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง 
ภาค

ตะวันออก 
ภาคใต้ 

เนื้อที ่
(ไร่) ร้อยละ 

พ้ืนที่ชุมชนและสิ่งปลูก
สร้าง ๓,๖๐๗,๐๙๕ ๕,๐๑๖,๒๔๐ ๓,๕๑๑,๕๓๗ ๑,๔๐๕,๙๔๑ ๑,๕๗๐,๙๘๗ ๑๑,๕๐๔,๗๐๕ ๔.๗๑ 
พ้ืนที่เกษตรกรรม ๓๘,๘๔๓,๙๐๔ ๗๑,๕๓๒,๗๒๘ ๒๑,๘๑๖,๐๐๘ ๑๓,๖๔๓,๐๖๓ ๒๕,๗๔๙,๘๕๓ ๑๗๑,๕๘๕,๕๕๖ ๕๓.๕๑ 
นาร้าง ๑๐๕,๖๘๗ ๓๑๕,๘๗๖ ๑๒๘,๓๔๙ ๑๙๐,๘๖๖ ๖๐๐,๑๓๖ ๑,๓๔๐,๙๑๔ ๐.๔๒ 
นา ๑๗,๓๖๖,๖๓๘ ๔๗,๓๑๕,๖๖๖ ๘,๙๗๐,๑๙๐ ๒,๙๐๖,๑๒๙ ๒,๐๖๐,๗๓๙ ๗๘,๖๑๙,๓๖๒ ๒๔.๕๒ 
พืชไร่ ๑๑,๙๒๓,๒๑๑ ๑๖,๒๓๗,๗๐๖ ๖,๗๑๘,๙๒๙ ๓,๗๘๖,๙๐๓ ๑๒,๖๒๒ ๓๘,๖๗๙,๓๗๑ ๑๒.๐๖ 
ไม้ยืนต้น ๑,๗๙๐,๖๑๙ ๕,๖๕๑,๑๓๙ ๑,๕๙๔,๓๐๒ ๓,๖๔๙,๓๖๙ ๑๙,๗๗๘,๘๔๗ ๓๒,๔๖๔,๒๗๖ ๑๐.๑๒ 
ไม้ผล ๓,๕๘๗,๕๓๑ ๑,๓๘๐,๖๑๑ ๒,๕๙๕,๗๔๗ ๒,๒๕๔,๘๔๖ ๒,๗๐๘,๒๒๘ ๑๒,๕๒๖,๙๖๓ ๓.๙๑ 
พืชไร่หมุนเวียน ๓,๖๐๗,๙๑๖   - - - ๓,๖๐๗,๙๑๖ ๑.๑๒ 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์
น้ํา ๖๖,๗๗๑ ๑๑๖,๗๔๗ ๑,๒๒๓,๔๘๑ ๗๓๘,๕๖๗ ๕๔๘,๘๐๖ ๒,๖๙๔,๓๗๒ ๐.๘๔ 
อ่ืนๆ (พืชสวน,ทุ่งหญ้า
เลี้ยงสัตว์,พืชน้ํา) ๓๙๕,๕๓๑ ๕๑๔,๙๘๓ ๕๘๕,๐๑๐ ๑๑๖,๓๘๓ ๔๐,๔๗๕ ๑,๖๕๒,๓๘๒ ๐.๕๒ 
พ้ืนที่ป่าไม้ ๕๙,๗๓๐,๑๔๔ ๒๐,๗๘๔,๔๖๓ ๑๔,๙๗๘,๓๕๕ ๔,๘๗๑,๖๒๓ ๑๒,๘๐๕,๕๕๑ ๑๑๓,๑๗๐,๑๓๖ ๓๕.๒๙ 
ป่าสมบูรณ์ ๕๗,๑๔๙,๑๓๗ ๑๔,๕๕๔,๐๓๐ ๑๔,๕๒๖,๘๔๒ ๔,๕๙๖,๑๕๒ ๑๒,๑๕๗,๓๕๒ ๑๐๒,๙๘๓,๕๑๓ ๓๒.๑๑ 
ป่ารอสภาพฟ้ืนฟู ๒,๕๘๑,๐๐๗ ๖,๒๓๐,๔๓๓ ๔๕๑,๕๑๓ ๒๗๕,๔๗๑ ๖๔๘,๑๙๙ ๑๐,๑๘๖,๖๒๓ ๓.๑๘ 
พ้ืนที่แหล่งน้ํา ๑,๓๖๑,๗๒๙ ๓,๒๖๖,๔๖๑ ๑,๓๕๒,๘๘๕ ๔๙๖,๗๙๑ ๒,๓๓๔,๔๘๖ ๘,๘๑๒,๓๕๒ ๒.๗๕ 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด ๒,๔๘๔,๘๐๘ ๔,๙๓๔,๐๗๑ ๑,๗๙๑,๖๕๕ ๑,๐๗๐,๓๙๔ ๑,๗๓๖,๑๑๕ ๑๒,๐๑๗,๐๔๓ ๓.๗๔ 
พ้ืนที่ทิ้งร้าง ๑,๙๕๘,๙๔๙ ๓,๙๖๙,๓๒๑ ๑,๒๑๑,๔๕๑ ๘๒๑,๓๖๙ ๑,๒๑๘,๕๓๔ ๙,๑๗๙,๖๒๔ ๒.๘๖ 
พ้ืนที่ลุ่ม ๓๔๖,๒๖๓ ๗๔๑,๑๙๐ ๒๖๓,๗๕๒ ๑๓๔,๖๙๕ ๓๔๗,๘๘๓ ๑,๘๓๓,๗๘๓ ๐.๕๗ 
อ่ืนๆ (เหมืองแร่,บ่อ
ลูกรัง,บ่อทราย ) ๑๗๙,๕๙๖ ๒๒๓,๕๖๐ ๓๑๖,๔๕๒ ๑๑๔,๓๓๐ ๑๖๙,๖๙๘ ๑,๐๐๓,๖๓๖ ๐.๓๑ 

รวม ๑๐๖,๐๒๗,๖๘๐ ๑๐๕,๕๓๓,๙๖๓ ๔๓,๔๕๐,๔๔๐ ๒๑,๔๘๗,๘๑๒ ๔๔,๑๙๖,๙๙๒ ๓๒๐,๖๙๖,๘๘๗ ๑๐๐.๐๐ 
 ที่มา : ส่วนวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดิน สํานักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน : ๑๙ พ.ค. ๒๕๕๓ 

 
 
 

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๑๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
รูปที่  ๒.๗-๑ การใช้ประโยชน์ที่ดินประเทศไทย ปี พ.ศ. ๒๕๕๑/๒๕๕๒ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๑๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒.๘ ทรัพยากรป่าไม้ 
 

พ้ืนที่ป่าไม้ของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีการบุกรุกเข้า ครอบครอง
พ้ืนที่ป่าไม้เพื่ออยู่อาศัยและทํากิน ทําการแผ้วถางป่าเพื่อทําการเกษตร และการ ส่งเสริมการปลูกพืช
ทดแทนพลังงานที่มีความต้องการใช้พ้ืนที่ขนาดใหญ่ เป็นต้น ในปัจจุบันการ บุกรุกพ้ืนที่ป่าพบกระจายอยู่
ในทุกภูมิภาคของประเทศส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม และความเสื่อมโทรมของทรัพยากร
ติดตามมาอย่างมากมาย ทั้งปัญหาการเกิดพิบัติภัยที่มีความถี่ และความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น  กรมป่าไม้ได้
จัดทําโครงการจัดทําแผนที่ป่าไม้โดยภาพถ่าย ดาวเทียม โดยการประเมินพื้นที่ป่าไม้ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ด้วย
ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม LANDSAT-๕ ระบบ Thematic Mapper รายละเอียดข้อมูล ๓๐ เมตร มาตรา
ส่วน ๑:๕๐,๐๐๐ พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ประเทศไทย ที่ได้จากการประมวลผลโดยระบบ สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๗๑,๕๘๕.๖๕ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๔๔ ของพื้นที่ประเทศไทย ที่มี
พ้ืนที่ ๕๑๓,๑๑๕.๐๒ ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ป่าไม้จําแนกออกตามรายภูมิภาคดังได้ดังตารางที่ ๒.๘-๑ 
สามารถสรุปได้ดังนี้  
 

๑. ภาคเหนือ มีพ้ืนที่ภาครวมทั้งสิ้น ๑๖๙,๖๔๔.๒๙ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม้ 
๙๕,๐๗๔.๗๔ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๔ ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ 
๑๘.๕๓ ของ พ้ืนที่ประเทศไทย  

๒.  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่ภาครวมทั้งสิ้น ๑๖๘,๘๕๔.๓๔ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่
ป่าไม้ ๒๗,๕๕๕.๕๔ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๖.๓๒ ของพื้นที่ภาค หรือร้อย
ละ ๕.๓๗ ของพื้นที่ประเทศไทย  

๓.  ภาคตะวันออก มีพ้ืนที่ภาครวมทั้งสิ้น ๓๖,๕๐๒.๕๐ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม้ 
๘,๐๓๓.๔๐ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๐๑ ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑.๕๗ 
ของพื้นที่ ประเทศไทย  

๔.  ภาคตะวันกลาง มีพ้ืนที่ภาครวมทั้งสิ้น ๓๐,๑๒๖.๓๔ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม้ 
๒,๖๖๓.๙๗ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๘.๘๔ ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๐.๕๒ 
ของพื้นที่ ประเทศไทย  

๕.  ภาคตะวันตก มีพ้ืนที่ภาครวมทั้งสิ้น ๓๐,๙๐๔.๗๕ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม้ 
๑๗,๔๒๕.๐๗ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๖.๓๘ ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ 
๓.๔๐ ของ พ้ืนที่ประเทศไทย  

๖.  ภาคใต้ มีพ้ืนที่ภาครวมทั้งสิ้น ๗๗,๐๘๒.๘๑ ตารางกิโลเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม้ ๒๐,๘๓๒.๙๒ 
ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๓ ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๔.๐๖ ของ พ้ืนที่
ประเทศไทย  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๑๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ตารางที่ ๒.๘-๑ ทรัพยากรปา่ไม้ 
 

ภาค  พ้ืนที่ (ตารางกิโลเมตร)  ร้อยละ   ร้อยละ   
 พ้ืนที่ภาค  พ้ืนที่ป่าไม้  พ้ืนที่  

ไม่ใช่ป่าไม้  
พ้ืนที่ป่า  
ต่อพื้นที่ 
ภาค 

พ้ืนที่ป่า  
ต่อพื้นที่ ประเทศ

ไทย 
เหนือ  ๑๖๙,๖๔๔.๒๙  ๙๕,๐๗๔.๗๔  ๗๔,๕๖๙.๕๔  ๕๖.๐๔  ๑๘.๕๓  

ตะวันออกเฉียงเหนือ  ๑๖๘,๘๕๔.๓๔  ๒๗,๕๕๕.๕๔  ๑๔๑,๒๙๘.๘๐  ๑๖.๓๒  ๕.๓๗  
กลาง  ๓๐,๑๒๖.๓๔  ๒,๖๖๓.๙๗  ๒๗,๔๖๒.๓๖  ๘.๘๔  ๐.๕๒  

ตะวันออก  ๓๖,๕๐๒.๕๐  ๘,๐๓๓.๔๐  ๒๘,๔๖๙.๑๐  ๒๒.๐๑  ๑.๕๗  
ตะวันตก  ๓๐,๙๐๔.๗๕  ๑๗,๔๒๕.๐๗  ๑๓,๔๗๙.๖๘  ๕๖.๓๘  ๓.๔๐  

ใต้  ๗๗,๐๘๒.๘๑  ๒๐,๘๓๒.๙๒  ๕๖,๒๔๙.๘๘  ๒๗.๐๓  ๔.๐๖  
รวม  ๕๑๓,๑๑๕.๐๒ ๑๗๑,๕๘๕.๖๕ ๓๔๑,๕๒๙.๓๗ ๓๓.๔๔  ๓๓.๔๔  

 
 
๒.๙ ประชากร เศรษฐกิจ และสังคม 
 
๒.๙.๑ ประชากร 

 
๑.   ประชากรและโครงสร้างประชากร 

  
 ประชากรมีอัตราเพิ่มลดลงโดยตลอด  และลดลงต่ํากว่าร้อยละ ๑ ต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  

จากการสถานการณ์อัตราการเกิดและอัตราการเจริญพันธ์ุลดลง  ถึงแม้อายุขัยเฉลี่ยแรกเกิดเพิ่มขึ้นมาก
จากระบบด้านสาธารณะสุขและโภชนาการดีขึ้น  คาดว่าอัตราการเพิ่มจะเป็นร้อยละ ๐ ภายในปี ๒๕๗๐ 
ซึ่งประเทศไทยจะมีประชากร ๗๐-๗๑ ล้านคน  เปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มประชากรที่คาดการณ์ในอดีต
มาก  ที่คาดการณ์ว่าประเทศไทยจะประชากรสูงสุดที่ประมาณ ๑๐๐-๑๑๐ ล้านคน  จากการคาดการณ์ 
๒๐ ปีข้างหน้า  ประชากรไทยที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป  จะเพิ่มสัดส่วนขึ้นเป็น ๑ ใน ๔ ของประชากรรวม 
จากจํานวน ๗.๑๔ ล้านคน หรือร้อยละ ๑๐.๘ ของประชากรรวมในปี ๒๕๕๐ เป็น ๑๖.๐๕ ล้านคน หรือ
ร้อยละ ๒๒.๗ ในปี ๒๕๗๐ ในขณะที่ ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานสัดส่วนลดลงตามลําดับ  ซึ่งการ
เพิ่มขึ้นของกลุ่มประชากรสูงวัย  คาดว่าจะส่งผลกระทบที่สําคัญต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ  ดังแสดงในตารางที่ ๒.๙-๑ 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๑๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๒.๙-๑ ประมาณการประชากรไทย ปี ๒๕๓๘ – ๒๕๗๐ 
                                                                                                      หน่วย : พันคน 
ช่วงอายุ/ประชากร ๒๕๓๘ ๒๕๔๘ ๒๕๕๐ ๒๕๕๘ ๒๕๖๘ ๒๕๗๐ 
ประชากรรวม ๕๖,๙๖๙ ๖๒,๓๐๙ ๖๓,๑๘๔ ๖๘,๙๘๐ ๗๐,๖๕๑ ๗๐,๖๓๖ 
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) ๑.๒ ๐.๙ ๐.๗ ๐.๕ ๐.๒ ๐.๐ 
ประชากรตามกลุ่มอายุ 

- อายุ ๐ – ๑๔ ปี 
       สัดส่วน (ร้อยละ) 

- อายุ ๑๕ – ๕๙ ปี 
      สัดส่วน (ร้อยละ) 

- อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 
      สัดส่วน (ร้อยละ) 

 
๑๔,๐๒๙ 
๒๔.๖ 

๓๗,๔๔๖ 
๖๕.๗ 
๕,๔๙๕ 
๙.๖ 

 
๑๔,๒๘๗ 
๒๒.๘ 

๔๑,๕๖๔ 
๖๖.๘ 
๖,๔๕๗ 
๑๐.๔ 

 
๑๓,๘๙๔ 
๒๒.๐ 

๔๒,๔๕๓ 
๖๗.๒ 
๖,๘๓๘ 
๑๐.๘ 

 
๑๒,๘๗๐ 
๑๘.๗ 

๔๖,๒๙๑ 
๖๗.๑ 
๙,๘๑๙ 
๑๔.๒ 

 
๑๐,๖๐๖ 
๑๕.๐ 

๔๕,๐๕๐ 
๖๓.๘ 

๑๔,๙๙๕ 
๒๑.๒ 

 
๑๐,๑๘๒ 
๑๔.๔ 

๔๔,๔๐๓ 
๖๒.๙ 

๑๖,๐๕๕ 
๒๒.๗ 

อัตราการเกิด 
อายุขัยเฉลี่ย (ปี) 

๒.๐ 
๗๐ 

๑.๖ 
๗๒ 

๑.๖ 
๗๓ 

๑.๕ 
๗๕ 

๑.๔ 
๗๗ 

๑.๔ 
n.a. 

 
  ผลกระทบต่อผลผลิตรวมของประเทศ  ประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเพิ่มขึ้น  ทําให้
จํานวนประชากรในวัยทํางานหรือจํานวนแรงงานของประเทศลดลง  ซึ่งนอกจากจะส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อผลิตภาพของแรงงานที่เป็นปัจจัยการผลิตที่สําคัญของภาคเศรษฐกิจของประเทศแล้ว  ยังส่งผลให้มีการ
อพยพเคลื่อนย้ายแรงงานต่างชาติเพื่อเข้ามาทดแทนกําลังแรงงานในประเทศเพิ่มขึ้น 

 
๒.   ประชากรรายลุ่มน้ําสาขา 

 
   จากรายงานโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา ๒๕ ลุ่ม
น้ํา ได้ทําการจําแนกประชากรรายลุ่มน้ําสาขาไว้ในตารางที่ ๒.๙-๒  โดยลุ่มน้ําเจ้าพระยาเป็นลุ่มน้ําที่มี
จํานวนประชากรและความหนาแน่นของประชากรมากที่สุด คือมีจํานวนประชากร ๑๐.๔ ล้านคน มีความ
หนาแน่นของประชากรประมาณ ๕๐๗ คน/ตร.กม. ลุ่มน้ําที่มีจํานวนประชากรน้อยที่สุดคือลุ่มน้ําโตนเล
สาบ มีจํานวนประมาณ ๐.๒๕ ล้านคน และลุ่มน้ําที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุดคือลุ่มน้ําสาละวิน 
มีความหนาแน่นประมาณ ๒๗ คน/ตร.กม.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๑๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๒.๙-๒ ประชากร เศรษฐกิจและสังคมรายลุ่มน้ํา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : รายงานโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา ๒๕ ลุ่มน้ํา (กรมทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐) 

รหัส

ลุ่มนํ้า

 จาํนวนประชากร  จาํนวนครัวเรือน ความ

หนาแน่น

ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย  ผลิตภัณฑม์วลรวม  รายได้เฉล่ีย

 (คน)  (หลัง) (คน/ตร.กม.) (คน/ครัวเรือน)  (ล้านบาท)  (บาท/คน/ปี)

๑ สาละวิน ๕๒๐,๕๐๔ ๑๕๖,๔๑๔ ๒๗ ๓.๓๓ ๓๐,๗๘๘ ๓๒,๙๘๑

๐๒ (N) โขง (เหนือ) ๑,๑๓๘,๕๗๗ ๓๗๖,๕๔๑ ๑๑๔ ๓.๐๒ ๖๑,๓๔๘ ๓๖,๕๓๑

๓ กก ๖๕๗,๐๓๑ ๒๒๒,๓๔๖ ๙๐ ๒.๙๕ ๔๓,๕๘๖ ๓๖,๐๙๖

๖ ปิง ๒,๗๐๗,๖๒๗ ๙๘๑,๕๘๓ ๗๘ ๒.๗๖ ๒๘๓,๓๓๖ ๔๕,๐๙๕

๗ วัง ๗๐๕,๕๓๘ ๒๒๔,๓๒๘ ๖๕ ๓.๑๕ ๓๘,๔๖๙ ๔๐,๐๘๓

๘ ยม ๑,๖๕๐,๘๒๖ ๔๗๗,๖๘๑ ๖๙ ๓.๔๖ ๘๓,๑๖๔ ๓๘,๘๐๑

๙ น่าน ๒,๒๗๘,๘๗๕ ๖๗๐,๓๓๙ ๖๖ ๓.๔ ๑๐๕,๐๓๕ ๔๐,๗๔๕

๑๐ เจ้าพระยา ๑๐,๔๐๙,๑๑๓ ๓,๗๒๐,๘๐๕ ๕๐๗ ๒.๘ ๓,๑๓๑,๓๑๘ ๑๐๑,๑๕๓

๑๑ สะแกกรงั ๔๒๓,๙๖๑ ๑๒๒,๑๑๔ ๘๖ ๓.๔๗ ๗๐,๖๗๔ ๓๖,๕๐๗

๑๒ ป่าสัก ๑,๕๒๑,๑๗๐ ๔๔๖,๘๓๙ ๙๗ ๓.๔ ๑๙๘,๒๒๐ ๔๙,๓๖๙

๑๓ ท่าจีน ๒,๒๓๔,๘๗๐ ๗๑๒,๘๐๐ ๑๖๖ ๓.๑๔ ๓๘๕,๕๘๘ ๖๔,๗๘๑

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง ๒๔,๒๔๘,๐๙๒ ๘,๑๑๑,๗๙๐ ๑๒๔ ๒.๙๙ ๔,๔๓๑,๕๒๖ ๔๗,๔๖๗

๐๒ (NE) โขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ๕,๐๑๔,๙๐๘ ๑,๒๕๙,๓๘๑ ๑๐๖ ๓.๙๘ ๒๑๒,๓๔๖ ๓๐,๙๗๒

๔ ชี ๗,๒๐๐,๓๒๙ ๑,๕๘๒,๙๑๖ ๑๔๗ ๔.๕๕ ๒๔๓,๑๘๑ ๓๐,๗๒๒

๕ มูล ๙,๗๗๖,๕๓๒ ๒,๕๓๖,๐๒๒ ๑๓๘ ๓.๘๖ ๒๙๗,๓๓๗ ๒๙,๒๘๙

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๑,๙๙๑,๗๖๙ ๕,๓๗๘,๓๑๙ ๑๓๐ ๔.๐๙ ๗๕๒,๘๖๔ ๓๐,๓๒๘

๑๕ ปราจีนบุรี ๘๓๔,๕๗๙ ๒๔๘,๕๐๓ ๘๖ ๓.๓๖ ๘๓,๗๖๑ ๔๕,๓๕๔

๑๖ บางปะกง ๒,๑๗๐,๕๒๘ ๗๔๙,๖๕๒ ๒๐๓ ๒.๙ ๔๙๑,๖๗๙ ๙๓,๐๕๒

๑๗ โตนเลสาบ ๒๔๖,๘๔๖ ๒๔,๓๑๗ ๖๐ ๑๐.๑๕ ๕๑,๘๗๑ ๕๐,๗๒๙

๑๘ ชายฝ่ังทะเลตะวันออก  ๑,๙๗๒,๒๘๘ ๘๖๗,๑๗๑ ๑๕๑ ๒.๒๗ ๗๗๖,๘๔๖ ๙๘,๗๓๙

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออก ๕,๒๒๔,๒๔๑ ๑,๘๘๙,๖๔๓ ๑๒๕ ๒.๗๖ ๑,๔๐๔,๑๕๗ ๗๑,๙๖๙

๑๔ แม่กลอง ๑,๙๑๖,๘๒๙ ๕๖๑,๔๔๒ ๖๔ ๓.๔๑ ๑๕๔,๘๔๙ ๕๔,๔๑๘

๑๙ เพชรบุรี ๔๕๑,๐๒๙ ๑๔๕,๐๖๖ ๗๒ ๓.๑๑ ๓๙,๕๘๙ ๕๐,๓๒๙

๒๐ ชายฝ่ังทะเลตะวันตก ๔๖๓,๘๕๗ ๑๕๓,๔๐๔ ๖๕ ๓.๐๒ ๘๑,๓๙๒ ๕๒,๕๘๑

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันตก ๒,๘๓๑,๗๑๕ ๘๕๙,๙๑๒ ๖๗ ๓.๒๙ ๒๗๕,๘๓๐ ๕๒,๔๔๓

๒๑ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๓,๔๕๓,๙๖๑ ๘๙๔,๐๓๐ ๑๓๓ ๓.๘๖ ๓๖๐,๖๗๕ ๔๘,๑๕๐

๒๒ ตาปี ๑,๐๒๙,๘๙๙ ๓๑๔,๙๕๙ ๗๗ ๓.๒๗ ๒๐๓,๙๔๓ ๕๓,๔๓๘

๒๓ ทะเลสาบสงขลา ๑,๕๐๐,๘๘๗ ๔๓๕,๐๐๔ ๑๗๗ ๓.๔๕ ๑๔๖,๒๒๗ ๕๑,๔๔๒

๒๔ ปัตตานี ๓๖๐,๕๑๖ ๙๖,๓๓๒ ๙๘ ๓.๗๔ ๕๘,๘๙๒ ๓๓,๔๔๐

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ๖,๓๔๕,๒๖๓ ๑,๗๔๐,๓๒๕ ๑๒๑ ๓.๖๕ ๗๖๙,๗๓๗ ๔๖,๖๑๘

๒๕ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  ๒,๐๒๙,๐๖๗ ๖๑๗,๐๙๖ ๑๐๗ ๓.๒๙ ๑๗๒,๓๙๐ ๖๔,๕๖๐

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันตก ๒,๐๒๙,๐๖๗ ๖๑๗,๐๙๖ ๑๐๗ ๓.๒๙ ๑๗๒,๓๙๐ ๖๔,๕๖๐

รวมทั้งหมด ๖๒,๖๗๐,๑๔๗ ๑๘,๕๙๗,๐๘๕ ๑๑๒ ๓.๓๗ ๗,๘๐๖,๕๐๔ ๕๒,๒๓๑

ชื่อลุ่มนํ้า ประชากร  เศรษฐกิจและสังคม 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๒๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒.๙.๒ เศรษฐกิจ 
 

๑. เศรษฐกิจ 
 
 การพัฒนาเศรษฐกิจในสาขาอุตสาหกรรม  บริการและการค้า  ภาคกลางยังคงมีมูลค่าการ
ผลิตที่สูงกว่าทุกภาค มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศโดยมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุด ขณะที่ภาคใต้มี
มูลค่าการผลิตในด้านการเกษตรและการค้าชายแดนมากที่สุด  ในขณะที่ในพื้นที่อ่ืนการพัฒนาเศรษฐกิจ
ขึ้นกับการบริโภคในพื้นที่และภาคเกษตรเป็นหลักโดยมีสถานการณ์ในแต่ละภาค ดังนี้ ภาคกลาง  มี
สัดส่วนสูงถึงร้อยละ ๔๗.๕ รองลงมาคือกรุงเทพฯมีสัดส่วนร้อยละ ๒๕.๑ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ภาคเหนือ  และภาคใต้มีสัดส่วนไม่แตกต่างกันมากนัก  โดยมีสัดส่วนร้อยละ  ๑๐ .๔  ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและร้อยละ ๘.๕ ในภาคเหนือและภาคใต้  โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอัตราการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๕๒ สูงที่สุดร้อยละ ๒.๔ รองลงมาคือภาคเหนือร้อยละ ๑.๗ ขณะที่
ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ ภาคกลางและภาคใต้หดตัวร้อยละ ๒.๒,๔.๕ และ ๑.๓ ตามลําดับ  
สําหรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศยังคงพึ่งพิงภาคอุตสาหกรรมมากที่สุดถึงร้อยละ ๓๙.๐ ของ GDP 
รองลงมาคือภาคบริการ การค้า และภาคการเกษตร  มีสัดส่วนร้อยละ ๑๙.๖,๑๓.๗ และ ๘.๙ ตามลําดับ  
สรุปภาพรวมเศรษฐกิจ ดังแสดงใน ตารางที่ ๒.๙-๓ 
 
ตารางที่ ๒.๙-๓  สรุปภาพรวมเศรษฐกิจ 

รายการ 
ระดับ 

ประเทศ 

ระดับภาค 

กทม. 
ภาคเหนือ ภาค

ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต้ 

• GDP/GRP ปี ๒๕๕๒ 
ราคาคงที่   (ล้านบาท) 

๔,๒๖๓,๓๖๓ ๓๖๐,๔๑๖ ๔๔๓,๗๑๙ ๒,๐๒๕,๕๕๘ ๓๖๒,๔๒๘ ๑,๐๗๑,๒๔๒ 

• GDP/GRP เฉลี่ยต่อหัวปี 
๒๕๕๒ 

๑๓๕,๒๘๑ ๗๑,๑๐๕ ๔๕,๖๖๑ ๒๔๖,๓๑๐ ๙๕,๗๒๑ ๓๔๒,๖๐๕ 

• โครงสร้างเศรษฐกิจ ปี 
๒๕๕๒ (ร้อยละ) 
   - ภาคเกษตร 
   - ภาคอุตสาหกรรม 
   - การค้า 
   - การบริการ 
   - อื่นๆ 

 
 

๘.๙ 
๓๙.๐ 
๑๓.๗ 
๑๙.๖ 
๑๘.๘ 

 
 

๑๘.๙ 
๒๐.๙ 
๑๖.๐ 
๑๘.๖ 
๒๕.๖ 

 
 

๑๙.๒ 
๑๖.๔ 
๒๑.๖ 
๒๑.๑ 
๒๑.๗ 

 
 

๕.๑ 
๖๑.๔ 
๖.๓ 
๑๓.๐ 
๑๔.๒ 

 
 

๓๔.๐ 
๑๒.๕ 
๑๑.๙ 
๒๑.๐ 
๒๐.๖ 

 
 

๐.๑ 
๒๑.๒ 
๒๔.๔ 
๓๕.๔ 
๑๘.๙ 

• รายได้จากการท่องเที่ยว ปี 
๒๕๕๒  (ล้านบาท) 

๗๑๕,๙๘๕ ๕๘,๘๓๗ ๒๗,๒๑๓ ๑๑๖,๒๗๑ ๑๘๒,๒๐๙ ๓๓๑,๔๕๕ 

• จํานวนนักท่องเที่ยว 
ปี ๒๕๕๒  (พันคน) 

๑๒๔,๘๔๑ ๑๔,๘๕๕ ๑๒,๑๙๕ ๔๔,๖๘๗ ๑๗,๐๐๙ ๓๖,๐๙๕ 

• มูลค่าการค้าผ่านด่าน
ศุลกากรชายแดน (ล้านบาท) 

๖๒๕,๕๔๕ ๓๙,๖๑๗ ๗๒,๙๒๐ ๑๓๒,๖๖๔ ๓๘๐,๓๔๔ - 

• อัตราเงินเฟ้อ -๐.๙ -๑.๑ -๐.๖ -๐.๖ ๐.๑ -๑.๑ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๒๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒.   ภาคการผลิต 
 
 ๑)  โครงสร้างภาคการผลิต  มีฐานการผลิตหลักในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับภาคบริการ 
โดยท่ีสัดส่วนการผลิตในภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง  สัดส่วนโครงสร้างการผลิตสินค้าภาค
เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม (รวมเหมืองแร่) และภาคบริการ  ในระยะ ๓ ทศวรรษเปรียบเทียบกับปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ ๒๓,๒๓ และ ๕๓ ตามลําดับ  ในปี ๒๕๒๓ เป็นร้อยละ ๑๑,๓๘ และ ๕๑ 
ในปี ๒๕๕๐  โดยมีสัดส่วนการผลิตอุตสาหกรรมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นผลจากการมุ่งเน้นและให้
ความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นตามนโยบายทดแทนการนําเข้าและเสริมการส่งออกตั้งแต่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ (๒๕๒๕-๒๕๒๙) เป็นต้นมา  โดยขาดการสร้างความพร้อมที่จะขับเคลื่อนจาก
เศรษฐกิจที่พ่ึงพิงการเกษตรไปสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  โครงสร้างเศรษฐกิจไทยในระยะ ๒๐ ปี ข้างหน้า
จะเป็นรูปแบบใดก็ตาม  ประเด็นหลักจะอยู่ที่แนวทางที่จะเชื่อมกิจกรรมการผลิตของทั้งสามภาค  เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยควบคุมผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 

 
 ๒)  โครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  การผลิตสาขาพืชผลยังคงเป็นสาขาการผลิตหลักของ

ภาคเกษตรตลอดระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา  โดยมีสัดส่วนที่สูงอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ ๖๕ และ ๗๘ ของ 
GDP  ภาคเกษตรในปี ๒๕๔๐ และ ๒๕๔๙ ตามลําดับ  เทียบกับการผลิตสาขาประมงแม้จะมีมูลค่าเพิ่ม
ขึ้น  แต่โครงสร้างสัดส่วนลดลง จากร้อยละ ๒๑.๒ ในปี ๒๕๔๐ เหลือเพียงร้อยละ ๑๓.๕ ในปี ๒๕๔๙  
พืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญและมีอัตราการขยายตัวของผลผลิตเฉลี่ยในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมาสูงคือพืชใน
กลุ่มพลังงาน เช่น มันสําปะหลัง และปาล์มน้ํามัน (ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๓ และ ๙ ตามลําดับ) เทียบ
กับผลผลิตพืชในกลุ่มอาหาร ข้าวเปลือก ที่มีอัตราการขยายตัวที่ตํ่ากว่า (โดยเฉลี่ยเพียงร้อยละ ๒.๘ ต่อปี) 
ในขณะที่พืชในกลุ่มอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง มีอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยลดลง  อัตราการ
ขยายตัวของผลผลิตพืชผลดังกล่าว  แม้จะมีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านพื้นที่เพาะปลูกที่จํากัด (ประมาณร้อย
ละ ๓๗-๓๘ ของพื้นที่ทั้งประเทศ) และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติบ้าง  แต่สาเหตุหลักที่กระทบต่อ
ผลผลิตน่าจะมาจากผลิตภาพการผลิตมากกว่าปัจจัยด้านอื่น โดยผลิตภาพการผลิตในภาคเกษตรของไทย
เฉลี่ยยังอยู่ในระดับตํ่า  และมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่ง (เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑.๒ ต่อ
ปี ต้ังแต่ปี ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๔๘)  ยกเว้นสินค้าเกษตรที่ไทยมีความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบสูงและมีผลิต
ภาพการผลิตที่ดี เช่น มันสําปะหลัง และยางพารา  แต่ยังมีบางรายการที่ยังมีปัญหาเรื่องความผันผวนของ
ราคาโดยเฉพาะในกลุ่มไม้ผลเช่น เงาะ ลําไย ทุเรียน และกลุ่มพืชพลังงาน เช่น อ้อย เป็นต้น  

 
 โดยภาพรวม ในภาวะปัจจุบันที่วิกฤตการด้านอาหารและปัญหาพลังงานเป็นปัญหาสําคัญ

ของโลก  การผลิตพืชผลเพื่อเป็นอาหารนับเป็นโอกาสของไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่  
และการผลิตพืชผลเพื่อพลังงานทางเลือกเป็นประเด็นท้าทายที่เราต้องตระหนักเพื่อลดการพึ่งพาด้าน
พลังงานจากต่างประเทศ  ดังนั้นการสร้างความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตต่างๆ ทั้ง
เกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันในทิศทางที่สอดคล้องกันที่จะส่งผลให้การ
พัฒนาภาคเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้าประสบผลสําเรจ็ได้ 
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 ๓)  โครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรม  ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีสัดส่วนสูง
และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณร้อย ๓๘ ของ GDP เป็นลําดับสองรองจากภาค
บริการมีโครงสร้างการผลิตที่สําคัญประกอบด้วย  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อาหาร สิ่งทอ และยาน
ยนต์  โดยอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวในช่วง ๑๐ ปีสูงที่สุดคือ ยานยนต์ (ร้อยละ ๑๓.๐๗) 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ ๘.๖๑) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ ๘.๔๘) และผลิตภัณฑ์
ยาง (ร้อยละ ๖.๖๓) ในขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอ และปิโตรเลียมมีอัตราการขยายตัวตํ่าที่สุด (ร้อยละ 
๐.๓๖ และ ๑.๔๗ ตามลําดับ)  เมื่อพิจารณาในมิติของพื้นที่จะพบว่าในระยะ ๒๐ ปีที่ผ่านมา  แม้ว่า
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมจะมีการกระจายไปสู่พ้ืนที่อ่ืนนอกเหนือจากกรุงเทพและปริมณฑลมาก
ขึ้นตามการขยายตัวของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะภาคตะวันออก 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ตาม  กรุงเทพและปริมณฑลก็ยังคงเป็นแหล่งที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุด (ประมาณร้อยละ ๕๒ ของมูลค่าอุตสาหกรรมทั้งประเทศ)  ประเด็นการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่ต้องให้ความสําคัญประกอบไปด้วยเรื่องของการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  อุตสาหกรรมจําเป็นต้องขยายตัวไปสู่อุตสาหกรรมตันน้ําที่เชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง และธุรกิจอุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ (Creative and innovative economy)   

 
 ๔)  โครงสร้างภาคบริการ  เป็นภาคที่ครองสัดส่วนสูงที่สุดของ GDP โดยสาขาที่สร้าง

มูลค่าเพิ่มมากที่สุด คือ การค้าส่งค้าปลีก  และการขนส่งและคมนาคม (ร้อยละ ๒๘ และ ๒๐ ตามลําดับ) 
รองลงมาคือ อสังหาริมทรัพย์ สาขาการเงินการธนาคาร และโรงแรม/ภัตตาคาร (ร้อยละ ๗ ถึง ๘ ) ส่วน
สาขาการศึกษา การก่อสร้าง และการบริการสุขภาพ ยังมีสัดส่วนที่ตํ่า (เพียงร้อยละ ๓ ถึง ๕)  สาขาที่มี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงสุดคือ การขนส่งและคมนาคม การบริการสุขภาพ โรงแรมและภัตตาคาร (ร้อย
ละ ๔.๗๑,๔.๒๒ และ ๔.๐๘ ต่อปี ตามลําดับ)  หากพิจารณาภาคการท่องเที่ยวซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขา
บริการหลายสาขาเช่นโรงแรมและภัตตาคาร การบริการสุขภาพ และอาจรวมไปถึงการขนส่งและคมนาคม
จะพบว่ามีอัตราการขยายตัวในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมาสูงมากถึงร้อยละ ๗.๕ ต่อปีโดยเฉล่ีย จากจํานวน
นักท่องเที่ยวต่างชาติ ๗ ล้านคนในปี ๒๕๔๐ เพิ่มเป็น ๑๔ ล้านคนในปี ๒๕๕๐ 

 
 ๕)  โครงสร้างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน

ระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างจากเดิมที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและสถาบัน
การเงินเป็นส่วนใหญ่  มาเป็นการลงทุนในภาคการค้าและบริการมากขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในสองของภาค
การลงทุนจากต่างประเทศที่ครองสัดส่วนรวมกันมากประมาณร้อยละ ๖๐ ของการลงทุนจากต่างประเทศ
ทั้งหมด  พิจารณาการลงทุนจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรม  พบว่าต้ังแต่ปี ๒๕๓๑ เป็นต้นมามีการ
ลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  โดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุดคือ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การขนส่ง 
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๒.๑๐  ทิศทางการพฒันาด้านการเกษตร 
  
๒.๑๐.๑  โครงสรา้งการเกษตรในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
  

ปัจจุบันโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศได้ปรับเปลี่ยนการผลิตหลักจากภาคเกษตรมาสู่
ภาคอุตสาหกรรม โดยภาคอุตสาหกรรมขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีบทบาทเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่า
โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศปรับเปลี่ยนจากภาคเกษตรมาสู่ภาคอุตสาหกรรม แต่โครงสร้างเศรษฐกิจ
ของภูมิภาคยังขึ้นกับการเกษตรเป็นสําคัญ โดยบทบาทการผลิตขึ้นกับการเกษตร กล่าวคือ ลุ่มน้ําภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และลุ่มน้ําภาคใต้ มีการผลิตทางการเกษตรเป็นอันดับหนึ่ง โดยมูลค่าการเกษตรส่วน
ใหญ่มาจากการผลิตพืช ซึ่งประกอบด้วยพืชหลัก ได้แก่ ข้าว ยางพารา ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ํามัน และ
มันสําปะหลัง เป็นต้น กล่าวได้ว่าการผลิตภาคเกษตรยังมีบทบาทสําคัญเนื่องจากเป็นแหล่งรองรับแรงงาน
และเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สําคัญของประเทศ ซึ่งต้องอาศัยปัจจัยหลักที่เป็นแรงผลักดันทําให้การเกษตร
ได้เจริญเติบโตขึ้นมาโดยลําดับ คือ  

 
 ๑)  เกษตรกรและแรงงานเกษตร นับว่าเป็นปัจจัยหลักในกระบวนการผลิตควบคู่กับการใช้ที่ดิน 
การเพิ่มผลผลิตที่ผ่านมาเน้นการเพิ่มจํานวนแรงงาน ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรและแรงงานเกษตรกรอยู่ในวัย
แรงงาน (อายุระหว่าง ๑๕-๖๔ ปี) ประมาณร้อยละ ๖๙ ของแรงงานเกษตรทั้งหมด ซึ่งแรงงานเกษตรมี
แนวโน้มลดลง กล่าวคือในปี ๒๕๔๕ มีจํานวนแรงงานภาคเกษตร ๑๙ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๕๒ ของ
แรงงานทั้งหมด ในปี ๒๕๔๙ ลดลงเหลือ ๑๘ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๔๘ นอกจากนี้การผลิตด้าน
การเกษตรเน้นการเพิ่มการลงทุน เพื่อเป็นเครื่องมือกระตุ้นให้เกษตรกรได้พัฒนากระบวนการผลิตบนฐาน
ปัจจัยที่ดินและแรงงานที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาเกษตรกรยังขาดแหล่งทุนระยะปาน
กลางและระยะยาว เกษตรกรรายย่อยมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนน้อย ทั้งนี้เนื่องจากขาดหลักทรัพย์ และ
บุคคลค้ําประกัน  เพื่อใช้สําหรับการปรับโครงสร้างการผลิต  
 
  ๒)  องค์ความรู้ จากสถานการณ์การผลิตมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ รวมทั้งเทคโนโลยีชีวภาพ ทําให้โครงสร้างการผลิตได้ปรับตัว
กระจายสู่การผลิตเชิงพานิชย์ การเพิ่มการลงทุนและการพัฒนาองค์ความรู้ ซึ่งมีแนวโน้มที่ทําให้เกิดการ
เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ปัจจัยการผลิต ต้ังแต่การใช้พันธ์ุดี ดูแลจัดการฟาร์ม จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
เกิดการพัฒนาและควบคุมคุณภาพในกระบวนการแปรรูป-อุตสาหกรรมและการบรรจุหีบห่อให้ได้
มาตรฐานสากล เทคโนโลยีสมัยใหม่จะเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อการผลิตในภาคเกษตร ซึ่งในอนาคตจะ
เป็นแนวโน้มความต้องการของตลาดและเกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราอย่างไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ภาคเกษตร
จึงจําเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงและเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ให้เข้ามาพัฒนาทางการผลิต ทําให้ผลผลิตมี
คุณภาพและปริมาณเพิ่มขึ้น ซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ เหล่านี้อาจทําให้พ้ืนที่ทางการเกษตร
ลดลงเนื่องจากไม่จําเป็นต้องใช้พ้ืนที่มากสําหรับเพาะปลูก ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาจะมีส่วนสําคัญในการ
พัฒนาเทคโนโลยี การวิจัย วิเคราะห์ เทคนิค และองค์ความรู้ทางด้านการเกษตร โดยที่ผ่านมามีการศึกษา
และพัฒนาทางด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ภาครัฐควรมีนโยบายร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องหรือให้ทุนในการวิจัยและการศึกษาด้านต่างๆ แก่สถาบันการศึกษาและบุคลากร เพื่อจะได้นํา
ความรู้และเทคโนโลยีมาพัฒนาศักยภาพการผลิตในเชิงพาณิชย์ให้ดีขึ้นจากปัจจุบัน มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
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สินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน เป็นไปตามความต้องการของตลาดโลก เพราะสถาบันการศึกษาจะ
ช่วยในการพัฒนาการผลิต การตลาดของภาคเกษตรได้ 
 
  ๓)  ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร พืชที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ยางพารา มันสําปะหลัง 
ปาล์มน้ํามัน อ้อย และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เป็นต้น  แต่ยังมีพืชบางชนิดที่ผลผลิตต่อหน่วยลดตํ่าลง  ได้แก่ 
ข้าว สับปะรด และกาแฟ เป็นต้น (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี ๒๕๔๓-๒๕๔๗)  อย่างไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาประสิทธิภาพการผลิตกับประเทศคู่แข่งที่สําคัญของไทยในภูมิภาคต่างๆ แล้ว การผลิตพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญหลายชนิดยังมีประสิทธิภาพการผลิตตํ่ากว่าประเทศคู่แข่ง เช่น ประเทศไทยผลิตข้าวได้ 
๓๐๐-๔๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตประมาณ ๔.๖๕ บาทต่อกิโลกรัม ขณะที่ประเทศเวียดนามผลิต
ได้ ๖๙๘ กิโลกรัมต่อไร่ ต้นทุนการผลิตประมาณ ๓.๐๕ บาทต่อกิโลกรัม (ข้อมูลปีเพาะปลูก ๒๕๔๓-
๒๕๔๗ โดยพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วย และต้นทุนการผลิตต่อหน่วย) 
 
 ๔)  คุณภาพสินค้า ในปัจจุบันต่างประเทศได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาและควบคุมคุณภาพ
ต้ังแต่เริ่มการผลิต  การเตรียมดิน การใช้วัตถุดิบ และดูแลรักษาผลผลิตในไร่นา เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการ
ผลิตได้สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดจากสารตกค้างและปราศจากศัตรูพืช  ตลอดจนการดูแลหลังการเก็บ
เกี่ยวและการขนส่งที่ ดี ในกระบวนการแปรรูปมีความสําคัญที่ ต้องมีการผลิตและบรรจุภัณฑ์ที่ถูก
สุขลักษณะ    และมีการจัดการสินค้าเกษตรและอาหารเป็นไปตามมาตรฐานสากล เนื่องจากปัจจุบันกรอบ
ความร่วมมือในการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตรขององค์การการค้าโลก (WTO) ยังมีความล่าช้า อีกทั้ง
การค้าระหว่างประเทศ มีแนวโน้มปกป้องทางการค้ามากย่ิงขึ้น โดยใช้รูปแบบของมาตรการกีดกันทาง
การค้าที่ไม่ใช่ภาษี เช่น สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นเงื่อนไขและข้ออ้าง การเข้าถึงความรู้และ
เทคโนโลยี มีความแตกต่างในการเข้าถึงทั้งระหว่างบุคคล ชุมชนและสังคมประเทศ ทําให้ส่งผลต่อการ
พัฒนาขีดความสามารถในการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศไทย   
 
 ๕)  การแข่งขันกับตลาดโลก มีแนวโน้มต้องอาศัยทักษะความรู้ และเทคโนโลยี อีกทั้งการให้
ความสําคัญต่อผู้บริโภค การทําสินค้าให้เป็น Food safety และเน้นความต้องการของลูกค้าเป็น
จุดมุ่งหมายในการผลิต ความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องการค้า มีแนวโน้มไปในระดับภูมิภาคและทวิ
ภาคีมากขึ้น เนื่องจากกรอบความร่วมมือในการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตรขององค์การการค้าโลก 
(WTO) ยังมีความล่าช้า อีกทั้งการค้าระหว่างประเทศ มีแนวโน้มปกป้องทางการค้ามากย่ิงขึ้น โดยใช้
รูปแบบของมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี เช่น สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ใช้เป็นเงื่อนไขและ
ข้ออ้าง การเข้าถึงความรู้และเทคโนโลยี มีความแตกต่างในการเข้าถึงทั้งระหว่างบุคคล ชุมชนและสังคม
ประเทศ สําหรับลุ่มน้ําที่มีขีดความสามารถในการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ
ไทย ได้แก่ ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ลุ่มน้ําท่าจีน ลุ่มน้ําน่านและลุ่มน้ําแม่กลอง 
 
 ๖)  พืชพลังงานทดแทน การใช้พลังงานของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตาม
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให้พลังงานสํารองของประเทศลดลง เพื่อจัดหาพลังงานให้เพียงพอตาม
ความต้องการใช้ทําให้ประเทศต้องการพึ่งพาการนําเข้าพลังงานจากต่างประเทศ รวมทั้งการจัดหาพลังงาน
ทดแทนอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานที่นํามาใช้ทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิง เช่น แก๊สโซฮอล์ ไบโอ
ดีเซล ก๊าชธรรมชาติสําหรับรถยนต์หรือเอ็นจีวี สําหรับแก๊สโซฮอล์เป็นเชื้อเพลิงที่มีปริมาณการใช้และมี
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จํานวนสถานีบริการเพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยภาครัฐได้กําหนดนโยบาย มาตรการและยุทธศาสตร์สนับสนุน
การใช้แก๊สโซฮอล์ ซึ่งกําหนดให้มีการใช้แก๊สโซฮอล์ ๑ และ ๓ ล้านลิตรต่อวันในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ และ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ตามลําดับ การใช้แก๊สโซฮอล์เป็นการนําพืชทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์เป็นการช่วยเหลือ
เกษตรกรและใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นการช่วยลดปัญหาสิ่งแวดล้อม สําหรับไบโอดีเซล 
รัฐบาลได้สนับสนุนการใช้และการผลิต ควรมีการศึกษาความเหมาะสมของแหล่งปลูกพืชที่ใช้เป็นแหล่ง
พลังงานทดแทนและพื้นที่ที่จะเป็นโรงงานกลั่นและพื้นที่ที่ต้องการใช้พลังงานทดแทน ได้กําหนดพื้นที่
เพาะปลูกปาล์มน้ํามันทั้งในลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) ลุ่มน้ํา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก (ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช) และลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก (ภูเก็ด 
พังงา และกระบี่) และแผนปฏิบัติการการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล เพื่อทดแทนน้ํามันปิโตรเลียมที่มีราคา
สูงขึ้นตามตลาดน้ํามันโลกและเริ่มมีปริมาณน้ํามันลดลง จึงนับว่าพลังงานทดแทนนี้สามารถทํารายได้ให้
ประเทศจากการใช้พืชเศรษฐกิจที่มีอยู่ คือ อ้อย มันสําปะหลัง และปาล์มน้ํามัน ทั้งนี้ ทางหน่วยงานของ
ภาครัฐจําเป็นต้องพิจารณาหาแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชดังกล่าวอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องเพื่อนํามาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในอนาคต 
 
๒.๑๐.๒ การเพิ่มผลผลติพืชเศรษฐกจิการเกษตร  
 
 ภาคเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่เป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาประเทศ เป็นแหล่งที่มาของ
เงินตราต่างประเทศที่สําคัญ เป็นแหล่งรองรับอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ และเป็นแหล่ง
ผลิตอาหารเลี้ยงประชากรส่วนใหญ่ของประเทศและส่งออกเลี้ยงประชากรของโลกเป็นครัวของโลก หาก
เกิดภาวะวิกฤตด้านอาหารในโลก ตลอดจนเป็นฐานการพัฒนาของภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ อย่างไรก็ตาม จะ
เห็นได้ว่าผลผลิตพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
สับปะรด ยังมีผลผลิตต่อไร่ตํ่า เมื่อเปรียบเทียบกับต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศคู่แข่งที่สําคัญ ซึ่งปัญหา
ที่สําคัญด้านการผลิตประการหนึ่ง คือ ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน ซึ่งจําเป็นต้องมีการปรับปรุงดิน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิต ประเทศไทยมีจุดแข็งด้านที่ต้ังของประเทศซึ่งอยู่ในเขต
ภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม มีความหลากหลายทางชีวภาพ และโครงสร้างพื้นฐานด้านที่ดิน คือมีพ้ืนที่ถือครอง
การเกษตรประมาณร้อยละ ๔๒ ของพื้นที่ประเทศ และอยู่ในเขตชลประทานร้อยละ ๓๐ ของพื้นที่เกษตร 
แต่มีจุดอ่อนทางด้านการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแหล่งน้ํายังไม่เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้งขนาดการถือ
ครองที่ดินของเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นฟาร์มขนาดเล็กมีที่ดินไม่เกิน ๒๐ ไร่ต่อครัวเรือน และพื้นที่อีกร้อยละ 
๗๐ ของพื้นที่เกษตร อยู่นอกเขตชลประทาน ดังนั้นต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ํา ระบบ
ชลประทาน และการพัฒนาจัดหาแหล่งน้ํา เพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
รายละเอียดดังนี้  
 
 ๑) ทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน ประเทศไทยมีพ้ืนที่ ๓๒๑ ล้านไร่ มีเนื้อที่ถือครองในภาค
เกษตรมากกว่าร้อยละ ๔๒ แต่ปัจจุบันพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินรกร้างว่างเปล่า ไม่ได้นํามาใช้ประโยชน์ 
เนื่องจากเกษตรกรหรือวัยแรงงานย้ายออกไปสู่ภาคการผลิตอ่ืนๆ ในตามเมืองใหญ่ หรือไปเป็นแรงงานใน
ต่างประเทศที่มีรายได้ตอบแทนที่สูงกว่า จึงเหลือแต่ผู้สูงอายุ ที่ไม่ได้นําที่ดินมาใช้ประโยชน์ใดๆ นอกจากนี้ 
จากจํานวนเนื้อที่ถือครองทางการเกษตรของแต่ละครัวเรือนซึ่งมีประมาณ ๒๐ ไร่ นับว่าเป็นพื้นที่จํานวน
มากที่ไม่สามารถนําเทคโนโลยีการผลิตเข้าไปพัฒนาแบบฟาร์มเชิงพาณิชย์ได้ จึงจําเป็นต้องมีการจัดสรร
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พ้ืนที่ให้เกษตรกรเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งมีพ้ืนที่เกษตรกรรมเสื่อมโทรมจากการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า 
ไม่ได้นําที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ปล่อยทิ้งให้รกร้าง เช่น การนําที่ดินชายทะเลมาทําเป็นนากุ้งแต่เมื่อ
ราคาผลผลิตไม่สูง จึงเลิกทํานากุ้งแล้วปล่อยทิ้งร้างไว้ มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมไปเป็นสนาม
กอล์ฟและรีสอร์ท จึงทําให้จํานวนพื้นที่เกษตรลดน้อยลง และมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของดิน เช่น ในกลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ดินทรายจํานวนมากแต่นํามาใช้ใน
การเพาะปลูกข้าว ฉะนั้น จําเป็นต้องการวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร โดยพิจารณาจาก
ฐานข้อมูลดินก่อนที่จะมีการสรุป ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการเพิ่มผลผลิต เช่น ดูศักยภาพของดินในการ
ให้ผลผลิต โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เช่น โครงการชลประทานที่ภาครัฐลงทุนในการเพิ่ม
ผลตอบแทนในที่ดิน ที่ต้ังโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ การกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินทางการเกษตร
อาจจะกําหนดให้  
  (๑) มีเขตเร่งรัดที่มีศักยภาพในการผลิต  
  (๒) กําหนดพื้นที่ที่มีปัญหา เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินต้ืน แต่เป็นพื้นที่ที่ยังมีความจําเป็น
เพราะเกษตรกรจําเป็นต้องใช้พ้ืนที่ โดยภาครัฐ ส่วนราชการ จําเป็นต้องเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือเพื่อ
แก้ไขปัญหา ให้ทําแบบเกษตรพอเพียงเพื่อปรับปรุงพัฒนาพื้นทีในการเพิ่มผลผลิต  
  (๓)  ต้องมีการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา เช่น พ้ืนที่สูงที่มีการชะล้างพังทลาย อาจจะมี
มาตรการพิเศษหรือมีโซนในการใช้พ้ืนที่ จากพ้ืนที่สูงที่มีการปลูกพืชไร่ก็สนับสนุนให้ปลูกไม้ดอกไม้ผลที่ให้
ผลตอบแทนสูงกว่า  
  (๔)  มีการปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่นํามาปลูกเพื่อให้ผลตอบแทนที่ดีขึ้น โดยพิจารณาจาก
ยุทธศาสตร์รายสินค้าของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้จัดทําไว้ ว่ามีทิศทางเป็นอย่างไร  
  (๕)  ในพื้นที่ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม มีผลผลิตตํ่า ภาครัฐจะต้องหา
นโยบายหรือวิธีเข้ามาดําเนินการแก้ไข  
  (๖)  มีแนวทางในการรักษาพื้นที่ทําการเกษตรชั้นดีให้คงอยู่ไว้ ซึ่งขณะนี้มีแนวโน้มจะลดลง มี
การใช้ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาใช้ในการกําหนดโซนนิ่ง หาพื้นที่ที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมใน
การทําเกษตรโดยมีมาตรการจูงใจให้คนปลูก เช่น ด้านตลาด และราคา  
  (๗)  มีกฎหมายเข้ามาควบคุมการใช้ที่ดินเพื่อคงพื้นที่ทางการเกษตร เช่น กฎหมายทางด้าน 
ผังเมือง  
  (๘)  จําเป็นต้องหาแนวทางในการรักษาคงพื้นที่ทางการเกษตรให้ใกล้เคียงกับปัจจุบันใน
ขณะที่การบุกรุกเข้ามา และต้องสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญในภาคเกษตร  
 
 ๒) การพัฒนาแหล่งน้ํา น้ํานับว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญในการทําการเกษตร จากข้อมูลของกรม
ชลประทาน พบว่า ประเทศไทยมีศักยภาพในการกักเก็บน้ําได้ ๒.๑๓ แสนล้านลูกบาศก์เมตร แต่ปัจจุบัน
สามารถกักเก็บได้ ๗.๕ หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร โดยนําน้ําส่วนใหญ่ไปใช้ในด้านเกษตรและการอุปโภค
บริโภคประมาณ ๕.๔๔ หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร นําไปใช้ในส่วนอื่นๆ ประมาณ ๐.๒๙ หมื่นล้านลูกบาศก์
เมตร ส่วนที่เหลือเป็นน้ําก้นอ่าง(Dead Storage)และน้ําเก็บสํารอง และขณะนี้แหล่งน้ําขนาดใหญ่มีปัญหา
เรื่องน้ํา เนื่องจากมีข้อจํากัดที่ไม่สามารถพัฒนาได้ตามเป้าที่วางไว้ ในแต่ละภาคของประเทศไทยนั้นส่วน
ใหญ่แหล่งน้ําหรืออ่างกักเก็บน้ํามีเจ้าของอยู่แล้ว คือ เป็นพื้นที่ทําการเกษตรที่มีระบบส่งน้ํา และศักยภาพ
ของแต่ละพื้นที่ในการกักเก็บน้ํายังไม่ดีพออย่างเช่น กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้เป็นพื้นที่หินปูนทําให้เก็บน้ําไม่ได้จึง
มีปัญหาในการจะพัฒนาอุตสาหกรรม กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินทราย ประสบปัญหา
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ขาดแคลนน้ํา จะสามารถนําน้ําจากแม่น้ําโขงมาใช้ได้เฉพาะแต่ฤดูฝนเท่านั้น เนื่องจากแม่น้ําโขงเป็นแม่น้ํา
นานาชาติ มีข้อตกลงในการใช้น้ําหลายประการ ดังนั้น ในอนาคตต้องมีแนวทางในการพัฒนาทรัพยากรน้ํา 
ดังนี้  
  (๑)  ดําเนินยุทธศาสตร์น้ําแก้จนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทําโครงข่ายน้ําแบบบูรณา
การเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วม น้ําแล้ง แหล่งน้ําที่จะสร้างขึ้นใหม่ แหล่งน้ําที่มีอยู่ การผันน้ําในลุ่มน้ําเดียวกัน
หรือข้ามลุ่มน้ําแบบร่องเปิด/ระบบท่อ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ทําการเกษตร  
  (๒)  ดําเนินโครงการน้ําแก้จนตามนโยบายของภาครัฐเพื่อสร้างระบบชลประทาน สร้างแหล่ง
น้ําต่างๆ ให้มีปริมาณน้ําประมาณ ๙ หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ ๔๕ โดยแบ่งน้ําไปใช้ในสาขา
การผลิตด้านต่างๆ ประมาณ ๗ หมื่นล้านลูกบาศก์เมตร ที่เหลืออีก ๒ หมื่นล้านลูกบาศก์เมตรไว้สําหรับ
เก็บสํารองยามขาดแคลน  
  (๓)  การพัฒนาแหล่งน้ํา  
  (๔)  จัดทําเขตชลประทานให้ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และเขต
เมืองหรือชุมชน  
 
  สําหรับแนวทางการพัฒนาการเกษตรในเขตชลประทาน  ควรดําเนินการสําหรับโครงการ 
ชลประทานขนาดใหญ่-กลางให้เน้นการผลิตเพื่อการส่งออก และทดแทนการนําเข้า โดยมีแผนการผลิต 
จัดระบบการผลิตตามศักยภาพของพื้นที่ โดยกําหนดเขตเพาะปลูกข้าวนาปรัง พืชไร่-ผักฤดูแล้ง และเขต
ส่งเสริมการปลูกไม้ผลที่ชัดเจน ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิตทั้งในฤดูฝนและฤดู
แล้ง โครงการชลประทานขนาดเล็ก ควรกําหนดแผนการผลิตโดยเน้นตลาดท้องถิ่นเป็นหลัก และส่งเสริม
การผลิตในฤดูฝนเป็นหลัก ส่วนในฤดูแล้งเน้นปลูกพืชเพื่อเสริมรายได้ตามศักยภาพของน้ําที่มีอยู่ อาจเป็น
การทําการเกษตรแบบผสมผสาน เพื่อลดความเสี่ยงและเป็นการเก็บรักษาน้ําในบ่อน้ําระดับไร่นามากขึ้น 
สําหรับโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้าใช้เป็นเขตรองรับการผลิตในลักษณะเร่งด่วน และเกษตรกรต้องจ่ายค่า
กระแสไฟฟ้าในการส่งน้ํา เพื่อเป็นการทดแทนการผลิตในฤดูปกติของพื้นที่หลักที่ไม่สามารถผลิตได้ตาม
เป้าหมาย ดังนั้นควรประสานงานกับภาคเอกชนในการผลิตพืชที่ต้องเอาใจใส่เป็นพิเศษ เช่น การผลิตเมล็ด
พันธ์ุ ผัก มะเขือเทศ ข้าวโพด แคนตาลูป แตงโม เป็นต้น  
 
 ๓) โครงสร้างพื้นฐานการเกษตร ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์ 
ซึ่งสามารถนํามาผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ จากจํานวนประชากรของประเทศประมาณ ๖๒ ล้านคน มี
ประชากรมากกว่าร้อยละ ๕๐ อยู่ในภาคเกษตรกรรม และในการผลิตของภาคเกษตรใช้แรงงานเป็น
จํานวนมาก แต่มีประสิทธิภาพในการผลิตค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกับคู่แข่งทางการค้าอ่ืนๆ เนื่องจากต้นทุน
ของไทยสูงแต่ได้ผลผลิตน้อย ขาดการสนับสนุนทางด้านการผลิต การตลาด ไม่มีการพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี ประกอบกับระบบควบคุมคุณภาพยังไม่พัฒนา  การผลิตของภาคเกษตรมีมูลค่าร้อยละ ๑๐ 
ของสัดส่วน GDP ทั้งนี้ มีการส่งออกสินค้าเกษตรไปจําหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าส่งออกร้อยละ ๒๕ 
ซึ่งสัดส่วน GDP มีการส่งออกข้าว ยางพารา สับปะรด ซึ่งเป็นอันดับ ๑ นอกจากนี้ ยังมีน้ําตาล และมัน
สําปะหลัง เป็นต้น  ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าใหม่ โดยมีความสามารถในการพัฒนาพันธ์ุที่
ไม่ใช่ของพื้นเมือง เช่น ไม้ผล ทุเรียน เงาะ ลําไย ลิ้นจี่ แล้วส่งออกไปประเทศเพื่อนบ้าน จึงทําให้ประเทศ
ไทยเป็นผู้นําทางด้านการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเป็นครัวโลกได้  การผลิตในภาคเกษตรยังใช้ฐานทรัพยากร
เป็นหลัก ซึ่งมีการใช้อย่างไม่ระวัง จึงทําให้ทรัพยากรลดน้อยลง นอกจากนี้ ยังมีการใช้ที่ดินอย่างไม่
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เหมาะสม เช่น ในกลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทรายแต่ใช้ปลูกข้าว  
เกษตรกรเน้นการทําฟาร์มขนาดเล็กที่ต่างคนต่างทํา ซึ่งยังไม่ใช่เป็นเกษตรกรรมในเชิงพาณิชย์ ในอนาคต
ควรเพิ่มประสิทธิภาพของฟาร์มขนาดเล็กให้มีการการพัฒนาเป็นฟาร์มเชิงพาณิชย์ เพื่อการผลิต การตลาด 
มีการจัดต้ังรวมกลุ่มระหว่างฟาร์มเล็กด้วยกัน ให้สร้างความเชื่อมโยงกับฟาร์มขนาดใหญ่  
 
 ๔) ต้นทุนด้านทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทยมีประชากรที่อยู่ในภาคเกษตรประมาณร้อยละ ๕๐ 
ซึ่งนับว่าเป็นจํานวนมาก แต่เกษตรกรหรือแรงงานที่เป็นคนหนุ่มสาวมีอยู่น้อย ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุที่
ยังทําอยู่ประมาณครัวเรือน ๒-๓ คนหรือเป็นแรงงานที่เคยไปทํางานในต่างประเทศ แต่พอมีอายุมากขึ้นก็
กลับมาทําการเกษตรต่อ ทั้งนี้ เนื่องจากการทําการเกษตรมีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการดํารงชีพ จึงทํา
ให้ย้ายไปทํางานในภาคการผลิตอ่ืน เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ เข้าสู่ตัวเมือง หรือไปขายแรงงาน
ในต่างประเทศ จึงทําให้เห็นว่าเกษตรกรของไทยมีฐานะความเป็นอยู่ยากจน โดยสาขาการผลิตภาคเกษตร
ไม่สามารถเลี้ยงชีพตัวเองและครอบครัวได้ และเกษตรกรยังไม่ได้รับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยี
ทางการเกษตร ดังนั้น แนวทางการพัฒนาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในภาคเกษตรมีดังนี้  
  (๑)  ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้สามารถทําการเกษตรในเชิงพาณิชย์ให้มี
ผลผลิตและมูลค่าของสินค้าการเกษตรที่สูงขึ้น  
  (๒)  หาแนวทางหรือวิธีที่จะทําให้ประชากรในภาคเกษตรทําการเกษตรต่อไปแม้ว่าจํานวน
เกษตรกรจะลดลงในขณะที่ประชากรของประเทศเพิ่มขึ้น โดยอาจจะมีสิ่งจูงใจสนับสนุนทางด้านค่าแรง  
รายได้ ราคาที่ดิน ดอกเบี้ย สินเชื่อ เทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งทางกายภาพและเงินทุน 
เพื่อกระตุ้นให้คนยังอยู่ในท้องถิ่นของตัวเอง ใช้ทรัพยากรท้องถิ่น ทําการเพาะปลูกอย่างเต็มที่ มีรายได้ต่อ
ครัวเรือนสูงขึ้นให้เพียงพอต่อการดํารงชีพ และมูลค่าผลผลิตต้องสูงขึ้น  
 
๒.๑๑ ทิศทางการพฒันาด้านอุตสาหกรรม 
 ในอนาคตภาคอุตสาหกรรมก็จะยังคงมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยเนื่องจาก
เป็นภาคการผลิตที่สําคัญนํารายได้ให้กับประเทศ และทําให้ภาคบริการมีการขยายตัวตามไปด้วยจึงจําเป็น
ที่จะต้องมีการกําหนดยุทธศาสตร์และทิศทางการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมทั้งในภาพรวม และรายสาขา
ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของกระแสโลก นอกจากนี้ ยังต้องสร้างความสมดุล และ
ความเกื้อหนุนของการพัฒนาใน ๔ มิติ ได้แก่ มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านสังคม มิติทางด้าน
สิ่งแวดล้อม และมิติทางด้านทุนมนุษย์ อันจะนํามาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 
 
๒.๑๑.๑ กลุ่มอุตสาหกรรมในปัจจุบัน  

 การจําแนกกลุ่มอุตสาหกรรมตามความสําคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้สามารถ
กําหนดแหล่งที่ต้ังอุตสาหกรรมสําคัญ และกระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่พ้ืนที่ภูมิภาคตามศักยภาพ
การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และการลดผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งสามารถแยกออกเป็น 
๓ กลุ่มหลักดังนี้ 
 ๑) กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อตลาดโลก อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มี
ความสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยในภาพรวม ซึ่งการผลิตในอดีตที่ประเทศไทยได้เปรียบในด้าน
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แรงงานที่มีจํานวนมากและค่าแรงถูกจนมาถึงปัจจุบันประเทศไทยยังคงได้เปรียบในด้านทักษะของแรงงาน 
และโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการส่งเสริมการลงทุนด้านต่างๆ ทําให้กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อตลาดโลกยังมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แหล่งที่ต้ังอุตสาหกรรมมีผลต่อด้านทุนการผลิตและความสะดวกของโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ดีในภาคกลางและภาคตะวันออกในการนําเข้าวัตถุดิบ และการส่งออก รวมทั้งอุตสาหกรรม
ขนาดกลาง และขนาดเล็กที่ผลิตวัตถุดิบพ้ืนฐานส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่เดียวกัน กลุ่มอุตสาหกรรมสําคัญ 
ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม และ อัญมณี อุตสาหกรรม เครื่องจักร และ ยานยนต์ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 ๒) กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อตลาดระดับภูมิภาคและตลาดภายในประเทศ กลุ่มอุตสาหกรรมที่
ผลิตเพื่อการอุปโภคบริโภคภายในประเทศ และการส่งออกประเทศเพื่อนบ้าน อุตสาหกรรมการแปรรูป
การเกษตร การผลิตรายกลุ่มตามศักยภาพ ทักษะ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และฐานทรัพยากร กลุ่มอุตสาหกรรม
ที่สําคัญได้แก่ ยางและผลิตภัณฑ์แปรรูป อาหารทะเลแปรรูป หัตถกรรม สิ่งทอ ปาล์มน้ํามัน เอธานอล 
และกระดาษ เป็นต้น 
 ๓) กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ํา เป็นอุตสาหกรรมพื้นฐาน ที่ผลิตวัสดุต้ังต้นในอุตสาหกรรม ต่างๆ 
ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้เทคโนโลยีในระดับสูงแต่ใช้แรงงานค่อนข้างน้อย กลุ่มอุตสาหกรรมที่ สําคัญ ได้แก่ 
อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมเหล็ก 
 
๒.๑๑.๒ การพัฒนาพืน้ที่อุตสาหกรรม 

การพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศไทย เริ่มต้ังแต่ปี ๒๕๐๐ โดยในระยะแรกเป็นอุตสาหกรรม
แปรรูปผลผลิตการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนใหญ่อยู่บริเวณกรุงเทพและ
ปริมณฑล และขยายตัวกระจายในภาคต่างๆ ต่อมาในปี ๒๕๒๓ จึงมีการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในภาค
ตะวันออก รวมทั้งมีการส่งเสริมให้อุตสาหกรรมที่ใช้ฐานทรัพย์ทรัพยากรและแรงงานให้ขยายตัวในภูมิภาค
ต่างๆ สรุปพ้ืนที่และประเภทอุตสาหกรรมได้ดังนี้ 
 ๑) ภาคเหนือ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่พ่ึงพิงฐานทรัพยากร (Resource Base) และมี
อุตสาหกรรมบางส่วนเป็นกิจการที่ใช้เงินลงทุนสูง ประกอบด้วย อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร อาหารและอาหารสัตว์ (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ตาก ลําปาง นครสวรรค์ และพิจิตร) 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มพ้ืนเมือง (จังหวัดเชียงใหม่ อุตรดิตถ์ น่าน แพร่ สุโขทัย และ
กําแพงเพชร) อุตสาหกรรมเซรามิกส์ (จังหวัดลําปาง) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
(จังหวัดลําพูน) และอุตสาหกรรมหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ เป่าแก้วและหินอ่อน (จังหวัดกําแพงเพชร) หิน
อ่อน (จังหวัดนครสวรรค์) และเครื่องเขิน ร่ม เครื่องเงิน (จังหวัดเชียงใหม่ ลําพูน และลําปาง)  
 ๒) ภาคตะวันออก นโยบายส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้า
อุตสาหกรรม และการปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยีสะอาด และกฎระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันกับนานาชาติ ประกอบด้วย อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (จังหวัดชลบุรี 
ระยอง ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (จังหวัดชลบุรี) อุตสาหกรรมเคมี 
ปิโตรเคมี  และการกลั่นน้ํามัน (จังหวัดระยอง และ ชลบุรี) อุตสาหกรรมเหล็ก  (จังหวัดชลบุรี) และ
อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาหาร และอาหารสัตว์ (จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และ
ระยอง) 
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 ๒-๓๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๓) ภาคกลาง อุตสาหกรรมมีความหลากหลายมาก ประกอบด้วย อุตสาหกรรมไฮเทค 
อุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก อุตสาหกรรมเกษตร และอุตสาหกรรมทั่วไป โดยเป็นการขยายตัวมาจาก
พ้ืนที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล  ดังนี้ อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาหาร และอาหารสัตว์ 
ได้แก่ อุตสาหกรรมสับปะรด (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร (จังหวัดเพชรบุรี 
ราชบุรี อยุธยา นครสวรรค์) อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร (จังหวัดสุพรรณบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี) และ
อุตสาหกรรมเกษตรแบบครบวงจร (จังหวัดสระบุรี) อุตสาหกรรมเหล็ก (จังหวัดประจวบคีรีขันธ์) และ
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (พ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมใน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (พระนครศรีอยุธยา สมุทรปราการ) 
 ๔) กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในอนาคตจะไม่ส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่อุตสาหกรรม
ในกรุงเทพฯ แต่จะเน้นอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มมูลค่าสินค้าในพื้นที่เดิมที่มีอยู่แล้ว และเน้น
การกระจายอุตสาหกรรมไปยังจังหวัดปริมณฑลมากขึ้น ดังนี้ อุตสาหกรรมซอฟแวร์ (กรุงเทพฯ) 
อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูง (จังหวัดปทุมธานี และสมุทรปราการ) และ
อุตสาหกรรมอาหาร (จังหวัดนครปฐม และสมุทรสาคร) 
 ๕) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นอุตสาหกรรมที่ใช้ฐานการผลิตเป็นผลผลิตทางการเกษตรและ
แร่ ดังนี้ อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาหาร และอาหารสัตว์ (จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ 
ขอนแก่น อุบลราชธานี อุดรธานี) อุตสาหกรรมยางพารา (จังหวัดหนองคาย และอุดรธานี) อุตสาหกรรม
ผ้าไหมและสิ่งทอ (จังหวัดชัยภูมิ สุรินทร์ นครราชสีมา และขอนแก่น) อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
(จังหวัดนครราชสีมา) และอุตสาหกรรมเอทานอล (จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ และอุดรธานี) 
 ๖) ภาคใต้ ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรขั้นต้น มีขนาดไม่ใหญ่และ
กระจายอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ ดังนี้ อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร ได้แก่ อุตสาหกรรมยาง (จังหวัดสงขลา 
นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง และสตูล) อุตสาหกรรมปาล์มน้ํามัน (จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี ชุมพร)  
อุตสาหกรรมประมง (จังหวัดสงขลา นครศรีธรรมราช ชุมพร ระนอง ตรัง สตูล สุราษฎร์ธานี ปัตตานี) 
พ้ืนที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (จังหวัดสงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) พ้ืนที่ส่งเสริม
อุตสาหกรรมแปรรูปผลไม้  (จังหวัดชุมพร กระบี่ สงขลา) และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าประมง (จังหวัด
สงขลา ระนอง ตรัง สตูล ปัตตานี) 

 

๒.๑๑.๓ ทิศทางภาคอตุสาหกรรมในอนาคต 

 ภาคอุตสาหกรรมมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยมีมูลค่าผลผลิต
และส่งออกขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เทคโนโลยีระดับกลาง
และสูง เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ยังต้องพึ่งพาการนําเข้าช้ินส่วน    
องค์ประกอบ ทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศในสัดส่วนที่สูงเช่นกัน แสดงให้เห็นว่า การผลิตใน
อุตสาหกรรมนี้ อาศัยความได้เปรียบในการแข่งขันจากการใช้แรงงานไร้ฝีมือค่าแรงต่ําและทุนเป็นหลัก แต่
การเพิ่มผลิตภาพการผลิต (Productivity) ด้วยนวัตกรรมยังมีน้อย และยังต้องเผชิญกับความรุนแรงของ
การแข่งขันด้วยนวัตกรรมมากขึ้น เพราะทักษะแรงงานยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับตัวให้ทันกับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี  
 ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้วิเคราะห์อุตสาหกรรมที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยใช้ Thailand Competitiveness Matrix (TCM) ควบคู่กับข้อมูลขอรับการ
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ส่งเสริมจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และความเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตรกรรม 
อุตสาหกรรม และบริการ รวมทั้งการนําเอาความสามารถหลักของไทย (Core Competency) มาพัฒนา
ต่อยอด เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการผลิตและบริการ  พบว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายในการกําหนด
แหล่งที่ต้ังอุตสาหกรรมสําคัญในอนาคต ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ปิโตรเคมีและพลาสติก 
เคมีภัณฑ์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ยาง เหล็กและเหล็กกล้า กระดาษ ปลาและ
อาหารทะเลกระป๋อง แปรรูปผักและผลไม้ เอทานอล และพลาสติกชีวภาพ ซึ่งประเทศไทยต้องปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันและกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอุตสาหกรรมสู่ภูมิภาค
ได้อย่างยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการพึ่งพาวัตถุดิบภายในประเทศมากขึ้น คํานึงถึงภูมิปัญญาไทย 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บนพื้นฐานของ
การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานระดับสูง มีการผลิตบนฐานความรู้และนวัตกรรม การผลิตที่เชื่อมโยงใน
ลักษณะเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) ให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก 

ดังนั้นกลยุทธ์ในการขับเคล่ือนอุตสาหกรรมที่สําคัญคือ พัฒนาองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับ 
ทิศทางการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ด้วยการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม และส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาร่วมสถาบันวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร์ (Science Park) 
ศูนย์บ่มเพาะ (Incubator) มหาวิทยาลัย และธุรกิจเอกชน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิ
ติกส์ ทั้งภายในและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ต้องการที่จะเกิดขึ้น และส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ อีกทั้งส่งเสริมให้เกิดและยกระดับ
เครือข่ายวิสาหกิจให้มีศักยภาพ และส่งเสริมการลงทุนในเชิงรุก โดยเฉพาะในกลุ่มที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง 
ตลอดจนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เพื่อสร้าง Green Productivity  

นอกจากนี้ การพัฒนาแหล่งที่ต้ังที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
นอกจากจะต้องคํานึงถึงกลยุทธ์การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทั้ง ๕ กลยุทธ์แล้ว ยังต้องพิจารณาขีด
ความสามารถของโครงสร้างพื้นฐาน ลักษณะภูมิประเทศ รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและกิจกรรมอื่นๆ  ที่
มีอยู่ในแหล่งที่ต้ังในปัจจุบัน มีการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะ
ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจํากัด โดยเฉพาะทรัพยากรน้ํา และปัญหามลพิษที่เกิดจากโรงงาน
อุตสาหกรรมมีความรุนแรง ซึ่งรัฐบาลมีหน้าที่ในการสร้างปัจจัยแวดล้อมให้แหล่งที่ต้ังมีศักยภาพในการ
รองรับอุตสาหกรรมในอนาคตที่สําคัญมีดังนี้คือ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพที่มีอยู่ เช่น การ
คมนาคมขนส่ง ระบบสื่อสาร พลังงาน (ไฟฟ้าและก๊าซ) และน้ํา ให้มีปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับ
ความต้องการที่จะเกิดขึ้น อีกทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจน 
จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาในระดับพ้ืนที่และเสริมสร้างศักยภาพมหาวิทยาลัยในแหล่ง
ที่ต้ังให้เป็นหน่วยผลิตบุคลากรและผลงานวิจัยในสาขาอุตสาหกรรมอนาคต นอกจากนี้ ต้องมีระบบการ
จัดการมลพิษที่สะท้อนหลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่ายและมีระบบควบคุมมลพิษที่เข้มงวด 

๑) โครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรม  การผลิตประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือใช้
เทคโนโลยีสูง  ส่วนใหญ่ยังเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็นจํานวน
มาก  จึงทําให้แหล่งผลิตและแหล่งผลิตช้ินส่วนต่างๆจะอยู่ในกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก  ทั้งที่ใน
ลักษณะรวมกลุ่ม และกระจายตัว ยังคงมีการขยายตัว 

๒) เป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต  จะพยายามให้มีการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่การ
ผลิต  ดังนั้นจะต้องมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมต้นน้ําขนาดใหญ่ภายในประเทศ เช่น ปิโตรเคมี  
อุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น จําเป็นต้องเตรียมพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 
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๓) การขยายภาคอุตสาหกรรมไปในภูมิภาค  ส่วนใหญ่ยังเป็นอุตสหกรรมที่ใช้ผลผลิต
การเกษตรในพื้นที่  และเพื่อการบริโภค  แหล่งผลิตส่วนใหญ่จะกระจายตามแหล่งวัตถุดิบหรือแหล่ง
บริโภค  โดยอุตสาหกรรมเกษตรที่มีศักยภาพ  ได้แก่  อุตสาหกรรมยางและปาล์มน้ํามันในภาคใต้  
อุตสาหกรรมอาหารในภาคกลาง พืชพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และพืชผักคุณภาพใน
ภาคเหนือ  เป็นต้น 

 
๒.๑๑.๔ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม 

แนวโน้มขยายตัวของพื้นที่อุตสาหกรรมมีผลอย่างสูงต่อความต้องการใช้น้ําทั้งความต้องการใช้
น้ําที่เกิดจากกระบวนการผลิต และเพื่ออุปโภคบริโภคของชุมชนที่จะขยายตัว ลักษณะการใช้น้ําจะมีความ
ต้องการใช้ตลอดทั้งปี จึงมีความจําเป็นที่จะต้องมีแหล่งสํารองน้ําเพื่อรองรับความต้องการใช้น้ํา จากการ
วิเคราะห์ด้านนโยบายและแนวโน้มการลงทุนของภาคเอกชน สามารถสรุปแนวโน้มและทิศทางการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมในภูมิภาคต่างๆดังนี้ 

๑) กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก ยังมีความต้องการนําเข้าวัตถุดิบเพื่อการผลิต การผลิต
สินค้าเบ้ืองต้นจากโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็กเพื่อการประกอบ และความสะดวกและลดต้นทุนใน
การส่งออก  ทิศทางการขยายตัวจึงมีแนวโน้มที่จะขยายตัวอยู่ในพื้นที่เดิมคือในภาคกลางโดยเฉพาะ
ตอนล่างและภาคตะวันออก ถึงแม้จะมีการส่งเสริมให้มีการขยายตัวไปในภุมิภาคสําหรับอุตสาหกรรมที่
ต้องใช้แรงงานจํานวนมากและต้องการแหล่งวัตถุดิบในพื้นที่แต่ก็ยังไม่มากนัก มีการขยายตัวบางพื้นที่มี
ก า ร ส่ง เ ส ร ิม แ ล ะมีโ ค ร ง ส ร ้า ง พื ้น ฐ า น ร อ ง ร ับ  เ ช ่น  ภ าค เ หนือ ที ่ จ .ลํา พูน  จ .เ ช ีย ง ใ ห ม่           
ภาคตะวันออกเฉียง เหนือ  ที่ จ. นครราชสีมา จ. อุดรธานี และจ.ขอนแก่น อุตสาหกรรมที่ต้องการ
แรงงานจํานวนมากในภาคตะวันตกใน จ. ตาก จ.กาญจนบุรี และ จ.ราชบุรี และอุตสาหกรรมที่ใช้วัตถุดิบ
ในภูมิภาค เช่น ภาคใต้ อุตสาหกรรมอาหารทะเล ใน จ. สุราษฎร์ธานี จ. สงขลา อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์
ยางใน จ.สงขลา จ.ตรัง และ จ. สุราษฎร์ธานี เป็นต้น รูปแบบการต้ังโรงงานมีทั้งเป็นกลุ่มนิคม
อุตสาหกรรมที่มีอยู่เป็นจํานวนมากในภาคกลางและภาคตะวันออก และโรงงานขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่มีหนาแน่นในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีแนวโน้มการขยายตัวสรุปดังนี้ 

 
ประเภทอุตสาหกรรม จังหวัด การขยายตัว 

๑)ยานยนต์ ช้ินส่วนยานยนต์ 
และเครื่องจักร 

ระยอง ฉะเชิงเทรา ชลบุรี 
พระนครศรีอยุธยา 
สมุทรปราการ  ปราจีนบุร ี
นครราชสีมา 

การขยายตัวยังมีแนวโน้มในพื้นที่
เดิมโดยเฉพาะโรงงานหลักในภาค
ตะวันออก สําหรับโรงงานขนาด
กลางและขนาดเล็กที่ผลิตช้ินส่วน
ยังคงมีการขยายตัวอยู่ในพื้นที่
ภาคกลางและภาคตะวันออก 
การขยายตัวในภูมิภาคอ่ืนส่วน
หนึ่งจะขยายในภาคกลางตอนบน
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๒)อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์ และ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล 
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา 

มีโอกาสขยายตัวในภูมิภาค หาก 
สามารถสนับสนุน ในการนํ า
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ปราจีนบุรี ลําพูน นครราชสีมา  วัตถุดิบเข้าและส่งออก บางส่วนมี
แนวโน้มที่จะย้ายออกจากพื้นที่
ภาคกลางและปริมณฑล 

๓)อุตสาหกรรมอาหาร และแปร
รูปอาหาร 

สมุทรสาคร ระนอง สงขลา ตรัง 
นครปฐม และปริมณฑล 

การขยายตัวจะยังคงอยู่ในพื้นที่
เดิม โดยอาศัยการนําเข้าวัตถุดิบ
และการส่งออก  

๔)อุตสาหกรรมสิ่งทอและ
เครื่องนุ่งห่ม 

กรุงเทพมหานคร สมทุรปราการ 
สมุทรสงคราม ปทุมธานี 
พระนครศรีอยุธยา ตาก 

จํานวนโรงงานเริ่มลดลงจาก
ปัญหาค่าแรงในประเทศ เริ่มมี
การย้ายฐานไปในพื้นที่ที่สามารถ
ใช้แรงงานต่ างชาติ  เช่นตาก 
กาญจนบุรี และราชบุรี 

โดยสรุป อุตสาหกรรมหลักเพือ่การส่งออกและกลุ่มอุตสาหกรรมขั้นพื้นฐาน จะยังคงขยายตัวใน
พ้ืนที่ภาคกลางและภาคตะวันออก หากไม่สามารถจัดหาโครงสร้างพื้นฐานและสามารถเพิ่มสิทธิประโยชน์
เพื่อให้ขยายตัวในพื้นที่ใหมใ่นภูมิภาคอ่ืนๆ 

๒) กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อตลาดภูมิภาคและตลาดภายในประเทศ โดยที่กลุ่มอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเพื่อการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร และการผลิตรายกลุ่ม
ตามศักยภาพ ฐานทรัพยากร และภูมิปัญญาท้องถิ่น รูปแบบการต้ังโรงงานจะกระจายตัวตามศักยภาพของ
ประเภทอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ไม่มีการรวมกลุ่มเป็นอุตสาหกรรม สรุปดังนี้ 
อุตสาหกรรม จังหวัด การขยายตัวอุตสาหกรรม 
ต่อถังรถยนต์ 
 

ราชบุรี นครราชสีมา ชลบุรี การขยายตัว ตํ่ารองรับความ
ต้องการภายในประเทศ 

ปูนซีเมนต์ สระบุรี นครศรีธรรมราช การขยายตัวปานกลางเพื่อรองรับ
ภายในประเทศ 

ยางและผลิตภัณฑ์แปรรูป ส ง ข ล า  สุ ร า ษฎ ร์ ธ า นี  ต รั ง 
หนองคาย นครศรีธรรมราช 

การขยายตัวปานกลางในภูมิภาค
ตามแหล่งวัตถุดิบ 

เซรามิก ลําปาง เพื่อตลาดภายในประเทศเป็น
ส่วนใหญ่ 

สิ่งทอ ผ้าไหม ชัยภูมิ นครราชสีมา ขอนแก่น การขยายตัวไม่มากเนื่องจาก 
ต้องการแรงงานที่มีทักษะเฉพาะ 

อุตสาหกรรม อุปโภค บริโภค 
ทั่วไป 

กรุงเทพฯและปริมณฑล ชลบุรี 
ระยอง ลําพูน นครราชสีมา 

การขยายตัวในภูมิภาคตามการ
บริโภคท่ีเพิ่มขึ้น 

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนพื้นฐาน 
อุตสาหกรรม 

 กรุงเทพฯและปริมณฑล 
สมุทรสาคร นครปฐม ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา ฉะเชิงเทรา 
ชลบุรี ปราจีนบุรี 

ยังคงขยายตัวสูงในพื้นที่ภาค
กลางและภาคตะวันออก 

ปาล์มน้ํามัน ชุมพร สุราษฎร์ธานี กระบี่ การขยายตัวกระจายตามพื้นที่
เพาะปลูกในภาคใต้ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๓๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หัตถอุตสาหกรรม  เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง ขยายตัวในพื้นที่เดิม 
เฟอร์นิเจอร์ไม้ ยางพารา สุราษฎร์ธานี สงขลา การขยายตัวในภาคใต้ตามแหล่ง

วัตถุดิบ 
เอธานอล ขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อาจขย ายตั ว ไ ด้ สู ง ถ้ า มี ก า ร

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน 
กระดาษ ขอนแก่น ปราจีนบุรี อยุธยา ขยายตัวในพื้นที่ เดิมตามความ

ต้องการใช้ 
แปรรูปผลผลิตการเกษตร (ข้าว 
อ้ อ ย  มั น สํ า ป ะ ห ลั ง  ผ ล ไ ม้
กระป๋อง) 

นครสวรรค์ พระนครศรีอยุธยา 
ปทุมธานี กาญจนบุรี พิษณุโลก 
เชียงใหม่  เชียงราย  อุดรธานี 
ขอนแก่น นครราชสีมา ระยอง 
ประจวบคีรีขันต์ เพชรบุรี 

การขยายตัวไม่มากเป็นไปตาม
การขยายตัวของผลผลิตทาง
การเกษตรซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่มาก
นัก 

 
 โดยสรุป การขยายตัวไม่สูงและการผลิตจะขยายตัวในภูมิภาค การขยายตัวจะเป็นไปตาม
ศักยภาพ ของวัตถุดิบ การบริโภคและแรงงาน ของพื้นที่เป็นหลัก จะมีบางประเภทเท่านั้นที่มีความ
ต้องการใช้น้ํามาก เช่น กระดาษ เอธานอล และการแปรรูปเกษตรบางประเภท 

๓) กลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้ํา กลุ่มอุตสาหกรรมประเภทนี้ส่วนใหญ่เป็นประเภทใช้เทคโนโลยี
มากกว่าใช้แรงงาน เช่น อุตสากรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี อุตสาหกรรมหลัก เป็นต้น ย่ิงจะ
เป็นแกนหลักในการพัฒนาอุสาหกรรมประเภทต่างๆ ปัจจุบันมีแหล่งอุตสาหกรรมหลักอยู่ในภาค
ตะวันออก จังหวัด ระยอง และภาคตะวันตก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แนวใหม่การขยายตัวสรุปได้ดังนี้ 
 

อุตสาหกรรม จังหวัด การขยายตัว 
๑.ปิโตรเลียม และ ปิโตรเคมี ระยอง ชลบุรี แนวโน้มจะต้องขยายตัวในพื้นที่

เดิมถ้าไม่สามารถจัดหาพ้ืนที่ใหม่
ได้ 

๒.เหล็ก ระยอง ประจวบคีรีขันธ์ มีการวางแผนพัฒนา
อุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ํา
ภายในประเทศ 

 
๒.๑๑.๕ พื้นที่รองรับการขยายตัวอุตสาหกรรมหลักในอนาคต 
 

 ประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก และอุตสาหกรรมต้นน้ํา เนื่องจากอุตสาหกรรม
ประเภทดังกล่าวจะเป็นกลุ่มที่มีขนาดใหญ่จําเป็นที่ต้องมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั้งเพื่อภาคอุตสาหกรรม
โดยตรงและเมืองเพื่อรองรับประชากรและการบริการต่างๆและกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคในระดับ
ภูมิภาค ที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นบริเวณชายแดน ทิศทางการขยายตัวในเบื้องต้น ดังนี้  

๑) พื้นที่ อุตสาหกรรมชายฝั่ งทะ เลภาคใต้  ครอบคลุมจั งหวัดสุ ราษฎร์ ธานีและ
นครศรีธรรมราช (ไม่รวมภูเก็ต กระบี่ และพังงา ที่อยู่ในแผนเดิมที่จะสงวนพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเป็น



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๓๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

หลัก) อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมปิโตรเลียม ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมยาว และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๒) พื้นทีอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันตก ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ
ชุมพร อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมเหล็กต้นน้ํา 

๓) พื้นที่อุตสาหกรรมตะวันตก ครอบคลุมพ้ีนที่จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ปิโตรเคมี เพื่อรองรับการก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมที่เมืองทวายใน
ประเทศพม่า และกลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานจํานวนมาก  

๔) พื้นที่อุตสาหกรรมเมืองชายแดน โดยสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ไม่จําเป็นต้องใช้ทักษะฝีมือ
สูง และเป็นฐานการผลิตส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ดังนี้ 
 (๑) พ้ืนที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อเชื่อมโยงประเทศจีนตอนใต้ อุตสาหกรรม
เป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค 
  (๒) พ้ืนที่อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพื่อเชื่อมโยงประเทศพม่าและแรงงานอุตสาหกรรม
เป้าหมาย ได้แก่ สิ่งทอ อัญมณี และอุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค 
 (๓) พ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดมุกดาหาร เพื่อเชื่อมโยงประเทศลาวและเวียดนาม 
อุตสาหกรรมเป้าหมายได้แก่ อุตสาหกรรมต่อเนื่องการเกษตร และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์เพื่อกระจาย
สินค้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน 
  
 เมื่อพิจารณาจากประเภทอุตสาหกรรมข้างต้น จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้น้ํา
สําหรับกระบวนการผลิต ประกอบด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและพลาสติก เคมีภัณฑ์ สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์
ยาง เหล็กและเหล็กกล้า กระดาษ ปลาและอาหารทะเลกระป๋อง และแปรรูปผักและผลไม้ ดังนั้นในการ
พัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเหล่านี้ รัฐบาลจําเป็นต้องจัดหาแหล่งน้ําให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอ โดย
กลุ่มลุ่มน้ําที่ต้องมีการจัดหาแหล่งน้ําเป็นอันดับแรกคือ ลุ่มน้ําภาคตะวันออก เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีจังหวัด
ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมคือ จังหวัดชลบุรี และระยอง และมีอุตสาหกรรมที่มีการใช้น้ํามาก รองลงมา 
คือ ลุ่มน้ําภาคตะวันตก โดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมี 
อุตสาหกรรมสิ่งทอและกระดาษที่มีการใช้น้ําจํานวนมาก ส่วนลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง และลุ่มน้ํา 
ภาคใต้  ถึงแม้จะมีอุตสาหกรรมตั้งอยู่ แต่เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นประเภทที่มีความต้องการใช้น้ําไม่มากนัก 
รวมทั้งสภาพแหล่งน้ําปัจจุบันของทั้ง ๒ ลุ่มน้ํา มีค่อนข้างเพียงพอ ดังนั้น จึงยังไม่มีความจําเป็นต้องจัดหา
น้ําเพื่อภาคอุตสาหกรรม 
 ทั้งนี้ในปัจจุบันพื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันออกค่อนข้างมีปัญหาการขาดแคลนน้ําซึ่งเป็นข้อจํากัดที่
สําคัญของการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที ่ ซึ่งหากมีการขยายพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น จําเป็นที่ภาครัฐ
ต้องตัดสินใจดําเนินการพัฒนาแหล่งน้ําตามแผนและสร้างกลไกการใช้น้ําให้มีความรอบคอบและรัดกุมมาก
ย่ิงขึ้น หรืออาจใช้วิธีกําหนดพื้นที่อุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับแหล่งน้ําต้นทุนที่มีอยู ่
 

๒.๑๒ ภาคบริการและการท่องเที่ยว 

ภาคบริการ มีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาและรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
นอกจากจะเป็นสาขาการผลิตที่สร้างรายได้และสร้างงานให้กับประเทศในสัดส่วนที่สูงแล้ว  ยังเป็น
องค์ประกอบพื้นฐานในการช่วยสนับสนุนการพัฒนาภาคการผลิตอ่ืนๆ ของประเทศ  และเป็นภาคธุรกิจที่
มีบทบาทในการดึงดูดเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาปีละหลายแสนล้านบาท  โดยเฉพาะธุรกิจบริการ



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
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ด้านการเงิน  การขนส่งและสื่อสาร  และการค้าส่ง-ค้าปลีก ในขณะที่ บริบทการเปลี่ยนแปลงอาจเป็น
ช่องทางหนึ่งในการช่วยสร้างโอกาสการพัฒนาธุรกิจภาคบริการของประเทศให้ขยายตัวรวดเร็วขึ้น  หากมี
การปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมและทันกาล  อย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ และต้องการบริโภคสินค้าด้านสุขภาพเพิ่มมากขึ้น   

๒.๑๒.๑ ศักยภาพของกลุ่มธุรกิจบรกิาร 

การจัดกลุ่มธุรกิจบริการ  เพื่อกําหนดตําแหน่งและสถานะเชิงยุทธศาสตร์ของแต่ละธุรกิจและ
ช่วยในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์ให้มีทิศทางชัดเจนมากขึ้น    และการวิเคราะห์แนวโน้ม
ความต้องการของโลกและศักยภาพของประเทศไทย มาจัดกลุ่มธุรกิจบริการออกตามความน่าสนใจ  
(Attractiveness)  ความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) และแนวโน้มความต้องการและ
อัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ สามารถจัดแบ่งได้ ๔ กลุ่ม คือ 

(๑) กลุ่มที่มีศักยภาพสูง   เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธุรกิจบริการอื่นๆ ทั้ง
ในด้านความน่าสนใจ และขีดความสามารถ โดยสามารถพัฒนาให้มีศักยภาพในการแข่งขันในระดับ
ภูมิภาคได้  ได้แก่ ธุรกิจการท่องเที่ยว  ภาคบริการรองรับเมืองอุตสาหกรรม และธุรกิจค้าส่ง-ค้าปลีก 

(๒) กลุ่มธุรกิจเฉพาะด้านที่มีศักยภาพ เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพปานกลางควรเพิ่มความชํานาญใน
บางกลุ่ม ที่มีศักยภาพให้โดดเด่นมากขึ้น ได้แก่ ธุรกิจขนส่งและการสื่อสาร  การค้าชายแดน   ธุรกิจ
ก่อสร้าง  ธุรกิจบริการศึกษา  และธุรกิจที่เกี่ยวกับการบริการสังคมและชุมชน 

(๓) กลุ่มที่มีศักยภาพที่เน้นการให้บริการในประเทศหรือบริการสาธารณะ เป็นกลุ่มธุรกิจที่
รองรับ ความจําเป็นพื้นฐาน ของประชาชน ได้แก่ การศึกษา การพยาบาล การค้าและการธนาคารใน
ระดับท้องถิ่น 

(๔) กลุ่มธุรกิจใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มมาแรง  (Emerging  Industry)  เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีแนวโน้ม
ความต้องการและอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ  ตามปัจจัยแวดล้อมและกระแสโลกาภิวัตน์ที่
เปลี่ยนแปลงไป  โดยเฉพาะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบอินเตอร์เน็ต  การค้าไร้พรมแดน  และการเข้าสู่
ยุคของเศรษฐกิจฐานความรู้  เป็นปัจจัยสําคัญในการผลักดันการเติบโตของธุรกิจกลุ่มนี้ให้เพิ่มสูงขึ้น  

๒.๑๒.๒ ระบบเมืองและชุมชน 

 ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมามีการขยายตัวของเมืองอย่างต่อเนื่องทั้งจํานวนและขนาดประชากร  โดย
ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีการขยายตัวของเมืองขนาดใหญ่และขนาดกลาง  ภาคตะวันออก
ขยายตัวของเมืองทุกขนาด  เมืองที่มีการขยายตัวเมืองมาก  ได้แก่  เมืองในจังหวัดนครปฐม  นนทบุรี  
ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  และระยอง  ส่วนภาคอ่ืนๆมีการขยายตัวของเมืองขนาดเล็กที่มีประชากรน้อยกว่า 
๑๐,๐๐๐ คน  ปรากฏการณ์นี้แสดงถึงแนวโน้มการขยายตัวของแหล่งงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
ที่กระจุกตัวอยู่ในภาคที่เป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจของประเทศ  โดยคาดว่าในอนาคตอีก ๕๐ ปีข้างหน้า  
ประชากรจะเพิ่มขึ้นอีกไม่น้อยกว่า ๑๐ ล้านคน  และสัดส่วนของประชากรเมืองจะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๐ 
เป็นไม่น้อยกว่า  ร้อยละ ๕๐ หมายความว่าเมืองจะมีขนาดโตขึ้น  มีจํานวนเมืองมากขึ้น  มีความต้องการ
แหล่งงานทางด้านอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น  ปัจจุบันมีประชากรเมืองจํานวน ๑๘ ล้านคน  มีแหล่ง
งานในเมืองประมาณ ๑๑.๕ ล้านงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๐  คาดว่าจะมีประชากรเมืองจํานวนไม่น้อยกว่า ๓๖ 
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ล้านคน  ซึ่งจะต้องวางแผนเตรียมงานในเมืองไว้อย่างน้อย ๒๐ ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวจากปัจจุบัน
ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและการบริการ โดยมี 
 -  กรุงเทพมหานครเป็นเมืองโตเดี่ยวเพียงเมืองเดียว  ประเทศไทยมีขนาดและการกระจายตัว
ของเมืองที่ไม่สมดุล  เกิดการกระจุกตัวของความเจริญและการพัฒนาอยู่ที่กรุงเทพมหานคร  ทําให้
ประชากรเพิ่มขึ้นจาก ๒.๔ ล้านคนในปี พ.ศ.๒๕๐๔ เป็น ๖.๔ ล้านคนในปี พ.ศ.๒๕๔๓ และปี ๒๕๕๓ 
กรงุเทพมหานครและปริมณฑลมีประชากร ๑๐,๓๒๖,๐๙๓ คน ถึงแม้จะมีการปรับนโยบายการพัฒนาด้วย
การกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคโดยให้มีเมืองศูนย์กลางภูมิภาคมากขึ้นก็ตาม  กรุงเทพมหานครยังคง
ขยายตัวอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องเพราะยังคงเป็นศูนย์กลางทางด้านการค้า  การเงินและการบริการสังคม
ต่อไป  เมืองที่เหลือเป็นเมืองที่มีขนาดประชากรต่ํากว่า  ๒๐๐,๐๐๐  คนทั้งสิ้น จึงอ่อนแอทั้งทางเศรษฐกิจ
และสังคม 
 -  การที่มีเมืองขนาดเล็กมากเกินไปจึงไม่สามารถลดทอนการบริการจากกรุงเทพฯ  ซึ่งเป็น
มหานครเพียงเมืองเดียวได้  ทั้งๆที่การจัดระบบเมืองเพื่อรองรับแนวโน้มการขยายตัวของประชากรเมืองที่
จะเพิ่มขึ้นอย่างมากในอนาคตจะต้องมีระบบเมืองที่ต่างขนาดกันและมีบทบาทหน้าที่ที่สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน
เป็นอย่างดี และ ผลสืบเนื่องจากการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมาก
ขึ้นได้นําไปสู่การย้ายถิ่นของประชากรจากชนบทเข้าสู่เมืองมากขึ้น  สัดส่วนประชากรเมืองต่อชนบท
เพิ่มขึ้นจาก ๑๒.๕ : ๘๗.๕ ในปี  พ.ศ.๒๕๐๓  เป็น  ๒๙ : ๗๑ ในปี  ๒๕๔๗   
 

๒.๑๒.๓ การจัดระบบเมืองและชุมชนในอนาคต 

 เพื่อสนับสนุนการเติบโตของเมืองที่เป็นตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและรองรับการขยายตัวของประชากรมากกว่าครึ่งหนึ่งของประเทศที่จะอาศัยอยู่ในเขตเมืองใน
อีก ๕๐ ปีข้างหน้า  ต้องมีการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้มีประสิทธิภาพมีระบบ
สาธารณูปโภคที่พร้อมให้บริการอย่างทั่วถึงและเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ชนบทที่อยู่โดยรอบได้  โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงจะต้องมีการจัดระบบเมืองและชุมชนโดยแบ่งตามลําดับศักด์ิและบทบาทหน้าที่ของเมือง  ดังนี้ 
 

๑) การวางแผนเมืองในอนาคต 
• การพัฒนาเมืองมหานคร  โดยพัฒนากรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองศูนย์กลางกิจกรรมด้าน

ธุรกิจ  วิทยบริการ  ข้อมูลข่าวสารและเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงนานาชาติในระดับภูมิภาคและระดับโลก  
โดยลดความสําคัญในด้านอุตสาหกรรมการผลิตลง  แต่เปลี่ยนมาส่งเสริมการพัฒนาด้านองค์ความรู้และ
การคิดค้นนวัตกรรมใหม่ที่สนับสนุนภาคการผลิตและการบริการที่มีมูลค่าสูง  การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม   

• การจัดลําดับความสําคัญของเมืองศูนย์กลางในภูมิภาค  โดยให้มีเมืองหลักในแต่ละภูมิภาค
ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางกระจายความเจริญและให้บริการแก่ชุมชนเมืองที่อยู่โดยรอบ  ขณะเดียวกัน  โดย
กําหนดเป็นกลุ่มเมืองและให้เมืองที่มีความพร้อมมากที่สุดเป็นศูนย์กลางหลักและเชื่อมโยงกับเมืองที่มี
ศักยภาพเป็นอันดับรองลงมา  มีการแบ่งบทบาทหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนตามศักยภาพและ
ทรัพยากรที่มีอยู่   

• การจัดบทบาทเมืองตามศักยภาพ  โดยเมืองที่มีความพร้อมในด้านใดเป็นการเฉพาะควรได้รับ
การส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางในด้านนั้นๆ เช่น ให้เชียงใหม่  พิษณุโลก  ขอนแก่น  นครราชสีมา  
อุบลราชธานี  ชลบุรี  ภูเก็ต และหาดใหญ่เป็นเมืองศูนย์กลางขนส่งสินค้าบริการและการท่องเที่ยว หรือ 
การบริการรองรับภาคอุตสาหกรรม เช่น ระยอง นครราชสีมา เชียงใหม่ สงขลา เป็นต้น 
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• การพัฒนาเมืองชายแดนสําคัญให้เชื่อมโยงกับประเทศในอนุภูมิภาค  เช่น  แม่สาย  แม่สอด  
เชียงแสน  เชียงของ  มุกดาหาร  นครพนม  หนองคาย  อุบลราชธานี  อรัญประเทศ  ฯลฯ  โดยให้เป็น
ฐานเศรษฐกิจและประตูการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ  มีการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมเช่ือมโยงกันเพื่อขนส่งสินค้าผ่านแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยว  รวมถึงการเตรียมความพร้อม
เมืองให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  เพ่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างเหมาะสม 

• การอนุรักษ์พัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เพื่อเก้ือหนุนการท่องเที่ยว  อาทิ  เมืองมรดกโลกและ
อุทยานประวัติศาสตร์ที่มีศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นจํานวนมาก  มีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้
มาตรฐาน  มีบุคลากรอํานวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติ  และเป็นศูนย์กลางกระจายการท่องเที่ยวไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวอ่ืนๆ ทั้งในภูมิภาคและกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน 

 

๒) ส่งเสริมการพัฒนาเมืองตามลําดับความเป็นศูนย์กลางและบทบาทของเมืองอย่างเป็น
ระบบ  ดังนี้ 

• เมืองมหานคร  ได้แก่  กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  เป็นเมืองที่มีบทบาทสําคัญทางด้าน
เศรษฐกิจและการบริการระดับภูมิภาคและระดับโลก 

• เมืองลําดับ  ๑  เป็นเมืองที่มีความสําคัญระดับประเทศและภาค  มีบทบาทเป็นเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญรองจากเมืองมหานคร  ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางกลุ่ม ๒๓ กลุ่ม หรือมีบทบาทตามศักยภาพ
เฉพาะด้าน เช่น สนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การค้าระดับภูมิภาค  เพิ่มขึ้นจากเดิม (เชียงใหม่  
ขอนแก่น  นครราชสีมา  ภูเก็ตและหาดใหญ่) อีก ๑๘ กลุ่ม 

• เมืองลําดับ  ๒  เป็นเมืองที่มีความสําคัญระดับภาคหรือจังหวัด  มีบทบาทสนับสนุนเมืองลําดับ  
๑ โดยเป็นเมืองขนาดกลางที่มีศักยภาพในการขยายตัวหรืออาจเป็นเมืองที่มีบทบาทหน้าที่เฉพาะด้าน เช่น 
เมืองชายแดน  ฯลฯ  กําหนดให้มี ๕๘ แห่ง 

• เมืองลําดับ  ๓  เป็นเมืองที่มีความสําคัญระดับจังหวัดหรืออําเภอ  กําหนดให้มี  ๑๕๔  แห่ง   
• เมืองลําดับ  ๔  เป็นเมืองขนาดเล็กที่เหลือที่ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางความเจริญและการ

ให้บริการระดับอําเภอและชนบท  หรือเป็นเมืองในจังหวัดที่จะเกิดขึ้นใหม่ในอนาคต  กําหนดให้มี ๙๒๑ 
แห่ง 

การจัดลําดบัความสาํคญัของเมืองจําแนกรายภาค 
ลําดับ
เมือง 

กทม.และ
ปริมณฑล   

กลาง ตะวันออก เหนือ ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

ใต้ 

ลําดับท่ี  ๑ นครปฐม สระบุรี 
หัวหิน 
ราชบุรี 

พัทยา 
ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา 
ระยอง 

เชียงใหม่ 
พิษณุโลก 
เชียงราย 
นครสวรรค์ 

นครราชสีมา 
ขอนแก่น 
อุดรธานี 
อุบลราชธาน ี
มุกดาหาร 

หาดใหญ่ 
ภูเก็ต 
สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรม 
ราช 
สงขลา 
ปัตตานี 

ลําดับท่ี  ๒ นนทบุรี 
คลองหลวง 
ปากเกร็ด 
สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร 

พระนครศรี 
อยุธยา 
ลพบุรี 
ชะอํา 
ตราด 

แหลมฉบัง 
มาบตาพุด 
อุตรดิตถ์ 
นครนายก 
ปราจีนบุร ี

ลําปาง 
สุโขทัยธานี 
มหาสารคาม 
แม่ฮ่องสอน 
อุทัยธานี 

หนองคาย 
สกลนคร 
ยะลา 
นครพนม 
บุรีรัมย์ 

เกาะสมุย 
ตรัง 
นราธิวาส 
ระนอง 
พังงา 
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รังสิต 
เพชรบุรี 
ท่าโขลง 
สามพราน 
บางป ู
ปทุมธานี 
บางเสาธง 

สุพรรณบุรี 
กาญจนบุร ี
จันทบุรี 
สมุทรสงคราม 
 
 
 

เพชรบูรณ์ 
บ้านฉาง 
เจ้าพระยาสุร
ศักด์ิ(อ่าวอุดม) 
อรัญประเทศ 

สุรินทร์ 
แม่สอด 
ร้อยเอ็ด 
พะเยา 
ตาก 
ลําพูน 
แม่สาย 

ป่าตอง 
กระบี่ 
เลย 
ปากช่อง 

ชุมพร 
สุไหงโกลก 
ปาดังเบซาร์ 

ลําดับท่ี  ๓ สําโรงเหนือ 
บางพล ี
อ้อมน้อย 
ธัญบุรี 
บางเมือง 
สําโรงใต้ 
บางบัวทอง 
อ้อมใหญ่ 
ลัดหลวง 
ด่านสําโรง 
พระประแดง 
คูคต 
ศาลายา 
กําแพงแสน 

ประจวบคีรีขันธ์ 
อ่างทอง 
ชัยนาท 
อโยธยา 
สิงห์บุรี 
พระพุทธบาท 
หนองแค 
สองพี่น้อง 
อินทร์บุรี 
แก่งลอย 
มวกเหล็ก 
ลูกแก 
ลํานารายณ ์
บ้านหมี่ 

แสนสุข 
บ้านสวน 
บ้านปลวกแดง 
บ้านบึง 
ศรีราชา 
สระแก้ว 
ห้วยใหญ่ 
บางวัว 
องครักษ์ 
บ้านเพ 
บางพระ 
แหลมงอบ 
อ่างศิลา 
เมืองเก่า 

แพร่ 
หล่มสัก 
น่าน 
กําแพงเพชร 
เวียงเชียงของ 
เวียงเชียงแสน 
เขลางค์นคร (ชมพู) 
บ้านกาด 
สวรรคโลก 
แม่โจ้ 
ห้างฉัตร 
ตะพานหิน 
ช้างเผือก 
พิจิตร 

กาฬสินธุ์ 
หนองบัวลําภู 
ยโสธร 
ชัยภูมิ 
ศรีสะเกษ 
ชุมแพ 
อุบล 
นางรอง 
อํานาจเจริญ 
วารินชําราบ 
เมืองพล 
พิบูลมังสาหาร 
บ้านไผ ่
หนองบัว 

พัทลุง 
สตูล 
เบตง 
คลองแห 
เหนือคลอง 
ทุ่งสง 
กันตัง 
เทพกระษัตรี 
คอหงส์ 
ควนลัง 
ปากพนัง 
ตะกั่วป่า 
ปากน้ําชุมพร 
บ่อทอง 

ลําดับ
เมือง 

กทม. และ
ปริมณฑล   

กลาง ตะวันออก เหนือ ตะวันออกเฉียง 
เหนือ 

ใต้ 

 แพรกษา 
นครชัยศรี 
ธรรมศาลา 
บางบ่อ 
สนั่นรักษ์ 
บางกรวย 
กระทุ่มแบน 

บ้านโป่ง 
ท่าผา 
ท่ายาง 
ปราณบุร ี
วิหารแดง 
จอมบึง 
สามชุก 
โคกสําโรง 
ปากท่อ 
โพธาราม 
ท่าเรือพระแท่น 
เสนา 

นาจอมเทียน 
เมืองแกลง 
คลองตะหรุ 
วัฒนานคร 
พนัสนิคม 
สุนทรภู่ 
ขลุง 

สันกําแพง 
แม่จัน 
ตาคลี 
เวียงฝาง 
ศรีสําโรง 
แม่ริม 
หนองบัว 
ยางเนิ้ง 
เมืองพาน 
เกาะคา 
เด่นชัย 
วังทอง 
วิเชียรบุรี 
ชุมแสง 
บางมูลนาก 

บัวใหญ่ 
ท่าบ่อ 
ธาตุพนม 
โชคชัย 
กันทรลักษ์ 
สูงเนิน 
กลางดง 
ประโคนชัย 
สีคิ้ว 
ลําปลายมาศ 
สว่างแดนดิน 
น้ําพอง 
พังโคน 

ท้ายเหมือง 
สะเดา 
บ้านพรุ 
บ้านส้อง 
กําแพง 
อ่าวลึกใต้ 
หนองจิก 
คลองท่อมใต้ 
คุระบุรี 
กะเปอร์ 
ปะทิว 
แว้ง 
ปะนาเระ 
หลังสวน 
ท่าข้าม 
นาสาร 

ลําดับท่ี  ๔    เมืองที่เหลือทั้งสิ้น  ๙๒๑  แห่ง 
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๒.๑๒.๔ การท่องเที่ยว 
 

จากข้อมูลของกรมการท่องเที่ยว ในปี ๒๕๕๔ ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเข้ามา
ท่องเที่ยวปีละ ๑๙.๒๓ ล้านคน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๕๓ (๑๕.๙๔ ล้านคน) ร้อยละ ๒๐.๖๗ และมีแนวโน้ม
การขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๗.๘ ต่อปี (ปี พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๔) นอกจากนั้นยังมีนักท่องเที่ยวชาวไทยที่
นิยมท่องเที่ยวภายในประเทศอีกเป็นจํานวนมาก ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ มีการเดินทางท่องเที่ยวทั้งของชาวไทย
และชาวต่างประเทศ รวม ๑๑๙.๘๘ ล้านคน (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ๒๕๕๓) โดยลุ่มน้ําที่มี
นักท่องเที่ยวมาเย่ียมเยือนค่อนข้างมากใน ๓ ลําดับแรก ได้แก่ ลุ่มน้ําเจ้าพระยา(๔๐.๑๓ ล้านคน) ลุ่มน้ํา
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก (๑๑.๐๔ ล้านคน) และลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก (๑๐.๑๗ ล้านคน) ซึ่งแหล่ง
ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวช่ืนชอบและให้ความนิยมกว่าร้อยละ ๗๐ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
ประเภทหาดทราย/ชายทะเล กลุ่มนักท่องเที่ยวเหล่านี้เมื่อเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ จะมีวัน
พํานักเฉลี่ยประมาณ ๒ – ๕ วัน โดยแหล่งท่องเที่ยวประเภทหาดทราย – ชายทะเลและเกาะทางภาคใต้มี
วันพํานักเฉลี่ยสูงสุดประมาณ ๕ วัน 

แนวโน้มการขยายตัวของนักท่องเที่ยวในอนาคต จากฐานข้อมูลปี พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๕๔ 
ผู้มาเยี่ยมเยือนซึ่งหมายถึงนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓.๙ โดยมี
ลุ่มน้ําที่มีอัตราเพิ่มสูงกว่าร้อยละ ๕ ได้แก่ ลุ่มน้ําท่าจีน ลุ่มน้ําสาละวิน ลุ่มน้ําวัง ลุ่มน้ําปัตตานี       ลุ่มน้ํา
มูล ลุ่มน้ําตาปี และลุ่มน้ําเจ้าพระยา ตามลําดับ ในอนาคตอีก ๑๐ ปี และ ๒๐ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – 
๒๕๗๔) ประเทศไทยมีแนวโน้มผู้มาเยี่ยมเยือนเพิ่มขึ้นเป็น ๒๑๖.๖๘ ล้านคน – ครั้ง และ ๓๔๒.๑๔ ล้าน
คน – ครั้ง ตามลําดับ โดยเฉพาะในกลุ่ม ลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง 
 

๑) แหล่งท่องเที่ยวในระดับพื้นที่  ที่มีความโดดเด่นเพื่อนํามาเป็นสินค้าการท่องเที่ยวที่
สร้างแรงจูงใจแก่นักท่องเที่ยว รวม ๑๒ กลุ่ม ดังนี้ 

กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่เชื่อมโยง (Vision  City)  เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวของประเทศ  และเป็นจุดเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปสู่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและ
ภาคตะวันออก  โดยที่กรุงเทพมหานคร  นนทบุรีและปทุมธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมร่วมสมัย
และวิถีชีวิตริมฝั่งแม่น้ําลําคลอง 

กลุ่มที่ ๒  ภาคตะวันออก (Jewel  Coast)  เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแบบบันเทิงและ
สนุกสนาน  แหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาที่มีสนามกอล์ฟได้มาตรฐานระดับโลกหลายแห่ง  โดยท่ีเมืองพัทยา  
ระยอง  จันทบุรีและตราดเป็นจุดเชื่อมโยงทางทะเลไปสู่กัมพูชา  เวียดนามและจีน  ขณะที่ระยองและ
จันทบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทป่าเขา  น้ําตกและสวนผลไม้  สําหรับตราดให้เป็นเมืองคู่
แฝดกับเกาะกงของกัมพูชา 

กลุ่มที่ ๓  ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตก  กําหนดให้ราชบุรี  สุพรรณบุรี  นครปฐม
และกาญจนบุรีเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสมัยก่อนประวัติศาสตร์  โดยกาญจนบุรีเป็น  Cross  Border  
Tourism  เชื่อมโยงกับสหภาพพม่า  และนครปฐมเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาที่เชื่อมโยงระหว่างพระ
ปฐมเจดีย์กับพุทธมณฑล 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๔๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กลุ่มที่ ๔ ภาคเหนือตอนบน 
 - ภาคเหนือตอนบน  ๑ (Serene  Lanna)  เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางวัฒธรรม
ล้านนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เชิงสุขภาพ  เชิงเกษตรและการท่องเที่ยวแบบพักผ่อนระยะยาว  โดยให้
จังหวัดน่านเชื่อมโยงสู่เมืองหลวงพระบางของสปป.ลาว 
 - ภาคเหนือตอนบน  ๒ (Uniquely  North)  ให้แม่ฮ่องสอนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาติและวัฒนธรรม  การท่องเที่ยวก่ึงผจญภัย  Long  Stay  และเป็น  Cross  Border  Tourism  
กับเมืองชายแดนของสหภาพพม่า  ขณะที่เชียงรายและเชียงใหม่เป็นพื้นที่เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งทาง
อากาศกับเมืองสําคัญในต่างประเทศ  เช่น  มณฑลยูนนาน  มณฑลกวางสี  มาเลเซีย  สิงคโปร์ ฯลฯ และ
เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวทางน้ําจากแม่น้ําล้านช้างในประเทศจีน  ผ่านสหภาพพม่า  สปป.ลาว  
มายังประเทศไทยที่อําเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย 

กลุ่มที่ ๕ ภาคเหนือตอนล่าง (Indo  China  Intersection)  กําหนดให้จังหวัดพิษณุโลก
เป็นสี่แยกทางการท่องเที่ยวอินโดจีน  เชื่อมโยงไปยังสหภาพพม่า  สปป.ลาว  เวียดนาม  มาเลเซียและ
สิงคโปร์  และให้กลุ่มจังหวัดพิษณุโลก  ตาก  เพชรบูรณ์  สุโขทัยและอุตรดิตถ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติประวัติศาสตร์  ศาสนาและกิจกรรมมนุษย์  ขณะที่กลุ่มจังหวัดนครสวรรค์  อุทัยธานี  
กําแพงเพชรและพิจิตรเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ  วัฒนธรรมและศาสนา  โดยเฉพาะอุทยานสัตว์
ป่าห้วยขาแข้งกําหนดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติศึกษาและเชิงอนุรักษ์  

กลุ่มที่ ๖ ภาคใต้ตอนบนด้านฝั่งทะเลอันดามัน (Andaman  Hideaway)  ให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติประเภทหาดทราย  ชายทะเลและเกาะทั้งฝั่งทะเลอันดามันและอ่าวไทย  โดยท่ี
ภูเก็ต  กระบี่  พังงา  สุราษฎร์ธานี (เกาะสมุย)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบผสมผสานทั้งแบบสนุกสนานและ
แบบสงบอยู่กับธรรมชาติ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลด้วยเรือยอร์ชที่มีท่าเทียบเรือเดิน
สมุทรและเรือท่องเที่ยวขนาดกลางที่มันสมัย  นอกจากนี้  ยังให้ภูเก็ตเป็นเมืองท่าปลอดภาษีและเป็น
ศูนย์กลางเชื่อมโยงทางอากาศและมหาสมุทรกับประเทศเพื่อนบ้านทั้งจากภูมิภาคโอซีเนีย  ภูมิภาค
ตะวันออกไกลและทวีปยุโรป 

กลุ่มที่ ๗ ภาคใต้ตอนบนด้านฝั่งทะเลอ่าวไทย (Thai  Riviera)  พัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี  
ประจวบคีรีขันธ์  ชุมพรและระนองให้มีลักษณะ  French  Riviera  ที่มีรูปแบบเหมาะสมกับประวัติศา
สาตร์วัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ 

กลุ่มที่ ๘ ภาคใต้ตอนกลาง (Megga  of  Buddhism)  กําหนดให้จังหวัดนครศรีธรรมราช  
ตรัง  และพัทลุงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  ศาสนาและธรรมชาติ  โดยมีศูนย์ศึกษาธรรมชาติวิทยา
เกี่ยวกับพ้ืนที่ชุ่มน้ําที่พัทลุง 

กลุ่มที่ ๙  ภาคใต้ตอนล่าง (Southern  Paradise)  ให้จังหวัดสงขลาและสตูลเป็น  Cross  
Border  Tourism  กับมาเลเซีย  และเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการเดินทางกับมาเลเซียและสิงคโปร์  โดย
พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแบบบันเทิงและสนุกสนาน  วัฒนธรรมผสมผสานและแหล่งช็อปป้ิง  มีการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  Man  Made  Attractions  ประเภท  Theme  Park  หรือ  Festival  Park  
ขนาดใหญ่เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากมาเลเซียและสิงคโปร์  รวมทั้งพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศลุ่ม
ทะเลสาบสงขลาเชื่อมโยงไปยังทะเลน้อยของพัทลุง 

กลุ่มที่ ๑๐  กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๕ จังหวัด  ให้ปัตตานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
ศาสนาที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวมัสยิด  สุเหร่าและศาสนสถานในกลุ่มจังหวัด  และให้อําเภอเบตง  ยะลา 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๔๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เป็น  Cross  Border  Tourism  แบบมีกิจกรรมสนุกสนานและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ  สําหรับสตูล 
(เกาะตะรุเตา  เกาะอาดัง  ฯลฯ)  เน้นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

กลุ่มที่ ๑๑ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการท่องเที่ยวแบบ 
Cross  Border  Tourism  ไปสู่ประเทศ สปป.ลาว  จีนตอนใต้และเวียดนาม  โดยมีการพัฒนาตลาดอิน
โดจีนในจังหวัดริมฝั่งแม่น้ําโขง  โดยเฉพาะแหล่งช็อปป้ิงตามโครงการสิ่งมหัศจรรย์แห่งสุวรรณภูมิและ
โครงการอัญมณีแห่งลุ่มแม่น้ําโขง 
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  (๑)  (Jurassic  World)  ขอนแก่น  กาฬสินธ์ุและ
มุกดาหารมีการพัฒนา  Theme  Park  ขนาดใหญ่  “E – san  Jurassic  Park”  เพื่อให้เป็นศูนย์ศึกษา
ด้านภูมิศาสตร์บรรพกาลและบรรพชีวิน 
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน(๒) (Heritage to the World)อุดรธานี 
หนองบัวลําภู  หนองคายและเลย  เป็นพื้นที่เชื่อมโยงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  (กาฬสินธ์ุ
และขอนแก่น  ซึ่งเป็นแหล่งของซากดึกดําบรรพ์ของมนุษย์ก่อนสมัยประวัติศาสตร์)   

กลุ่มที่ ๑๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (Khmer  Civilization)  ให้อุบลราชธานี
และศรีสะเกษเป็น  Special  Tourist  Zone  เชื่อมโยงไทยกับสปป.ลาวและกัมพูชา  และให้
นครราชสีมา  บุรีรัมย์  สุรินทร์และศรีสะเกษเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงโบราณคดีและประวัติศาสตร์  
“เส้นทางอารยธรรมขอม (Khmer  Civilization  Route)”  เป็นวงจรท่องเที่ยวแบบเป็นวงรอบเชื่อมโยง
โบราณสถานขอมในไทยไปยังโบราณสถานที่สปป.ลาวและกัมพูชา  รวมทั้งให้สุรินทร์เป็น  “เมืองช้าง”   
ที่มีศูนย์ศึกษาเกี่ยวกับช้างทั้งในอดีตและปัจจุบัน 
 - ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณด่านชายแดนให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 - พัฒนาพื้นที่  Special  Tourist  Zone  เชื่อมโยงไทยกับสปป.ลาวและกัมพูชา  โดยจัด
ให้มี  Sport complex , Entertainment  Complex  ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ  
ร้านค้าปลอดอากรขนาดใหญ่และพิพิธภัณฑ์ชาติพันธ์ุวิทยาของภูมิภาค 

 
๒) พัฒนาบทบาทพื้นที่เมืองด้านการท่องเที่ยวที่อยู่ในแต่ละกลุ่มพื้นที่ต่างๆ  โดยมี

มาตรการสําคัญ คือ  กําหนดเขตเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวและมาตรากรควบคุมการพัฒนาการท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่ที่เหมาะสมปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเป็น 

 บูรณะฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นจุดขายใหม่ที่มีลักษณะ
เฉพาะตัวโดยส่งเสริมบทบาทเอกชนร่วมกับชุมชนในการรักษาแหล่งท่องเที่ยวและวิถีชีวิตให้อยู่ในสภาพ
เดิมอย่างต่อเนื่องเพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยวรูปแบบต่างๆให้มากขึ้น  เร่งรัดพัฒนา
ผู้ประกอบการและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมให้มีความรู้  ทักษะทางภาษาและการบริหารจัดการการ
ท่องเที่ยว  เพิ่มมาตรการอํานวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว  พัฒนาความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวในภูมิภาคและให้เป็นศูนย์กลางการประชุมและ
แสดงสินค้าของภูมิภาคเอเชียตะวันออกฉียงใต้  โดยจําแนกบทบาทของเมืองท่องเที่ยว  ออกเป็น ๔ 
ประเภท  ได้แก่ 

• เมืองหลักทางการท่องเที่ยว  รองรับนักท่องเที่ยวได้มากกว่า ๕ ล้านคนต่อปี  โดยมีการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมและสร้างสรรค์แหล่ง
ท่องเที่ยว/สินค้าท่องเที่ยวใหม่  พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบให้ได้มาตรฐานสากล  และเป็นจุดกระจาย



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
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 ๒-๔๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การท่องเที่ยวไปสู่ภูมิภาคต่างๆ ในประเทศและเชื่อมโยงไปสู่กลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  โดยพิจารณาความ
เป็นไปได้ในทุก  Mode  การเดินทาง 

• เมืองศักยภาพ  รองรับการเคลื่อนตัวของนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักได้มากกว่า ๑ ล้าน
คนต่อปี  มีจุดขายที่ชัดเจนและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโดยอาจจะใช้ฐานทรัพยากรธรรมชาติหรือความ
ย่ิงใหญ่ในประวัติศาสตร์ที่มีอยู่เดิม  หรืออาจสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวในลักษณะ  Man  Made  รวมทั้ง
การสร้างกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระแสการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 

• เมืองชายแดน  จะต้องพัฒนาจุดเชื่อมต่อแนวชายแดนให้มีความสะดวกและปลอดภัย
โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการข้อมูลข่าวสาร  มีการพัฒนากิจกรรม
ท่องเที่ยวที่เน้นการเพิ่มคุณภาพชีวิตและปฏิเสธกิจกรรมท่องเที่ยวที่ก่อให้เกิดผลกระทบ 

• เมืองบริวาร/เมืองรอง  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับ
กิจกรรมการท่องเที่ยวจากเมืองหลัก  รวมทั้งส่งเสริมการประกอบการที่เกี่ยวเนื่อง  เช่น  แหล่งผลิตสินค้า
ของที่ระลึก 

การพัฒนาบทบาทพืน้ทีเ่มืองด้านการท่องเที่ยว 
 

ภาค/พื้นที่ Image เมือง บทบาทของเมือง 
ภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่เชื่อมโยง 
พื้นที่ ๑ ภาคกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลและพื้นที่
เชื่อมโยง 

Vision  City 
(นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร 
พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง 
สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท ฉะเชิงเทรา 
นครนายก ปราจีนบุรี และ
สระแก้ว) 

กรุงเทพมหานคร 
พระนครศรีอยุธยา/
กาญจนบุร ี
นนทบุรี/ปทุมธานี 

เมืองหลัก/Central  
Hub 
เมืองศักยภาพ/ 
(เมืองมรดกโลก) 
เมืองศักยภาพ 
เมืองบริวาร 

พื้นที่ ๒ ภาคตะวันออก Jewel  Coast 
(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) 

ชลบุร ี
ระยอง  
จันทบุรี  
ตราด (คลองใหญ่) 

เมืองหลัก/Eastern  
Hub 
เมืองศักยภาพ 
เมืองบริวาร 
เมืองชายแดน 

พื้นที่ ๓ ภาคกลางตอนล่าง 
และภาคตะวันตก 

(ราชบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม 
กาญจนบุรี) 

กาญจนบุร ี
นครปฐม 

เมืองหลัก 
เมืองศักยภาพ 

ภาคเหนือ 
พื้นที่ ๑ ภาคเหนือตอนบน (๑) Serene  Lanna 

(เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) 
เชียงราย 
พะเยา 
น่าน (ห้วยโก๋น) 
แพร่ 

เมืองหลัก 
เมืองศักยภาพ 
เมืองชายแดน 
เมืองบริวาร 

พื้นที่ ๒ ภาคเหนือตอนบน (๒) Uniquely  North 
(เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง 
ลําพูน) 

เชียงใหม่ 
แม่ฮ่องสอน 
ลําปาง/ลําพูน 

เมืองหลัก/North  Hub 
เมืองศักยภาพ 
เมืองบริวาร 

พื้นที่ ๓ ภาคเหนือตอนล่าง Indo  China  Intersection 
(ตาก สุโขทัย พิษณุโลกอุตรดิตถ์ 
พิจิตร กําแพงเพชร เพชรบูรณ์ 
อุทัยธานี นครสวรรค์) 

พิษณุโลก 
สุโขทัย 
พิจิตร/กําแพงเพชร 
อุตรดิตถ์ (ด่านภูคู่) 

เมืองหลัก 
เมืองศักยภาพ 
เมืองบริวาร 
เมืองชายแดน 
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ภาคใต้ 
พื้นที่ ๑ ภาคใต้ตอนบน Andaman  Hideaway 

(ภูเก็ต กระบี่ พังงา) 
ภูเก็ต 
กระบี่/พังงา 

เมืองหลัก/North  Hub 
เมืองศักยภาพ 

พื้นที่ ๒ ภาคใต้ตอนล่าง Southern  Paradise 
(สงขลา สตูล ตรัง) 

สงขลา (หาดใหญ่) 
สตูล ตรัง 

เมืองหลัก 
เมืองศักยภาพ 

พื้นที่ ๓ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย Mega  of  Buddhism 
(สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช 
พัทลุง) 

สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช 

เมืองหลัก 
เมืองศักยภาพ 

ภาค/พื้นที่ Image เมือง บทบาทของเมือง 
พื้นที่ ๔ ประตูสู่ภาคใต้ Thai  Riviera 

(เพชรบุรี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์
ระนอง) 

เพชรบุร ี
ประจวบคีรีขันธ ์
ชุมพร/ระนอง 

เมืองหลัก 
เมืองศักยภาพ 
เมืองบริวาร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
พื้นที่ ๑ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน (๑) 

Jurassic  World 
(ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร 
มหาสารคาม สกลนคร) 

ขอนแก่น 
กาฬสินธุ ์
มุกดาหาร 

เมืองหลัก 
เมืองศักยภาพ 
เมืองชายแดน 

พื้นที่ ๒ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน (๒) 

Heritage  to  the  World 
(อุดรธานี เลย หนองคาย
หนองบัวลําภู นครพนม) 

อุดรธานี 
เลย 
หนองคาย (ท่าเสด็จ) 

เมืองหลัก 
เมืองศักยภาพ 
เมืองชายแดน 

พื้นที่ ๓ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนล่าง 

สู่อารยธรรมเขมร 
Khmer  Civilization 
(นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
ศรีสะเกษ ชัยภูมิ อุบลราชธานี 
อํานาจเจริญ ยโสธร) 

นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ 
สุรินทร ์(ช่องจอม) /  
ศรีสะเกษ (ช่องสะงํา) 
อุบลราชธานี (ช่องเม็ก) 

เมืองหลัก 
เมืองศักยภาพ 
เมืองชายแดน 

 

๓) การพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ GMS นอกจากการพัฒนา/ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศแล้ว ประเทศไทยยังให้ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
(Greater Makong Sub-Region) ในกลุ่มประเทศสมาชิกประกอบด้วยกัมพูชา สปป.ลาว สหภาพพม่า 
เวียดนาม ไทย และจีนตอนใต้ (ยูนนานและกวางสี) เพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวภายในประเทศกับประเทศ
เพื่อนบ้านและผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวแห่งเอเชีย (Tourism Capital of Asia) 
ทั้งนี้ประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านดังกล่าวมีทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวหลากหลายที่มีศักยภาพใน
การเชื่อมโยงกันทั้งแนวเหนือ-ใต้ (North-South Corridor) เชื่อมโยงไทย-พม่า-ลาว-จีนตอนใต้ และแนว
ตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor) เชื่อมโยงไทย-พม่า-ลาว-กัมพูชา-และต่อไปเวียดนาม โดย
สามารถที่จะเชื่อมโยงการท่องเที่ยวร่วมกันทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ 
 การพัฒนาการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ GMS จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อกลุ่มพ้ืนที่ลุม่น้ําภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ลุ่มน้ําโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และลุ่มน้ํามูล โดยเฉพาะในกลุ่มจังหวัดที่
เป็นจุดเชื่อมต่อที่จะผ่านไปยังประเทศในกลุ่ม GMS ซึ่งจะต้องรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว 
ต่างชาติทั้งกลุ่มที่ต้องการข้ามแดนไปยังแหล่งท่องเที่ยวในประเทศเพื่อนบ้านและกลุ่มที่ต้องการเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยมีแนวโน้มที่จะเพิ่มจํานวนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการผ่านแดนหรือการพักค้าง
คืน ย่อมมีผลต่อปริมาณความต้องการใช้น้ําทั้งสิ้น หากไม่ได้เตรียมพร้อมในการจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภค-
บริโภคไว้นั้น อาจทําให้ปริมาณน้ําในพื้นที่ลุม่น้ํามีไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อกิจกรรมอื่นๆ ในลุ่มน้ําได้  
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 ๒-๔๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

          พื้นทีท่่องเที่ยวสําคญัด้านเศษฐกจิของประเทศ 
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          ๔) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวกับการใช้น้ําในอนาคต จากทิศทาง/แนวโน้มการขยายตัว
ของนักท่องเที่ยว รวมถึงแนวทางการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศและการเชื่อมโยงเส้นทาง
ท่องเที่ยวร่วมกับต่างประเทศ โดยคาดการณ์ว่าจะส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็น
ผลให้ปริมาณความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยวมีสูงขึ้น จึงมีความจําเป็นอย่าง
ย่ิงที่จะต้องเตรียมพร้อมในการจัดหาน้ําเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยวให้เพียงพอและ
สามารถรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้นในอนาคตได้โดยไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณ
การใช้น้ําในชีวิตประจําวันของครัวเรือนในกลุ่มลุ่มน้ําต่างๆ ดังนี้ 
  (๑) ลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลายแต่ที่เด่นชัดคือแหล่งท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติประเภทป่าเขา แหล่ง home stay ในพื้นที่วัฒนธรรมและวิถีชีวิต ประกอบกับมีการส่งเสริม
การท่องเที่ยวในเชิงนิเวศอย่างต่อเนื่องทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มลุ่มน้ํามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น เป็นผลให้
มีการใช้น้ํามากขึ้น และจากสภาพปัญหาการขาดแคลนน้ําในปัจจุบันของแต่ละลุ่มน้ํา โดยเฉพาะลุ่มน้ําที่มี
ความเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว จําเป็นจะต้องมีแนวทางบริหารจัดการน้ําอย่างเหมาะสม เช่น ลุ่มน้ําสาละวิน
ขาดแหล่งเก็บกักน้ํา ควรมีการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กให้กระจายไปในพื้นที่ต่างๆ เป็นต้น 
  (๒) ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแหล่งท่องเที่ยวหลักในเชิงวัฒนธรรม/วิถีชีวิต และ
ประวัติศาสตร์ ถึงแม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่จะไม่โดดเด่นมากนัก แต่การเป็นจุดเช่ือมโยงการท่องเที่ยว
กับประเทศในกลุ่ม GMS ย่อมส่งผลให้จํานวนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ลุ่มน้ําและความต้องการใช้น้ําเพิ่มขึ้น
อย่างแน่นอน แต่จากสภาพพื้นที่ทําให้การพัฒนาแหล่งน้ํามีข้อจํากัดค่อนข้างมาก แนวทางการบริหารจัดการ
ที่ควรดําเนินการเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่และเตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยว เช่น การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาในพื้นที่ การพัฒนาโครงการชลประทานขนาดกลาง 
เป็นต้น 
  (๓) ลุ่มน้ําภาคตะวันออก เป็นแหล่งท่องเที่ยวประเภทป่าเขา/น้ําตกและทะเล โดยเฉพาะ 
ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก (กลุ่มจังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง) ที่มีการขยายตัวของ
นักท่องเที่ยวค่อนข้างมาก ทําให้มีความต้องการใช้น้ําเพิ่มขึ้นในปริมาณมาก แนวทางในการบริหารจัดการ
เพื่อรองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวและอ่ืนๆ ได้แก่ การพัฒนาระบบเครือข่ายน้ํา การปรับปรุง อ่าง
เก็บน้ําและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา  
  (๔) ลุ่มน้ําภาคตะวันตก ในลุ่มน้ําแม่กลองแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (การเดินป่า-ล่องแพ) 
ส่วนลุ่มน้ําเพชรบุรีและลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันตก เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล  ซึ่งกลุ่มของนักท่องเที่ยวมี
ความช่ืนชอบแหล่งท่องเที่ยวในกลุ่มลุ่มน้ํานี้มากพอสมควร ย่ิงได้รับการส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
เพิ่มขึ้น ก็ย่ิงทําให้จํานวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทําให้ปริมาณการใช้น้ําในอนาคตสูงขึ้น จึงควรมีการ
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม โดยการจัดการน้ําในเขื่อนอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา
ขนาดกลางเพิ่มเติม  
  (๕) ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลและเชิงวัฒนธรรม/วิถีชีวิต 
โดยเฉพาะเกาะสมุย เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักในกลุ่มลุ่มน้ําที่มีการเพิ่มขึ้นของจํานวนนักท่องเที่ยวอย่าง
รวดเร็ว ทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําที่ค่อนข้างรุนแรงกว่าพ้ืนที่อ่ืนๆ การแก้ไขปัญหาในภาพรวมควรมี
การปรับปรุงขุดลอกลําน้ํา พัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมพ้ืนที่อย่างทั่วถึง และควรมีการ
พัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า เพื่อการอุปโภค-บริโภค และการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะ 
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กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๔๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  (๖) ลุ่มน้าํภาคใตฝ้ัง่ตะวันตก มแีหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเป็นหลัก โดยเฉพาะเกาะภูเก็ต เกาะพี
พี      ทีน่ักท่องเทีย่วช่ืนชอบอย่างมาก ปัจจุบันลุ่มน้ํานี้ยังไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค-
บริโภค แต่จากการขยายตัวของนักทอ่งเทีย่วอย่างต่อเนื่อง คาดว่าอาจมีปัญหาการขาดแคลนน้ําเพือ่การ
ท่องเที่ยวได้    จึงต้องมกีารพัฒนาแหล่งน้ําเพิ่มเติมเพื่อรองรับการขยายตัวดังกล่าว เช่น การปรับปรุงขุม
เหมืองในพื้นที ่    การผันน้ําจากอ่างเก็บน้ําในจังหวัดพังงาไปจังหวัดภูเก็ต นอกจากการจัดการด้านแหล่งน้ํา
แล้วยังต้องทําการวางแผน การทอ่งเทีย่วอย่างเป็นระบบใหเ้หมาะสมกับศกัยภาพของทรัพยากรน้าํในพื้นที่
ด้วย  
  ดังนั้น การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวกับการใช้น้ําในอนาคต โดยเฉพาะในลุ่มน้ําที่มีแหล่ง
ท่องเที่ยว   ที่นักท่องเที่ยวนิยม เช่น ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก (เกาะภูเก็ต เกาะพีพี) ลุ่มน้ําตาปี (เกาะสมุย 
เกาะพะงัน เกาะเต่า) ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก (เกาะช้าง เกาะเสม็ด) ชายฝั่งทะเลตะวันตก (หัวหิน-
ชะอํา) หรือการท่องเที่ยวแบบผจญภัย การเดินป่า-ล่องแพ ในกลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือ ลุ่มน้ําแม่กลอง เป็นต้น 
ต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวในอนาคตเกี่ยวกับน้ําใช้การพัฒนา/ปรับปรุง
แหล่งน้ําในพื้นทีให้สามารถใช้งานได้เต็มตามศักยภาพ หรือการผันน้ําให้เพียงพอกับความต้องการใช้น้ําที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต 
 
๒.๑๓ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในปัจจุบัน 
 
 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําจําแนกตามขนาดโครงการ ประกอบด้วย โครงการขนาดใหญ่และขนาด
กลาง โครงการขนาดเล็ก และโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า โดยโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางมีจํานวน
ทั้งสิ้น ๘๙๕ โครงการ ความจุเก็บกักรวม ๗๓,๗๕๘.๘๐ ล้าน ลบ.ม. และมีพ้ืนที่ชลประทาน ๒๔.๙๖ ล้าน
ไร่ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่มีความจุอ่างเก็บน้ํามากกว่า ๑๐๐ ล้าน ลบ.ม. มีจํานวน ๓๖ 
โครงการ ความจุรวมที่ระดับเก็บกักปกติ ๖๘,๘๒๓ ล้าน ลบ.ม. เป็นความจุใช้งานรวม ๔๕,๔๓๔ ล้าน ลบ.
ม. และโดยส่วนใหญ่เป็นโครงการของกรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าและเป็นอ่างเก็บน้ํา
เอนกประสงค์ สามารถใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้ด้วย เช่น ชลประทาน ป้องกันน้ําท่วม และอุปโภค
บริโภค สําหรับโครงการขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็กของกรมชลประทาน และ
บางส่วนเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ําผิวดินของกรมทรัพยากรน้ํา (เดิมคือกรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท) พ้ืนที่
ได้รับประโยชน์ของโครงการขนาดเล็กขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในแต่ละปี และส่วนใหญ่เป็นโครงการที่
สนับสนุนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภค โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กมีจํานวนทั้งสิ้น ๑๓,๑๔๓ โครงการ 
ความจุเก็บกักรวม ๑,๗๕๒.๖๐ ล้าน ลบ.ม. และมีพ้ืนที่รับประโยชน์ ๐.๙๑ ล้านไร่ ส่วนโครงการสูบน้ําด้วย
ไฟฟ้าเป็นโครงการของกรมพัฒนาและส่งเสริม พลังงาน (เดิม) ซึ่งปัจจุบันได้โอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของ
กรมชลประทาน จากการรวบรวมโครงการสูบน้ํา ด้วยไฟฟ้าจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๓) มีจํานวนทั้งสิ้น 
๒,๓๘๘ โครงการ และมีพ้ืนที่รับประโยชน์ ๔.๒๐ ล้านไร่ ดังแสดงจํานวน ความจุเก็บกัก และพื้นที่รับ
ประโยชน์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้ําประเภทต่างๆ ไว้ในตารางที่ ๒.๑๓-๑ 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๔๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๒.๑๓-๑ โครงการพัฒนาแหล่งน้าํในปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท่ีมา รายงานข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน ๒๕๕๓ (กรมชลประทาน) 

ความจุ

เก็บกัก

(ล้าน ลบ.ม.)

๑ สาละวิน ๑๕ ๑๔ ๔๑,๒๖๐ ๒๙๙ ๑๐ ๒๘,๔๒๐ ๒๓ ๒๑,๓๗๖

๐๒ (N) โขง (เหนือ) ๕ ๗๙ ๑๔๔,๔๕๔ ๑๙๓ ๑๒๐ ๒๖,๙๗๒ ๕๑ ๗๗,๖๔๑

๓ กก ๘ ๗๓ ๒๗๖,๒๐๐ ๑๙๕ ๒๔ ๔๗,๓๘๐ ๑๒ ๑๗,๗๔๐

๖ ปิง ๕๗ ๑๔,๑๒๓ ๒,๑๓๗,๐๔๑ ๙๒๒ ๒๘ ๑๖๑,๙๙๒ ๑๘๖ ๒๘๕,๑๕๓

๗ วัง ๑๐ ๓๑๔ ๒๘๗,๐๖๗ ๒๕๓ ๑๐๕ ๒๒,๘๙๖ ๗๘ ๑๐๐,๑๙๙

๘ ยม ๓๔ ๓๐๖ ๗๕๒,๔๔๐ ๔๘๙ ๗๖ ๗๕,๑๗๗ ๑๒๕ ๑๒๑,๕๔๐

๙ น่าน ๖๔ ๑๐,๓๕๔ ๑,๐๙๐,๙๙๗ ๕๗๗ ๔๙ ๖๔,๔๙๓ ๓๑๓ ๕๕๔,๑๗๑

๑๐ เจ้าพระยา ๓๙ ๓๘ ๖,๑๑๘,๖๖๖ ๓๐๓ ๙ ๑๘,๕๑๘ ๓๐ ๗๓,๓๗๙

๑๑ สะแกกรัง ๖ ๑๖๐ ๒๗๙,๑๔๘ ๑๑๘ ๒ _ ๑๖ ๓๘,๔๐๐

๑๒ ป่าสัก ๒๓ ๑,๑๐๔ ๕๑๐,๙๗๐ ๓๘๐ ๕ ๑๑,๘๘๒ ๓ ๑,๘๓๒

๑๓ ท่าจีน ๑๖ ๒๙๔ ๒,๔๔๑,๑๒๖ ๓๘๑ ๒๖ ๒๘,๐๐๐ ๑๑ ๓๑,๑๕๐

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง ๒๗๗ ๒๖๘๕๙ ๑๔,๐๗๙,๓๖๙ ๔๑๑๐ ๔๕๔ ๔๘๕,๗๓๐ ๘๔๘ ๑,๓๒๒,๕๘๑

๐๒ (NE) โขง (ตะวันออกเฉียงเหนื ๑๒๘ ๑,๒๓๑ ๘๘๒,๑๘๑ ๑,๖๕๑ ๓๑๖ ๗๑๕๕๘ ๓๖๖ ๕๗๑๔๕๐

๔ ชี ๙๕ ๔,๔๖๓ ๑,๔๗๔,๐๕๖ ๑,๕๑๐ ๒๕๒ ๑๓,๔๗๐ ๕๙๔ ๑,๒๘๕,๔๗๐

๕ มูล ๑๕๗ ๔,๑๔๒ ๑,๕๗๗,๗๐๕ ๒,๓๐๗ ๓๓๓ ๑๓,๙๓๙ ๒๘๐ ๔๗๒,๐๒๒

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๘๐ ๙๘๓๖ ๓,๙๓๓,๙๔๒ ๕๔๖๘ ๙๐๑ ๙๘,๙๖๗ ๑๒๔๐ ๒,๓๒๘,๙๔๒

๑๕ ปราจีนบุรี ๒๔ ๑๓๑ ๕๒๗,๒๑๕ ๒๑๘ ๑๓ ๑๙,๘๑๙ ๖๖ ๑๑๔,๔๕๓

๑๖ บางปะกง ๑๘ ๖๐๘ ๑,๒๙๓,๖๙๐ ๒๕๘ ๑๕ ๑๐,๑๘๐ ๕ ๑๖,๙๕๐

๑๗ โตนเลสาบ ๓ ๑๓๗ ๙๗,๙๐๐ ๑๔๓ ๓ ๑,๙๕๐ _ _

๑๘ ชายฝ่ังทะเลตะวันออก  ๔๑ ๗๖๒ ๔๘๕,๘๐๐ ๒๗๕ ๒๑ ๒๒,๔๗๐ ๕๐ ๑๑๘,๕๘๐

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออก ๘๖ ๑๖๓๘ ๒,๔๐๔,๖๐๕ ๘๙๔ ๕๒ ๕๔,๔๑๙ ๑๒๑ ๒๔๙,๙๘๓

๑๔ แม่กลอง ๒๗ ๒๖,๗๒๘ ๑,๔๖๑,๕๐๐ ๒๗๒ ๑๖๔ ๓๑,๖๑๑ ๖๖ ๑๑๓,๙๓๐

๑๙ เพชรบุรี ๑๑ ๗๑๔ ๓๖๐,๕๓๐ ๑๓๒ ๓๖ ๑๕,๙๗๐ ๘ ๖,๖๐๐

๒๐ ชายฝ่ังทะเลตะวันตก ๒๑ ๕๙๙ ๓๐๕,๖๒๐ ๓๒๐ ๕๑ ๒๙,๓๗๔ ๑ ๑,๐๐๐

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันตก ๕๙ ๒๘๐๔๑ ๒,๑๒๗,๖๕๐ ๗๒๔ ๒๕๑ ๗๖,๙๕๕ ๗๕ ๑๒๑,๕๓๐

๒๑ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๓๑ ๙๖ ๑,๓๔๕,๘๔๔ ๙๘๒ ๖๙ ๙๔,๔๙๕ ๓๙ ๕๔,๒๙๒

๒๒ ตาปี ๒๑ ๕,๘๐๐ ๖๑,๖๑๕ ๑๐๔ ๑๕,๗๑๒ ๒๐ ๓๐,๑๓๘

๒๓ ทะเลสาบสงขลา ๑๘ ๕๒ ๖๒๐,๑๙๐ ๑๖๔ ๑ ๓๑,๒๒๐ ๒๒ ๔๑,๘๖๕

๒๔ ปัตตานี ๔ ๑,๔๐๔ ๒๔๑,๘๕๐ ๑๙๑ ๑ ๘,๓๔๐ _ _

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝัง่ตะวันออก ๗๔ ๗๓๕๒ ๒,๒๖๙,๔๙๙ ๑๔๔๑ ๗๑ ๑๔๙,๗๖๗ ๘๑ ๑๒๖,๒๙๕

๒๕ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  ๑๙ ๓๓ ๑๔๔,๙๑๐ ๕๐๖ ๒๔ ๔๗,๕๐๗ ๒๓ ๔๖,๙๐๐

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝัง่ตะวันตก ๑๙ ๓๓ ๑๔๔,๙๑๐ ๕๐๖ ๒๔ ๔๗,๕๐๗ ๒๓ ๔๖,๙๐๐

รวมทั้งหมด ๘๙๕ ๗๓,๗๕๙ ๒๔,๙๕๙,๙๗๕ ๑๓,๑๔๓ ๑,๗๕๓ ๙๑๓,๓๔๕ ๒,๓๘๘ ๔,๑๙๖,๒๓๑

โครงการสูบนํ้า

ด้วยไฟฟ้า

จํานวน

โครงการ

พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) จํานวน

โครงการ

ความจุเก็บกัก 

(ล้าน ลบ.ม.)

พ้ืนท่ีชลประทาน 

(ไร่)

จํานวน

โครงการ

พื้นที่

ชลประทาน 

(ไร่)

รหัสลุ่มนํ้า ช่ือลุ่มน้ํา โครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง โครงการขนาดเล็ก



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๔๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒.๑๔ ความต้องการใช้น้ํา 
 
 ความต้องการใช้น้ําจําแนกตามกิจกรรมการใช้น้ําเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ ความต้องการใช้น้ําเพื่อ
อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และการเกษตร(รวมรักษาระบบนิเวศ) ดังแสดงข้อมูลความต้องการใช้น้ําของ
กิจกรรมการใช้น้ําต่างๆ ในแต่ละลุ่มน้ําหลักไว้ในตารางที่ ๒.๑๔-๑  ซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบัน ประเทศไทยมี
ความต้องการใช้น้ําทั้ง ๓ กิจกรรมประมาณ ๕๗,๓๒๘ ล้าน ลบ.ม. เป็นความต้องการน้ําเพื่อการเกษตร
(รวมรักษาระบบนิเวศ)มากที่สุดคือ ๕๑,๙๙๗ ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ ๙๐.๗ ของความต้องการใช้น้ําทั้งหมด
เป็นเกษตรกรรมร้อยละ ๗๔.๐และรักษาระบบนิเวศร้อยละ ๑๖.๗) รองลงมาเป็นความต้องการใช้น้ําเพื่อ
อุตสาหกรรม ๒,๙๐๒ ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ ๕.๐๖ ของความต้องการใช้น้ําทั้งหมด) และความต้องการใช้น้ํา
เพื่ออุปโภคบริโภค ๒,๔๒๘ ล้าน ลบ.ม. (ร้อยละ ๔.๒๔ ของความต้องการใช้น้ําทั้งหมด) สําหรับการ
ประเมินความต้องการใช้น้ําในอนาคต ๒๐ ปี ข้างหน้า มีความต้องการใช้น้ํารวมทั้งประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 
๗๕,๓๓๘ ล้าน ลบ.ม. หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓๑.๔๒ โดยมีความต้องการใช้น้ําที่เพิ่มขึ้นทุกกิจกรรมการใช้น้ํา 
แต่เมื่อพิจารณาสัดส่วนการใช้น้ําของแต่ละกิจกรรมพบว่า ความต้องการใช้น้ําเพื่ออุตสาหกรรมมีสัดส่วน
การใช้น้ําที่เพิ่มมากกว่าในปัจจุบัน คือในอนาคต ๒๐ ปี มีความต้องการใช้น้ําเพื่ออุตสาหกรรมคิดเป็นร้อย
ละ ๖.๗๖ ของความต้องการใช้น้ําทั้งหมด ส่วนความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภคมี
สัดส่วนที่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย คือร้อยละ ๘๙.๐๙ และร้อยละ ๔.๑๕ ตามลําดับ 
 
๒.๑๕ รูปแบบขององค์กรที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 
 ๑. องค์กรในรูปแบบของระบบราชการ   จากการประกาศการปฏิรูประบบราชการ                
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๕ ได้มีการจัดต้ังกระทรวงใหม่ ให้มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา และ
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ  ดังแสดง
ในตารางที่ ๒.๑๕-๑ 
 
 ๒. องค์กรในรูปแบบของคณะกรรมการทําหน้าที่การบริหารทรัพยากรน้ําของรัฐ การนํา
องค์กรแบบคณะกรรมการมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  กล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบอบ
ประชาธิปไตย  คณะกรรมการประกอบด้วยกลุ่มบุคคลซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ําที่กําหนดขึ้น
เพื่อให้ดําเนินบริหารจัดการ  การทํางานจะเป็นการกระทําของกลุ่ม  มีการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่าง
กรรมการด้วยกัน เพื่อกําหนดแนวทางและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยลักษณะของคณะกรรมการ
ที่จัดต้ังขึ้นในปัจจุบัน มีทั้งในรูปแบบคณะกรรมการที่กํากับดูแลการบริหารจัดการลุ่มน้ําของประเทศ และ
รูปแบบคณะกรรมการเฉพาะกิจตามแนวนโยบายของรัฐเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยมี
รายละเอียดดังนี้  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๕๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๒.๑๔.๑ ความต้องการน้ําของกิจกรรมการใช้น้ําต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : รายงานโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา ๒๕ ลุ่มน้ํา (กรมทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐) 

รหัส

ลุ่มน้ํา

อนาคต อนาคต อนาคต อนาคต

๒๐ ปี ๒๐ ปี ๒๐ ปี ๒๐ ปี

๑ สาละวิน ๑๓.๕ ๑๘.๖๑ ๓.๗๘ ๗.๕๓ ๓๙๓.๕๖ ๖๔๒.๘๗ ๔๑๐.๘๔ ๖๖๙.๐๑

๐๒ (N) โขง (เหนือ) ๒๗.๗๕ ๓๑.๙๘ ๑๒.๔๕ ๑๕.๒๘ ๘๑๓.๗๗ ๘๑๗.๐๗ ๘๕๓.๙๗ ๘๖๔.๓๓

๓ กก ๒๒.๗๘ ๒๖.๗ ๑๐.๘๓ ๑๓.๓๔ ๔๕๙.๖๔ ๗๐๗.๙๘ ๔๙๓.๒๕ ๗๔๘.๐๒

๖ ปิง ๑๒๖.๐๑ ๑๖๒.๑๙ ๓๒.๖๒ ๕๘.๘๗ ๔,๖๐๓.๕๖ ๕,๐๔๘.๖๕ ๔,๗๖๒.๑๙ ๕,๒๖๙.๗๑

๗ วัง ๒๒.๐๘ ๒๒.๒๙ ๑๙.๒๙ ๒๕.๙๘ ๖๐๘.๔๘ ๗๘๘.๕๘ ๖๔๙.๘๕ ๘๓๖.๘๕

๘ ยม ๕๐.๘๗ ๕๗.๕๙ ๘๒.๐๔ ๑๒๑.๗๓ ๑,๖๗๕.๙๗ ๒,๘๒๐.๒๓ ๑,๘๐๘.๘๘ ๒,๙๙๙.๕๕

๙ น่าน ๕๗.๐๕ ๖๓.๔๕ ๑๓.๖๑ ๑๖.๗๗ ๓,๐๓๒.๖๕ ๔,๗๕๔.๒๑ ๓,๑๐๓.๓๑ ๔,๘๓๔.๔๓

๑๐ เจ้าพระยา ๗๖๗.๓๕ ๘๔๖.๙๖ ๙๓๖.๒๕ ๑,๕๘๔.๗๑ ๗,๗๘๗.๖๐ ๗,๔๐๔.๓๐ ๙,๔๙๑.๒๐ ๙,๘๓๕.๙๗

๑๑ สะแกกรัง ๖.๖๗ ๙.๙๔ ๑๒.๓๑ ๑๗.๑๔ ๕๘๕.๘๕ ๑,๐๒๔.๕๓ ๖๐๔.๘๓ ๑,๐๕๑.๖๑

๑๒ ป่าสัก ๔๑.๔๑ ๔๘.๑๘ ๑๐๘.๔๗ ๑๗๑.๓๒ ๗๙๗.๗๘ ๑,๓๐๖.๘๘ ๙๔๗.๖๖ ๑,๕๒๖.๓๗

๑๓ ท่าจีน ๔๘.๖๒ ๖๘.๙๔ ๑๒๕.๖ ๒๒๙.๓๖ ๔,๙๖๒.๙๗ ๔,๗๘๕.๓๔ ๕,๑๓๗.๑๙ ๕,๐๘๓.๖๔

รวมกลุ่มลุ่มนํ้าภาคเหนือและภาคกลาง ๑๑๘๔.๐๙ ๑๓๕๖.๘๓ ๑๓๕๗.๒๕ ๒๒๖๒.๐๓ ๒๕,๗๒๑.๘๓ ๓๐,๑๐๐.๖๔ ๒๘,๒๖๓.๑๗ ๓๓,๗๑๙.๔๙

๐๒ (NE) โขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ๙๘.๔๔ ๑๑๕.๔๑ ๒๔.๕๖ ๒๙.๙๗ ๑,๙๙๙.๙๒ ๓,๙๘๗.๕๙ ๒,๑๒๒.๙๒ ๔,๑๓๒.๙๗

๔ ชี ๑๘๗.๓๙ ๒๑๓.๔๘ ๓๐๘.๒๘ ๑,๑๗๓.๔๕ ๓,๗๑๘.๕๗ ๖,๒๗๘.๑๖ ๔,๒๑๔.๒๔ ๗,๖๖๕.๐๙

๕ มูล ๒๙๓.๕ ๔๓๒.๗ ๑๒๓.๓ ๒๗๖.๗ ๔,๑๗๗.๑๐ ๕,๘๑๔.๒๔ ๔,๕๙๓.๙๐ ๖,๕๒๓.๖๔

รวมกลุ่มลุ่มนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕๗๙.๓๓ ๗๖๑.๕๙ ๔๕๖.๑๔ ๑๔๘๐.๑๒ ๙,๘๙๕.๕๙ ๑๖,๐๗๙.๙๙ ๑๐,๙๓๑.๐๖ ๑๘,๓๒๑.๗๐

๑๕ ปราจีนบุรี ๓๒.๗๒ ๕๐.๐๕ ๑๑๗.๐๒ ๑๒๑.๗๑ ๕๓๑.๘ ๗๕๐.๔๑ ๖๘๑.๕๔ ๙๒๒.๑๗

๑๖ บางปะกง ๔๘.๒๓ ๗๘.๗๘ ๓๘๓.๕๕ ๖๓.๗๕ ๒,๑๙๑.๑๕ ๒,๔๔๘.๔๙ ๒,๖๒๒.๙๓ ๒,๕๙๑.๐๒

๑๗ โตนเลสาบ ๑๒.๔๗ ๓.๖๘ ๑.๓๗ ๐.๑๓ ๑๓๐.๙๒ ๒๑๘.๗๑ ๑๔๔.๗๖ ๒๒๒.๕๒

๑๘ ชายฝ่ังทะเลตะวันออก  ๑๖๗.๕๕ ๓๓๓.๙ ๑๕๖.๗ ๓๐๕.๘๘ ๔๒๗.๔๙ ๑,๓๐๙.๕๐ ๗๕๑.๗๔ ๑,๙๔๙.๒๘

รวมกลุ่มลุ่มนํ้าภาคตะวันออก ๒๖๐.๙๗ ๔๖๖.๔๑ ๖๕๘.๖๔ ๔๙๑.๔๗ ๓,๒๘๑.๓๖ ๔,๗๒๗.๑๑ ๔,๒๐๐.๙๗ ๕,๖๘๔.๙๙

๑๔ แม่กลอง ๙๕.๕๗ ๑๑๑.๕๘ ๑๐๙.๓๓ ๑๐๙.๓๓ ๖,๔๑๙.๕๙ ๗,๖๖๐.๓๔ ๖,๖๒๔.๔๙ ๗,๘๘๑.๒๕

๑๙ เพชรบุรี ๓๔.๔๔ ๕๘.๗๓ ๒๔.๗๖ ๖๕.๐๔ ๘๕๐.๙ ๙๐๔.๙ ๙๑๐.๑ ๑,๐๒๘.๖๗

๒๐ ชายฝ่ังทะเลตะวันตก ๒๘.๖๗ ๔๗.๓๕ ๔๒.๑๙ ๒๔๐.๗๘ ๕๓๔.๘ ๕๙๙.๙๒ ๖๐๕.๖๖ ๘๘๘.๐๕

รวมกลุ่มลุ่มนํ้าภาคตะวันตก ๑๕๘.๖๘ ๒๑๗.๖๖ ๑๗๖.๒๘ ๔๑๕.๑๕ ๗,๘๐๕.๒๙ ๙,๑๖๕.๑๖ ๘,๑๔๐.๒๕ ๙,๗๙๗.๙๗

๒๑ ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ๘๘.๙๙ ๑๓๓.๕๑ ๑๐๗.๕๒ ๒๑๘.๘๔ ๓,๒๒๘.๗๔ ๔,๓๓๘.๘๑ ๓,๔๒๕.๒๕ ๔,๖๙๑.๑๖

๒๒ ตาปี ๕๑.๖๕ ๕๖.๗๓ ๒๐.๘๕ ๓๗.๖๔ ๑๘๐.๐๕ ๔๕๓.๓๕ ๒๕๒.๕๕ ๕๔๗.๗๒

๒๓ ทะเลสาบสงขลา ๕๙.๐๕ ๖๘.๘๘ ๖๘.๓๒ ๙๗.๐๗ ๑,๑๓๒.๘๐ ๑,๑๓๒.๘๐ ๑,๒๖๐.๑๗ ๑,๒๙๘.๗๕

๒๔ ปัตตานี ๑๑.๔๑ ๑๔.๑๘ ๗.๙๓ ๑๖.๐๙ ๑๗๙.๕๕ ๑๙๕.๑๗ ๑๙๘.๘๙ ๒๒๕.๔๔

รวมกลุ่มลุ่มนํ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ๒๑๑.๑ ๒๗๓.๓ ๒๐๔.๖๒ ๓๖๙.๖๔ ๔,๗๒๑.๑๔ ๖,๑๒๐.๑๓ ๕,๑๓๖.๘๖ ๖,๗๖๓.๐๗

๒๕ ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก  ๓๔.๓๑ ๕๐.๓๗ ๔๙.๕๗ ๗๑.๑๓ ๕๗๑.๗๘ ๙๒๙.๓ ๖๕๕.๖๖ ๑,๐๕๐.๘๐

รวมกลุ่มลุ่มนํ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันตก ๓๔.๓๑ ๕๐.๓๗ ๔๙.๕๗ ๗๑.๑๓ ๕๗๑.๗๘ ๙๒๙.๓ ๖๕๕.๖๖ ๑,๐๕๐.๘๐

รวมทั้งหมด ๒๔๒๘.๔๘ ๓๑๒๖.๑๖ ๒๙๐๒.๕ ๕๐๘๙.๕๔ ๕๑,๙๙๖.๙๙ ๖๗,๑๒๒.๓๓ ๕๗,๓๒๗.๙๗ ๗๕,๓๓๘.๐๒

ปัจจุบัน ปัจจุบัน

รวม

ความต้องการน้ําของกิจกรรมการใช้น้ําต่างๆ (ล้าน ลบ.ม./ปี)ช่ือลุ่มน้ํา

อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม

ปัจจุบัน ปัจจุบัน



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๕๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่  ๒.๑๕-๑  หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

กระทรวง กรมที่ทํางานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

๑. สํานักนายกรัฐมนตรี • สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
• สํานักงบประมาณ 

๒. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ • สํานักงานปลัดกระทรวง/สํานักฝนหลวงและการบินเกษตร 
• กรมชลประทาน 
• กรมประมง 
• กรมพัฒนาท่ีดิน  
• กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
• กรมส่งเสริมการเกษตร 
• สํานักงานปฏิรูปท่ีดินเพื่อการเกษตร 
• สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

๓. กระทรวงคมนาคม  • กรมเจ้าท่า 
๔. กระทรวงมหาดไทย • กรมการปกครอง 

• กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• กรมโยธาธิการและผังเมือง 
• กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

๕. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 

• กรมอุตุนิยมวิทยา 

๖. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

• สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
• กรมควบคุมมลพิษ 
• กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
• กรมทรัพยากรน้ํา 
• กรมป่าไม้ 
• กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
• กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
• กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

๗. กระทรวงอุตสาหกรรม • กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

๘. กระทรวงกลาโหม • หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด 
• กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ 

๙. กระทรวงพลังงาน • กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

๑๐. กรุงเทพมหานคร • สํานักการระบายน้ํา 

๑๑. ส่วนราชการอิสระ • สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

๑๒. รัฐวิสาหกิจ • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
• การประปานครหลวง 
• การประปาส่วนภูมิภาค 
• การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๕๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 
             ๒.๑  คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (กนช.) เป็นองค์กรระดับชาติที่จัดต้ังขึ้น ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ําแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
และบุคคลซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นกรรมการ ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรี  ที่นายกรัฐมนตรี
มอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรี  ปลัดกระทรวง  อธิบดี  นักวิชาการ  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ฯลฯ  
โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรน้ําเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติมี
อํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้  
                    - เสนอแนะนโยบาย แผนงาน และแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําต่อคณะรัฐมนตรี  เสนอคณะรัฐมนตรีให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ 
ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ํา และกรอบงบประมาณในด้านการบริหารทรัพยากรน้ํา
ของประเทศแบบบูรณาการ  
                 - ประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือคณะกรรมการอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับการดําเนินการด้านสิ่งแวดล้อม และด้านป้องกันภัยพิบัติ เพื่อการกําหนดแนวทางการจัดการ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา   
                   - ติดตาม ดูแลประสาน สนับสนุน และเร่งรัดการดําเนินการของคณะกรรมการลุ่มน้ํา 
                   - กําหนดลําดับความสําคัญเพื่อการจัดสรรและควบคุมการใช้ทรัพยากรน้ําอย่าง
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ  
                   - กําหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนภารกิจด้านทรัพยากรน้ํา
ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนภายหลังการถ่ายโอน   
 
 โดยคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการลุ่มน้ํา ๒๕ ลุ่มน้ํา ตาม
พ้ืนที่ ๒๕ ลุ่มน้ําของประเทศ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ํา ผู้แทนหน่วยงาน ผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ํา
ภาคต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ ฯลฯ ร่วมเป็นกรรมการ โดยมีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดไว้ในข้อ ๑๕ แห่ง
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ําแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐  โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้ 
                 - เสนอความเห็นต่อกนช. เกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ แนว
ทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมทั้งการดําเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ํา 
              - จัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา และประสานการจัดทํา
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณในพื้นที่ลุ่มน้ําให้เป็นไปตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในถื้น
ที่ลุ่มน้ํา 
                 - พิจารณาการจัดลําดับความสําคัญ พร้อมทั้งกําหนดปริมาณการใช้น้ําในแต่ละ
กิจกรรมอย่างชัดเจน และกําหนดมาตรการจัดสรรน้ําให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําที่มีอยู่ด้วยความเป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพ 
                 - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ํา
ในพื้นที่ลุ่มน้ํา และส่งเสริม สนับสนุน ให้คําแนะนําองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําจากแหล่งน้ําขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์และเป็นธรรม 
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               - ประนีประนอม ไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้ง และแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา และการประสานการปฏิบัตงานกับคณะกรรมการลุ่มน้ําอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
           ๒.๒   คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) 
เป็นองค์กรระดับชาติที่จัดต้ังขึ้น ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ๒๕๕๔ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้มีคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการน้ํา โดย มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

 (๑) จัดทําแผนแม่บทและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
รวมท้ังจัดทําข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการแก้ปัญหาและวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของ
ประเทศ และกําหนดกรอบการลงทุนด้านการบริหารทรัพยากรน้ําของประเทศ เพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
ทั้งนี้ ในการดําเนินการดังกล่าว ให้ กยน. ดําเนินการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้าง
อนาคตประเทศ โดยต้องมีการทบทวนนโยบาย แผนงานและแผนปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา รวมทั้งระดมความคิดเห็นและรวบรวมความรู้ที่เกี่ยวข้องด้วย 

 (๒) รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นประจํา หรือตามความ
เหมาะสมหรือจําเป็นเร่งด่วน 

 (๓) ให้ความเห็นชอบในการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญ เพื่อปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของ กยน. และกําหนดค่าตอบแทนตามความจําเป็น 

 (๔) แต่งต้ังที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ 
ตามท่ีมอบหมาย 

 (๕) ดําเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  
 ในการปฏิบัติงานให้ถือเป็นหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐที่ต้องให้ความ
ร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กยน. โดยมี คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหาร
จัดการน้ํา ประกอบด้วย 

• ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ที่ปรึกษา  
• นายกรัฐมนตร ีประธาน  
• นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง  
• นายกิจจา ผลภาษี  
• นายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล  
• นายธีระ วงศ์สมุทร  
• นายนิพัทธ พุกกะณะสุต  
• นายปราโมทย์ ไม้กลัด  
• นายปลอดประสพ สุรัสวดี  
• นายปีติพงศ์ พ่ึงบุญ ณ อยุธยา  
• นายรอยล จิตดอน  
• นายรัชทิน ศยามานนท์  
• นายศรีสุข จันทรางศุ  
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• นายสนิท อักษรแก้ว  
• นายสมบัติ อยู่เมือง  
• นายสมิทธ ธรรมสโรช  
• นายอัชพร จารุจินดา  
• นายอําพน กิตติอําพน  
• เลขาธิการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

กรรมการและเลขานุการร่วม  
• เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานกุาร

ร่วม  
• อธิบดีกรมชลประทาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
• อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง กรรมการและผู้ช่วยเลขานกุาร  
• นายสุพจน์ โตวิจักษณ์ชัยกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
• นายเสรี ศุภราทิตย์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
• นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยธุยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  

 
๒.๑๖ องค์กรจัดการน้ําเบ็ดเสร็จ  

 
คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการการ

จัดการน้ําทั้งระบบ  โดยมีหลักการและเหตุผล  สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกว่าด้วยการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พอสรุปได้ดังนี้  

 
หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําในปัจจุบัน  มิได้ดําเนินการในลักษณะองค์

รวม  โดยหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับน้ํา  จะแยกกันบริหารจัดการตามภารกิจของตนได้แก่ 
- การบริหารจัดการน้ําเพื่อการคมนาคม อยู่ในความรับผิดชอบของกรมเจ้าท่า  กระทรวง

คมนาคม 
- การบริหารจัดการน้ําเพื่อการสงวน รักษา ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์และแบ่งปันในฐานะที่เป็น

ทรัพยากรธรรมชาติ  อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล กรมส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การบริหารจัดการน้ําเพื่อการพลังงาน อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ
ไทย 

- การบริหารจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม อยู่ในความรับผิดชอบของการ
ประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาค และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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- การบริหารจัดการน้ําในฐานะที่เป็นสาธารณภัยอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  กระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอําเภอ  และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

นอกจากนี้ ยังมีการจัดต้ังสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร  ซึ่งเป็นองค์กรมหาชน 
ในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  รวมทั้งมีการจัดต้ังคณะกรรมการทางบริหารที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการน้ําขึ้นอีกหลายคณะ  การบริหารจัดการน้ําของประเทศจึงขาดความเป็นเอกภาพ  และ
เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยปี ๒๕๕๔ 

 
ดังนั้น การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงจําเป็นต้องทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา

ทั้งหมดบูรณาการข้อมูลและการทํางานเข้าด้วยกันภายใต้การบัญชา  การกํากับและติดตามขององค์กรที่มี
อํานาจเต็มเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ําเพียงองค์กรเดียว 

 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๕ 
หลักการสําคัญ  การจัดให้มีองค์กรหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบในฐานะศูนย์กลางหลักในการบริหาร

จัดการน้ําและการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับอุทกภัยทั้งระบบ   ซึ่งประกอบด้วย
คณะกรรมการและสํานักงาน และกําหนดวิธีการบริหารงานที่ทําให้มีความคล่องตัวที่จะปฏิบัติงานได้
โดยเร็ว 

 
นอกจากนี้ได้กําหนดวิธีปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ

น้ําและอุทกภัย ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น  จะต้องปฏิบัติงานตาม
แนวทางที่องค์กรนี้กําหนด  เพื่อให้การบริหารจัดการน้ํา  การเตรียมการป้องกัน  และการแก้ไขปัญหา
อุทกภัย เป็นไปอย่างสอดคล้องกันและสามารถผลักดันให้มีการดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดขึ้นไว้ 

- ขอบเขตการใช้บังคับ  
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้ ใช้บังคับการบริหารจัดการน้ําและปัญหาอุทกภัย  ซึ่งหมายถึง

การกําหนดแผนปฏิบัติการ แผนงาน หรือโครงการหรือการดําเนินการใดๆ เพื่อให้การบริหารจัดการน้ํา
เป็นไปอย่างมีระบบ  ทั้งกรณีการกําหนดมาตรการการใช้ประโยชน์  การบํารุงรักษา  การพัฒนา การ
ป้องกันภัยพิบัติ  การแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ  การฟื้นฟูและการดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับแหล่งน้ําหรือลุ่มน้ํา  
การควบคุมดูแลสิ่งที่ใช้ในการกักเก็บน้ํา  การระบายน้ํา  หรือสิ่งที่ใช้ก้ันน้ํา  และการจัดการพื้นที่รองรับน้ํา
ที่จะกําหนดขึ้น 

    
คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (กนอช.) 
จะทําหน้าที่ในระดับนโยบายโดยมีองค์ประกอบดังนี้  นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ  รอง

นายกรัฐมนตรีซึ่ งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ   และกรรมการอื่น  ซึ่ ง
นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังตามที่เห็นสมควรจากรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิ  โดยมีเลขาธิการ
สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ 

- อํานาจหน้าที่ 
คณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติมีอํานาจหน้าที่หลักดังต่อไปนี้ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๑) กําหนดนโยบายการจัดทําแผนปฏิบัติการ รวมทั้งกําหนดนโยบายอื่นที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ําและอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ 

(๒) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ํา  การ
ปรับปรุงองค์กรที่เกี่ยวข้อง  รวมท้ังการวางระบบปฏิบัติราชการ  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณและเงินกู้
เพื่อให้การจัดการน้ําและอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

(๓) เสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีในการจ่ายเงินชดเชยให้แก่ผู้ที่ต้องเสียหายจากการจัดการน้ําหรือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 

 
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) 
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยจะทําหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ เพื่ออํานวยการให้มี

การดําเนินการตามแผนให้เกิดผลสําเร็จ  รวมทั้งการสั่งการแก้ไขปัญหา โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้ รอง
นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน  และกรรมการอื่นที่นายกรัฐมนตรี
แต่งต้ัง ซึ่งอาจแต่งต้ังกรรมการที่ทํางานเต็มเวลาได้  โดยมีเลขาธิการสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการ
น้ําและอุทกภัยเป็นกรรมการและเลขานุการ 

- อํานาจหน้าที่ 
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยมีอํานาจหน้าที่หลัก ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนปฏิบัติการ และดําเนินการอื่นๆ ตามนโยบายของคณะกรรมการนโยบายน้ําและ

อุทกภัยแห่งชาติ 
(๒) กําหนดวิธีการดําเนินการของหน่วยงานของรัฐอํานวยการ ควบคุมตรวจสอบ ติดตามและ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
(๓) อนุมัติแผนงานหรือโครงการ และเห็นชอบการสนับสนุนวงเงินรายจ่ายกําลังคน วัสดุ 

อุปกรณ์ ในการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
(๔) สั่งการใดๆ ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติในการจัดการน้ําและอุทกภัย 
(๕) กํากับการปฏิบัติงานของสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ 
 
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยจะมีอํานาจในการ

ปฏิบัติงานเช่นเดียวกับคณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ 
 
สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (สนอช.) 
- การจัดต้ัง 
(๑) ให้มีการจัดต้ังสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสํานัก

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติและ
คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 

(๒) ให้นายกรัฐมนตรเีป็นผู้แต่งต้ังเลขาธิการสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย
แห่งชาติ เป็นผู้บริหารสํานักงาน 

(๓) ผู้ปฏิบัติงานในสํานักงานจะมีได้ทั้งตามสัญญาจ้างการบรรจุแต่งต้ังเป็นข้าราชการหรือการมา
ช่วยราชการตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีหรือตามมติคณะรัฐมนตรี 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๒ การวิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 

 ๒-๕๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๔) ระเบียบในการปฏิบัติงานของสํานักงานคณะรัฐมนตรีอาจกําหนดให้แตกต่างจากระเบียบ
ปฏิบัติราชการทั่วไปได้  เพื่อให้มีความคล่องตัวและไม่เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

 
- อํานาจหน้าที่ 
(๑) ประสานกับหน่วยงานของรัฐในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ํา

ในลุ่มน้ําหรือเขื่อนหรือที่กักเก็บน้ํา  สภาพพื้นที่บริเวณน้ําไหลผ่าน แนวทางการเตือนภัยแผนงาน  
โครงการหรือการดําเนินการใดๆ เกี่ยวกับน้ําและอุทกภัยและการเตรียมการช่วยเหลือประชาชน 

(๒) บริหารแผนงาน กํากับดูแล ให้คําแนะนําติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานของ
รัฐ 

(๓) รายงานความคืบหน้าและสถานการณ์เกี่ยวกับน้ําและการปฏิบัติตามระเบียบต่อ
คณะกรรมการและคณะรัฐมนตรี 
 
 การดําเนินการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
 - แผนการปฏิบัติการ   การจัดทําแผนปฏิบัติการโดยคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
มีวัตถุประสงค์รวบรวมแผนงานของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งที่เกี่ยวข้องมาจัดทําให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของคณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ  เพื่อให้เป็นแผนระดับชาติเพียงแผนเดียวครอบคลุม
ทุกพ้ืนที่ และให้เป็นแนวทางที่หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจะต้องนําไปปฏิบัติโดยสอดคล้องกัน  
 - อํานาจหน้าที่ในการดําเนินการจัดการน้ํา  การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาอุทกภัยถ้ามีกรณีจําเป็น
ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยมีอํานาจสั่งการให้หน่วยงานของรัฐแห่งใดต้องดําเนินการ
ใดๆ เพื่อป้องกัน แก้ไข หรือบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ 
 - หน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ จัดทําแผนงานโครงการ หรือการดําเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการ  รับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามแผนหรือการสั่งการของคณะกรรมการโดยถือว่าเป็น
การปฏิบัติตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด   รวมทั้งจัดให้มีระบบควบคุมและติดตามงาน  แจ้งรายชื่อ
ผู้รับผิดชอบแผนงาน การปฏิบัติงาน หรือผู้รับผิดชอบในพื้นที่เพื่อแต่งต้ังเป็นผู้รับผิดชอบตามระเบียบนี้  
ซึ่งต้องมีหน้าที่ตามการสั่งการของคณะกรรมการ หรือผู้ที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยถือเป็นการปฏิบัติ
ตามคําสั่งผู้บังคับบัญชา  ในกรณีมีปัญหาในการปฏิบัติงานให้เสนอคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและ
อุทกภัยวินิจฉัย  และถ้าไม่มีการปฏิบัติตามให้นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการหรือมีมติให้
หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติ 
 



บทที่ ๓ 
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                          รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๓ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

 ๓-๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บทที่ ๓ 
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 
 
๓.๑ การจัดการต้นน้ําและป่าไม้ 
 
๓.๑.๑ สภาพการณ์ป่าไม้ของประเทศไทย 
  

จากการประเมินสถานการณ์พ้ืนที่ป่าไม้อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยี่การสํารวจระยะไกลในช่วง ๔ 
ทศวรรษที่ผ่านมาปี พ.ศ. ๒๕๐๔ – ๒๕๕๒ พบว่าประเทศไทยสูญเสียพ้ืนที่ป่ามากกว่า ๗๒ ล้านไร่หรือ
เฉลี่ยประมาณ ๑.๖ ล้านไร่ต่อปี พ้ืนที่ป่าที่เหลืออยู่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ดังจะเห็นได้
จากพ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศในปี ๒๕๐๔ 
เป็น ๙๙.๑๖ ล้านไร่ ในปี ๒๕๔๙ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙๒ สถิติล่าสุดในปี ๒๕๕๑ พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้
เพิ่มขึ้นเป็น ๑๐๗.๖๒ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๓๓.๕๖ ของพื้นที่ทั้งประเทศ จากการสํารวจในช่วง ๑๐ ปี ที่
ผ่านมา (ปี ๒๕๔๑-๒๕๕๑) พบว่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์มีราษฎรเข้าไปอาศัยและทํากิน จํานวน ๑๘๔,๗๑๐ 
ราย รวมเนื้อที่ ๒.๒๓ ล้านไร่ ในพื้นที่ป่าสงวนมีราษฎรเข้าไปครอบครองที่ดิน จํานวน ๓๔๐,๐๐๐ ราย 
รวมเนื้อที่ ๖.๔๐ ล้านไร่ ส่วนพื้นที่ ป่าชายเลนมีราษฎรเข้าครอบครองที่ดิน จํานวน ๕,๔๒๖ ราย รวมเนื้อ
ที่ ๐.๑๒ ล้านไร่ พ้ืนที่ป่าที่ลดลงได้ส่งผลกระทบต่อ ระบบนิเวศป่า ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยในปี 
พ.ศ. ๒๕๐๔ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าอยู่ถึงร้อยละ ๕๓.๓๓ ของพื้นที่ประเทศหรือ ๑๗๑.๐๒ ล้านไร่ และใน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ประเทศไทยมีพ้ืนที่ป่าเหลืออยู่ร้อยละ ๓๓.๕๖ ของพื้นที่ประเทศหรือ ๑๐๗.๖๑ ล้านไร่ ซึ่ง
เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ร้อยละ ๒.๘๒ ทําให้เห็นแนวโน้มที่ประเทศไทยมีการจัดการต้นน้ําที่ดีขึ้น 
รายละเอียดแสดงอยู่ในรูปที่ ๓.๑-๑  และ ตารางที่ ๓.๑-๑  เมื่อพิจารณาเป็นรายภาคพบว่าภาคเหนือมี
พ้ืนที่ป่าไม้มากท่ีสุดถึง ๕๙.๔๗ ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๐๙ ของพื้นที่ภาค ส่วนภาคกลาง ภาคใต้ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนร้อยละ ๒๙.๕๐ ร้อยละ ๒๗.๐๗ และ ๑๖.๔๑ ของพื้นที่ภาคตามลําดับ 

 

๕๐

๑๐๐

๑๕๐

๒๐๐

๒๕๐๐ ๒๕๑๐ ๒๕๒๐ ๒๕๓๐ ๒๕๔๐ ๒๕๕๐ ๒๕๖๐

พ.ศ.

ลา
นไ
ร

พื้นท่ีปาไม

Poly. (พื้นท่ีปาไม)

 
รูปที่ ๓.๑-๑ แสดงการเปลี่ยนแปลงป่าไม้จากอดีตถึงปัจจุบัน 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                          รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๓ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

 ๓-๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๓.๑-๑ แสดงสถานภาพพื้นที่ป่าไม้จากอดีตถึงปัจจุบัน 
ปี พ.ศ. พื้นทีป่่า ร้อยละ อัตราการ 

 (ล้านไร่)  เปลีย่นแปลง 
๒๕๐๔ ๑๗๑.๐๒ ๕๓.๓๓  
๒๕๑๖ ๑๓๘.๕๘ ๔๓.๒๑ -๒.๗๐ 
๒๕๑๙ ๑๒๔.๐๑ ๓๘.๖๗ -๔.๘๖ 
๒๕๒๑ ๑๐๙.๕๒ ๓๔.๑๕ -๗.๒๕ 
๒๕๒๕ ๙๗.๘๘ ๓๐.๕๒ -๒.๙๑ 
๒๕๒๘ ๙๔.๒๙ ๒๙.๔๐ -๑.๑๙ 
๒๕๓๑ ๘๙.๘๘ ๒๘.๐๓ -๑.๔๗ 
๒๕๓๒ ๘๙.๖๔ ๒๗.๙๕ -๐.๒๔ 
๒๕๓๔ ๘๕.๔๔ ๒๖.๖๔ -๒.๑๐ 
๒๕๓๖ ๘๓.๔๗ ๒๖.๐๓ -๐.๙๘ 
๒๕๓๘ ๘๒.๑๘ ๒๕.๖๒ -๐.๖๕ 
๒๕๔๑ ๘๑.๐๘ ๒๕.๒๘ -๐.๓๗ 
๒๕๔๓ ๑๐๖.๓๒ ๓๓.๐๙ ๑๒.๖๒ 
๒๕๔๗ ๑๐๔.๗๔ ๓๒.๖๐ -๐.๓๙ 
๒๕๔๘ ๑๐๐.๖๓ ๓๑.๓๒ -๔.๑๒ 
๒๕๔๙ ๙๙.๑๖ ๓๐.๘๖ -๑.๔๗ 
๒๕๕๒ ๑๐๗.๖๑ ๓๓.๕๖ ๒.๘๒ 

ท่ีมา: อนุชิต รัตนสุวรรณ การประชุมวิชาการเนื่องในปีสากลแห่งป่าไม้และวันสากล 
       แห่งความหลากหลายทางชีวภาพ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพกับป่าไม้ 
       ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

 
เมื่อเปรียบเทียบพ้ืนที่ป่าปกคลุม ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายพ้ืนที่ป่าสงวน และข้อมูลการใช้

ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดิน โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เป็นเครื่องมือในการดําเนินการ ดังแสงดใน
ตารางที่ ๓.๑-๒ พบว่า พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์พืชมี
พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม ร้อยละ ๑๒.๓ หรือประมาณ ๑๑.๘๔ ล้านไร่จากพ้ืนที่ทั้งหมด ๗๓ ล้านไร่ ส่วนพื้นที่ป่า
สงวนซึ่งอยู่ในการดูแลของกรมป่าไม้ มีพ้ืนที่ป่าไม้อยู่ ๓๔.๗๐ ล้านไร่ เป็นป่าเสื่อมโทรม ๘.๕๖ ล้านไร่   
 
 ส่วนสถานการณ์ป่าชายเลนพบว่า ป่าชายเลน ลดลงจาก ๓,๖๗๙ ตร.กม. (๒.๒๙ ล้านไร่) ในปี 
พ.ศ. ๒๕๐๔ เหลือเพียง ๑,๖๗๕.๘๒ ตร.กม. (๑.๐๔ ล้านไร่) ในปี ๒๕๓๙  ดังนั้นในช่วงปี ๒๕๐๔-๒๕๓๙ 
พ้ืนที่ป่าชายเลนถูกทําลายทั้งสิ้น ๒,๐๐๓.๑๘ ตร.กม. (๑.๒๕ ล้านไร่) คิดเป็นร้อยละ ๖๔ ของเนื้อที่ป่าชาย
เลนที่มีอยู่ในปี ๒๕๐๔ หรือคิดเป็นอัตราการทําลายเฉลี่ยปีละประมาณ ๓๕,๗๗๑ ไร่  แต่จากการสํารวจ
พ้ืนที่ป่าชายเลนของกรมป่าไม้ โดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม ในปี ๒๕๔๗ พบว่า พ้ืนที่ป่าชายเลนทั้งหมดมี
ประมาณ ๒,๕๗๘.๐๕ ตร.กม. (๑.๗๒ ล้านไร่) โดยส่วนใหญ่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทางภาคใต้ฝั่ง
ตะวันตก ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการแปลผลและมาตราส่วนของภาพถ่ายดาวเทียม  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                          รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๓ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

 ๓-๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๓.๑-๒ สภาพพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มา : จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูล GIS  

 
ที่ใช้  ในช่วงปลายปี ๒๕๔๗ ได้เกิดเหตุการณ์ธรณีพิบัติ (สึนามิ) ซึ่งในรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๔๘ ได้ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายกับพ้ืนที่ป่าชายเลนบริเวณ
จังหวัดพังงา ระนอง และภูเก็ต ประมาณเกือบ ๒,๐๐๐ ไร่ ทั้งในส่วนของการถูกพัดโค่นล้มทําให้ล้มตาย 
และเกิดการทับถมของตะกอนทรายที่มากับคลื่นทําให้น้ําทะเลท่วมไม่ถึงและยังเป็นอุปสรรคสําคัญในการ
เจริญเติบโตของกล้าไม้ป่าชายเลนอีกด้วย 
 

รหัส ชื่อลุ่มน้ํา พืน้ที่ 

ลุ่มน้ํา ป่าไม้ ป่าเสื่อมโทรม ป่าไม้ ป่าเสื่อมโทรม ป่าไม้/พืน้ที่ลุ่มน้ํา ป่าอนรุักษ์ ป่าสงวน

ล้านไร่ ล้านไร่ ล้านไร่ ล้านไร่ ล้านไร่ ล้านไร่ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

๑ สาละวิน ๑๑.๙๔ ๔.๕๗ ๐.๖๙ ๔.๒๓ ๐.๗๔ ๘.๘๐ ๗๓.๗๐ ๗.๗๙ ๑๗.๔๒

๐๒ (N) โขง (เหนือ) ๖.๒๗ ๐.๘๒ ๐.๒๓ ๐.๙๗ ๐.๔๓ ๑.๗๙ ๒๘.๕๕ ๑๒.๘๕ ๔๔.๓๓

๓ กก ๔.๕๖ ๑.๓๘ ๐.๓๒ ๐.๗๑ ๐.๒๔ ๒.๐๙ ๔๕.๘๒ ๑๕.๑๕ ๓๓.๔๘

๖ ปิง ๒๑.๕๖ ๗.๔๓ ๑.๐๑ ๕.๘๓ ๐.๙๘ ๑๓.๒๖ ๖๑.๕๐ ๗.๖๕ ๑๖.๘๐

๗ วัง ๖.๗๕ ๑.๙๖ ๐.๑๖ ๑.๘๔ ๐.๕๐ ๓.๘๐ ๕๖.๓๘ ๔.๓๐ ๒๗.๓๕

๘ ยม ๑๔.๙๗ ๒.๘๕ ๐.๓๕ ๓.๓๙ ๐.๕๖ ๖.๒๓ ๔๑.๖๔ ๕.๖๕ ๑๖.๖๗

๙ น่าน ๒๑.๘๒ ๖.๑๘ ๑.๐๒ ๓.๗๒ ๐.๙๐ ๙.๙๐ ๔๕.๓๙ ๑๐.๓๔ ๒๔.๑๙

๑๐ เจ้าพระยา ๑๒.๖๗ ๐.๐๓ ๐.๐๗ ๐.๓๐ ๐.๐๘ ๐.๓๓ ๒.๖๑ ๒๒.๔๑ ๒๖.๗๐

๑๑ สะแกกรัง ๓.๑๖ ๐.๖๗ ๐.๑๑ ๐.๑๔ ๐.๐๕ ๐.๘๑ ๒๕.๕๙ ๑๓.๔๑ ๓๗.๙๐

๑๒ ป่าสัก ๙.๗๖ ๑.๐๒ ๐.๓๘ ๑.๐๔ ๐.๓๒ ๒.๐๗ ๒๑.๑๘ ๑๘.๒๐ ๓๐.๙๗

๑๓ ท่าจีน ๘.๔๓ ๐.๑๔ ๐.๐๒ ๐.๔๑ ๐.๐๗ ๐.๕๕ ๖.๕๑ ๓.๒๕ ๑๗.๙๘

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนอืและภาคกลาง ๑๒๑.๘๙ ๒๗.๐๕ ๔.๓๖ ๒๒.๕๙ ๔.๘๘ ๔๙.๖๔ ๔๐.๗๒ ๘.๗๙ ๒๑.๖๒

๐๒ (NE) โขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ๒๙.๔๗ ๒.๔๓ ๐.๖๙ ๒.๘๘ ๑.๒๖ ๕.๓๑ ๑๘.๐๒ ๑๒.๙๙ ๔๓.๗๕

๔ ชี ๓๐.๗๑ ๓.๐๙ ๐.๘๐ ๑.๐๙ ๐.๕๗ ๔.๑๘ ๑๓.๖๒ ๑๙.๑๙ ๕๒.๓๒

๕ มูล ๔๔.๔๒ ๒.๘๒ ๐.๘๔ ๑.๔๕ ๐.๕๗ ๔.๒๗ ๙.๖๒ ๑๙.๖๕ ๓๙.๕๗

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ๑๐๔.๖๐ ๘.๓๔ ๒.๓๓ ๕.๔๒ ๒.๔๑ ๑๓.๗๗ ๑๓.๑๖ ๑๖.๙๔ ๔๔.๓๕

๑๕ ปราจีนบุรี ๖.๐๕ ๑.๔๗ ๐.๒๘ ๐.๐๙ ๐.๐๓ ๑.๕๖ ๒๕.๗๕ ๑๘.๑๒ ๓๒.๒๖

๑๖ บางปะกง ๖.๖๙ ๐.๗๖ ๐.๐๙ ๐.๑๕ ๐.๐๕ ๐.๙๑ ๑๓.๖๑ ๙.๙๔ ๓๑.๕๖

๑๗ โตนเลสาบ ๒.๕๕ ๐.๓๗ ๐.๐๖ ๐.๑๖ ๐.๐๘ ๐.๕๔ ๒๑.๐๙ ๑๑.๕๖ ๔๘.๒๕

๑๘ ชายฝ่ังทะเลตะวันออก  ๘.๑๘ ๐.๘๖ ๐.๑๒ ๐.๖๒ ๐.๑๓ ๑.๔๘ ๑๘.๐๙ ๗.๗๘ ๒๑.๑๒

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออก ๒๓.๔๗ ๓.๔๖ ๐.๕๕ ๑.๐๒ ๐.๒๙ ๔.๔๙ ๗๘.๕๔ ๔๗.๔๐ ๑๓๓.๑๙

๑๔ แม่กลอง ๑๘.๘๖ ๙.๖๓ ๑.๓๗ ๒.๐๗ ๐.๓๐ ๑๑.๗๐ ๖๒.๐๑ ๑๑.๗๑ ๑๔.๔๑

๑๙ เพชรบุรี ๓.๙๑ ๑.๔๒ ๐.๐๙ ๐.๓๘ ๐.๑๑ ๑.๘๐ ๔๕.๙๕ ๕.๑๒ ๓๐.๐๔

๒๐ ชายฝ่ังทะเลตะวันตก ๔.๔๖ ๑.๑๗ ๐.๒๒ ๐.๓๗ ๐.๐๘ ๑.๕๓ ๓๔.๔๒ ๑๔.๔๖ ๒๑.๒๓

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันตก ๒๗.๒๓ ๑๒.๒๑ ๑.๖๘ ๒.๘๒ ๐.๔๙ ๑๕.๐๓ ๕๕.๑๙ ๑๑.๒๑ ๑๗.๔๑

๒๑ ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ๑๖.๒๙ ๒.๓๗ ๑.๐๗ ๐.๕๕ ๐.๑๘ ๒.๙๒ ๑๗.๙๒ ๓๖.๕๒ ๓๑.๖๐

๒๒ ตาปี ๘.๔๘ ๒.๐๙ ๐.๓๔ ๐.๑๘ ๐.๐๔ ๒.๒๗ ๒๖.๘๒ ๑๕.๑๓ ๒๐.๔๔

๒๓ ทะเลสาบสงขลา ๕.๓๐ ๐.๔๑ ๐.๘๑ ๐.๑๑ ๐.๐๒ ๐.๕๑ ๙.๗๑ ๑๕๘.๐๕ ๑๓.๙๗

๒๔ ปัตตานี ๒.๒๘ ๐.๒๒ ๐.๐๕ ๐.๔๔ ๐.๐๗ ๐.๖๖ ๒๙.๐๒ ๗.๓๒ ๑๔.๙๙

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ๓๒.๓๕ ๕.๐๘ ๒.๒๗ ๑.๒๙ ๐.๒๙ ๖.๓๗ ๘๓.๔๗ ๒๑๗.๐๑ ๘๐.๙๙

๒๕ ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก  ๑๑.๗๓ ๕.๑๙ ๐.๖๔ ๑.๕๖ ๐.๒๐ ๖.๗๔ ๕๗.๔๔ ๙.๕๑ ๑๓.๐๓

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันตก ๑๑.๗๓ ๕.๑๙ ๐.๖๔ ๑.๕๖ ๐.๒๐ ๖.๗๔ ๕๗.๔๔ ๙.๕๑ ๑๓.๐๓

รวมทั้งหมด ๓๒๑.๒๘ ๖๑.๓๓ ๑๑.๘๔ ๓๔.๗ ๘.๕๖ ๙๖.๐๓ ๒๙.๘๙ ๑๒.๓๓ ๒๔.๖๘

ป่าอนรัุกษ์ ป่าสงวน พืน้ที่ป่าปัจจุบัน ป่าเสื่อมโทรม/พืน้ที่ป่า
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๓.๑.๒ ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
 

ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงป่าไม้ ได้แก่  
 
(๑) การบุกรุกเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ป่าไม้ ซึ่งส่วนใหญเ่ป็น

การบุกรุกเปลี่ยนสภาพการใช้ที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ชุมชน จําแนกได้ ๒ รูปแบบหลกัๆ  คือ 
การบุกรุกเข้าไปจับจองหรือเปิดพ้ืนที่ใหม่ ส่วนใหญ่พบบริเวณลุ่มน้ําประเภทที่ ๑ ซึง่เป็นลุ่มน้ําที่เหมาะ
สําหรับเป็นแหล่งต้นน้ําลําธารที่สําคัญของประเทศ  โดยลุ่มน้ําที่มีปัญหาดังกล่าวมากที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้ํา
น่าน ลุ่มน้ําโขง (เหนือ) และลุม่น้ํากก  ส่วนการบุกรุกเพื่อขยายพื้นที่ทํากินและพื้นที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่พบ
บริเวณลุ่มน้ําประเภทที่ ๒ และประเภทที่ ๓ เนื่องจากพื้นที่ป่าไม้ส่วนใหญ่ถูกล้อมรอบไปด้วยพ้ืนที่ทํากิน
และที่อยู่อาศัยของราษฎร โดยลุ่มน้ําที่มีปัญหาดังกล่าวมากที่สุด ได้แก่ ลุ่มน้ําปัตตานี ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่ง
ทะเลตะวันออก ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ลุม่น้ําโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) และลุ่มน้าํป่าสัก 

 

(๒)  พ้ืนที่ป่าไม้ที่มอียู่ในสภาพป่าเสื่อมโทรม  เนื่องจากการดูแลรักษาที่ไม่ทัว่ถึง ทําให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ที่มากเกินศักยภาพหรือกําลังผลิตของป่า เช่น  การเข้าไปเก็บหาของป่าจําพวกหน่อไม้และ
เห็ดตลอดทั้งปี การเปิดแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางท่องเที่ยวที่ไม่เหมาะสม หรือขาดการเตรียมความ
พร้อมทั้งในเชิงพื้นที่และบุคลากร รวมถึงภัยธรรมชาติ เช่น ไฟป่า วาตภัย และดินถลม่ เป็นต้น  จากผล
การศึกษาพบว่า ปัจจุบันลุ่มน้ําที่มีพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมมากกว่า ๑,๕๐๐ ตร.กม. มีจํานวน ๕ ลุ่มน้ํา ได้แก่ 
ลุ่มน้ําน่าน ลุ่มน้ําแม่กลอง ลุม่น้ําโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ลุ่มน้ําสะแกกรัง และลุม่น้ําชี ตามลําดับ 

 

(๓) นโยบายและแนวทางการบริหารประเทศในด้านทรัพยากรป่าไม้ไม่ชัดเจนและเปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา แมแ้ต่เป้าหมายของเขตป่าอนุรักษ์ยังมีการปรับขึ้นลงเช่นกัน ทําให้การขยายเขตป่าอนุรักษ์
บางส่วนได้รวมพื้นที่ที่มีราษฎรอาศัยอยู่เข้าไว้ด้วย จนต้องทําการแก้ไขปัญหาตามมติคณะรัฐมนตรีวันที ่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๑ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นดําเนินการสอบสวนสิทธ์ิ  เมือ่มีกิจกรรมการใช้ประโยชน์ที่ดินที่
ไม่เหมาะสมบริเวณพื้นที่ต้นน้ํา ทําให้เกิดความเสื่อมโทรมของแหล่งต้นน้ําลําธาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศและสิ่งแวดล้อมในภาพรวม แต่กลุ่มผูใ้ช้ที่ดินและชุมชนที่ได้รับผลกระทบมักจะเพิกเฉยต่อปัญหา
ดังกล่าว จึงส่งผลให้ปัญหาดังกล่าวทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  

 

(๔) นโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการป่าไม้และพื้นที่ช้ันคุณภาพลุ่มน้ํามีมากมาย
แต่ไม่ค่อยมีผลในทางปฏิบัติจริง และไมก่่อให้เกิดผลดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ําที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน ในขณะที่คนบางกลุ่มยังคงได้ประโยชน์จากการทําลายทรพัยากรดิน น้ํา และป่าไม ้ทาํให้คน
ส่วนใหญ่เกิดความสับสนและไม่เชื่อถือ  รวมทั้งขาดการบูรณาการแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้องหรือส่งผล
ประโยชน์ต่อกันของหน่วยงานที่รับผิดชอบทําให้การแก้ไขปัญหาล่าช้าและไม่ถูกจุด 

 

(๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ผ่านมายังคงใช้ทรัพยากรธรรมชาติเป็นฐาน 
ทําให้เกิดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่เกินศักยภาพ และการส่งเสริมที่ไร้ทิศทางทําให้เกิดการใช้ที่ดินที่ผิด
ประเภท เช่น การปรับถมพื้นที่ที่เหมาะสมกับการเกษตรเพื่อก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย และบุกรุกพ้ืนทีป่่าต้น
น้ําซึ่งมีความลาดชันค่อนข้างสูงเพื่อทําการเกษตร เป็นต้น ส่งผลให้เกดิปัญหาการพังทลายของดินบริเวณ
ลุ่มน้ําที่ถูกใช้ประโยชน์มากจนเสียสมดุลและก่อให้เกิดปัญหาน้ําหลาก ดินถล่ม และแหล่งน้ําต้ืนเขิน 
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(๖) การบริหารจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟพ้ืูนที่ป่าไม้ โดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ําลําธารที่ผ่าน
มาจนถึงในปัจจุบัน ยังมุ่งเน้นไปที่การจัดระบบการปฏิบัติการปกติ (Routine) กิจกรรมที่ดําเนินการจะเป็น
รูปแบบเดียวกันในทุกพ้ืนที ่ ซึ่งมีหลายกรณีและหลายกิจกรรมที่ไม่ได้ตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของพื้นที่ต้นน้ําลําธารนั้นๆ เนื่องจากขาดข้อมูลพ้ืนฐานที่ช้ีให้เห็นสภาพปัจจุบันของแต่ละ
พ้ืนที่ 

 
ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านป่าชายเลน  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
(๑) การใช้ประโยชน์ที่มากเกินศักยภาพของพื้นที่ เช่น การอนุญาตให้เข้าไปตัดฟันไม้ในป่าชาย

เลนมาใช้ประโยชน์มากเกินกําลังผลิตของป่า การลักลอบบุกรุกป่าชายเลนเพื่อหาผลผลิตจากป่าโดยตรงที่
มากเกินขีดความสามารถของป่า และการลักลอบเผาถา่นไม้โกงกาง เป็นต้น กิจกรรมเหล่านี้ล้วนแต่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อป่าชายเลนโดยตรงในแง่ของการให้ผลผลิตและการบริการต่างๆ และเป็นสาเหตุ
หลักที่ทําให้ป่าชายเลนเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว เช่น ป่าชายเลนบริเวณลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก 

 

(๒) การบุกรุกที่ดินป่าชายเลนเพื่อเปลี่ยนแปลงหรือแปรสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเดิม เช่น 
การขยายพื้นที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาเป็นที่อยู่อาศัยหรือพื้นที่
อุตสาหกรรม ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้มักจะได้รับการพิจารณาว่ามีคุณค่าทางเศรษฐกิจหรอืช่วยพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของชุมชน ทําให้ได้รับการสนับสนุนให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มมากขึน้ เช่น ป่าชายเลน
บริเวณลุ่มน้ําทา่จีน ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ลุ่มน้ําบางประกง และลุ่มน้ําแม่กลอง เป็นต้น 

 

(๓) กิจกรรมหรือสิง่ก่อสร้างของมนุษย์บริเวณแนวชายฝั่ง เช่น การถมทะเล การสร้างแนว
ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งส่งผลต่อเสน้ทางการไหลของกระแสน้ําเดิม การป้องกันหรือแก้ไขปญัหา
เฉพาะจุด เช่น กรณีการสร้างประตูระบายน้ําเพื่อป้องกันน้ําเค็ม บรเิวณปากระวะ ทีส่่งผลเสียต่อระบบ
นิเวศโดยรวมทั้งหมดของทะเลสาบสงขลา เป็นต้น รวมทั้งภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น เช่น วาตภัย อุทกภัย และ
ธรณีพิบัติ ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่สร้างความเสียหายให้กับพ้ืนที่ป่าชายเลนที่เป็นแนวป้องกันคลื่นลมทะเลตาม
ธรรมชาติ โดยระดับความเสียหายขึ้นกับความรุนแรงของการเกิดและจุดกําเนิด เช่น ป่าชายเลนบริเวณ
ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
 
๓.๑.๓ แนวทางการแก้ปัญหาป่าไม้ในปัจจุบัน 
 

ปัจจุบันการดําเนินงานด้านอนุรักษ์และป้องกันการบุกรุกทาํลายป่าไม้ มีแนวทางการดําเนินงานที่
สําคัญ คือ การปลูกป่า การส่งเสริมป่าชุมชน และการปอ้งกันคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้ ดังนี้ 

 

๑)  การปลูกป่า การปลูกป่าของรัฐ ระหว่างปี ๒๔๔๙–๒๕๕๓ ประกอบด้วยงานปลูกป่า การ
ปลูกป่าอันเนื่องมาจากพระราชดําริ การปลูกโดยจ้างเหมาเอกชนปลูกป่า การปลูกป่าโครงการเฉพาะกิจ
พิเศษ การปลกูป่าภายใต้ งานการจัดการลุ่มน้ํา การปลูกฟ้ืนฟูป่าต้นน้ําและปรับปรุงระบบนิเวศต้นน้ํา การ
ปลูกป่าสาธิต และงานปลูกป่าจาก เงินนอกงบประมาณ เป็นต้น รวมพ้ืนที่ดําเนินการทั้งหมดประมาณ 
๙.๒๐ ล้านไร ่ สําหรับสวนป่าปลูกภาคเอกชน พบว่า ในปี ๒๕๕๐ มีพ้ืนที่สวนป่าที่ปลูกโดยภาคเอกชน 
ประกอบด้วยสวนป่าสัก สวนป่ายูคาลิปตัส สวนป่าไม้ยางพารา และ ส่วนป่าชนิดอ่ืนๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 
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๒๗.๗ ล้านไร่ โดยพ้ืนที่ป่าปลูกส่วนใหญ่เปน็พื้นที่สวนป่ายางพารา จํานวน ประมาณ ๑๔.๓ ล้านไร่ (เพิ่ม
เป็นประมาณ ๑๗ ล้านไร่ในปี ๒๕๕๒) และมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากราคายางพาราที่เพิม่
สูงขึ้นอย่างมากในช่วง ๓-๔ ปี ที่ผ่านมา 

 

๒)  การส่งเสริมป่าชุมชน การจัดการป่าชุมชนเป็นรูปแบบหนึ่งของการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
และมีการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ป่าไม้ หรือการลงทนุเพื่อการอนุรักษ์ ซี่งอยู่ภายใต้หลักการเรื่องผู้ทํา
หน้าที่ในการอนุรักษ์ควรได้รับประโยชน์ หลักการของป่าชุมชน การจัดการป่าชุมชนทําให้เกิดประโยชน์ต่อ
ระบบนิเวศ และต่อชุมชนที่ช่วยดูแลรักษาป่า เช่น การเป็นแหล่งอาหารและยาของชุมชน เป็นแหล่งพืช
สมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งรายได้ของชุมชน ของป่าที่เหลือจากการบริโภคยัง
สามารถนําออกขาย หรือแลกเปลี่ยนของใช้ที่จําเป็นภายในชุมชน หรือระหว่างชุมชนตลอดจนสามารถ
พัฒนาในอุตสาหกรรมแปรรปู เพื่อเป็นรายได้หลักของชุมชนตลอดจนสามารถจัดการป่าในรูปแบบต่างๆ 
เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (Ecotourism) โดย ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ มีการจัดต้ังป่าชุมชน 
๘,๑๑๙ แห่ง รวมพ้ืนที่ ๒.๘ ล้านไร่ 

 

๓)  การป้องกันคุ้มครองพื้นที่ป่าไม้ มีการแต่งต้ังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการตัด
ไม้ทําลายป่าแห่งชาติ (คปป.) เพื่อเร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลายทรัพยากรป่าไม้ของ
ประเทศ โดยได้จัดสรรงบประมาณดําเนินการจัดทําแผนที่และฐานข้อมลูแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ แนว
เขตอุทยานแห่งชาติ แนวเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า แนวเขตห้ามล่าสัตว์ป่า แนวเขตป่าชายเลน และแนวเขต
ป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าของ
ประเทศ รวมทั้งจัดต้ังศูนย์บัญชาการยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ของชาติในส่วนกลาง จัดต้ังศูนย์
ปฏิบัติการยุทธการแก้ไขปัญหาวิกฤตป่าไม้ของชาติในพื้นที่วิกฤต แยกตามภาคท่ัวประเทศ รวม ๗ แห่ง 
ได้แก่ จ.เชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี จันทบุรี ชุมพร กระบี่ สงขลา 

 

๔)  การจัดต้ังพุทธอุทยาน รัฐบาลมีนโยบายใหส้ํานักสงฆ์ที่ต้ังอยู่ในป่า พัฒนาเป็นแหล่งศึกษา
เรียนรู้ศาสนาควบคู่กับการรักษาป่าและฟื้นฟูธรรมชาติ โดยใช้แนวคิด "พุทธอุทยาน" ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้มี
สํานักสงฆ์ที่เขา้ร่วมโครงการแล้ว ๖,๐๐๐ กว่าแห่ง นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๑ เมษายนทีผ่่านมาได้มีการจัดต้ัง
มูลนิธิพุทธอุทยานโลก เพื่อดําเนินการจัดต้ังโครงการพุทธอุทยานโลกร่วมกับกรมป่าไม ้ซึ่งทั้ง ๒ หน่วยงาน
ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดต้ังพุทธอุทยานโลกในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ําตก
เขาอีโต้ ต.เนินหอม อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี เนื้อที่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ ไร่ 
 
๓.๒ การแก้ไขและบรรเทาอุทกภัย 
   
 ประเทศไทยต้องประสบปัญหาอุทกภัยเกิดขึ้นเป็นประจําต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน   และมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต  เนื่องจากภูมิประเทศตั้งอยู่ในเขตมรสุม  
ปัญหาดังกล่าวได้มีการป้องกันแก้ไข ทั้งในด้านการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ํา การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ และอื่นๆ แต่เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทําให้มี
ประชากรเพิ่มมากขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้และทําลายทรัพยากรธรรมชาติมาก
ขึ้น จึงมีผลให้เหตุการณ์อุทกภัยมีความถี่ของการเกิดและความรุนแรงมากขึ้นด้วย เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน และมีแนวโน้มมากขึ้นในอนาคต แม้ว่าปัจจุบันหน่วยงานของรัฐบาล คือ กรมทรัพยากร
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น้ํา กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรุงเทพมหานคร กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมเจ้าท่า เป็นต้น ได้เร่งดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อแก้ไข/บรรเทาน้ําท่วมเพิ่มขึ้นเป็นลําดับ โดยใน
ปัจจุบันจะมีทั้งโครงการศึกษาแผนหลัก ศึกษาความเหมาะสม และออกแบบ รวมทั้งโครงการก่อสร้างและ
แผนป้องกันและบรรเทาภัยจากอุทกภัยเป็นจํานวนมาก ซึ่งแต่ละหน่วยงาน/โครงการ ต่างก็มีวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ําท่วมที่เกิดขึ้นทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาว แต่ในการดําเนินการโครงการยังเป็น
ลักษณะตอบสนองภาระหน้าที ่ของแต่ละหน่วยงานและขาดการประสานแผนระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ทําให้หลายโครงการมีลักษณะซ้ําซ้อนและไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ในทุกประเด็น  
 
๓.๒.๑ สถานการณ์อุทกภัยของประเทศไทย 
 
 ในรอบ ๓๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบปัญหาอุทกภัยเกือบทุกจังหวัดของประเทศถึง ๑๓ 
ครั้ง ในปีต่าง ๆ ดังนี้ ปี พ.ศ. ๒๕๑๕, ๒๕๑๘, ๒๕๒๑, ๒๕๒๓, ๒๕๒๖, ๒๕๓๒, ๒๕๓๘, ๒๕๔๔, ๒๕๔๕, 
๒๕๔๘, ๒๕๔๙, ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ โดยมีอุทกภัยในลุ่มน้ําเจ้าพระยาที่มีความรุนแรงถึง ๘ ครั้ง คือ ปี 
พ.ศ.๒๕๑๘, ๒๕๒๖, ๒๕๓๘ , ๒๕๔๕ , ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙, ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตามลําดับ 
 
 จากสถิติข้อมูลพ้ืนที่น้ําท่วมและภาพถ่ายดาวเทียมต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ถึงปัจจุบัน พบว่ามีพ้ืนที่ 
ที่เคยได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมในพื้นที่เกษตร ๒๖.๕ ล้านไร่ ในพื้นที่เมือง ๖.๘ ล้านไร่ แต่พ้ืนที่เสี่ยง
ภัยน้ําท่วมในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงสูงและต้องให้ความสําคัญ ได้แก่ พ้ืนที่น้ําท่วมในเขตเมือง/เทศบาล
จํานวน ๓๒ แห่ง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ ๘๔๕,๖๒๕ ไร่ และพื้นที่น้ําท่วมชุมชนในเขตชนบทประมาณ 
๒,๑๗๓,๗๕๐ ไร่ และมีหมู่บ้านที่เสี่ยงต่อน้ําท่วมฉับพลัน และดินถล่มประมาณ ๒,๓๗๐ หมู่บ้าน ความ
เสียหายจากอุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนของภาครัฐ  ซึ่งรวบรวมและบันทึกไว้โดยกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยในรอบ ๒๐ ปี แสดงรายละเอียดในตารางที่ ๓.๒-๑  
 

ปี ๒๕๔๖ เกิดอุทกภัยทั้งสิ้น ๑๗ ครั้ง มีพ้ืนที่การเกษตร ๑ ,๕๙๕ ,๕๕๗ ไร่ ด้านปศุสัตว์ 
๓๐๑,๓๔๓ ตัว ขณะที่บ่อปลา/ กุ้ง เสียหาย ๒๒,๓๓๙ บ่อ เมื่อบวกเข้ากับความเสียหายด้านทรัพย์สินและ
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ มีความเสียหายรวม ๒,๐๕๐.๒๖ ล้านบาท 
 

ส่วนในปี ๒๕๔๗ เสียหายรวมน้อยที่สุดในรอบ ๑๐ ปี ที่ ๘๕๐.๖๕ ล้านบาทจากอุทกภัยที่เกิดขึ้น
ตลอดทั้งปี ๑๒ ครั้ง มีพ้ืนที่เกษตรได้รับความเสียหาย ๓,๒๙๘,๗๓๓ ไร่ ด้านปศุสัตว์ ๗๑,๘๘๙ ตัว บ่อ
ปลา/ กุ้ง ๑๒,๘๘๔ บ่อ ที่เหลือเป็นความเสียหายด้านทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์อ่ืนๆ  

 
อีก ๕ ปีถัดมา (ปี ๒๕๔๘-๒๕๕๒) พบว่า มีมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้น ๓๐,๑๕๑.๙๗ ล้านบาท 

แยกเป็นปี ๒๕๔๘ รวม ๕,๙๘๒.๒๘ ล้านบาท ปี ๒๕๔๙ ความเสียหาย ๙,๖๒๗.๔๑ ล้านบาท ปี ๒๕๕๐ 
ความเสียหาย ๑,๖๘๗.๘๖ ล้านบาท ปี ๒๕๕๑ ความเสียหาย ๗,๖๐๑.๗๙ ล้านบาท และปี ๒๕๕๒ ความ
เสียหาย ๕,๒๕๒.๖๑ ล้านบาท 
 

ปี ๒๕๕๓ สศช.ประเมินผลกระทบระหว่าง ๑๐ ต.ค.-๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๓ และอุทกภัยและดินถล่มใน
ภาคใต้ เดือน มี.ค. ๒๕๕๔ ไว้ในรายงานการศึกษา “การจัดการภัยพิบัติและการฟื้นฟูบูรณะหลังการเกิด
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ภัย” ว่ามีความเสียหายประมาณ ๒๐,๖๖๖ ล้านบาท พ้ืนที่การเกษตรได้รับความเสียหายกว่า ๒.๔ ล้านไร่ 
เกษตรกร ๑๕๐,๐๐๐ ราย นาข้าว ๑.๗ ล้านไร่ ด้านปศุสัตว์และด้านประมง ๑๐๐,๐๐๐ ราย ซึ่งเมื่อนับ
รวมกับความเสียหายจากอุทกภัยนั บต้ังแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมาพบว่า พ้ืนที่การเกษตรได้รับความ
เสียหายเกือบ ๔ ล้านไร่และเกษตรกรได้รับความเดือนร้อนประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ ราย 
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 ๓-๑๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  
พ้ืนที่ประสบอุทกภัย ในภาคใต้ตอนบน ภาคกลาง และภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น ๓๙ จังหวัด 

ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๒,๐๐๒,๙๖๑ ครัวเรือน ๗,๐๓๘,๒๔๘ คน พ้ืนที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับ
ความเสียหาย ๗,๗๘๔,๓๖๘ ไร่ มีผู้เสียชีวิต จากเหตุอุทกภัย ๑๘๐ ราย ส่วนในพื้นที่ภาคใต้ มีจังหวัด
ประสบภัย ทั้งสิ้น ๑๒ จังหวัด ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ๖๐๙,๕๑๑ ครัวเรือน ๑,๙๓๒,๔๐๕ คน มี
ผู้เสียชีวิตทั้งสิ้น ๘๐ คน 

 
สําหรับการเกิดอุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้เกิดอุทกภัยรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างฤดูมรสุมใน

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔ เกิดผลกระทบต่อบริเวณลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาและลุ่มน้ําโขง เริ่มต้ังแต่ปลายเดือน
กรกฎาคมและยังคงดําเนินมาจนถึงปัจจุบัน มีราษฎรได้รับผลกระทบแล้วมากกว่า ๑๒.๘ ล้านคน 
ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง ๑.๔๔ ล้านล้านบาท เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
อุทกภัยครั้งนี้เริ่มขึ้นในระหว่างฤดูมรสุม เมื่อพายุหมุนนกเตนขึ้นฝั่งทางตอนเหนือของเวียดนาม ส่งผลให้
เกิดฝนตกหนักทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และทําให้เกิดอุทกภัยในหลาย
จังหวัดเริ่มต้ังแต่วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ภายในสัปดาห์แรกของอุทกภัยก็มีรายงานผู้เสียชีวิตถึงสิบสามคน 
อุทกภัยดําเนินต่อไปในสิบหกจังหวัดขณะที่ฝนยังคงตกลงมาอย่างหนัก และภายในเวลาไม่นานอุทกภัยก็
ลุกลามไปทางใต้เมื่อแม่น้ําเจ้าพระยาได้รับน้ําปริมาณมากจากแม่น้ําสาขา และส่งผลกระทบต่อหลาย
จังหวัดในภาคกลาง จนถึงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕ จังหวัดยังได้รับผลกระทบ และเสี่ยงต่ออุทกภัยเพิ่มเติม 
เนื่องด้วยเขื่อนส่วนใหญ่มีระดับน้ําใกล้หรือเกินความจุ 
 
๓.๒.๒ พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย 
 
 การจัดทําแผนที่พ้ืนที่วิกฤติอุทกภัย (Based map) เพื่อใช้เป็นฐานในการวิเคราะห์สถานการณ์ 
และจัดทําแผนงาน/ โครงการ ให้อยู่บนมาตรฐานเดียวกัน ได้มีการนําข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ มา
ประกอบเพื่อจัดทํา  ได้แก่  
  ๑) ภาพถ่ายดาวเทียม ปี ๒๕๒๖-๒๕๔๙ 
  ๒) แผนที่เสีย่งภัยดินถล่ม กรมทรัพยากรธรณี (ทธ.) กรมพัฒนาที่ดิน (พด.) และกรม
ทรัพยากรน้ํา (ทน.) 
  ๓) แผนที่น้ําท่วมซ้ําซาก และน้าํท่วมเมืองหลัก จากกรมทรพัยากรน้ํา (ทน.) กรมโยธาธิการ
และผังเมือง (ยผ.) 
  ๔) การจําแนกประเภทการใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม 
  
 การจําแนกระดับความวิกฤตของพื้นที่น้ําท่วม ได้มีการกําหนดหลักเกณฑ์ พิจารณาจากความถี่
ของการเกิดน้ําท่วม ความรุนแรง และมูลค่าความเสียหาย จากแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยและหลักเกณฑ์ดังกล่าว
ข้างต้น ได้แยกพื้นที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย จําแนกตามลักษณะการเกิดรวมพื้นที่ ๗๔ จังหวัด ๖๒๗ 
อําเภอ ๔,๒๓๔ หมู่บ้าน แยกเป็นพื้นที่วิกฤตในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 
 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                          รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๓ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

 ๓-๑๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
 แผนที่แสดงพื้นที่เสียงภัยนํ้าหลากและดินถลม 
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 ๓-๑๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

 
แผนที่แสดงพื้นที่เสียงภัยนํ้าทวมขัง 
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 ๓-๑๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๑) พื้นที่วิกฤตพื้นที่น้ําหลากดินถล่ม 
 
  จากแผนที่พ้ืนที่วิกฤตอุทกภัยได้จําแนกพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําหลาก-ดินถล่ม  ส่วนใหญ่จะเป็น
พ้ืนที่ลาดเชิงเขา ครอบคลุมพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น ๒,๓๗๐ หมู่บ้าน จําแนกเป็น  
 - พ้ืนที่เสี่ยงภัยสูงครอบคลุมพ้ืนที่ ๓๙๘ หมู่บ้าน 
 - พ้ืนที่เสี่ยงภัยปานกลาง ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑,๓๙๖ หมู่บ้าน 
 - พ้ืนที่เสี่ยงภัยตํ่า ครอบคลุมพ้ืนที่ ๕๗๖ หมู่บ้าน 
 
 ๒) พื้นที่วิกฤตพื้นที่เกษตรกรรม 
 
 พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยได้มีการวิเคราะห์ความรุนแรงของการเกิดน้ําท่วมของแต่ละจังหวัด โดย
พิจารณาจากพื้นที่น้ําท่วมจากน้ําป่าไหลหลาก พ้ืนที่น้ําท่วมในพื้นที่เกษตร ความถี่ของการเกิดอุทกภัยน้ํา
ท่วมขังในรอบ ๑๐ ปี และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยที่ได้รับในช่วงปี ๒๕๔๕-๒๕๔๙ ซึ่งสามารถ
กําหนดระดับความรุนแรงของอุทกภัยได้เป็น ๓ ระดับ คือ รุนแรงมาก มี ๑๒ จังหวัด รุนแรงปานกลาง มี 
๒๙ จังหวัด และรุนแรงน้อยมี ๓๓ จังหวัดรวมทั้งสิ้น  ๒๗,๒๐๑,๕๘๘  ไร่ ครอบคลุม  ๗๔  จังหวัด  
๔,๓๑๔  ตําบล  ๖๒๖  อําเภอ 
 
   จังหวัดที่จัดอยู่ในระดับวิกฤตมากมี ๑๒ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ 
นครสวรรค์ พะเยา พิจิตร พิษณุโลก ลําพูน สุโขทัย จันทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี และตรัง จังหวัดที่อยู่ใน
ระดับวิกฤตปานกลางมี ๒๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลําปาง อุตรดิตถ์ กาฬสินธ์ุ 
ขอนแก่น ชัยภูมิ ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย อุบลราชธานี อุดรธานี นนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี 
อ่างทอง ฉะเชิงเทรา ตราด เพชรบุรี สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา ระนอง สงขลา สตูล และ 
สุราษฎร์ธานี นอกจากนั้นเป็นจังหวัดที่อยู่ในระดับวิกฤตต่ํา 
 
 ๓) พื้นที่วิกฤตพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 
 
  พ้ืนที่เศรษฐกิจที่เสี่ยงอุทกภัย ได้จัดลําดับความสําคัญของพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ/ชุมชน
เมืองที่เกิดวิกฤตอุทกภัย โดยพิจารณาจาก ๓ ตัวแปร คือ ความรุนแรงของน้ําท่วมแบ่งเป็น ๓ ระดับ 
(ระดับสูง มีน้ําท่วมฉับพลันหรือล้นตลิ่งสูงและนานกว่า ๗ วัน ระดับปานกลาง น้ําบ่าล้นตลิ่งไม่เกิน ๗ วัน 
และระดับตํ่าน้ําบ่าล้นตลิ่งไม่เกิน ๗ วัน และผลกระทบชุมชนน้อย) ความถี่ของน้ําท่วม แบ่งเป็น ๓ ระดับ 
(ระดับสูง เกิดมากกว่า ๘ ครัง้ในปี ๑๐ ปี ระดับปานกลาง เกิดมากกว่า ๔ ครั้ง แต่น้อยกว่า ๘ ครั้ง ใน ๑๐ 
ปี และระดับตํ่า เกิดน้อยกว่า ๔ ครั้ง ใน ๑๐ ปี) ความเสยีหาย แบ่งเป็น ๓ ระดับ (ระดับสูง GPP มากกว่า 
๔๐ พันล้านบาท ระดับปานกลาง GPP มากกว่า ๒๐ พันล้านบาท แต่ตํ่ากว่า ๔๐ พันล้านบาท และระดับ
ตํ่า GPP ตํ่ากว่า ๒๐ พันล้านบาท) ได้จําแนกพื้นที่เสี่ยงภัยชุมชนและพื้นที่เศรษฐกจิหลกั รวม ๓๑ แหง่ 
ตามระดับความเสี่ยงภัย ได้แก่ พ้ืนที่วิกฤตสงู ปานกลาง และต่ํา ได้ดังนี้ 
 

 ๑) พ้ืนที่วิกฤตสูง ๑๓ พ้ืนที่ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ อ.เมือง จ.
เชียงราย อ.เมือง และ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย อ.เมือง อ.บางระกํา อ.บางกระทุ่ม อ.พรหมพิราม จ. 
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 ๓-๑๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 

แผนที่แสดงชุมชนเมืองและพื้นทีเ่ศรษฐกิจสําคัญที่เสี่ยงภัยนํ้าทวม 
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 ๓-๑๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พิษณุโลก อ.เมือง จ.พิจิตร อ.เมือง จ.นครสวรรค์ อ.เมือง จ.อยุธยา กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อ.
เมือง จ.สมุทรสาคร อ.เมือง จ.อุดรธานี อ.เมือง จ.จันทบุรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช และ อ.เมืองหาดใหญ่ 
จ.สงขลา 
 ๒) พ้ืนที่วิกฤตปานกลาง ๑๐ พ้ืนที่ ได้แก่ อ.เมือง จ.ลําพูน อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ อ.เมือง 
จ.แพร่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี อ.เมือง จ.อ่างทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี อ.เมือง จ.หนองคาย อ.เมือง จ.สุราษฎร์
ธานี อ.เมือง จ.ชุมพร และ อ.เมือง จ.ตรัง 
 ๓) พ้ืนที่วิกฤตต่ํา ๘ พ้ืนที่ ได้แก่ อ.เมือง จ.น่าน อ.เมือง จ.ชัยนาท อ.เมือง จ.นครพนม 
อ.เมือง จ.มุกดาหาร อ.เมือง และ อ.วารินชําราบ จ.อุบลราชธานี อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อ.เมือง 
จ.ยะลา และ อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา 

     
๓.๒.๓ ผลกระทบและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง 
  

๑. ความรุนแรงของฝน  ในภาพรวมทั้งประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในอัตรา ๐.๖ มม./วัน  ในช่วง
เวลา ๑๐ ปี  ซึ่งคํานวณฝนรายวันจากปริมาณฝนรายปีและจํานวนวันที่ฝนตก  โดยมีแนวโน้มเกิดใน
ภาคเหนือและภาคใต้ส่วนในจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไม่พบการเปลี่ยนแปลงอย่าง
มีนัยสําคัญ  จากสถานการณ์น้ําหลากดินถล่มและน้ําท่วมที่เกิดขึ้น  พบว่ามีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น 
โดยเฉพาะภาคเหนือและภาคใต้ 

๒. การเกิดน้ําหลากดินถล่ม  เกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคใต้  ที่พ้ืนที่
ป่าต้นน้ําลดลงอย่างต่อเนื่องและถูกเปลี่นยแปลงการใช้ที่ดินเพื่อทําการเกษตรและที่อยู่อาศัย 

๓. น้ําหลากล้นตลิ่งในพื้นที่การเกษตร  ซึ่งบางพื้นที่ เช่น ลุ่มน้ํายมและน่านตอนล่างเป็นการท่วม
ตามธรรมชาติ  แต่ในหลายพื้นที่มีความถี่และรุนแรงโดยมีสาเหตุหลักจากการใช้ที่ดิน  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน  การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของลุ่มน้ํา เช่น การลดลงของพื้นที่ชุ่มน้ํา  ทางระบายน้ํา
ตามธรรมชาติลดประสิทธิภาพลง  เป็นต้น  แนวโน้มคาดว่าจะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นหากไม่สามารถควบคุม
ปัจจัยที่มีผลกระทบได้ 
 ๔. พ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญและเมือง  สถานการณ์การเกิดอุทกภัยในปัจจุบันมีความเสียหายเป็น
มูลค่าสูงมาก  จากการที่หลายพื้นที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและไม่ได้จัดทําผังเมืองที่เหมาะสมกับการ
ขยายตัวของเมืองยิ่งทําให้ปัญหาอุทกภัยรุนแรงขึ้น รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของลุ่มน้ํา ทําให้
น้ําหลากมีขนาดที่เพิ่มขึ้นกว่าในอดีต  เช่น การเกิดอุทกภัยในปี ๒๕๕๓ ในจังหวัดนครราชสีมา  และ
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นต้น 
 
๓.๓ การแก้ไขและบรรเทาภัยแล้ง 
  
        ปัญหาการขาดแคลนน้ําเป็นปัญหาที่เกิดจากปริมาณน้ํา (Supply) ที่ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้
น้ํา (Demand) โดยปัญหาการขาดแคลนน้ํามีสาเหตุมาจากหลายประการ เช่น จํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
ตามชนบท ในเมืองและเขตอุตสาหกรรม ทําให้ความต้องการใช้น้ํามากขึ้น แต่ในขณะเดียวกันการก่อสร้าง
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 ๓-๑๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

และพัฒนาด้านแหล่งน้ํายังมีปัญหาและอุปสรรคหลายด้าน รวมทั้งการจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาในระดับ
หน่วยงาน รัฐบาลและองค์กรยังไม่มีความสอดคล้อง ขาดความเป็นเอกภาพในการแก้ไขปัญหา 
 
๓.๓.๑ สภาพการพัฒนาแหล่งน้ําในปัจจุบัน 
 

จากการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อตอบสนองความต้องการใช้น้ําของทุกภาคส่วนของประเทศไทย ต้ังแต่
อดีตจนถึงปัจจุบัน จะเห็นว่ามีความต้องการใช้น้ําเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทําให้ต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ํา
เพื่อรองรับความต้องการน้ําที่สูงขึ้นมาโดยตลอด การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง เริ่ม
เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑-๓ (พ.ศ. ๒๕๐๕-๒๕๑๙) ในพื้นที่ภาคเหนือและพื้นที่
ภาคกลาง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๔-๕ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๙) ในพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาค
ตะวันตก ในขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้มีการพัฒนามากในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๒๕๓๔) 
ส่วนการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ําขนาดเล็กนั้นเริ่มต้นในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๔-๕ (พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๙) 
ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๒๕๓๔) เริ่มมี
การใช้รูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ําเป็นระบบลุ่มน้ํา แต่ยังคงให้ความสําคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก
และการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบชลประทานและในแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๗-๑๐ (พ.ศ.๒๕๓๕-๒๕๕๔) 
ได้ทําการพัฒนากระจายทั่วพ้ืนที่ของประเทศ  ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ เริ่มบังคับใช้ ประกอบกับการพัฒนาแหล่งน้ําทําได้ยากขึ้น เนื่องจาก
ข้อจํากัดทางด้านภูมิประเทศและต้องใช้เวลาในการศึกษา สํารวจ รวมถึงการทําความเข้าใจกับประชาชนที่
ได้รับผลกระทบในพื้นที่มากข้ึน จึงเน้นการบริหารจัดการน้ําที่เป็นระบบลุ่มน้ํา โดยให้ความสําคัญกับ
ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของประชาชน การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ํามีวัตถุประสงค์ไม่
เพียงแต่การจัดสรรน้ําเพื่อการเกษตรกรรมเท่านั้น แต่เป็นการจัดสรรน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค การรักษา
ระบบนิเวศ การอุตสาหกรรม และพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ํา รวมถึงการบรรเทาอุทกภัยอีกด้วยนปริมาตรเก็บกัก
น้ําอ่างฯขนาดใหญ่และกลางตามแผนพัฒนาฯ แสดงอยู่ในรูปที่ ๓.๓-๑ และพื้นที่ชลประทานอ่างฯขนาด
ใหญ่และกลางตามแผนพัฒนาฯ แสดงอยู่ในรูปที่ ๓.๓-๒ 

ภาพการพัฒนาพื้นที่ชลประทาน 
โดยในปัจจุบันมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง จํานวน ๘๙๕ โครงการ ความ

จุรวม ๗๓,๗๕๙ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน ๒๔.๙๖ ล้านไร่ โครงการขนาดเล็ก ๑๓,๑๔๓ 
โครงการ มีความจุรวม ๑,๗๕๓ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน ๐.๙๑ ล้านไร่ และโครงการสูบน้ํา
ด้วยไฟฟ้า ๒,๓๘๘ โครงการ พ้ืนที่ชลประทาน ๔.๒๐ ล้านไร่ ปัจจุบันมีความจุเก็บกักรวม ๗๕,๕๑๒ ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทานรวม ๓๐.๐๗ ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ ๒๒.๙๕ ของพื้นที่ถือครอง
การเกษตร ซึ่งพื้นที่ชลประทานส่วนใหญ่ร้อยละ ๔๐ อยู่ในภาคกลาง   

 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                          รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๓ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 

 ๓-๑๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

๑๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐

๔๐,๐๐๐

๕๐,๐๐๐

๖๐,๐๐๐

๗๐,๐๐๐

๘๐,๐๐๐

แผน ๑ แผน ๒ แผน ๓ แผน ๔ แผน ๕ แผน ๖ แผน ๗ แผน ๘ แผน ๙ แผน ๑๐

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ลา
น 
ลบ

.ม
.

เหนือ

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตะวันออก

กลาง

ใต

ท้ังประเทศ

 
รูปที่ ๓.๓-๑ ปริมาตรเก็บกักน้ําอ่างฯขนาดใหญ่และกลางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

๕,๐๐๐,๐๐๐

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

๑๕,๐๐๐,๐๐๐

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

๒๕,๐๐๐,๐๐๐

๓๐,๐๐๐,๐๐๐

แผน ๑ แผน ๒ แผน ๓ แผน ๔ แผน ๕ แผน ๖ แผน ๗ แผน ๘ แผน ๙ แผน ๑๐

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ลา
น 
ลบ

.ม
.

เหนือ ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตะวันออก กลาง

ใต ทั้งประเทศ

 
 

รูปที่ ๓.๓-๒ พ้ืนที่ชลประทานอ่างฯขนาดใหญแ่ละกลางตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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๓.๓.๒ สถานการณ์ภัยแล้งของประเทศไทย 

ภัยแล้งในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นในช่วงปี ๒๕๑๐-๒๕๓๖ ในหลายพื้นที่เนื่องจากฝนทิ้งช่วง
กลางฤดูฝนเป็นระยะเวลายาวนานกว่าปกติ ต้ังแต่กรกฎาคมถึงกันยายน บริเวณที่ได้รับผลกระทบเป็น
บริเวณกว้างคือ ภาคเหนือต่อภาคกลางทั้งหมด ตอนบนและด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และตอนบนของภาคใต้ฝั่งตะวันออก สามารถสรุปได้ดังนี้ 

          -  พ.ศ. ๒๕๑๐ พ้ืนที่ต้ังแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา รวมถึงตอนบนของประเทศเกือบทั้งหมดในภาค
กลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งกรุงเทพมหานคร มีปริมาณฝนน้อย
มาก ทําให้เกิดภัยแล้งขึ้น 

-  พ.ศ. ๒๕๑๑ พ้ืนที่ต้ังแต่ตอนกลางของภาคเหนือบริเวณจังหวัดพิษณุโลก ภาคกลางทั้งภาค
ตลอด ถึงด้านตะวันตกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และตลอดฝัง่อ่าวไทยของภาคใต้
เกือบทั้งหมด ได้รับปริมาณฝนน้อยมาก และส่งผลให้เกิดภัยแล้ง 

-  พ.ศ. ๒๕๒๐ มีรายงานว่าเกิดภัยแล้งในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนสิงหาคม พ้ืนที่ที่
ประสบภัยเกือบทั่วประเทศ 

-  พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นปีที่เกิดฝนแล้งรุนแรง โดยมีรายงานว่าเกิดภัยแล้งในช่วงครึ่งหลังของเดือน
กรกฎาคม และช่วงปลายเดือนสิงหาคมต่อเนื่องถึงสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนกันยายน เนื่องจากปริมาณฝนตก
ลงมามีน้อยมาก ทําความเสยีหายและมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยเฉพาะด้านเกษตรกรร
รม และอุตสาหกรรมรวมทั้งการผลิตไฟฟ้า นอกจากนั้นยังกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนใน
ประเทศเพราะขาดน้ํากิน น้ําใช้ บริเวณที่แล้งจัดนั้นมีบริเวณกว้างที่สุดคือ ภาคเหนือต่อภาคกลางทั้งหมด 
ทางตอนบนและด้านตะวันตก ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบน 

-  พ.ศ. ๒๕๒๙ มีรายงานความเสียหายจากสํานักเลขาธิการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กระทรวง
หมาดไทยว่า บริเวณที่ประสบภัยมีถึง ๔๑ จังหวัด ซึ่งภัยแล้งในปีนี้เกิดจากภาวะฝนทิ้งช่วงที่ปรากฏ 
ชัดเจนเป็นเวลาหลายวัน คือช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงต้นเดือนมิถุนายน ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึง
เดือนกรกฎาคม ช่วงครึ่งหลังของเดือนกันยายนและช่วงครึ่งแรกของเดือนตุลาคม 

-  พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นปีที่ประสบกับภัยแล้งหนักอีกครัง้หนึ่งหลังจากที่ประสบมาแลว้จากปี 
๒๕๒๙ โดยพ้ืนที่ที่ประสบภัยเป็นบริเวณกว้างใน เกือบทุกภาคของประเทศ โดยเฉพาะภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก และทวีความรุนแรงมากขึ้นในช่วงตอนกลางฤดูฝน 

-  พ.ศ. ๒๕๓๓ มีฝนตกน้อยมากในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายนทั่วประเทศ พ้ืนที่ทาง
การเกษตรที่ประสบปัญหาภัยแล้งส่วนใหญอ่ยู่ในภาคใต้ 

-  พ.ศ. ๒๕๓๔ เป็นปีที่ปริมาณฝนสะสมมนี้อยต้ังแต่ต้นฤดูฝน เนื่องจากมีฝนตกในภาคเหนือ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางน้อยมาก อีกทั้งระดับน้ําในเขื่อนและอ่างเก็บน้ําต่าง ๆ อยู่ใน
เกณฑ์ตํ่ากว่าปกติมาก กรมชลประทานไม่สามารถที่จะระบายน้ําลงมาช่วงเกษตรกรที่อยู่ใต้เขื่อนได้ ทําให้
เกิดภาวะการขาดแคลนน้ําขึ้น ในหลายพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลางและภาคตะวันตก 

-  พ.ศ. ๒๕๓๕ มีรายงานว่าเกิดภัยแล้งขึ้นในช่วงเดือนมีนาคมต่อเนื่องถึงเดือนมิถุนายนจาก
ภาวะที่มีฝนตกในช่วงฤดูร้อนน้อย และมีภาวะฝนทิ้งช่วงปลายเดือนมิถุนายนต่อเนื่องต้นเดือนกรกฎาคม 
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 ๓-๑๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

โดยพ้ืนที่ที่ประสบภัยแล้งส่วนใหญ่อยูใ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้และภาคเหนือ
ตามลําดับ 

-  พ.ศ. ๒๕๓๖  มีรายงานว่าเกิดภัยแล้ง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม และ
ในช่วงกลางเดือนมิถุนายน เนื่องจากเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงต้ังแต่ประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือน
กรกฎาคม นอกจากนั้นในช่วงปลายฤดูเพาะปลูก ฝนหมดเร็วกว่าปกติ โดยพ้ืนที่ที่ประสบภัยส่วนใหญ่อยู่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตามลาํดับ 

 
ความเสียหายจากภัยแล้งและการช่วยเหลือประชาชนของภาครัฐ  ซึ่งรวบรวมและบันทึกไว้โดย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบ ๒๐ ปี แสดงรายละเอียดในตารางที่ ๓.๓-๑  
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 ๓-๒๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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๓-๒๑ 

๓.๓.๓ การขาดแคลนน้ําในภาคการใช้น้ําต่างๆ 
 
 ๑.  น้ําอุปโภคบริโภค 
 

 ในปี ๒๕๔๘ คนไทยร้อยละ ๘๙.๙ เข้าถึงน้ําด่ืมสะอาดแต่ยังมีความขาดแคลนในพื้นที่ชนบท
บางแห่ง ได้แก่พ้ืนที่สูง และพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ในช่วงปี ๒๕๔๓ – ๒๕๔๘ อัตราการเข้าถึงน้ําสะอาด
ลดลงเล็กน้อยในเขตเมืองในเขตชนบทลดลงจากร้อยละ ๙๑ เป็นร้อยละ ๘๗  
 
          อัตราเข้าถึงน้ําด่ืมสะอาดที่ลดลงเกิดจากปัญหาการถ่ายโอนภารกิจการจัดการหาและจัดการ
น้ําประปาไปให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งบางแห่งยังไม่พร้อมการสํารวจของกรมทรัพยากรน้ําแสดงว่า
ในจํานวนหมู่บ้านทั้งหมดประมาณ ๗๔,๙๔๔ แห่ง มีหมู่บ้านที่ไม่มีระบบน้ําประปาหมู่บ้าน ๖,๔๙๑ แห่ง 
และหมู่บ้านที่มีระบบประปาชํารุดใช้การไม่ได้๑๘,๒๖๗ แห่ง แต่จากข้อมูล กชช.๒ค. ปีพ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่า 
ประชากรส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงทั้งน้ําด่ืมสะอาด และน้ําใช้อย่างพอเพียงสูงถึง ร้อยละ ๙๕ และ ๙๘ 
ตามลําดับ อย่างไรก็ดีในฤดูแล้งแต่ละปียังมีรายงานภัยแล้งและการแจกจ่ายน้ําช่วยเหลือครัวเรือน 
เนื่องจากในปีที่แล้วมาก ปริมาณน้ําในแหล่งน้ํา ที่ใช้เป็นแหล่งน้ําต้นทุนของระบบประปามีไม่เพียงพอ เช่น
ชุมชนที่อยู่ห่างไกลลําน้ํา  ชุมชนชายทะเลและมีชุมชนเมืองบางแห่งที่มีความเสี่ยงจะขาดแคลนน้ําได้ ในปีที่
แล้ง สําหรับน้ําด่ืมพบว่าการขาดแคลนน้อย เนื่องจากมีการกักเก็บไว้ใช้ในครัวเรือน และสามารถหาชื่อจาก
แหล่งใกล้เคียงที่มีผู้ผลิตน้ําด่ืมจําหน่าย แต่ก็ทําให้ต้นทุนในการจัดหาน้ําด่ืมสูงขึ้น 
 
  คุณภาพน้ําด่ืมยังเป็นเรื่องที่ต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งนี้ ข้อมูลจากการเฝ้าระวังโรคของ
กระทรวงสาธารณสุขชี้ว่า โรคที่เกิดจากน้ําเป็นสื่อ อาทิ อุจจาระร่วง โรคบิด โรคไทฟอยด์ โดยเฉพาะอย่าง
ย่ิงโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันยังไม่มีแนวโน้มลดลง ในแต่ละปีมีรายงานผู้ป่ายอุจจาระร่วงมากกว่า ๑ ล้าน
รายผลการสุ่มตรวจสอบคุณภาพน้ําบริโภคของครัวเรือนโดยกรมอนามัย ในช่วงปี ๒๕๔๑- ๒๕๔๖ และ 
๒๕๕๐ – ๒๕๕๑ พบว่าคุณภาพน้ําประปาทั้งในเขตเมืองและชนบทไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ํา
บริโภคในอัตราร้อยละ ๕๐.๔ และ ๘๑.๑ ตามลําดับ นอกจากนั้นยังพบว่าคุณภาพน้ําฝน น้ําบ่อบาดาล 
และบ่อน้ําต้ืน ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเช่นกันปัญหาสําคัญเกิดการปนเปื้อนทางแบคทีเรีย และ
ปนเปื้อนทางเคมี ได้แก่ ความกระด้าง ไนเตรท สังกะสี ตะกั่ว แมงกานิส เหล็ก ฟลูออไรด์ และทีปัญหาทาง
กายภาพ คือ ขุ่น และสีเกินเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 ในด้านความครอบคลุมและการเข้าถึงน้ําด่ืมสะอาดเป็นเรื่องที่ประเทศไทยมีความก้าวหน้าสูง 
ฉะนั้นความท้าทายจึงเป็นเรื่องการยกระดับคุณภาพโดยเน้นการพัฒนาในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพน้ําด่ืมให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทั้งเขตเมืองและชนบท 
2. ขยายการใช้น้ําประปา ให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สูง และพื้นที่ห่าง
จากแหล่งน้ําธรรมชาติ 
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๓-๒๒ 

๒.  สภาพการณ์ในภาพรวมการขาดแคลนน้ําด้านการเกษตร  
 

 ในการวิเคราะห์ระบบแหล่งน้ําของลุ่มน้ําทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา (ไม่รวมการใช้น้ําของพื้นที่การเกษตร
นอกเขตชลประทาน) เนื่องจากการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์สมดุลน้ําในลุ่มน้ําต่างๆ เป็นการวิเคราะห์โดย
การประเมินปริมาณน้ําในลําน้ําและการใช้น้ําในจุดที่ใช้น้ําหรือดึงน้ําออกจากระบบแหล่งน้ํา ไม่รวมการ
วิเคราะห์การใช้น้ําทั้งหมดของลุ่มน้ํา (water account) ดังนั้น ในการประเมินสถานการณ์ของลุ่มน้ํา จึง
สรุปแยกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ 

 
 ๒.๑) พื้นที่ในเขตชลประทาน 
 

 -  กรณีปัจจุบัน อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางมีความจุเก็บกักน้ํารวมกัน 
๗๕,๕๑๒ ล้าน ลบ.ม. พ้ืนที่ชลประทาน ๓๐.๐๗ ล้านไร่ สามารถเก็บกักน้ําใช้งานได้เฉลี่ยปีละ ๔๐,๐๐๐ 
ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ําตามธรรมชาติที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในปัจจุบันประมาณเฉลี่ยปีละ ๑๐,๐๐๐ ล้าน 
ลบ.ม. เกิดการขาดแคลนน้ําทั้งประเทศเฉลี่ย ๗,๓๒๘ ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๘ ของความ
ต้องการน้ําทั้งหมดรวม ๕๗,๓๒๘ ล้าน ลบ.ม./ปี โดยสรุปกลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง มีการขาด
แคลนน้ํามากที่สุด  เมื่อพิจารณาด้านปริมาณแต่หากเทียบเป็นสัดส่วนต่อความต้องการทั้งหมดจะต่ํากว่า
ภาคอ่ืนๆ เนื่องจากมีการพัฒนาพื้นที่ชลประทานมากที่สุด กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มน้ํามูลมี
การขาดแคลนมากที่สุด เนื่องจากศักยภาพในการเก็บกักน้ําต่อพื้นที่ชลประทานอยู่ในเกณฑ์ตํ่าเมื่อเทียบกับ
ลุ่มน้ําอ่ืนๆ 

 -  กรณีในอนาคตการคาดการณ์การพัฒนาแหล่งน้ํา ปริมาณน้ําเก็บกักใช้งานได้
เฉลี่ยปีละ ๖๗,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม.(ปริมาณน้ําที่ควบคุมได้ในปัจจุบันประมาณเฉลี่ยปีละ ๔๐,๐๐๐ ล้าน ลบ.
ม. ปริมาณน้ําตามธรรมชาติที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ประมาณเฉลี่ยปีละ ๑๐,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ํา
ที่ควบคุมพัฒนาเพิ่มได้อีกเฉลี่ยปีละ ๑๓,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. การจัดการด้านความต้องการเฉลี่ยปีละ ๔,๐๐๐ 
ล้าน ลบ.ม.) และพื้นที่ชลประทานเพิ่มอีกประมาณ ๑๐ ล้านไร่ เกิดการขาดแคลนน้ําเพิ่มขึ้นเป็น ๘,๓๓๘ 
ล้าน ลบ.ม./ปี คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๐๗ ของความต้องการใช้น้ําทั้งหมด (ความต้องการใช้น้ํา ๗๕,๓๓๘ ล้าน 
ลบ.ม./ปี ) ความต้องการใช้น้ําในอนาคตเพิ่มขึ้นเกิดจากความต้องการใช้น้ําด้านอุปโภคบริโภค ด้าน
อุตสาหกรรม และด้านการเกษตรที่คาดการณ์จากการพัฒนาตามศักยภาพของการพัฒนาแหล่งน้ําใน
ประเทศ พ้ืนที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์จะขาดแคลนน้ําอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ โดยถ้าพัฒนาน้ํา
ใต้ดินมาช่วยเสริมการเกษตรกรรมได้เพิ่มขึ้นอีกเฉลี่ยปีละ ๖,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. และมีการเพิ่มน้ําต้นทุนโดย
การผันน้ําในกลุ่มลุ่มน้ํา ภาคเหนือ ภาคกลาง และกลุ่มลุ่มน้ําโขงรวมปริมาณน้ําผันได้เฉลี่ยปีละ ๘,๐๐๐ 
ล้าน ลบ.ม. รวมเป็นน้ําต้นทุนเพิ่มขึ้นอีก ๑๔,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. คาดว่าจะสามารถเพิ่มพ้ืนที่ชลประทานและ
พ้ืนที่รับประโยชน์โครงการขนาดเล็กได้อีก ๘.๔ ล้านไร่ รวมเป็นศักยภาพพื้นที่พัฒนาได้อีกประมาณ ๑๘.๔ 
ล้านไร่ รวมเป็นพื้นที่ชลประทานทั้งหมด ๔๘.๔๗ ล้านไร่ (ประเมินพื้นที่จากการปลูกข้าว) เมื่อกําหนด
กรอบการพัฒนาพื้นที่ชลประทานเต็มศักยภาพเป็น ๖๐ ล้านไร่ ดังนั้นจะต้องส่งเสริมการลงทะเบียนของ
เกษตรกร การจัดโซนนิ่งการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ใช้น้ําน้อย โดยใช้มาตรการประกันราคาหรือประกัน
รายได้ การให้สินเชื่อเพื่อปัจจัยการผลิต มาสนับสนุนนโยบายดังกล่าว  
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 อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทําให้ปริมาณฝน มีการผันแปรสูงมากทั้งใน
กรณีแล้งหรือฝนทิ้งช่วง พ้ืนที่ที่อยู่ในเขตชลประทานก็อาจมีการขาดแคลนน้ํารุนแรงได้ เช่น ในปี ๒๕๓๗ ที่
เกิดขึ้นในลุ่มน้ําเจ้าพระยา และปี ๒๕๔๘ ที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ําภาคตะวันออก เป็นต้น 

 

 ๒.๒)  พื้นทีน่อกเขตชลประทาน ใช้น้ําจากน้ําฝน แหล่งน้ําธรรมชาติ ต่างๆ 
 

 การใช้น้ําของพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน พ้ืนที่เหล่านี้ส่วนใหญ่ใช้น้ําฝน
โดยตรงเป็นส่วนใหญ่ และบางส่วนจากน้ําท่าจากพ้ืนที่ใกล้เคียง การขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรขึ้นกับ
ปริมาณน้ําฝน และการกระจายของฝนในแต่ละปีรวมทั้งสภาพภูมิประเทศ ชนิดพืชและช่วงเวลาที่ปลูก พืช
เหล่านี้โดยเฉพาะพื้นที่ ปลูกข้าว ผัก และผลไม้ จะมีความเสี่ยงที่จะขาดน้ําสูง กว่าพืชที่ปลูกพืชไร่และไม้ยืน
ต้น 

 
๓.   สถานการณ์ขาดแคลนน้ําเพื่ออุตสาหกรรม 

 
 ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ มีมูลค่าการผลิตในภาคกลาง คิดเป็นสัดส่วนสูงถึง ร้อยละ ๗๕ 

ของมูลค่ารวมทั้งประเทศ โดยโรงงานและกลุ่มอุตสาหกรรม มีพ้ืนที่หลัก คือ กรุงเทพมหานคร และจังหวัด
ใกล้เคียง และพื้นที่ในภาคตะวันออกซึ่งเป็นพื้นที่อุตสากรรมหลักของประเทศ สําหรับในภาคอื่นๆ 
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากภาคเกษตรและการผลิตเพื่อใช้ในพื้นที่ โดยเริ่มมี
อุตสาหกรรมประเภทรวมกลุ่ม ในภูมิภาค เช่น นิคมอุตสาหกรรมที่ลําพูน นครราชสีมา และสงขลา เป็นต้น 
สรุปสถานการณ์ ด้วยความต้องการใช้น้ํา ดังนี้ 
 
  ๑) กลุ่มอุตสาหกรรมบริเวณกรุงเทพมหานคร และพื้นที่โดยรอบมีทั้งการร่วมกลุ่มเป็นนิคม                       
อุตสาหกรรม และที่ต้ังกระจายอยู่ในพื้นที่จากการประเมินการใช้น้ําของโรงงานประเภทต่างๆมีความ
ต้องการใช้น้ํารวมประมาณ ๑,๕๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยการใช้น้ําส่วนใหญ่ ภาคเอกชนจะเป็นผู้
จัดหาน้ําเองโดยใช้น้ําบาดาลเป็นส่วนใหญ่ และเปลี่ยนมาใช้น้ําประปาในพื้นที่บริการของการประปา
ครอบคลุมสําหรับนิคมอุตสาหกรรมที่ต้ังอยู่ในภาคกลางส่วนใหญ่จะใช้น้ําจากน้ําบาดาล  แต่ในปัจจุบันนิคม
อุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปทุมธานีได้เปลี่ยนเป็นใช้น้ําจากลําน้ําธรรมชาติ การ
สนับสนุนปริมาณน้ําเพื่อภาคอุตสาหกรรมดําเนินการโดย การจัดสรรน้ําจากอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ระบายลง
ระบบลําน้ําธรรมชาติ เพื่อให้มีปริมาณน้ําเพียงพอในฤดูแล้งที่ภาคอุตสาหกรรมสามารถนําไปใช้ได้ ดังนั้น 
โอกาสที่จะเกิดการขาดแคลนน้ําเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกับการขาดน้ําภาคการเกษตรในปีที่แล้งจัดมากและมี
ปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําน้อย กรณีขาดแคลนน้ําควรดําเนินการดังนี้ 
               (๑) ให้คณะกรรมการลุ่มน้ําจัดสรรน้ําโดยการกําหนดโควต้าการใช้น้ําระหว่างภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงความเป็นธรรมในการใช้น้ําเป็นหลัก ผู้ที่ได้รับโควต้าน้ําสามารถ
นําไปขาย (Trade) หรือแลกเปลี่ยนกันได้ ภายใต้กติกาที่คณะกรรมการลุ่มน้ํากําหนดขึ้น  
        (๒) ใช้น้ําบาดาลและน้ําผิวดินร่วมกัน แต่เพื่อป้องกันปัญหาแผ่นดินทรุด จําเป็นต้องมี
สถานีเติมน้ําบาดาล (Artificial Recharge Station) และควบคุมการใช้ในสมดุล 
 

  ๒) กลุ่มอุสาหกรรมในภาคตะวันออก มีพ้ืนที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่ทั้งในจังหวัด ชลบุรี 
และจังหวัดระยอง มีการพัฒนาแหล่งน้ําทั้งอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ขนาดกลางและการสูบและผันน้ําจาก
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แม่น้ําสําหรับรองรับภาคอุตสาหกรรมและมีระบบท่อส่งน้ําดิบ ซึ่งส่งเพื่อการอุปโภค บริโภค ท่องเที่ยวและ
อุตสาหรรม จากการประเมินการใช้น้ําทุกประเภทมีความต้องการใช้น้ํารวมประมาณ ๒๕๐ ล้านลูกบาศก์
เมตรต่อปี โดยการใช้น้ําของนิคมอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในจังหวัดชลบุรี และระยองรวมทั้งน้ําอุปโภคบริโภค
และการท่องเที่ยวจะใช้น้ําจากอ่างเก็บน้ําและระบบท่อส่งน้ํา โดยระบบทั้งหมดในปีฝนปกติสามารถรองรับ
ความต้องการใช้น้ําเพียงพอแต่มีโอกาสขาดแคลนน้ําในปีแล้งได้เนื่องจากค่าเฉลี่ยของน้ําต้นทุนที่ในแต่ละปี
ใกล้เคียงกับปริมาณความต้องการน้ํา แนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวยังคง
เพิ่มขึ้น ทําให้ถ้าไม่สามารถจัดหาน้ําต้นทุนเพิ่มขึ้นได้จะเกิดการขาดแคลนน้ํารุนแรงในอนาคต สําหรับใน
พ้ืนที่อ่ืนๆ พ้ืนที่อุตสาหกรรมจะจัดหาน้ําเองโดยใช้น้ําจากลําน้ําธรรมชาติ และการสํารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
ปัญหาเกิดขึ้นในลุ่มน้ําบางปะกงมีการแย่งสูบน้ําจากแหล่งน้ําธรรมชาติโดยเฉพาะในช่วงต้นและปลายฤดูฝน 
ระหว่างอุตสาหกรรมและเกษตรเนื่องจากแหล่งน้ําต้นทุนจากอ่างเก็บน้ําที่มีไม่เพียงพอที่จะจัดสรรน้ําให้
นอกเขตพื้นที่ชลประทานของโครงการได้ 

 
๔.   ความต้องการใช้น้ํา ภาคบริการ การท่องเที่ยว และเมืองหลัก 

 
 การขยายตัวภาคบริการของประเทศ มีการขยายตัวค่อนข้างมาก  เป็นการขยายตัวด้านการ

ท่องเที่ยว  และภาคการค้าในระดับท้องถิ่นและในระดับภูมิภาค  ทําให้เมืองหลักในภูมิภาค เช่น เชียงใหม่ 
อุดรธานี สงขลา เป็นต้น และแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่มีช่ือเสียงติดระดับโลก เช่น กรุงเทพมหานคร  ชายฝั่ง
ทะเลอันดามัน  และเกาะสมุย  เป็นต้น  มีความต้องการใช้น้ําเพิ่มขึ้นจากข้อมูลในปี ๒๕๕๓  นักท่องเที่ยว
จากต่างประเทศประมาณ ๑๔ ล้านคน  และนักท่องเที่ยวภายในประเทศประมาณ ๘๐ ล้านคน  โดยยังคง
มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  และมีแนวโน้มที่จะขยายการท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันตกในจังหวัด  
เพชรบุรี  ประจวบคีรีขันธ์  และชุมพร 
 

 สําหรับภาคบริการอ่ืนๆ ภาคการค้า ทั้งในประเทศและการค้าชายแดน  ทําให้เมืองหลักและ
เมืองค้าชายแดนมีการขยายตัว เช่น ภาคเหนือในจังหวัดเชียงใหม่  เชียงราย  พิษณุโลก  และตาก  ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดอุดรธานี  นครราชสีมา  และมุกดาหาร   ภาคกลางในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร  นครสวรรค์  ชลบุรี  ระยอง  และภาคใต้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สงขลา  และภูเก็ต 
ในการจัดหาน้ําเพื่อภาคบริการ  การท่องเที่ยว  และเมืองหลัก  ส่วนใหญ่จะดําเนินการรวมกับการจัดหาน้ํา
เพื่อการอุปโภคบริโภค  แต่ในพื้นที่หรือเมืองหลักที่มีภาคการท่องเที่ยว  ภาคการค้า  และเป็นศูนย์กลาง
ของภูมิภาค  จะมีประชากรแฝงและกิจกรรมการใช้น้ําเพิ่มมากขึ้นจากการใช้น้ําเพื่ออุปโภคบริโภคตามปกติ  
ซึ่งจะต้องวางแผนรองรับในส่วนนี้เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต 

 
๓.๓.๔ สาเหตุและแนวโน้การเปลี่ยนแปลง 
 
 ๑.   ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยของประเทศไทยสถิติ ๕๖ ปี (พ.ศ.๒๔๙๔-๒๕๔๙) แยกเป็น ๒๐ ปี
แรกสูงกว่าค่าปกติ  และ ๓๐ ปีหลัง ส่วนใหญ่ตํ่ากว่าค่าปกติทําให้ฝนโดยรายปีแนวโน้มลดลง  สําหรับ
ความผันแปรยังไม่มีผลการวิเคราะห์ทางสถิติ  แต่สถานการณ์จริงความผันแปรของฝนทําให้เกิดความ
เสียหายต่อผลผลิตการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตลอดในระยะเวลา ๑๐ ปี 
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 ๒.   ความต้องการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคในชนบท  ในปัจจุบันถือว่าอยู่ในเกณฑ์เพียงพอ อย่างไร
ก็ดี การขาดแคลนน้ําในฤดูแล้งยังคงมีให้เห็นในบางพื้นที่อยู่ห่างไกลจากลําน้ําธรรมชาติ  หรือน้ําบาดาลมี
ปัญหาด้านคุณภาพ อาจจะมีปัญหาขาดแคลนน้ําในปีที่แล้วมากได้  และคุณภาพส่วนใหญ่ยังไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานสําหรับน้ําบริโภค  สําหรับด้านปริมาณถือว่ามีเพียงพอจากการสํารองน้ําของแต่ละครัวเรือน และ
เนื่องจากมีการผลิตและจําหน่ายน้ําด่ืมอยู่ในเกือบทุกพ้ืนที่แต่ก็จะทําให้ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในการจัดหาน้ําเพื่อ
บริโภค 
 ๓.   ความต้องการน้ําเพื่อน้ําเพื่อการเกษตร  พ้ืนที่ถือครองเพื่อการเกษตรทั้งประเทศมีประมาณ 
๑๓๑ ล้านไร่ เป็นพื้นที่ทํานาประมาณ ๕๘ ล้านไร่ ที่เหลือเป็นพืชไร่และไม้ยืนต้น  ในปัจจุบันได้พัฒนา
ระบบชลประทานประมาณ ๒๘ ล้านไร่ และพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ ๘ ล้านไร่  ซึ่งพื้นที่เหล่านี้ถือว่ามี
ความเสี่ยงน้อยในการขาดแคลนน้ํา  สําหรับพ้ืนที่นอกเขตชลประทานโดยเฉพาะพื้นที่ทํานา พืชผักและ
ผลไม้  ยังมีความต้องการพัฒนาระบบชลประทาน  เพื่อลดความเสี่ยงในการขาดน้ําเพิ่มผลผลิตและ
เกษตรกรมีรายได้ที่คุ้มค่าลงทุน 
 ๔.   ความต้องการน้ําเพื่อภาคบริการ การท่องเที่ยว และเมืองหลัก  มีแนวโน้มจะขาดแคลนใน
อนาคตในพื้นที่หรือเมืองที่มีการขยายตัวสูง  ซึ่งจะต้องวางแผนพัฒนาเพิ่มน้ําต้นทุนรองรับ  หรือการจัดการ
ด้านความต้องการหากมีข้อจํากัดในการพัฒนาเพิ่ม 
 ๕.   ความต้องการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม  แนวโน้มภาคอุตสาหกรรมจะขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
ทั้งในพื้นที่อุตสาหกรรมเดิม และคาดว่าจะต้องพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมแห่งใหม่ เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ในอนาคต  เนื่องจากความต้องการจะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี  ทิศทางการพัฒนาในอนาคตจะต้อง
กําหนดขนาดการขยายตัวให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุนที่จะรองรับได้รวมท้ังการพัฒนาพื้นที่
อุตสาหกรรมใหม่  จะต้องพิจารณาปัจจัยเรื่องการจัดหาน้ําร่วมกับการพิจารณาความเหมาะสมด้านอื่นๆ 

 
๓.๓.๕ ปัญหาและอุปสรรคในพัฒนาแหล่งน้ํา 
 
 อุปสรรคทางธรรมชาติเป็นปัญหาของการพัฒนาแหล่งน้ํามี ๓ ประการ ดังต่อไปนี้ 
  
          ๑.  ปัญหาเกี่ยวกับสภาพแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีประมาณน้ําน้อย หรือในบริเวณที่ไม่มีแหล่งน้ํา
เลย มักพบกันทั่วทุกภาคของประเทศ 
 
           ๒.  ปัญหาเกี่ยวกับสภาพภูมิประเทศ เป็นปัญหาจากการที่สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมกับ
การสร ้างเขื ่อนก ักเก ็บน้ํา  ซึ ่ง เป ็นป ัญหาที ่ม ีอยู ่ทั ่วท ุกภาคของประเทศ  อย่างเช ่น  ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีสภาพพื้นที่โดยทั่วไปค่อนข้างแบนราบไปตลอด สภาพภูมิประเทศเช่นนี้ไม่
เอื้ออํานวยต่อการสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ําที่ให้ประโยชน์คุ้มค่าตามที่ต้องการได้ 
 
           ๓. ปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน   ในบางท้องที่เรื่องที่ดินเป็นปัญหาสําคัญทําให้ไม่สามารถดําเนินการ
ก่อสร้างแหล่งน้ําที่เหมาะสมได้ อย่างเช่น โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ที่พื้นที่เพาะปลูกของ
ราษฎรจํานวนมากต้องถูกน้ําท่วม และทางราชการไม่สามารถจัดหาพื้นที่จัดสรรชดเชยให้ได้ 
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๓-๒๖ 

๓.๔ การแก้ไขและบรรเทาคุณภาพน้ํา 
  
           จากการตรวจสอบคุณภาพน้ําผิวดินของประเทศไทยโดยกรมควบคุมมลพิษตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๔๕ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ พบว่า จํานวนร้อยละของคุณภาพน้ําดีลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๔๕ ถึง ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ต่อจากนั้นมีแนวโน้มสูงขึ้น จํานวนร้อยละของคุณภาพน้ําพอใช้สูงกว่า ปี 
พ.ศ. ๒๕๔๕ ทุกปี ส่วนจํานวนร้อยละของคุณภาพน้ําตํ่ามากลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
จนมีค่าเป็นศูนย์ต้ังแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ รายละเอียดแสดงดังในรูปที่ ๓.๔-๑ 
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รูปที่ ๓.๔-๑ รอ้ยละของคุณภาพน้ําผิวดินรายปี 
 

คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําสําคัญอยู่ในระดับตํ่าไม่เหมาะสมตอ่การนํามาใช้ประโยชน์เพื่อการ อุปโภค
บริโภค ในช่วงปี ๒๕๕๐-๒๕๕๒ แหล่งน้ําทีม่ีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี พอใช้ และเสื่อมโทรม คิดเป็น ร้อยละ 
๓๑ ๓๖ และ ๓๓ ตามลําดับ แหล่งน้ําที่มีคณุภาพเสื่อมโทรม ได้แก่ แมน่ํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง แม่น้ําท่าจีน
ตอนกลางและตอนล่าง ทะเลสาบสงขลา และลําตะคองตอนล่าง ทั้งนี้ ไม่พบแหลง่น้ําที่มีคุณภาพอยู่ใน
เกณฑ์เสื่อมโทรมมาก โดยการปนเปื้อน ของอินทรีย์สารจากน้ําเสียชุมชนเป็นสาเหตุหลักที่ทําให้แหลง่น้ําผิว
ดินมีคุณภาพเสื่อมโทรม ในส่วนของคุณภาพน้ําบาดาลในพื้นที่อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม พบว่า ยัง
เสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารมลพิษ ในป ี ๒๕๕๓ พบว่าจํานวนแหล่งน้ําที่มีคุณภาพพอใช้ขึ้นไป (แหล่งน้ํา
ประเภทที่ ๓ ใช้ประโยชนเ์พื่อการเกษตร และแหล่งน้ําประเภทที่ ๒ ใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค
และอนุรักษ์สตัว์น้ํา) มีจํานวนลดลง และมีแหล่งน้ําที่มคีุณภาพเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๓๓ ในปี 
๒๕๕๒ เป็นร้อยละ ๓๙ ในปี ๒๕๕๓ เนื่องจากในช่วงปีที่ผ่านมาเกิดปัญหาทั้งภาวะแล้งในช่วงต้นปีและ
ปัญหาน้ําท่วมในช่วงปลายปี น้ําบาดาลส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้บริโภค มีปัญหาน้ําบาดาลเค็ม
บางพื้นที่ และเริ่มพบปัญหาการปนเปื้อนของน้ําใต้ดินและน้ําบาดาลที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย ์เช่น การ
ลักลอบทิ้งกากของเสีย การรั่วไหลของสารเคมี การฝังกลบขยะมูลฝอยโดยไม่ถูกหลักวิชาการ การทํา
เหมืองแร่ และการเกษตรกรรม เป็นต้น 
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๓-๒๗ 

ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้มีการลงทุนก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียรวมของ
ชุมชนเป็นงบประมาณรวมทั้งสิ้น ๘๓,๐๐๐ ล้านบาท รวมท้ังหมด ๑๐๑ แห่ง ก่อสร้างแล้วเสร็จจํานวน ๙๐ 
แห่ง กําลังก่อสร้าง ๑๐ แห่ง และชะลอการก่อสร้าง ๑ แห่งในจังหวัดสมุทรปราการ สามารถรองรับน้ําเสีย
ได้ ๓.๒ ล้าน ลบ.ม. /วัน โดยเป็นระบบ ซึ่งอยู่ในภายใต้ความรับผิดชอบของ อปท. ระดับเทศบาล ๘๗ แห่ง 
องค์การบริหารจัดการส่วนจังหวัด (อบจ.) ๑ แห่ง องค์การบริหารจัดการส่วนตําบล (อบต.) ๒ แห่ง เมือง
พัทยา ๒ แห่ง จ. สมุทรปราการ ๑ แห่ง และ กทม. ๘ แห่ง 
 
๓.๕ การจัดการทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน 
 

๓.๕.๑ สภาพทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน 
 

           ทรัพยากรที่ดินเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญในการดํารงชีพของมนุษย์ ประเทศไทยเป็น
ประเทศเกษตรกรรมที่ต้องใช้ที่ดินเป็นปัจจัยหลัก  การเพิ่มขึ้นของประชากร  ประกอบกับความต้องการใช้
ที่ดินเพื่อใช้ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจสาขาอื่นก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น เช่น การพัฒนาเมือง เขตอุตสาหกรรม 
เป็นต้น ดังนั้น ปัญหาที่เกิดขึ้นในการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การนําพ้ืนที่ที่เหมาะสมทางการเกษตรมาใช้ใน
การขยายเมือง การนําพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการเกษตรมาใช้ในการเกษตร การใช้ประโยชน์จากที่ดินที่ไม่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ทําให้เกิดปัญหาความเสื่อมโทรมของดิน ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม
ต่อเกษตรกร ชุมชนและประเทศชาติ ปัญหาของทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินจึงแยกได้ ๒ ประการคือ 
ปัญหาความเสื่อมโทรมของดินและปัญหาการใช้ที่ดิน 
 

           ๑)  ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน มีสาเหตุทั้งที่เกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการใช้ที่ดินที่
ไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตัวอย่างของปัญหา เช่น การชะล้างพังทลายของดิน ดินขาดอินทรีย์ และปัญหา
ที่เกิดจากสภาพธรรมชาติของดินร่วมกับการกระทําของมนุษย์ เช่น ดินเค็ม ดินเปรี้ยว ดินอินทรีย์ (พรุ) ดิน
ทรายจัด และดินต้ืน พ้ืนที่ดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรมของประเทศไทย ได้แก่ 
การชะล้างพังทลายของดิน ๑๐๘.๘๗ ล้านไร่ พ้ืนที่ที่มีปัญหาการชะล้างพังทลายของดินมากที่สุดคือ 
ภาคเหนือ ดินขาดอินทรียวัตถุ ๙๘.๗๐ ล้านไร่ ปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุประมาณร้อยละ ๗๗ อยู่ในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ทางด้านเกษตรกรรม ๒๐๙.๘๔ ล้านไร่ ซึ่งส่วน
ใหญ่อยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนดินเค็ม ดินกรดและดินค่อนข้างเป็นทราย อยู่ใน
พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สําหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินไม่ถูกต้องตามศักยภาพ คิดเป็นพื้นที่ ๓๕.๖๐ 
ล้านไร่  

 
สภาพปัญหาทรัพยากรดิน 

พ้ืนที่ (ล้านไร่) 

ภาคเหนือ 
ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต้ รวม 

๑. ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ๕๓.๙๖ ๑๗.๘๗ ๒๖.๒๐ ๑๐.๘๔ ๑๐๘.๘๗ 
๒. ปัญหาดินขาดอินทรียวัตถุ ๑๐.๒๐ ๗๕.๗๐ ๑๐.๙๐ ๑.๙๐ ๙๘.๗๐ 
๓. ดินที่มีปัญหาต่อการใช้ประโยชน์ 
ทางด้านเกษตรกรรม 

๗๑.๓๙ ๗๕.๓๐ ๓๗.๔๐ ๒๕.๗๕ ๒๐๙.๘๔ 

    ๓.๑ ดินเค็ม - ๑๗.๘๐ ๑.๖๐ ๒.๓๐ ๒๑.๗๐ 
    ๓.๒ ดินเปรี้ยวจัด - - ๓.๒๘ ๐.๘๙ ๔.๑๗ 
    ๓.๓ ดินกรด ๑๒.๓๘ ๒๗.๑๑ ๑๑.๒๒ ๑๓.๕๖ ๖๔.๒๗ 
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    ๓.๔ ดินอินทรีย์ (พรุ) - - - ๐.๒๗ ๐.๒๗ 
    ๓.๕ ดินทรายจัด ๐.๘๖ ๒.๖๐ ๒.๓๐ ๑.๒๑ ๖.๙๗ 
    ๓.๖ ดินค่อนข้างเป็นทราย ๑.๕๔ ๓๐.๘๕ ๔.๖๕ ๒.๕๖ ๓๙.๖๐ 
    ๓.๗ ดินต้ืน ๑๓.๐๙ ๑๕.๕๓ ๙.๒๔ ๓.๑๑ ๔๐.๙๗ 
    ๓.๘ ดินบนพื้นที่สูง ๕๕.๙๐ ๘.๕๐ ๑๖.๓๐ ๑๕.๔๐ ๙๖.๑๐ 
๔. การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ไม่ถูกต้องตามศักยภาพ 

๖.๒๐ ๒๑.๒๐ ๓.๙๐ ๔.๓๐ ๓๕.๖๐ 

 
         ๒)  การใช้ที่ดินนั้นไม่คงที่   มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา กรมพัฒนาที่ดินได้ศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินของประเทศไทยโดยการแปลภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลดาวเทียม และการ
ตรวจสอบในสนาม ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ ๒๕๒๙ ๒๕๔๑   ๒๕๔๔ ๒๕๕๐ และ ๒๕๕๒ พบว่าพ้ืนที่ป่าไม้ลดลง
จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๔  และเริ่มคงที่และเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ พ้ืนที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้น จนถึงปี 
พ.ศ. ๒๕๕๔  และเริ่มลดลงในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  รวมทั้งพื้นที่ชุมชนที่เพิ่มขึ้นประมาณ ๘ เท่าตัวจาก พ.ศ. 
๒๕๒๓ ถึง พ.ศ. ๒๕๔๔ และยังคงเพิ่มขึ้นอีก ๐.๓ เท่าในปี พ.ศ. ๒๕๕๒ อย่างไรก็ตามเป็นที่น่าสังเกตว่า
ต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๒๙ - พ.ศ. ๒๕๕๒ พ้ืนที่นาได้ลดลงประมาณ ๑๔.๓ ล้านไร่ พ้ืนที่นาที่ลดลงนั้นถูกเปลี่ยน
สภาพไปเป็นโรงงานอุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย สนามกอล์ฟ รีสอร์ท รวมถึงการเปลี่ยนเป็นการปลูกไม้ยืนต้น
แทน  
 
             สําหรับการถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร ภาครัฐได้มีการปฏิรูปที่ดินมาต้ังแต่ พ.ศ. ๒๕๑๘ แต่
จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังยากที่จะกล่าวว่าประสบความสําเร็จ หนึ่งในปัญหาหลายๆ ประการที่เกิดขึ้นก็คือ 
บุคคลที่ได้รับการจัดสรรที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินมิใช่เกษตรกรที่ยากจนขาดแคลนที่ดินทํากิน แต่กลับ
กลายเป็นบุคคลอ่ืน เช่น พ่อค้า นักธุรกิจ มากไปกว่านั้น เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินส่วนใหญ่นําที่ดิน
ที่ได้รับไปจํานองหรือขายทิ้ง ทําให้สูญเสียที่ดินไปเป็นจํานวนมาก ในประเทศไทยการปฏิรูปที่ดินเป็นเพียง
นโยบายที่นําเอาพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมมาให้เกษตรกรทําประโยชน์ แต่มิได้มีมาตรการที่ทําให้เกิดการกระจาย
การถือครองที่ดิน เมื่อการปฏิรูปที่ดินไม่นํามาซึ่งการกระจายการถือครองที่ดิน ภาพที่ขัดแย้งภายใน
สังคมไทยก็คือว่ามีบุคคลจํานวนน้อยถือครองที่ดินปริมาณมหาศาล แต่เกษตรจํานวนมากถือครองที่ดิน
เพียงเล็กน้อย เมื่อปราศจากมาตรการที่ทําให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน ความพยายามที่จะเข้า
ครอบครองที่ดินก็เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทั้งโดยวิธีการที่ถูกและผิดกฎหมาย และเป็นแรงกดดันหนึ่งที่ทําให้
เกษตรกรรายย่อยสูญเสียที่ดินไป สําหรับผลการดําเนินงานปฏิรูปที่ดินต้ังแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๔๗ ได้มอบ
หนังสือให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.๔-๐๑) ประเภทที่ดินของรัฐเป็นพื้นที่ ๒๔.๔๑ ล้านไร่  
  
            สําหรับพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรของประเทศไทยในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๔๒ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงมากนัก ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรประมาณ ๑๒๓.๕๙ ล้านไร่ และในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรประมาณ ๑๓๑.๓๔ ล้านไร่ พ้ืนที่ถือครองทางการเกษตรมี
แนวโน้มลดลงโดยตลอด สําหรับจํานวนครัวเรือนเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
   
            การประเมินการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยกรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งได้พิจารณาเฉพาะ
ปัญหาที่สําคัญ ได้แก่  
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๓-๒๙ 

            ๑)    การประเมินการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินที่เกิดจากการชะล้างพังทลาย โดยใช้ปุ๋ย
เพื่อทดแทนความอุดมสมบูรณ์ของธาตุอาหารในดินที่สูญเสียไป (Replacement cost) เนื่องจากประเทศ
ไทยมีพ้ืนที่ที่เกิดการสูญเสียดินประมาณ ๑๐๘.๘๗ ล้านไร่ ส่วนมากเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ที่มีอัตราการ
ชะล้างพังทลายดินในระดับปานกลางถึงรุนแรงมาก หรือมีอัตราการสูญเสียดินประมาณ ๒-๕๐ ตันต่อไร่ต่อ
ปี  ซึ่งข้อมูลที่ใช้ในการคํานวณมูลค่าการสูญเสียธาตุอาหาร คือ ข้อมูลอัตราการสูญเสียปุ๋ยในพื้นที่
เพาะปลูกพืชไร่ในแต่ละภาค ตามชนิดของปุ๋ย จากการสํารวจการพัดพาปุ๋ยของพื้นที่เพาะปลูกพืชไร่ในแต่
ละภาคของเดชาและคณะ (๒๕๔๐) ข้อมูลพ้ืนที่เพาะปลูกพืชไร่จากสถิติการเกษตรรายปีจาก สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และข้อมูลราคาปุ๋ยยูเรีย (ข้อมูลจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร) ปุ๋ยซุปเปอร์
ฟอสเฟต และปุ๋ยโปแตสเซี่ยมคลอไรด์ (ข้อมูลสถิติปริมาณและมูลค่าการนําเข้า ของกรมศุลกากร) จากการ
คํานวณต้นทุนการสูญเสียธาตุอาหารจากการพังทลายของดินมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๕,๐๑๕ ล้านบาทต่อปี 
 
           ๒)  การประเมินการสูญเสียความอุดมสมบูรณ์จากดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัญหาดิน
เค็มส่วนหนึ่งเกิดมาจากการใช้ที่ดิน การปลูกพืช การสร้างอ่างเก็บน้ํา การตัดถนน การตัดไม้ทําลายป่า 
กิจกรรมเหล่านี้มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระดับน้ําใต้ดิน คือ ยกระดับน้ําใต้ดินสูงขึ้นทําให้ละลายเกลือซึ่งอยู่
ตามธรรมชาติใต้ดินขึ้นมาบนผิวดินจึงทําให้เกิดปัญหาดินเค็มส่งผลให้ไม่สามารถปลูกพืชได้ ในบางพื้นที่
ปลูกพืชได้แต่ผลผลิตลดลง และรายได้ลดลง เป็นต้น พ้ืนที่ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่ากับ ๑๗.๘ 
ล้านไร่ แบ่งเป็น ๓ ระดับความเค็ม เนื่องจากพื้นที่ดินเค็มระดับน้อยเป็นพื้นที่ที่สามารถปลูกพืชบางชนิดได้
และเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดินได้เผยแพร่ความรู้และวิธีการในการจัดการพื้นที่ดินเค็ม ดังนั้นจึงคํานวณ
ต้นทุนความเสียหายจากดินเค็มระดับมากและปานกลางซึ่งมีพ้ืนที่รวมกัน ๕.๒ ล้านไร่ ข้อมูลต้นทุนความ
เสียหายจากดินเค็มจากการศึกษาของ Hall, N. et al. (๒๐๐๔) ที่ศึกษาผลกระทบจากดินเค็มต่อรายได้
ทางการเกษตรในจังหวัดกาฬสินธ์ุ และจังหวัดนครราชสีมา ในช่วงเวลา ๓๐ ปี คือ รายได้ลดลง ๔๘๔.๑๔ 
บาทต่อไร่ต่อปี (ราคา ณ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗) จากการคํานวณต้นทุนการสูญเสียรายได้จากดินเค็มในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่ามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๒,๕๑๘ ล้านบาทต่อปี 
 
             ๓)  ธรณีพิบัติภัย ได้แก่ ดินถล่ม แผ่นดินไหว หลุมยุบ และการกัดเซาะชายฝั่งทะเล เป็นภัย
ธรรมชาติที่สร้างความเสียหายแก่ประชาชน ทรัพยากรธรรมชาติ และเศรษฐกิจ ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น 
โดยเฉพาะแผ่นดินถล่ม ซึ่งร้อยละ ๒๑ ของพื้นที่ประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อดินถล่มในระดับสูง  ดินถล่ม
เกิดจากสาเหตุตามธรรมชาติและกิจกรรมของมนุษย์ โดยกิจกรรมของมนุษย์มีส่วนเร่งให้เกิดมากขึ้น เช่น 
การตัดไม้ทําลายป่า การปลูกพืชในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง การตั้งบ้านเรือนตามหุบเขาหรือตามทางน้ํา 
การปลูกสร้างสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ํา เป็นต้น สําหรับการประเมินมูลค่าความเสียหายจากดินถล่มเป็น
มูลค่าความเสียหายที่รวบรวมโดยกรมทรัพยากรธรณี ครอบคลุมความเสียหายของทรัพย์สิน บ้านเรือน 
ถนน สถานที่ราชการ และทรัพย์สินอื่นๆ แต่ไม่ได้คํานึงถึงความสูญเสียชีวิต พบว่า มีมูลค่าความเสียหาย
เฉลี่ยเท่ากับ ๑๕๗ ล้านบาทต่อปี 
 

              รวมมูลค่าความเสียหายโดยรวมด้านทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน จากปัญหาการพังทลายของ
หน้าดิน ปัญหาดินเค็ม และปัญหาดินถล่ม พบว่า มีมูลค่าความเสียหายเท่ากับ ๗,๔๗๗ ล้านบาทต่อปี 
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๓-๓๐ 

๓.๕.๒ การดําเนินนโยบายในปัจจุบันด้านทรัพยากรดินและการใช้ที่ดิน 
  

 การดําเนินนโยบายในปัจจุบันด้านทรัพยากรดินและการใช้ที่ดินและผลการดําเนินงานที่สําคัญมี
ดังนี้ 

๑)  การเร่งรัดจัดทําแนวเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยภาครัฐได้ให้ความสําคัญกับดําเนินการ
จัดแบ่งประเภทที่ดินระหว่างที่ดินของรัฐและเอกชนให้ชัดเจน เพื่อแก้ไขปัญหาข้อพิพาทระหว่างราษฎร
และหน่วยงานภาครัฐและป้องกันปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ โดยดําเนินการจัดทําฐานข้อมูลแนวเขตที่ดิน
ของรัฐประเภทต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับประกาศของกฎหมายและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในอดีต จากฐานข้อมูล
แผนที่ภาพถ่ายทางอากาศก่อนและหลังการประกาศกฎหมายแต่ละฉบับ จัดทําฐานข้อมูลแผนที่ภาพถ่าย
ทางอากาศปี พ.ศ. ต่างๆ ซึ่งจะทําให้ประเทศไทยมีคลังข้อ 

มูลแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสําหรับใช้ในการพิสูจน์สิทธิในที่ดินและตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของ
รัฐ รวมทั้งศึกษาออกแบบจัดทําฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ แก้ไขปัญหาการบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ รวมทั้งให้ความสําคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบ
นิเวศเพื่อรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี การเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล นําไปสู่
การมีสุขภาวะที่ดีและเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 

๒)  การจัดต้ังกองทุนธนาคารที่ดิน เมื่อปี ๒๕๕๒ เครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทยได้
นําเสนอต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้แก้ไขปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎร โดยเสนอให้มีการดําเนินการ
จัดต้ังกองทุนธนาคารที่ ดินเพื่อเป็นองค์กรที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่ ดินโดยตรง 
คณะกรรมการอํานวยการเพื่อแก้ไขปัญหาของเครือข่ายปฏิรูปที่ดินแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินเอกชนปล่อยทิ้งร้าง และเหมืองแร่ ยกร่างพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)พ.ศ. .... ซึ่งเป็นองค์กรในสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี และรัฐบาลได้มอบหมายให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ได้มีมติอนุมัติในหลักการร่างพระราช
กฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งให้
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 

 

๓)  การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ํา โดยดําเนินการให้ 
เกษตรกรมีกรรมสิทธ์ิหรือสิทธิในที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมอย่างทั่วถึง อาทิ ๑) ออกหนังสืออนุญาตให้
เข้าทําประโยชน์ในที่ดิน (กสน.๓) ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ ๒) ออกหนังสือแสดงการทําประโยชน์ (กสน.
๕) ให้แก่สมาชิกนิคมสหกรณ์ ๓) จัดให้เกษตรกรเข้าทําประโยชน์ในที่ดินทํากิน มอบเอกสารสิทธิ ส.ป.ก. 
๔-๐๑ แก่เกษตรกร ซึ่งแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ ที่ดินรัฐ แยกเป็นที่ดินทํากิน ที่ดินชุมชน และที่ดินเอกชน 
เป็นต้น 
 

๔)  การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ปรับปรุงคุณภาพดิน โดยพัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่ดิน ดินกรด และดินเค็ม การ
แก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยส่งเสริมการใช้ปูนมาร์ลเพื่อเพิ่มผลผลิตพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว การปรับปรุงพื้น
ที่ดินกรดในพื้นที่ไม้ผลโดยการส่งเสริมการใช้โดโลไมท์ และการฟื้นฟูพัฒนาพื้นที่ดินเค็ม โดยเพิ่มผลผลิต
ข้าวในพื้นที่ดินเค็มน้อยและปานกลาง ปลูกไม้ยืนต้นเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของดินเค็ม และจัดระบบ
การใช้น้ําเพื่อลดน้ําใต้ดินบนพื้นที่รับน้ําจํานวน ๑๔๙,๕๘๐ ไร่ บริหารจัดการน้ําใต้ดินและน้ําบาดาลเพื่อ
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ป้องกันการซึมผ่านของน้ําเค็มจากใต้ดิน สํารวจธรณีฟิสิกส์ โดยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า เพื่อวานแผน
เจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ดินเค็ม การทําบ่อบําบัดและกักเก็บน้ําเค็มสํารวจพื้นที่ดินเค็มและปรับปรุงคุณภาพ
ดิน รวมทั้งทดลองการปรับสภาพดินเค็มด้วยแร่เบนทอไนต์ ดินนาหว้าและแกลบ ในแปลงนาข้าวสาธิต ซึ่ง
ผลผลิตของข้าวอยู่ในเกณฑ์ที่ดี นอกจากนั้น มีการดําเนินการพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะได้แก่ ลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา การฟื้นฟูพ้ืนที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา และการฟื้นฟูลุ่มน้ําแม่ตาว ดําเนินการได้รวม 
๓๑,๖๕๙ ไร่ 
 

๕)  การดําเนินการตามนโยบายโฉนดชุมชน รัฐบาลได้ให้สําคัญอย่างยิ่งกับจัดหาที่ดินทํากิน
ให้แก่ เกษตรกรยากจนในรูปของธนาคารที่ดิน และเร่งรัดการออกเอกสารสิทธิให้แก่เกษตรกรยากจนและ
ชุมชนที่ทํากินอยู่ในที่ดินของรัฐที่ไม่มีสภาพป่าแล้วในรูปของโฉนดชุมชน รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาการ
เกษตรในรูปของนิคมการเกษตรโดยได้มีการออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนด
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กําหนดให้มี
คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน หรือ ปจช. ให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนนโยบายการ
ดําเนินงานโฉนดชุมชน โดยในระยะเริ่มแรก ปรากฏว่า มีชุมชนได้ย่ืนคําขอดําเนินงานโฉนดชุมชน จํานวน 
๑๒๑ ชุมชน ๒๔,๑๒๕ ครัวเรือน ๙๙,๐๒๖ คน และเป็นที่ดินที่ขอออกโฉนดชุมชน คิดเป็นเนื้อที่ 
๕๓๖,๘๓๗ ไร่ ๙๑ ตารางวา 
 

๓.๖ การจัดการพื้นที่ชุ่มน้ํา  
 

๓.๖.๑ สภาพทั่วไปพื้นที่ชุ่มน้ํา  
 

         พ้ืนที่ชุ่มน้ําหมายถึง  “พ้ืนที่ลุ่ม พ้ืนที่ราบลุ่ม พ้ืนที่ลุ่มช้ืนแฉะ พ้ืนที่ฉ่ําน้ํา มีน้ําท่วมขัง พ้ืนที่พรุ 
พ้ืนที่แหล่งน้ําทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย์สร้างขึ้น ทั้งที่มีน้ําขังหรือท่วมอยู่ถาวรและชั่วคราว 
ทั้งที่เป็นแหล่งน้ํานิ่งและน้ําไหล ทั้งที่เป็นน้ําจืด น้ํากร่อย และน้ําเค็ม รวมไปถึงพื้นที่ชายฝั่งทะเล และพื้นที่
ของทะเลในบริเวณซึ่งเมื่อน้ําลดลงต่ําสุดมีความลึกของระดับน้ําไม่เกิน ๖ เมตร” สถานการณ์และแนวโน้ม
ของกลุ่มสายพันธุ์หลักที่พ่ึงพาพื้นที่ชุ่มน้ํา 
 

กลุ่มสายพันธ์ุ สถานการณ์และแนวโน้ม 
นกน้ํา (Water birds) นกน้ําจํานวน ๑,๑๓๘ ชนิดมีแนวโน้มท่ีจะลดลงถึงร้อยละ ๔๑ สายพันธุ์นกจํานวน 

๙๖๔ ชนิดต้องพึ่งพาพื้นที่ชุ่มน้ําเป็นส่วนใหญ่ ในจํานวนนี้ มี ๒๐๓ ชนิด(ร้อยละ 
๒๑) ได้สูญพันธ์ไปแล้วหรือถูกคุกคาม 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม (Mammal) ชนิดพันธ์พืช/สัตว์ท่ีพึ่งพาระบบนิเวศน้ําจืดมากกว่า ๑ ใน ๓ หรือร้อยละ๓๗ ถูก
คุกคามอยู่ท่ัวโลกเช่น สัตว์ทะเลจําพวกพะยูนโลมาน้ําจืด ตาม  
IUCN Red List  

ปลาน้ําจืด (Freshwater fish) ร้อยละ ๒๐ ของสายพันธุ์กว่า ๑๐,๐๐๐ ชนิดท่ัวโลก ถูกคุกคาม ใกล้สูญพันธุ์หรือ 
สูญพันธุ์ ไปเมื่อเกือบ ๑๐ ปีท่ีแล้ว 

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา 
(Amphibians) 

๑ ใน ๓ หรือ ๑,๘๕๖สายพันธุ์ ถูกคุกคามจนสูญพันธุ์ โดยส่วนใหญ่จํานวน ๙๖๔
สายพันธุ์มีถิ่นที่อยู่อาศัยในแหล่งน้ําจืด 

สัตว์เลื้อยคลานจําพวกเต่า 
 

เต่าน้ําจืดอย่างน้อยร้อยละ ๕๐ จากจํานวน ๒๐๐ สายพันธุ์ท่ัวโลกถูกคุกคาม เต่า
น้ําจืดใน Asia จํานวนกว่าร้อยละ ๗๕ รายงานไว้ว่าถูกคุกคาม เช่นกัน รวมทั้ง๑๘ 
สายพันธุ์ ท่ีได้รับอันตรายขั้นวิกฤติ โดยมี ๑ สายพันธุท่ีกาํลังสูญพันธุ์ 
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๓-๓๒ 

 

83%

17%

พื้นท่ีชุมนํ้าตามธรรมชาติ
นาขาว

93.25%

6.75%

พ้ืนท่ีปาไม, เกษตรกรรม, ชุมชน ฯลฯ
พ้ืนท่ีชุมนํ้า

 
 
              ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุ่มน้ําในประเทศไทย พบนกอย่างน้อย ๗๕๕ ชนิด(CR ๒๘ 
ชนิด EN ๕๑ ชนิด) พบปลาอย่างน้อย ๘๒๔ ชนิด(CR ๓๒ ชนิด) พบพืชอย่างน้อย ๘๓๖ ชนิด พบสตัว์เลี้ยง
ลูกด้วยนมอย่างน้อย ๓๒ ชนิด พบสัตว์เลื้อยคลานอย่างน้อย ๒๙ ชนิด    ประเภทและจํานวนของพื้นที่ชุ่ม
น้ําในประเทศไทยมีดังนี้  
 

ประเภท จํานวน(พ้ืนที่) 
คลอง ลําธารและแม่น้ํา ๒๕,๐๐๘ 
ทะเลสาบ ๑๔,๑๒๘ 
พื้นที่ลุ่มชื้นและพื้นที่ราบลุ่ม ๑,๙๙๓ 
ทะเล ชายฝั่งและปากแม่น้ํา ๑,๒๕๖ 
ท่ียังไม่ได้จําแนก ๒๖๘ 
รวม ๔๒,๖๕๓ 

 
              การคุกคามและปัญหาของพื้นที่ชุ่มน้ําที่เกิดขึ้นพอสรุปได้ดังนี้ 
              ๑) หนอง บึงและทะเลสาบ คือ การขุดลอก การฝังกลบและการปรับปรุง      
              ๒) แม่น้ํา คือ การรุกล้ําริมฝั่งแม่น้ํา การก่อสร้างเขื่อนในแม่น้ํา      
              ๓) ป่าพรุ คือ การเปลี่ยนแปลงป่าพุไปทําการเกษตร การฝังกลบถมเพื่อก่อสร้างโรงงาน
อุตสาหกรรมและไฟป่า       
              ๔) เกาะและชายหาด คือ การรุกล้ําเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวเกินศักยภาพและมลพิษทางน้ํา      
              ๕) ป่าชายเลน คือ การทํานากุ้ง การก่อสร้างท่าเรือและถนน 
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              ๖) หญ้าทะเลและปะการัง คือ สารเคมีจากการเกษตร กิจกรรมการท่องเที่ยวที่ไม่รับผิดชอบ 
เช่น การทิ้งสมอในพื้นที่อ่อนไหว นักท่องเที่ยวยํ่าไปในแนวปะการังและหญ้าทะเล การลักลอบจับปลาอย่าง
ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมไปถึงการใช้แห อวน 
              นโยบายการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําของประเทศไทยสรุปได้ดังนี้ 
              ๑) สร้างจิตสํานึกให้ตระหนักในความสําคัญและคุณค่าของพื้นที่ชุ่มน้ํา      
              ๒) การจัดการและประสานความร่วมมือในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ํา    
              ๓) เสริมสร้างสมรรถนะและอัตรากําลังของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง       
              ๔) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการศึกษาและวิจัยเพื่อใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน      
              ๕) กําหนดเงื่อนไขการใช้ประโยชน์และสิทธิในการถือครองที่ดิน 
              ๖) ส่งเสริมการใช้มาตรการทางกฎหมายและเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 
              ๗) ส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ําระหว่างประเทศ 
              มติ ครม. วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ได้ขึ้นทะเบียนบัญชีพ้ืนที่ลุ่มน้ําที่สําคัญดังนี้ 
              ๑) ระดับนานาชาติ ๖๙ แห่ง  
              ๒) ระดับชาติ ๔๗ แห่ง  
              ๓) ระดับท้องถิ่น ๑๙,๒๙๕ แห่ง 
 

ภาค จํานวน (แห่ง) 
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ 

เหนือ ๘ ๙ 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๓ ๑๒ 
กลางและตะวันออก ๑๕ ๒๓ 
ใต้ ๓๓ ๓ 

รวม ๖๙ ๓๗ 
 
๓.๖.๒ ปัญหาพื้นที่ชุ่มน้ํา   
 
 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ชุ่มน้ําครอบคลุมพ้ืนที่ไม่ตํ่ากว่า ๓๖,๖๐๐ ตร.กม. หรือประมาณ ๒๒ ล้านไร่ 
แต่พ้ืนที่ชุ่มน้ําส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแต่อย่างใด  แม้ว่าทางสํานักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะได้ทําการขึ้นทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ําดังกล่าวและจําแนกประเภท
ตามระดับความสําคัญไว้แล้วแต่ก็ไม่มีอํานาจในการบริหารจัดการพื้นที่ดังกล่าว  ดังนั้นจึงมีพ้ืนที่ชุ่มน้ํา
บางส่วนเท่านั้นที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเนื่องจากอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ประเภทต่างๆ เช่น อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เป็นต้น  ด้วยเหตุนี้จึงทําให้พ้ืนที่ชุ่มน้ําหลายแห่ง
กําลังถูกคุกคามด้วยการบุกรุกหรือใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม   
 
 ๑) ปัญหาด้านพื้นที่ชุ่มน้ําที่พบในปัจจุบัน ได้แก่  
 
  ๑.๑) การสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ําในเชิงปริมาณ เช่น สูญเสียพ้ืนที่ และปริมาณในการกักเก็บ
น้ําของพื้นที่ชุ่มน้ํา อันเนื่องมาจากการถมพื้นที่ สร้างคันคูหรือฝายล้อมรอบพื้นที่ เช่น บริเวณหนองเล็ง
ทรายและหนองฮ่างในลุ่มน้ําโขง (เหนือ)  และบริเวณหนองปลาคูณในลุ่มน้ํามูล  การบุกรุกพ้ืนที่หนองน้ํา



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                                  รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา                                                                        บทที่ ๓ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

๓-๓๔ 

บริเวณที่ราบลุ่มน้ํายม และที่ราบลุ่มภาคกลางตอนล่างบริเวณลุ่มน้ําเจ้าพระยา ลุ่มน้ําป่าสัก และลุ่มน้ําท่า
จีน  รวมทั้งการตื้นเขินของบึงบอระเพ็ด ทําให้ปริมาณการกักเก็บน้ําของพื้นที่ดังกล่าวลดลง และการบุกรุก
ป่าบุ่งป่าทามบริเวณริมแม่น้ํามูล เพื่อปลูกยูคาลิปตัส เป็นต้น 
  ๑.๒) การสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ําในเชิงคุณภาพ ซึ่งเป็นผลทําให้พ้ืนที่ดังกล่าวสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในเชิงอุทกวิทยาและนิเวศวิทยา อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตาม
สภาพธรรมชาติ ซึ่งจะทําให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างช้าๆ แต่พฤติกรรมของมนุษย์และกิจกรรมต่างๆ ที่
กระทําในพื้นที่ชุ่มน้ําหรือบริเวณใกล้เคียงจะเร่งให้เกิดการเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว เช่น การปล่อยน้ําเสีย
ของโรงงานอุตสาหกรรมทําให้เกิดปัญหาน้ําเน่าเสียบริเวณลําน้ําห้วยเสือเต้นในลุ่มน้ําชี และหนองกอมเกาะ 
ในลุ่มน้ําโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ปัญหาการใช้ตาข่ายขนาดเล็กจับปลาและการช็อกปลาด้วยไฟฟ้า
ทําให้จํานวนสัตว์น้ําบริเวณหนองฮ่างในลุ่มน้ําโขง (เหนือ) และทะเลสาบสงขลาลดลงอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 
 
 ๒) สาเหตุของปัญหาการบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ํา  สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  

  ๒.๑)  ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ทราบถึงความสําคัญและเห็นถึงความจําเป็นของการมีพ้ืนที่
ชุ่มน้ําอยู่ในชุมชน ประกอบกับจํานวนประชากรที่เพิ่มมากขึ้นทําให้ความต้องการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่ม
สูงขึ้น จึงมีความต้องการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ชุ่มน้ํา ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพเป็นพื้นที่รกร้าง พ้ืนที่ว่างเปล่า 
หรือพื้นที่สาธารณประโยชน์ในชุมชนเพื่อใช้ในกิจกรรมการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

  ๒.๒)  พ้ืนที่ชุ่มน้ําบางแห่งเป็นพื้นที่ที่เอกชนมีเอกสารสิทธ์ิ เช่น ที่ราบลุ่มน้ํายม ที่ราบลุ่มน้ํา
เจ้าพระยาและท่าจีน เป็นต้น จึงถูกใช้ประโยชน์ไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ไม่ถูกต้อง หรือไม่เหมาะสม
เนื่องจากความไม่รู้ของเจ้าของพื้นที่ เช่น การระบายน้ําออกจากพ้ืนที่ชุ่มน้ําเพื่อปรับถมพ้ืนที่สําหรับเป็นที่
อยู่อาศัยหรือใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรม  การชักน้ําเค็มเข้ามาในแผ่นดินเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา การ
ขยายตัวของชุมชนเมือง และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา และ
การเปลี่ยนแปลงเส้นทางน้ํา เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบโดยรวมกับระบบนิเวศ และวิถีชีวิต
ของชุมชนในท้องถิ่น   
  ๒.๓)   ขาดองค์กรหลักที่มีอํานาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการพื้นที่ ชุ่มน้ําที่ชัดเจน 
เนื่องจากที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีองค์กรหลายองค์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน แต่ยังขาดความ
สอดคล้องในการปฏิบัติงาน เนื่องจากแต่ละหน่วยงานมีภารกิจหลัก รวมทั้งกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้องยัง
ไม่มีประสิทธิผลในการบังคับใช้ และไม่เอื้อประโยชน์ต่อการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ําอย่างยั่งยืน 
 
๓.๗ สรุปการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  
 
 จากการรวบรวมและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับ
ด้านน้ํา  เพื่อใช้ประกอบการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ สามารถสรุปได้ดัง
ตารางที่ ๓.๗-๑  

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                                  รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา                                                                        บทที่ ๓ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

๓-๓๕ 

ตารางที่ ๓.๗-๑ สรุปประเด็นสําคัญเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 

ประเด็น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ผลต่อทิศทางการจัดการทรัพยากรน้ํา 
๑ .  การจัดการ
ต้นน้ําและป่าไม้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

๑.๑ พื้นที่ป่าไม้ต้นน้ํายังคงมีแนวโน้ม
ลดลง  โดยเฉพาะในภาคเหนือและ
ภาคใต้เพื่อทําการเกษตรและพื้นที่อยู่
อาศัย   มีผลต่อการเปลี่ ยนแปลง
ปริมาณน้ําท่าและความรุนแรงของ
อุทกภัยและภัยแล้ง 
๑.๒ มีการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่
ต้นน้ํามากขึ้น เช่น สวนป่ายูคาลิปตัส  
และสวนป่ายางพารา  เป็นต้น   
๑.๓ นโยบายและกฎหมายที่ยังไม่มี
ข้อสรุปในการปฏิบัติท่ีชัดเจน   
๑ .๔ ความไม่สอดคล้องกันในด้าน
นโยบายการจัดการป่าไม้และการ
พัฒนาแหล่งน้ํา 

๑.๑ ความถี่และความรุนแรงของน้ําหลาก  โคลนถล่ม  
และการขาดแคลนน้ําในฤดูแล้ง  โดยเฉพาะในภาคเหนือ
และภาคใต้ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ต้นน้ําสูง 
 
 
 
๑.๒ มีการใช้ประโยชน์ท่ีดินด้านเศรษฐกิจในพื้นที่ต้นน้ํา
และป่าไม้มากขึ้น อาจมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ปริมาณและระยะเวลาการไหลบ่าของน้ําท่า 
๑.๓ มีความต้องการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางและ
ขนาดเล็กในพื้นที่ป่าไม้ 
๑.๔ ไม่สามารถกําหนดเป้าหมายการพัฒนาน้ําต้นทุนได้
ชัดเจนในแต่ละลุ่มน้ํา 

๒ .  ก า ร แ ก้ ไ ข
แ ล ะ บ ร ร เ ท า
อุทกภัย 
 

๒.๑ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
ท่ีดินพื้นที่ต้นน้ําเพื่อการเกษตรและที่
อยู่อาศัย  ทําให้เกิดน้ําหลาก ดินถล่ม
ท่ีมีความรุนแรง  รวมทั้งยังมีชุมชนอยู่
ในพื้นที่เสี่ยงเป็นจํานวนมาก 
๒ .๒ สถานการณ์การใช้ ท่ีดินมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากอดีตมาก  ทําให้
สภาพการไหลของน้ําท่าจากพื้นที่
การเกษตรมีการเปลี่ยนแปลง 
การลดลงของพื้นที่ชุ่มน้ํา  ทางน้ํา
ธรรมชาติ  เนื่ องจากการก่อสร้ าง
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ 
๒.๓ การขยายตัวของชุมชนเมืองไม่
เหมาะสม เช่น เข้าไปอยู่ในพื้นที่ลุ่ม
หรือพื้นที่น้ําหลาก การพัฒนาท่ีกีด
ขวางหรือรุกล้ําทางระบายน้ําตาม
ธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ํา เป็นต้น ทํา
ใ ห้ มีความ เสี่ ย งมากขึ้ น  และการ
ป้องกันชุมชนจะต้องใช้งบประมาณสูง
มาก 
๒ .๔  การป้องกันอุทกภัยในพื้ นที่
การเกษตรและชุมชน  การเพิ่มพื้นที่
ป้องกันและขีดความสามารถป้องกัน
ทํา ใ ห้ มีผลกระทบในภาพรวมทั้ ง
ปริมาณน้ําและระดับน้ํา 

๒.๑ ไม่สามารถใช้ระบบการป้องกันการเกิดน้ําหลาก ดิน
ถล่มโดยตรงได้ 
 
 
 
๒.๒ สถานการณ์อาจจะมีความรุนแรงขึ้น  หากไม่มี
มาตรการในการควบคุมปัจจัยท่ีทําให้เกิดผลกระทบ
ต่างๆ เกิดขึ้น 
 
 
 
 
๒.๓ น้ําท่วมชุมชนจะมีความรุนแรงมากขึ้น หากยังไม่
สามารถจัดทําผังเมืองที่คํานึงถึงการลดความเสี่ยง
อุทกภัยและการบังคับใช้ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น การ
ใช้ประโยชน์ท่ีดินในพื้นที่เสี่ยง  การรักษาสภาพลําน้ํา
ธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ําในเขตผังเมือง การวางผัง
โครงสร้างพื้นฐานของเมืองไม่ให้กระทบต่อการระบาย
น้ํา เป็นต้น 
 
๒ .๔  ผ ล ก ร ะทบ จ ะ รุ น แ ร ง ม า ก ใ นพื้ น ที่ ท่ี มี ขี ด
ความสามารถในการป้องกันต่ํา 
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๓ . ก า ร แ ก้ ไ ข
และบรรเทาภัย
แล้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ ศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ํา 
-  แนวโน้มการพัฒนาแหล่งน้ําขนาด
ใหญ่ มี โอกาส เพิ่ มขึ้ น ได้ น้ อยมาก  
เนื่ อ งจากความไม่ เหมาะสมของ
ศักยภาพโครงการ  และผลกระทบ
ด้ านสิ่ ง แ วดล้ อมและสั ง คม   ท้ั ง
โครงการประเภทอ่างเก็บน้ําขนาด
ใหญ่และการผันน้ําข้ามลุ่มน้ํา 
-  โครงการพัฒนาแหล่ งน้ํ า ท่ี จะ
ดําเนินการในอนาคต  ส่วนใหญ่จึงเป็น
โครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก  ซ่ึง
จะเป็นการแก้ปัญหาด้านภัยแล้งและ
น้ํ า ท่ ว ม ร ะ ดั บ พื้ น ที่ เ ฉ พ า ะ ที่ อ ยู่
ใกล้เคียง    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๑ การพัฒนาน้ําต้นทุนเพิ่มในอนาคตจะเพิ่มได้ไม่มาก  
จะต้องจัดการด้านความต้องการให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพการพัฒนาหรืออาจจะต้องจัดการด้านอื่นเสริม 
ดังนี้ 
-  ลุ่มน้ําภาคเหนือ: เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ
เดิมและพัฒนาเพิ่มให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ของภาค  ท้ังทางด้านภาคบริการ  อุตสาหกรรม  และ
การเกษตร 
-  ลุ่มน้ําภาคกลาง: เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและ
แหล่งผลิตการเกษตรที่สําคัญเป็นอันดับหนึ่ งของ
ประเทศ  จําเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงของแหล่งน้ํา
ต้นทุนให้สามารถรองรับปีท่ีแล้งรุนแรงได้ 
-  ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: มีพื้นที่การเกษตร
มากแต่ปริมาณน้ําเก็บกักมีน้อยและศักยภาพการพัฒนา
ในพื้นที่ก็ไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่การเกษตร  หากจะ
พัฒนาพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ่  จะต้องพัฒนาการ
ผันน้ําและมีการปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรให้
สอดคล้องกับต้นทุนการพัฒนา 
-  ลุ่มน้ําภาคตะวันออก: ความต้องการน้ําเพื่ออุปโภค
บริโภค  อุตสาหกรรมและภาคบริการจะยังคงขยายตัว 
จึงจําเป็นที่จะต้องพัฒนาแหล่งน้ําทุกประเภทเพื่อลด
ความเสี่ยงในปีท่ีแล้งมาก ต้องมีระบบการจัดสรรน้ําท่ี
เหมาะสม เพื่อลดความขัดแย้งกับภาคการเกษตร 
-  ลุ่มน้ําภาคตะวันตก: ในภาพรวมมีการพัฒนาน้ําต้นทุน
และพื้นที่ชลประทานจํานวนมาก  แต่ยังมีพื้นที่ลุ่ม 
น้ําสาขาที่มีความเสี่ยงขาดแคลนน้ําสูง ต้องมีการพัฒนา
แหล่งน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กสนับสนุน  หาก
ดําเนินการตามแผนพัฒนาแล้ว  ความต้องการใช้น้ําภาค
อุตสาหกรรมและภาคบริการอาจจะมีข้อจํากัดในการ
พัฒนาแหล่งน้ําต้นทุนสนับสนุน 
-  ลุ่มน้ําภาคใต้: การเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชในภาคใต้
เป็นยางพาราและปาล์มน้ํามัน  ทําให้ความต้องการ
พัฒนาระบบชลประทานลดลง  แต่การขยายตัวด้านการ
บริการและการท่องเที่ยวท้ังประเภทเมืองท่องเที่ยว  
และท่ีกระจายตัวในชุมชนต่างๆจะยังคงขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง จะต้องวางแผนพัฒนาแหล่งน้ําและโครงสร้าง
พื้นฐานรองรับให้เพียงพอ 
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๔. การแก้ไข
และบรรเทา
คุณภาพน้ํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓ .๒  ถ้ าพัฒนา เพิ่ มน้ํ า ต้ นทุ นทุ ก
ประเภทเต็มศักยภาพ  คาดว่าจะมี
พื้นที่ชลประทาน ๖๐ ล้านไร่  ซ่ึงจะยัง
มีพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทาน
อีกมากกว่า ๗๐ ล้านไร่ 
๓.๓ การขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
ในชนบทได้รับการแก้ไขอยู่ในระดับดี 
  แต่ยังมีปัญหาในปีท่ีแล้งมาก ท่ียัง
ต้องมีการแจกจ่ายน้ํา  ด้านคุณภาพน้ํา
ส่วนใหญ่ยังอยู่ตํ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
สําหรับน้ําบริโภค  ในหลายพื้นที่ต้อง
ซ้ือน้ําด่ืมจากพื้นที่ใกล้เคียง  ทําให้มี
ต้นทุนในการจัดหาค่อนข้างสูง 
๓ . ๔  ก า ร ข า ด แ ค ล น น้ํ า เ พื่ อ
ภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการและ
เมืองหลัก  มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้ใน
ห ล า ยพื้ น ที่  ถ้ า ก า ร ข ย า ย ตั ว ไ ม่
สอดคล้องกับศักยภาพที่จะจัดหาน้ําได้  
จะต้องมีระบบการจัดสรรน้ําระหว่าง
กิจกรรมให้เหมาะสม 
๓.๕ แอ่งน้ําบาดาลขนาดใหญ่  ยังมี
ศักยภาพที่จะพัฒนาใช้ประโยชน์ได้
เพิ่ม 
๔.๑ ปริมาณน้ําเสียจากชุมชน  เป็น
ปริมาณน้ําเสียท่ีระบายลงสู่แหล่งน้ํา
มาก ท่ีสุ ดและจะเพิ่ มขึ้ นตามการ
ขยายตัวของประชากรและเศรษฐกิจ 
๔.๒ น้ําเสียจากการเพาะปลูก ประมง 
และปศุสัตว์ มีผลกระทบรุนแรงในฤดู
แล้ง  เนื่องจากไม่มีปริมาณน้ําเพียง
พอที่จะจัดสรรเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
๔ .๓ การเพิ่มขึ้นของโรงงานขนาด
กลางและขนาดเล็ก โดยเฉพาะพื้นที่
ตอนล่างของลุ่มน้ําเจ้าพระยา ท่าจีน 
แม่กลอง และบางปะกง 

๓.๒ การสนับสนุนพื้นที่เกษตรน้ําฝน  โดยหารูปแบบ
การพัฒนาเพื่อให้สามารถลดความเสี่ยงจากฝนน้อยหรือ
ฝนทิ้งช่วง 
 
 
๓.๓ มีความจําเป็นต้องพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กท้ังผิว
ดินและน้ําบาดาลเพิ่มเติม  เพื่อลดความเสี่ยงในปีท่ีแล้ง 
มาก  รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบน้ําสะอาดในพื้นที่
เพื่อการบริโภค 
 
 
 
 
๓.๔ การขยายความต้องการใช้น้ําในอนาคต  จะต้อง
พิจารณาศักยภาพท่ีจะพัฒนาน้ําต้นทุนเพิ่ม  ควรมีการ
วางแผนการจัดสรรน้ําระหว่างภาคการใช้น้ําต่างๆ  ท้ัง
ในระบบแหล่งน้ําและระบบลุ่มน้ํา  รองรับในกรณีแล้ง
มาก  โดยเฉพาะพื้นที่ท่ีมีการใช้น้ําต้นทุนรวมกันระหว่าง
การเกษตร  อุตสาหกรรมและบริการ 
 
๓.๕ แหล่งน้ําบาดาลจะสามารถเป็นแหล่งน้ําเสริมน้ําผิว
ดินเพื่อการเกษตร  และการใช้ในภาคเศรษฐกิจท่ีมี
ข้อจํากัดในการจัดหาน้ําสะอาดจากน้ําผิวดิน 
๔.๑ หากไม่สามารถควบคุมน้ําเสียจากชุมชนไม่ให้เกิน
ขีดความสามารถในการรองรับของแหล่งน้ําธรรมชาติ 
อาจจะต้องจัดสรรน้ําต้นทุนเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
 
๔.๒ มีผลกระทบต่อแหล่งน้ําธรรมชาติ น้ําเพื่ออุปโภค
บริโภค  ในแหล่งที่มีกิจกรรมหนาแน่นโดยเฉพาะในฤดู
แลง้ 
 
๔.๓ จะมีผลต่อคุณภาพน้ําของแหล่งน้ําในระยะยาว 
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ประเด็น แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ผลต่อทิศทางการจัดการทรัพยากรน้ํา 
๕. การจัดการ
ทรัพยากรดิน
และการใช้

ที่ดิน 
 
 
 
 

๖. การจัดการ
พ้ืนที่ชุ่มน้ํา 

 
 
 
 

๕ .๑ มีการนําพื้นที่ ท่ี เหมาะสมทาง
การเกษตรมาใช้ในการขยายเมืองและ
พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรม  
๕ .๒ การนําพื้นที่ ท่ีไม่เหมาะสมต่อ
การเกษตรมาใช้ในการเกษตร  การใช้
ประโยชน์จากท่ีดินที่ไม่เหมาะสมกับ
ชนิดดิน 
 
๖.๑ พื้นที่ชุ่มน้ําส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับ
การคุ้มครองตามกฎหมาย  ยกเว้น
พื้นที่อยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ประเภทต่างๆ 
๖.๒ มีการสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ําจากการ
สร้างคันคูหรือฝายล้อมรอบพื้นที่ 
การบุกรุกพื้นที่และการตื้นเขิน 

๕.๑ ประสิทธิภาพการผลิตลดลง  โดยเฉพาะในพื้นที่
ชลประทานที่ได้ลงทุนไว้ 
 
๕.๒ การจัดหาแหล่งน้ําเพื่อการพัฒนาการเกษตรใน
พื้นที่ดังกล่าวอาจไม่คุ้มค่าลงทุน 
 
 
 
 ๖.๑ การสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ํามีผลต่อการเกิดภัยแล้งและ
อุทกภัยในระดับพื้นที่ 
 
๖.๒ การจัดการที่ไม่เหมาะสมทําให้พื้นที่ชุ่มน้ํามีขนาด
ลดลงหรือสูญเสียระบบนิเวศตามธรรมชาติ  

 



บทที่ ๔ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกบัการบริหารจดัการน้าํ 
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 ๔-๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บทที่ ๔ 
นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 

 
 
๔.๑ นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับประเทศ  
     
๔.๑.๑ นโยบายน้ําแห่งชาติ  

 
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบวิสัยทัศน์น้ําแห่งชาติตามที่

คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติเสนอดังนี้ 
 

 “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ประเทศไทยจะมีน้ําใช้อย่างเพียงพอและมีคุณภาพ โดยมีระบบการ
บริหารจัดการองค์กร ระบบกฎหมายในการใช้ทรัพยากรน้ําที่เป็นธรรม ย่ังยืน โดยคํานึงถึงคุณภาพ
ชีวิตและการมีส่วนร่วมในทุกระดับ”  

 

และได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “จากวิสัยทัศน์สู่แผนกลยุทธ์ และนโยบายน้ําของชาติ” เพื่อ
ระดมความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการกําหนด “นโยบายน้ําแห่งชาติ”  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

๑)  เร่งรัดให้มีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา เป็นกฎหมายหลัก ในการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ํา ของประเทศโดยทบทวนและปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติที่มีอยู่ และเร่งดําเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้
สามารถนําไปสู่การมีผลบังคับใช้ รวมทั้งจะต้องพิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบ อ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง 

๒)  จัดให้มีองค์การเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทั้งในระดับชาติ ในระดับลุ่มน้ําและระดับ
ท้องถิ่นที่มีกฎหมายรองรับ โดยให้องค์กรระดับชาติมีหน้าที่ในการกําหนดนโยบาย กํากับและประสานให้
เกิดการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติบริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ํา โดยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วม 

๓)    เน้นการจัดสรรน้ําที่เหมาะสม และเป็นธรรมสําหรับการใช้น้ําด้านต่างๆ ทั้งเพื่อตอบสนอง
ตามความจําเป็นพื้นฐานด้านเกษตรกรรมและอุปโภคบริโภค โดยจัดลําดับความสําคัญของประเภทการใช้
น้ําในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้กติกาการจัดสรรน้ําที่ชัดเจน 
ความสามารถในการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการ และระดับการให้บริการ 

๔)  กําหนดทิศทางที่ชัดเจนในการจัดหาน้ําและพัฒนาแหล่งน้ํา เพื่อจัดหาน้ําต้นทุนที่
สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการ มีคุณภาพเหมาะสม สําหรับทุกกิจกรรมโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ และสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเป็นสําคัญ 

๕) จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมเพื่อ
ตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐานในการทําการเกษตรและอุปโภคบริโภค เช่นเดียวกับการให้บริการขั้น
พ้ืนฐานของรัฐด้านอื่นๆ  

๖)  พัฒนาและบรรจุความรู้เรื่องน้ําในหลักสูตรของทุกระดับการศึกษา เพื่อปลูกฝังสร้าง
จิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของน้ํา เข้าใจความสําคัญของการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพความ
จําเป็นและหน้าที่ในการดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม 
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๗) สนับสนุนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม พร้อมทั้งกําหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมสิทธิและหน้าที่
อย่างชัดเจนของประชาชน องค์กรเอกชน และหน่วยงานของรัฐ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่าง
ชัดเจน ทั้งการใช้น้ํา การดูแลรับผิดชอบ การอนุรักษ์แหล่งน้ํา และการตรวจสอบดูแลคุณภาพน้ํา เพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 

๘) เร่งรัดให้มีการวางแผนการบรรเทา และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ทั้งการเตือนภัย 
การกําหนดแนวทางการบรรเทาภัยและการฟื้นฟูบูรณะภายหลังการเกิดภัยอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
ธรรม โดยคํานึงถึงการใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติที่เกี่ยวข้อง 

๙) สนับสนุนงบประมาณสําหรับแผนปฏิบัติตามนโยบาย รวมทั้งการวิจัย การประชาสัมพันธ์ 
การรวบรวมข้อมูล ข่าวสาร และการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องน้ําต่อสาธารณชนอย่างเพียงพอและ
ต่อเนื่อง 

สรุปได้ว่าวิสัยทัศน์น้ําของชาติกําหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนให้ “มีน้ําใช้เพียงพอ เป็นธรรม และ
ย่ังยืน”ในปี๒๕๖๘ เมื่อพิจารณานโยบายน้ําแห่งชาติจะเห็นได้ว่านโยบายน้ําแห่งชาติเป็นนโยบายที่กําหนด
ไว้อย่างกว้างๆไม่ได้กําหนดแนวทางในการดําเนินการ  ผลการดําเนินงานจึงไม่สามารถเห็นเป็นรูปธรรมที่
ชัดเจน และยงัขาดการติดตามผลการดําเนินการ  แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการทรัพยากรน้ําที่
ผ่านมาได้ดําเนินการตามข้อกําหนดในนโยบายดังกล่าวแล้ว ยกเว้นมีบางข้อที่ยังขับเคลื่อนได้ไม่ครอบคลุม
เนื่องจากยังติดขัดด้านงบประมาณและไมม่ีกฎระเบียบรองรับ   
 
๔.๑.๒ กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะปี ๒๕๗๐๑ 
 
        เพื่อให้การพัฒนาประเทศก้าวไปสู่วิสัยทัศนป์ระเทศไทยในปี พ.ศ.๒๕๗๐ จึงกําหนดเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศหรือตําแหน่งของประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ มีระบบโครงสร้างเศรษฐกจิที่พ่ึงพาตัวเองเพิ่ม
มากขึ้น มีความมั่นคงด้านอาหาร/พลังงาน และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมิภาค การเชื่อมโยงการ
พัฒนากับประเทศในภูมิภาคดังนี้ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาประเทศ                                                                                         

๑) เป็นฐานการผลิต (สินค้าการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ) การค้า การลงทุน ใน
การผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าการผลิต (Value creation) 

๒) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงด้านไฟฟ้า
และก๊าซธรรมชาติในภูมิภาคอาเซียน เป็นผู้นําด้านอาหารและเกษตรของภูมิภาคและของโลก มีการจัด
การเกษตรแนวใหม่มีการเพิ่มมูลค่าของสินค้า บริการสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะถิ่น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

๓) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พลังงาน อาหาร การป้องกันภัยพิบัติ 
๔) มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่

อุดมสมบูรณ์   
๕) มีการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ

นิเวศ 
(๑ เอกสารประกอบการประชุมประจําปี ๒๕๕๑ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
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 ๒.  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญ 
 
 มุ่งสู่ภาคการผลิตที่มีความเชื่อมโยงกันสูงระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
นําไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยท่ีภาคเกษตรยังคงเป็นฐานของการผลิตที่สําคัญที่จะเชื่อมโยงในการสร้าง
มูลค่าในภาคอุตสาหกรรมและบริการ นอกจากนี้ มีการปรับฐานการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมและ
บริการ นอกจากนี้ มีการปรับฐานการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมไปสู่ภาคบริการในสัดส่วนที่สูงขึ้นโดย 
 ๑) ด้านเศรษฐกิจ 
 (๑.๑) เร่งรัดการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตให้สูงขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ ทุน 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย ทักษะความชํานาญของแรงงาน/ผู้ประกิจการ และวิทยาการจัดการที่เหมาะสม 
 (๑.๒) สนับสนุนการลงทุนภายในและภายนอกประเทศ โดยในประเทศเน้นการ
ลงทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ําขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมและบริการ
สร้างสรรค์ 
 (๑.๓) พัฒนาภาคบริการใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวให้สามารถเป็นแหล่ง
รายได้ของประเทศ โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาสาขาบริการใหม่ๆ ที่สามารถสร้างได้ สร้างงานและ
อาชีพให้กับคนในประเทศ 
 (๑.๔) เตรียมพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนใน
พ้ืนที่ที่มีศักยภาพของประเทศ ทั้งในส่วนระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์พลังงาน และแรงงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต 
 (๑.๕) เชื่อมโยงการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างเกื้อกูล โดยสร้างเครือข่ายชนบท 
– เมืองเพื่อพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กระบวนการผลิตเพื่อการบริโภคและการตลาด 
 (๑.๖) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดย ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยใช้ประโยชน์จากที่ต้ังทางภูมิศาสตร์พัฒนาระบบขนส่งทาง
ทะเลเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคอ่ืนของโลก การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน 
โดยส่งเสริมการพัฒนาในสาขาเศรษฐกิจที่มีศักยภาพบนพื้นฐานการประสานประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มอนุ
ภูมิภาค 
      ๒)  ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 (๒.๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากร ดิน แหล่งน้ํา ป่าไม้ ชายฝั่ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ แหล่งแร่และพลังงาน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 (๒.๒) สร้างแนวคิดให้เกิดความตระหนักว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลต่อ
การอยู่รอดและการพัฒนาของสังคม มนุษย์ เปลี่ยนแนวคิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดระยะสั้น กลับไปสู่การพึ่งพิง การอยู่รวมกันอย่างเกื้อกูล และการ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 (๒.๓) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่ภาคเกษตรและบริการ บูรณาการนโยบายการ
พัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อส่งเสริมการเกษตร การค้า การท่องเที่ยว การบริการ และการลงทุนที่ไม่
ทําลายสิ่งแวดล้อม 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 (๒.๔) ปรับรูปแบบการพัฒนาพ้ืนที่และกําหนดมาตรการการจัดการใช้ประโยชน์
ที่ดินเพื่อรองรับวิกฤตพืชอาหาร พลังงาน ภาวะโลกร้อน และการขยายตัวของเมือง โดยใช้มาตรการ
จําแนกเขตการใช้พ้ืนที่ (zoning) เป็นเครื่องมือสําคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศระยะยาว วางแผนและ
กําหนดมาตรการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ การจัดการที่ดินเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง
ภัย พ้ืนที่น้ําท่วม พ้ืนที่กัดเซาะฝั่ง การวางแผนพัฒนาเมืองและชุมชน รวมถึงการออกแบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่รองรับความเสี่ยงดังกล่าว 
 (๒.๕) วางระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อกระจายประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ และ
การแบ่งปันทรัพยากรที่เป็นธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการแย่งชิงทรัพยากร 
 
 ๓.  ภาพรวมทิศทางการพฒันาภาค๒ 
 

 ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่  จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและ
ในประเทศ  เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องอาศัยความได้เปรียบ
ด้านที่ต้ังทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและศักยภาพของภูมิภาคต่างๆ  โดยกําหนดบทบาทและทิศทางการ
พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพ  โอกาส  ภูมิเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละภาค  เชื่อมโยงการพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน  การพัฒนาพื้นที่
ชายแดนและชุมชนศูนย์กลางในแต่ละภาคให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  ดังนี้   

            ๓.๑)  บทบาทการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภาค  จากศักยภาพ โอกาสของแต่ละภูมิภาคซึ่งมี
ความแตกต่างกันจึงได้กําหนดบทบาทการพัฒนาของแต่ละภาคไว้ดังนี้ 

        (๑) ภาคเหนือ  เป็นฐานทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ําของประเทศ  เป็นประตู
เชื่อมโยงการค้าและบริการสู่กลุ่มอนุภาคลุ่มน้ําโขงตอนบนและเอเชียใต้ตาม  NSEC & EWEC  เป็นฐาน
การผลิตพืชผัก  ไม้ผล  ธัญพืช  อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  
ธรรมชาติและศูนย์หัตถกรรม 
    (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน
ทดแทนของประเทศ  ฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป  เป็นประตูการค้าสู่อินโดจีน  และเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางโบราณคดี  ประวัติศาสตร์  อารยธรรมขอม  วัฒนธรรมประเพณี  และแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ  เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
 (๓) ภาคกลาง  เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศด้านอุตสาหกรรม  การผลิต
การเกษตร  แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ  และศูนย์กลางการค้าและขนส่งเชื่อมโยงประเทศเพื่อน
บ้าน  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลกและศูนย์กลางการ
บริการธุรกิจและพาณิชย์นานาชาติ 
 (๔) ภาคใต้  เป็นฐานการยางพารา  ปาล์มน้ํามันครบวงจร  เป็นฐานการผลิต
อาหารทะเลแปรรูป  เป็นฐานการท่องเที่ยวทางทะเลชั้นนําระดับโลก  เป็นประตูการค้าและการขนส่ง
เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้านด้านใต้และนานาชาติ 
(๒ เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็น ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๑ ระดับภาค ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ) 

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

         ๓.๒)  บทบาทการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมอาเซียน  
จากลักษณะที่ต้ังทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและศักยภาพของแต่ละภาค  จึงได้กําหนดแนวทางการพัฒนา
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  และกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 
 (๑) ภาคเหนือ  พัฒนาเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน 
(GMS) และกลุ่มเอเชียใต้  โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (NSEC) และ
แนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) รวมทั้งเชื่อมโยงสู่เมียนม่าร์และเอเชียใต้ผ่านทางพรมแดนตะวันตกของ
ภาคเหนือ (WESTGATE) โดยเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์  โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง  สร้างความเข้มแข็ง
ของผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็ก  รวมทั้งกําหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบ
จากการเปิดเสรีทางการค้า 
 (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เร่งต่อยอดและใช้ประโยชน์จากความตกลงต่างๆ  
ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยพัฒนาเมืองชายแดนและด่านชายแดนได้แก่  
มุกดาหาร  หนองคาย  นครพนมและอุบลราชธานี  ให้เป็นประตูการค้า  การท่องเที่ยวเช่ือมโยงกับกลุ่ม
อนุภาคลุ่มน้ําโขงและพัฒนาอุดรธานีและสกลนครให้เป็นเมืองสนับสนุน  การเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงกับ
กลุ่มอนุภาคลุ่มน้ําโขงและเอเชียตะวันออก  พร้อมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับสะพานข้าม
แม่น้ําโขงแห่งที่ ๓ ที่จังหวัดนครพนม  อาทิ  คลังสินค้า  สถานที่จอดรถสินค้า   
 (๓) ภาคกลาง  เป็นประตูการค้า  และการขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบโลจิสติกส์    มาตรฐานการให้บริการและอํานวย
ความสะดวกบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนเมืองชายแดนใช้เชื่อมโยงการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยว
ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยสนับสนุนโครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวายผ่าน
จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหภาพพม่า  โดยพฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ําลึกทวาย  ท่าเรือแหลมฉบังและประเทศอื่นในภูมิภาค 
    (๔) ภาคใต้  พัฒนาโดยใช้กรอบความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย (JDS) และ
กรอบความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดจีน-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) โดยพัฒนาเมืองชายแดนและ
เขตเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยพัฒนาด่านในจังหวัดสงขลา  สตูล  ยะลาและ
นราธิวาส  เป็นประตูการค้า  การท่องเที่ยวและขนส่งกับมาเลเซียและสิงคโปร์  พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนสะเดา  บูกิตกายูฮิดัม  เชื่อมโยงกับเขตการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย  พัฒนาทางหลวงพิเศษ 
(Motor Way) สายหาดใหญ่-ชายแดนมาเลเซีย  รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านภาษาและฝีมือแรงงานให้พร้อม
รองรับการเปิดเสรีทางการค้า  การลงทุนและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 ๓.๓)  ด้านเศรษฐกิจ  เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร  และสร้างความมั่นคง

ให้ภาคเกษตรกรรม  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  ปรับปรุงกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้สะอาดปลอดภัย  พัฒนายกะดับศักยภาพการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานความรู้  การมีส่วนร่วม  และเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวระหว่างพื้นที่ 
  (๑) ภาคเหนือ  พัฒนาปัจจัยการผลิตและคุณภาพสินค้าทางการเกษตร  เร่ง
พัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่าย  สนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่
คุณค่าเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  สนับสนุนการสืบ
ทอดอาชีพเกษตรกรรม  พัฒนาหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์  การพัฒนาด้าน Digital  Content 
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อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์  และจัดการพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดลําพูน  ชายแดนแม่สอดและเชียงของ  
สนับสนุนการจัดการพื้นที่เมืองและชุมชนมุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO-City / ECO-
Town) ที่ผสมผสานวัฒนธรรม  สังคมและระบบนิเวศน์  ด้านการท่องเที่ยว  เชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง
บริการท่องเที่ยวของภาค  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงสุขภาพ  ท่องเที่ยวชุมชน  ธุรกิจ MICE เปิด
เส้นทางท่องเที่ยวใหม่ในกลุ่มประเทศ GMS กลุ่มอุทยานประวัติศาสตร์  สุโขทัยและศรีสัชนาลัย  เชื่อมต่อ
พิษณุโลก-กําแพงเพชร  กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
    (๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งในและ
นอกเขตชลประทาน  เพิ่มความม่ันคงของอาชีพเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย  ขยายฐานการผลิต
พืชพลังงานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  สนับสนุนการเกษตรแบบข้อตกลง (Contact Farming) ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีบทบาทการพัฒนาอุตสาหกรรมในลักษณะค
ลัสเตอร์  โดยนครราชสีมา  ขอนแก่น  กาฬสินธ์ุเป็นเขตอุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน   นครราชสีมา  
ขอนแก่น  ชัยภูมิ  เป็นเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย  นครราชสีมา  ขอนแก่น  เป็น
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์  ด้านการท่องเที่ยวใช้จุดแข็งด้านวัฒนธรรม  
ประวัติศาสตร์และประเพณีด้ังเดิมของแต่ละท้องถิ่นมาสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว  และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย 
   (๓) ภาคกลาง  รักษาพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารและ
พลังงานทดแทนพัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่การผลิตการเกษตรสมัยใหม่  ส่งเสริมการทํา
เกษตรแบบยั่งยืน  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชพลังงาน  สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร  
ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้สะอาดปลอดภัย ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม
เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  สนับสนุนการยกระดับการบริหาร
จัดการแหล่งผลิตให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาค (Supply chain 
Headquarters) ด้านการท่องเที่ยวพัฒนาและยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับตลาดและ
ชุมชน  พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของผู้ประกอบการและชุมชนให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในการ
ประกอบธุรกิจบริการที่เชื่อมโยงกับบริการท่องเที่ยว  โดยเน้นท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เชิงเกษตร  และเชิง
ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ประเพณี  ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและแพทย์แผนไทย   
   (๔) ภาคใต้  มุ่งเน้นพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  สร้าง
ความมั่นคงด้านอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรรายย่อย  และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกร  พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ของภาค  ส่งเสริมการ
ผลิตพืชพลังงาน  พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางและไม้ยางพารา  ปาล์มน้ํามัน    แปรรูปอาหารทะเล  
ด้านการท่องเที่ยว  รักษาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวช้ันนําให้เป็นแหล่งสร้าง
รายได้ที่มีความย่ังยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันกับ
เกาะสมุย-เกาะพงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และพัฒนา MICE และ Marina ในพื้นที่ภูเก็ต-พังงา-กระบี่  
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดชุมพร  สุราษฎร์ธานี  และนครศรีธรรมราช  กับ   หัว
หิน  และชะอํา  
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๔.๑.๓  นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 

แผนบริหารราชการแผ่นดินให้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล น .ส . ย่ิงลักษณ์ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี ในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ รัฐบาลได้กําหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินไว้โดยแบ่ง
การดําเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก และระยะการบริหารราชการ 
๔ ปีของรัฐบาล เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ สมดุล ย่ังยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําดังต่อไปนี้ 

 
๑)  ยุทธศาสตร์นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก ได้แก่ นโยบายส่งเสริมให้มีการ

บริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน โดยเร่งให้มีการบริหารจัดการน้ํา
ในระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพให้สามารถป้องกันปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ รวมทั้งสนับสนุนภาค
การเกษตรด้วยการก่อสร้างระบบชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฟ้ืนฟูการขุดลอกคู
คลอง และแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีอยู่เดิม ขยายเขตการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า จัดสร้างคลองส่งน้ําขนาดเล็กเข้าสู่
ไร่นา และขยายเขตการจัดรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําและการผลิตส่งเสริมการใช้น้ําให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืช และจัดหาแหล่งน้ําในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง 

 
๒)  นโยบายที่จะดําเนินการภายในช่วงระยะ ๔ ปีของรัฐบาลชุดนี้รัฐบาลจะดําเนินนโยบาย

หลักในการบริหารประเทศ(เก่ียวกับการบริหารจัดการน้ํา)ประกอบด้วย 
            ๒.๑)   ยุทธศาสตร์นโยบายเศรษฐกิจ ได้แก่นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน  การขยายการ
ให้บริการน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภค บริโภค ให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพ้ืนที่ และสร้างการเข้าถึง
บริการน้ําสะอาดอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

     ๒.๒)   ยุทธศาสตร์นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
           (๑) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยเร่งให้มีการปลูกป่าเพิ่มขึ้น

ควบคู่ไปกับการป้องกันการลักลอบบุกรุกทําลายป่าไม้และสัตว์ป่าเร่งสํารวจและจัดทําแนวเขตการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ส่งเสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุ่มป่า ป่าชุมชน อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า 
สนับสนุนการจัดการอย่างมีส่วนร่วม และให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันในลักษณะที่ทําให้คนมีภารกิจดูแลป่าให้มี
ความย่ังยืน โดยการปรับปรุงกฎหมายป่าไม้ทั้ง ๕ ฉบับให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ สร้างแรงจูงใจและ
ส่งเสริมรายได้จากการอนุรักษ์ป่าไม้ ฟ้ืนฟูป่าไม้ตามแนวทางพระราชดําริ เพิ่มความชุ่มช้ืนของป่าโดยฝาย
ต้นน้ําลําธาร ป้องกันไฟป่า ส่งเสริมการอนุรักษ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพจากป่าและแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม รวมทั้งนําระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ 

           (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยการฟื้นฟูทะเลไทย 
จัดสร้างและขยายปะการังเทียมและหญ้าทะเลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพิ่มพ้ืนที่ป่าชายเลนและแก้ไข
กฎระเบียบให้สามารถใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนได้ ปรับปรุงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทางทะเล 
อุทยานแห่งชาติทางทะเลบนฐานนิเวศอย่างมีส่วนร่วมเร่งประกาศเขตคุ้มครองทางทะเลและชายฝั่งใน
พ้ืนที่ระบบนิเวศสําคัญ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในทะเล ปรับปรุงและขยายเขตการทําประมง
ชายฝั่ง จํากัดและยกเลิกเครื่องมือประมงที่ทําลายล้าง เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการดูแลเกี่ยวกับความ
มั่นคงทางทะเลปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้สอดคล้องกับอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมาย
ทะเลค.ศ. ๑๙๘๒ แก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งตามหลักวิชาการ 
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           (๓) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ โดยการ
ปรับปรุงกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ ปรับปรุงกองทุน
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เอื้อต่อการเข้าถึงขององค์กรภาคประชาชน ผลักดันกฎหมายว่าด้วยองค์กรอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อม ลดมลพิษทางอากาศขยะ น้ําเสีย กลิ่น และเสียง ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค โดยเฉพาะ
เร่งรัดการสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียที่เกิดขึ้นจากสังคมเมืองและการผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรม 
การจัดการระบบกํา จัดขยะ ของเสียอันตราย มลพิษทางอากาศ หมอกควันโดยวิธีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยและการ
จัดการน้ําเสียชุมชน ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและกิจกรรมที่ลดการผลิตก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายให้
ประเทศไทยเป็นสังคมคาร์บอนต่ํา และสร้างกฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดสมดุลระหว่างการพัฒนา
อุตสาหกรรมและการรักษาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการใช้หลักการบุคคลที่ก่อให้เกิดภาวะมลพิษต้องเป็น
ผู้เสียค่าใช้จ่าย และหลักการการตอบแทนคุณค่าระบบนิเวศอย่างเป็นรูปธรรม 

           (๔) สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการปฏิรูปการจัดการที่ดินโดยให้มีการกระจายสิทธิที่ดินอย่างเป็นธรรมและ
ย่ังยืนโดยใช้มาตรการทางภาษีและจัดต้ังธนาคารที่ดินให้แก่คนจนและเกษตรกรรายย่อย พิจารณาให้
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ที่ดินทิ้งร้างทางราชการ ปกป้องที่สาธารณประโยชน์ ที่ดินทุ่งเลี้ยงสัตว์ ห้ามการ
ปิดก้ันชายหาดสาธารณะ ผลักดันกฎหมายในการรับรองสิทธิของชุมชนในการจัดการทรัพยากร ที่ดิน น้ํา 
ป่าไม้ และทะเล ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แก้ไขปัญหาการ
ดําเนินคดีโลกร้อนกับคนจน 

           (๕) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดําเนินกิจกรรม 
และการปรับพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคสินค้าและการบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
สนับสนุนการดําเนินงานของเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
ความสําคัญแก่ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนสนับสนุนการ
ดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่จะนํา มาสู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           (๖) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ โดยการจัดให้มีการบริหาร
จัดการน้ําในระดับประเทศทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงศักยภาพของลุ่มน้ํา 
จัดหาและจัดสรรน้ําให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ด้วยการบูรณาการระบบน้ําในประเทศทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา 
สนับสนุนเกษตรกรทําแหล่งน้ําในไร่นา พร้อมการผันน้ําจากลุ่มน้ําอ่ืน ๆ และการจัดสร้างระบบโครงข่าย
น้ําอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึงตามศักยภาพของพื้นที่ เพื่อสนองความต้องการของภาคเศรษฐกิจและการ
อุปโภคบริโภค 

         (๗) สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ โดยการพัฒนาองค์ความรู้
และระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มขีด
ความสามารถในการพยากรณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
ธรรมชาติในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ จัดทํา ยุทธศาสตร์รองรับพิบัติภัยระยะยาว ส่งเสริมและเร่งรัด
การเตือนภัยและการเตรียมความพร้อมในการรับมือความแปรปรวนในปัจจุบัน เพื่อให้เป็นฐานกับการ



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รับมือความเปลี่ยนแปลงในระยะยาว ป้องกันภัยพิบัติโดยเฉพาะน้ําท่วม สึนามิ แผ่นดินไหวและดินถล่ม 
สร้างกลไกส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลระดับชุมชน ท้องถิ่น เพิ่มขีดความสามารถในระดับชุมชนให้เข้มแข็ง
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติต่าง ๆดําเนินการศึกษาอย่างรอบคอบในเรื่องของ
ความจําเป็นของโครงการพัฒนาเขื่อนและเกาะเพื่อป้องกันกรุงเทพฯ และภาคกลางให้ปลอดภัยจากการ
เพิ่มขึ้นของระดับน้ําทะเล และจากการละลายของน้ําแข็งขั้วโลกตามสภาวะโลกร้อนที่กําลังเกิดขึ้น 

         (๘) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ที่ชุมชน ท้องถิ่นส่งเสริมการทําวิจัยร่วมกับ
ต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างประหยัดและ
ช่วยลดมลพิษ จัดหาบุคลากรทางวิทยาศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาเครือข่ายนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักวิจัยและภาคีอ่ืน ๆ 
สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร รวมทั้งการฟื้นฟูดินและการ
ป้องกันการชะล้างทําลายดิน ดําเนินการศึกษา สํารวจและกําหนดยุทธศาสตร์การใช้ทรัพยากรธรณีอย่าง
ย่ังยืน รวมถึงการศึกษาและอนุรักษ์ซากดึกดําบรรพ์ 
 
๔.๑.๔  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑  

หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา ให้ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม การพัฒนาประเทศให้เศรษฐกิจก้าวหน้า
มั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชนดํารงชีวิตอย่างมีความสุข ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายใน
และภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงทั้งการเมืองในประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
บ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงต้องเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการ
ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มี
โอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจจากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์ให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้
ความสําคัญกับยุทธศาสตร์ที่มีลําดับความสําคัญสูง ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑)   ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยเข้าถึง
บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักด์ิศรี  โดยเฉพาะกลุ่มคนยากจน คน
ด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว รวมทั้งชนกลุ่มน้อยและต่างชาติพันธ์ุ สร้างโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งทุน ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคง ยกระดับ
รายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุกคนในสังคมไทย สนับสนุน
ให้ประชาชนทุกคนได้รับการคุ้มครองสิทธิพ้ืนฐานอันพึงมีพึงได้ เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
การทําและบังคับใช้กฎหมายให้เกิดประโยชน์ต่อทุกคน สร้างความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจของ
ระบบบริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานของการใช้หลักนิติธรรม หลักคุณธรรมและจริยธรรม และหลัก



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๑๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ รวมทั้งยึดหลักความมีอิสระและศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ และ
สนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไข มีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 

๑.๑)  สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการ
ความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง โดยสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากและการ
สร้างโอกาสเศรษฐกิจให้คนฐานล่างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศ สนับสนุนการจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มี
รายได้น้อยและการเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค ปรับระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่าง
ทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจําเป็น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม 
ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งการ
คุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคมแก่คนในสังคมไทย  

๑.๒)  จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดยสร้างโอกาสอย่างเป็น
ธรรมให้กลุ่มด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง เสริมสร้าง
ความมั่นคงให้คนยากจนมีความพร้อมรับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ และสนับสนุนการสร้างสังคม
สวัสดิการ  

๑.๓)  เสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและ
สร้างการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี โดยเสริมสร้าง
พลังทางสังคมให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ เลือกและตัดสินใจในการดํารงชีวิตด้วย
ตนเอง เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาต่างๆ ของชุมชนด้วยตัวเอง สนับสนุน
การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์ ในการสร้างค่านิยมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ส่งเสริมให้
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคมไทย 
เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอํานาจการตรวจสอบที่เข้มงวด
และรอบด้าน และมีการรับผิดรับชอบที่เหมาะสม ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประชาธิปไตยของ
มวลชน และสร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรม 

๑.๔)  เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกัน โดย
สร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรม
การเมืองที่มีธรรมาภิบาลนําไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม และสร้างความเช่ือมั่นและ
ความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม  

๒)   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งพัฒนาคุณภาพ
คนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความเป็น
ไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และเป็นพลังทางสังคมในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยให้ได้มาตรฐานสากล 
และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย และเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทาง
ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคงและเอื้อต่อการพัฒนาคนอย่างสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต มีแนวทางสําคัญ ดังนี้  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๑๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒.๑)  การส่งเสริมคนไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้น และมีการ
กระจายตัวประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ โดยส่งเสริมคู่สมรสที่มีศักยภาพและ
ความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธ์ุไม่ให้ตํ่ากว่าระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบัน และ
สนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการต้ังถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ  
โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่  

๒.๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต โดยการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สู่วัฒนธรรมการเกื้อกูล 
เสริมสร้างทักษะให้คนมีจิตสาธารณะ ด้วยการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และการต่อยอดสู่นวัตกรรม
ความรู้ การสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และสร้างจิตสํานึก
ของประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

๒.๓)  ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่ม
ทุกวัยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์ความรู้
ใหม่ โดยสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยการสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน 
สร้างนิสัยใฝ่รู้และรักการอ่านต้ังแต่วัยเด็ก ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรและสื่อทุกประเภทเป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย การสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
และส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน  

๒.๔)  เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทยมาขับเคลื่อนกระบวนการการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใน
กระบวนการพัฒนาประเทศ นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์ที่โดดเด่น
ของชุมชน คุณค่าของความสงบสุขและการแบ่งปันตามวิถีด้ังเดิม มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาฟื้นฟู
ชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้นําความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาต่อยอดในการพัฒนา
เศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาสังคมของประเทศ บูรณาการกลไกการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน 
สิทธิในการเข้าถึงบริการของรัฐและสิทธิชุมชน ทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชนท้องถิ่น ระดับชาติ และ
ระดับสากลให้เชื่อมสัมพันธ์กันอย่างเกื้อกูล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับ
ประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน 

๓)   ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน มุ่งพัฒนาให้ภาค
เกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความสมดุล มั่นคงและมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด และมีราคาที่
เหมาะสม เป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนครัวเรือนและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน และสร้างให้ครัวเรือนและชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานสามารถพึ่งพา
ตนเองได้ มีแนวทางสําคัญ ดังนี้  

๓.๑)  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
โดยรักษาและคุ้มครองพื้นที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตรและสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดินเป็นของ
ตนเองหรือมีสิทธิทํากินในที่ดิน เร่งรัดการนําที่ดินที่ซื้อจากเอกชนมาปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม เร่งรัดการจัด
ให้มีองค์กรและระบบการบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรม พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิต
ภาคการเกษตรเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ฟ้ืนฟูค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีของชุมชนใน
การดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตทางการเกษตร  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๑๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๓.๒)  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า โดยสนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนาพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์และสัตว์น้ํา ที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโลก สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ส่งเสริมและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีที่ลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่าผลผลิตด้านปศุสัตว์
ให้สูงขึ้น ส่งเสริมการผลิตที่ปลอดจากการตัดแต่งพันธุกรรม เพื่อคงไว้ซึ่งความหลากหลายของพันธ์ุพืชและ
สัตว์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย สนับสนุนการผลิตและบริการของ
ชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหาร และพลังงาน สนับสนุนการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล สร้าง
แรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่กําหนด รณรงค์ให้เกษตรกรใช้สารเคมี
อย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ และสนับสนุนการใช้สารชีวภาพให้มากขึ้น ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้า
เกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาคเอกชนและ
องค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหารจัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหาร การเพิ่มมูลค่า และการ
จัดการด้านการตลาด ร่วมกับสถาบันเกษตรกร พัฒนาและเสริมสร้างองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร สนับสนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตรที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่อุปทาน และปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการ
ผลิตให้ทั่วถึง 

๓.๓)  สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยพัฒนาระบบการสร้าง
หลักประกันเพื่อดูแลด้านรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคง และให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด เร่ง
พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ให้สามารถคุ้มครองความเสี่ยงด้านการผลิตทางการเกษตรจาก
ทุกภัยพิบัติให้กับเกษตรกรในทุกพ้ืนที่ ส่งเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็นธรรมแก่ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น สร้างแรงจูงใจให้เยาวชนเข้าสู่
อาชีพเกษตรกรรม ด้วยการสนับสนุนองค์ความรู้อย่างครบวงจร พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้เป็นกลไก
สนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรรายย่อยที่
ได้รับผลกระทบจากการนําเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนตํ่า อันเป็นผลจากข้อตกลงการเปิดการค้า
เสรี 

๓.๔)  สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพและชีวมวลในระดับครัวเรือน
และชุมชน โดยส่งเสริมให้มีการปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกรทําการ
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการและ
เผยแพร่องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง ส่งเสริมพฤติกรรม
การบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิตและการบริโภคท่ีเกื้อกูล
กันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนําวัตถุดิบที่มีอยู่และเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิต
เป็นพลังงานทดแทนใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน สนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนภายในชุมชน และ
ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับ
เกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ 

๓.๕)  สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๑๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การผลิตและการใช้พลังงานทางชีวภาพที่เกี่ยวเน่ืองกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกในการกํากับ
ดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างเสถียรภาพและความเป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภคและผู้ผลิต และปลุกจิตสํานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า  

๓.๖)  ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและ
พลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีการทํางานอย่างบูรณาการทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ
ด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาด ไปจนถึงการบริโภค ให้มีความถูกต้องและเข้าถึงได้ 
พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนเพื่อให้เกิดความม่ันคง
ด้านอาหารและพลังงาน  

๔)   ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนฐานความรู้ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคง มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ลดความเหลื่อมล้ํา 
และกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบ
การแข่งขันเสรี และเป็นธรรม ที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและเป็นธรรม และให้ไทย
เป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคอาเซียนบนฐานปัญญา นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 

๔.๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยปรับ
โครงสร้างการค้าและการลงทุน ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย ตะวันออกกลาง 
และเศรษฐกิจภายในประเทศ อาทิ เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่
ตลาด ผลักดันการจัดทําความตกลงการค้าเสรี และเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
ทุกขนาดและระดับการเติบโตของธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ และพัฒนาทักษะและองค์
ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ปรับโครงสร้างภาคบริการ อาทิ เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ ขยายฐานการผลิตและการตลาดภาคธุรกิจบริการที่มีศักยภาพออกสู่ตลาด
ต่างประเทศ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมการลงทุนภายในประเทศและการดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศ ฟ้ืนฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการรายย่อย และวิสาหกิจชุมชน พัฒนาธุรกิจ
สร้างสรรค์ อาทิ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อพัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพของ
ผู้ประกอบการในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนา
เมือง ชุมชนสร้างสรรค์ และผลักดันกลุ่มสินค้าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพของประเทศ พัฒนาภาค
เกษตร อาทิ ผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการตลาด พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แปร
รูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้า
เกษตร และพัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการเกษตร และพัฒนาภาคอุตสาหกรรม อาทิ พัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง พัฒนาและ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนให้มีการ
เชื่อมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมกับอุตสาหกรรมท้องถิ่น และเตรียมพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักแห่งใหม่  

๔.๒)  ปรับระบบการแข่งขัน ให้มีประสิทธิภาพ กระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดย
พัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน ได้แก่ พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ และลด
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ต้นทุน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียมด้วยต้นทุนที่เหมาะสม สนับสนุนและ
พัฒนาขีดความสามารถในการดําเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับ พัฒนาความรู้
พ้ืนฐานทางการเงิน (Financial Literacy) ให้กับประชาชน พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ได้แก่ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ทั่วถึง
และเพียงพอ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ ผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรโลจิ
สติกส์ พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทางราง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารที่ทันสมัย พัฒนาศักยภาพการให้บริการนํ้าอุปโภคบริโภคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่มี
มาตรฐานสากลครอบคลุมทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ชนบท และวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาครัฐและ
เอกชนให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ได้แก่ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด
และพัฒนาพลังงานทางเลือก กํากับดูแลกิจการพลังงานให้มีราคาที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ และเป็นธรรม 
กําหนดโครงสร้างราคาพลังงานทดแทนที่เหมาะสม ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานจากแหล่ง
ธรรมชาติเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ และ ปฏิรูป
กฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ได้แก่ ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ
การค้า การลงทุน การผลิตและบริการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการ
คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การเสริมสร้างธรรมาภิบาล และเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายและผู้
ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย 

๔.๓) บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมให้มีเสถียรภาพ โดยการบริหารจัดการด้าน
การเงิน ได้แก่ รักษาเสถียรภาพของราคาควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงินโดยรวม 
(Financial Stability) สร้างความสมดุลระหว่างตลาดเงินและตลาดทุน ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเงิน พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกรูปแบบ มีระบบบริหารจัดการเงินทุน
จากต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของอาเซียนในระบบเศรษฐกิจการเงินโลก และส่งเสริมการ
ออมในทุกระดับและทุกกลุ่มอาชีพ บริหารจัดการด้านการคลัง ได้แก่ ปรับระบบการจัดเก็บรายได้ของ
ประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ พิจารณาความเสี่ยงทางการคลัง
และนํารายงานความเสี่ยงทางการคลังมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินนอก
งบประมาณและกองทุนนอกงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส พัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการ
ดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังของภาคองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.)   

๕)   ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค มุ่ง
เสริมสร้างความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ต้ังเชิงยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของ
ประเทศที่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกให้สามารถใช้ประโยชน์จากภูมิภาคได้
อย่างสูงสุด เตรียมพร้อมและปรับตัวเข้าสู่บริบทโลกและภูมิภาคท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพื่อเสริมสร้างประโยชน์
ของไทยในด้านการค้า การลงทุน การเงินและโอกาสด้านการตลาดระหว่างประเทศ เสริมสร้างบทบาทของ
ไทยเพื่อให้ไทยเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคต่อภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่ม
อาเซียนและพันธมิตร และเอเชียแปซิฟิก ส่งเสริมบทบาทของไทยในกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้านที่นําไปสู่การพัฒนาร่วมกันที่ย่ังยืนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและความไว้เนื้อเชื่อใจ และเสริมสร้าง
ความสามารถในการแก้ไขผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหาร่วมระหว่างประเทศที่เป็นประเด็นฉุดรั้งการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืน มีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 
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๕.๑)  พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ โดยพัฒนาบริการขนส่งและโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล 
โดยเฉพาะรูปแบบบริการขนส่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนาระบบเครือข่ายและ
การบริหารเครือข่ายธุรกิจของภาคบริการขนส่งและโลจิสติกส์ตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานในภูมิภาค ปรับปรุง
กฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดจํานวนเอกสาร ต้นทุนการดําเนินงาน และระยะเวลา
ที่ใช้ในกระบวนการขนส่งผ่านแดนและข้ามแดน พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพของภาคเอกชนไทยทั้งในด้านทักษะภาษาต่างประเทศ และความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิ
สติกส์ และเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยง
ระบบการผลิตกับพ้ืนที่ตอนในของประเทศ 

๕.๒)  พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค มุ่งเน้น
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างฐานการผลิตตามแนว Economic Corridor ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ที่สามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยพัฒนาพื้นที่ใน
ภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวในภูมิภาค พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนและเมืองชายแดนให้มีบทบาทการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดนที่พัฒนาต่อเนื่องและพื้นที่ใหม่ และบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเชื่อมโยงแผนพัฒนาเพื่อให้บรรลุประโยชน์ร่วมทั้งในด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของ
พ้ืนที่  

๕.๓)  สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยผลักดันให้ไทยมีบทบาทนําที่
สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการโดยพัฒนา
บุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งผู้ประกอบการขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SME) ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข ทั้งบุคลากรและ
มาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และกําหนด
มาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ  

๕.๔)  เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลใน
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและมหาอํานาจต่างๆ และประโยชน์อ่ืนๆ ของประเทศทั้งในด้านการค้า ความ
มั่นคงของอาหาร/พลังงาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างประชาชน
ในกรอบนานาชาติและการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของไทยและภูมิภาคโดยรวม โดยรักษาบทบาท
ของไทยในการมีส่วนร่วมกําหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดําเนินอยู่ และรักษาดุลยภาพของ
ปฏิสัมพันธ์กับมหาอํานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม่ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๑๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๕.๕)  สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ ในลักษณะเกื้อกูลกัน ผ่านกิจกรรม
เชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างกันอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ โดยเร่ง
ดําเนินการด้านการยอมรับมาตรฐานฝีมือระหว่างประเทศเพื่ออํานวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน และ
คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ และสนับสนุนการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ 

๕.๖)  ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่
ระบาดของโรคภัยที่ส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจในระยะยาว จากผลกระทบในด้านความมั่นคงแห่งชีวิต 
เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยพัฒนาศักยภาพและความพร้อมใน
การป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ปัญหายาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 
เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่
ระบาดของโรคภัยประเภทที่เกิดขึ้นใหม่ในโลก 

๕.๗)  เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยดําเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
ด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่นําสู่การลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดมลพิษ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม  

๕.๘)  สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและกําหนดแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น โดย
เร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการค้า การ
ลงทุน อย่างเป็นธรรม และส่งเสริมการจดสิทธิบัตร การคุ้มครองและบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และนักวิจัย  

๕.๙) ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่
ระดับชุมชนท้องถิ่น ให้พร้อมต่อการเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงในบริบทโลก อาเซียน และ
อนุภูมิภาค โดยเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่ และส่งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและ
เครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทย  

๖)   ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่
มั่นคงของการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ําที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
สร้างสังคมและชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล และสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และมีการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของประเทศจากข้อตกลงและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ มีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๑๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๖.๑) อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
โดยคุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ และเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ และการจัดการองค์ความรู้ ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ กระจายการถือครองที่ดิน
ให้เกิดความเป็นธรรมและคุ้มครองความมั่นคงและฐานการดํารงชีวิตของเกษตรกรยากจน เร่งรัดพัฒนา
และฟื้นฟูคุณภาพดินเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 
วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เร่งรัดการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 
เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรให้เกิดความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน และลดปัญหาน้ํา
ท่วม น้ําแล้งได้อย่างยั่งยืน พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนในแหล่งน้ําที่มีศักยภาพ
ในการกักเก็บน้ํา เพื่อสนับสนุนการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานแก่ประเทศ พัฒนาและ
ส่งเสริมให้เกิดการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดทําแผนแม่บท
โครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมการอนุรักษ์ ใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 

๖.๒) ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ
สังคมคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศสู่เศรษฐกิจ
คาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง เพื่อลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม 
สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน การปรับพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่ําที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

๖.๓) ยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
เพื่อให้สังคมมีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบและการปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และพัฒนาศักยภาพชุมชน
ให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

๖.๔) สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤติภาวะโลกร้อน 
โดยติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน 
เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมทั้ง
กําหนดมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทําคาร์บอนฟุตพริ้นต์ และสร้าง
แรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ 

๖.๕) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบความตกลง
และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจของพันธกรณี 
รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ สร้างความพร้อมและพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการเจรจา พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียน และสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ 
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารที่เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรม  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๑๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๖.๖) ควบคุมและลดมลพิษ เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน ลดปริมาณ
มลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ลด
ความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี พัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน 
และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ ทั้งระดับประเทศและระดบัท้องถิ่น 

๖.๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและ
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนา
ศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคมและบังคับใช้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบของภาครัฐ 
ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลักดัน
ให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณของประเทศ เพื่อสร้าง
แรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการก่อมลพิษ และการสร้างรายได้จาก
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 
๔.๑.๕  แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙    

          แนวคิดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการสร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน โดย
มีเป้าหมายให้ประเทศไทยมีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น รักษาความ
สมบูรณ์ของระบบนิเวศ อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน 
ลดความเหลื่อมล้ําสังคมด้วยการเพิ่มโอกาสเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม รวมถึงสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้ประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ 
โดยแผนนี้มีแนวคิดหลักไม่ต่างกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน   ภายใต้แผนฯ มี
ประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) ประกอบด้วย ๖ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

           ๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นธรรมลด
ความเลื่อมล้ําของสังคม ลดข้อขัดแย้งจาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  โดยมีแนวทางที่สําคัญ ได้แก่ การ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นธรรม โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้องสรุป 
ดังนี้ (๑) เร่งจัดทําแผนที่แนวเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และข้อมูลสถานภาพการถือครองที่ดิน
ทั้งประเทศให้ชัดเจน (๒)จัดต้ังกลไกการจัดการที่ดิน (๓) คุ้มครองพื้นที่มีศักยภาพทางการเกษตร
โดยเฉพาะในพื้นที่ชลประทานที่รัฐได้ลงทุนไปแล้ว (๔)จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ํา
เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเป็นระบบ โดยจัดการน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินอย่างผสมผสาน เพื่อให้ประชาชน
ทุกครัวเรือนสามารถเข้าถึงน้ําสะอาดได้อย่างทั่วถึง (๕) บริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อลดปัญหาวิกฤติการขาดแคลนน้ํา ปัญหา   น้ําท่วม และปัญหาน้ําแล้ง โดยพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก
และแหล่งน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร และขยายพื้นที่ชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทาง



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๑๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การเกษตรเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้เกษตรกรพ้นจากความยากจน (๖) เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกการ
จัดการทรัพยากรน้ํา เช่น คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ และคณะกรรมการลุ่มน้ํา โดยสร้าง
เครื่องมือทางกฎหมาย เช่น (ร่าง) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําแห่งชาติ พ.ศ. .... เป็นต้น รวมทั้งพัฒนา
องค์ความรู้และสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและกลุ่มผู้ใช้น้ําในการจัดการลุ่มน้ํา 
เพื่อลดความขัดแย้งในการใช้น้ําระหว่างภาคประชาชน ภาคการเกษตร และภาคอุตสาหกรรม (๗)
กําหนดให้การพัฒนาพื้นที่ขนาดใหญ่ต้องมีการจัดทํารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (๘)
พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมทั้งด้ารรูปแบบและมาตรฐานและ
การเชื่อมโยงข้อมูล (๙)พัฒนาแนวทางการกระจายอํานาจและกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการเข้าถึงทรัพยากร 

๒.  ยุทธศาสตร์การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ ซึ่งเน้นการ
ป้องกันและลดมลพิษ ณ แหล่งกําเนิด และการกระจายอํานาจในการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี
แนวทางที่สําคัญได้แก่ ๑)การป้องกันมลพิษ ณ แหล่งกําเนิด  ๒)การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน
แออัด ๓)การจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ แหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และ
แหล่งมรดกทางวัฒนธรรม 

๓.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  โดยมีพ้ืนที่เป้า
หมานที่สําคัญ คือ พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ต้นน้ํา พ้ืนที่ชายฝั่ง และพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม มีแนวทางที่สําคัญได้แก่ การเพิ่มประสิทธิผลและสร้างความยั่งยืนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 

๔.  ยุทธศาสตร์การปรับฐานการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการ
กําหนดและส่งเสริมนโยบายที่เอื้อต่อการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมที่มีสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการสร้าง
รากฐานให้ประชาชนในสังคมไทยมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความรู้ที่ถูกต้องในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

๖.  ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยธรรมชาติ ม่งเน้นการสร้างศักยภาพและความพร้อมของทุกภาคส่วนในการรองรับและปรับตัวต่อ
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติและความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางได้แก่   การ
สร้างภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติและการวางรากฐานสู่
การพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนตํ่า  โดยมีมาตรการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ (๑)เร่งจัดทําแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงต่อ
การเปลี่ยนแปลงต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาภูมิอากาศ (๒) สนับสนุนงานวิจัยและ
พัฒนา โดยมุ่งเน้นการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อระบบนิเวศในที่พ้ืนที่ลุ่มน้ํา 
แนวทางการลดความอ่อนไหวและเปราะบางของระบบนิเวศ และแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันของภาคส่วน 
เช่น การพัฒนาพันธ์ุพืชและพันธ์ุสัตว์ที่ทนต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ภัยแล้ง และน้ําท่วม เป็นต้น 
(๓)เร่งจัดทําแนวทางในการบูรณาการการสร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมรับมือกับความเสี่ยงทางภูมิอากาศ 
(๔) เร่งติดต้ังและพัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยง พัฒนาเครือข่ายในการเฝ้าระวังอย่าง
ต่อเนื่องและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิด
บ่อยครั้งและรุนแรงขึ้น (๕)เร่งฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศที่เสื่อมโทรม (๖)สนับสนุน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่อาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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๔.๒ นโยบายและยุทธศาสตร์ในภาคการผลิตท่ีสําคญัมีผลต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้าํ   

 

๔.๒.๑ ยุทธศาสตรด์้านการเกษตร 
             
          ๑.  โครงสร้างและการเจริญเติบโตของภาคเกษตร 

                  การพัฒนาการเกษตรได้ดําเนินการมาตั้งแต่ประเทศไทยเริ่มใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔ –๒๕๐๖ ซึ่งขณะนั้นภาคเกษตรมีสัดส่วนร้อยละ ๒๙.๘ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ในช่วงแผนการพัฒนาแรกๆ การผลิตในการเกษตรมีการเติบโต
ค่อนข้างดี เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรและความเหมาะสมเชิงกายภาพในการเกษตร แม้ว่า
สัดส่วนของภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงแต่ GDP ภาคเกษตรในราคาประจําปีเพิ่มขึ้นจาก ๐.๐๒๑ ล้านล้าน
บาท ในปี ๒๕๐๔ เป็น ๑.๒๕๕ ล้านล้านบาท ในปี ๒๕๕๓ มีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ ๘.๙ ใกล้เคียงกับ
อัตราการเติบโตเฉลี่ยของภาคนอกเกษตรซึ่งขยายตัวประมาณร้อยละ ๑๑.๖ ต่อปีในช่วงเดียวกัน 

                     ๒.  สถานการณ์สินค้าเกษตรที่สําคัญ 

                         ๑)  การผลิตสินค้าทางการเกษตร 
                          การผลิตสินค้าเกษตรที่สําคัญ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง อ้อยโรงงาน มัน

สําปะหลัง ยางพารา และปาล์ม น้ํามัน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ – 
๑๐ เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้อยู่ในเกณฑ์ดีจูงใจให้เกษตรกรขยายเนื้อที่เพาะปลูก ส่วนผลผลิตต่อ
ไร่ค่อนข้างผันผวน สําหรับปศุสัตว์ ได้แก่ ไก่เนื้อ และสุกร ปริมาณการผลิตค่อนข้างผันผวน สาเหตุจาก
ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นส่งผลให้เกษตรกรรายย่อยต้องเลิกเลี้ยง 

                         ๒)  ราคาผลผลิตทางการเกษตร 
             ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ของสินค้าเกษตรสําคัญเกือบทุกชนิดมีราคา
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ – ๑๐ ได้แก่ ข้าว ยางพารา สุกรและไก่เนื้อ ส่วน
สินค้าที่มีราคาผันผวน ได้แก่ มันสําปะหลัง อ้อยโรงงาน ปาล์มน้ํามันและกุ้ง 

                        ๓)  ต้นทุนผลผลิตทางการเกษตร 
                         ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรสําคัญเกือบทุกชนิดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ต้ังแต่ช่วงแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๘ – ๑๐ เมื่อพิจารณาสัดส่วนต้นทุนต่อราคา สินค้าที่มีสัดส่วนต้นทุนต่อ
ราคาเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และกุ้ง ในขณะที่ อ้อยโรงงาน มันสําปะหลัง ยางพารา ไก่เนื้อ 
และสุกร มีสัดส่วนต้นทุนต่อราคาลดลง 

                   ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 

 การพัฒนาการเกษตรให้ความสําคัญต่อการพัฒนาเกษตรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง    การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพและมีความหลากหลายให้
ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารและมีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการด้านอาหารและพลังงานร่วม
สร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมั่นคง เตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทั้งในและนอกประเทศที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการ
พัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้มีการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างโอกาสการ
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เข้าถึงทรัพยากรและมีการใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตรที่สําคัญในช่วงระยะเวลา ๕ ปี ดังนี้ 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร 
เพื่อให้เกษตรมีความสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับความเสี่ยงด้านการผลิต การตลาด และมี
การกระจายได้ทั่วถึงมีความสามารถในการผลิตและการตลาด ก้าวสู่ผู้จัดการฟาร์มที่เป็นมืออาชีพ (Smart 
Farmer) รวมทั้งสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ทดแทนรุ่นเดิม ตลอดจนส่งเสริมให้องค์กรเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรมีการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตรกรและความ
ม่ันคงด้านอาหาร  เพื่อสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรกรให้เข้มแข็ง ทําให้เกิดความม่ันคงในอาชีพและ
รายได้ให้กับเกษตรกร พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรกรและอาหารให้มีความสามารถในการแข่งขัน 
ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาหารและมีผลผลิตเพียงพอกับความต้องการด้านอาหารและพลังงานรวมทั้ง
ส่งเสริมให้มีและนําผลงานวิจัยพัฒนาด้านการเกษตรไปใช้ประโยชน์มากขึ้น 
           ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาทรัพยากรการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ สมดุลและยั่งยืน เพื่อสร้าง
และพัฒนาการใช้ทรัพยากรการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐานการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรการเกษตรให้มีความเหมาะสมต่อการผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน และเตรียมความพร้อมใน
การรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งสนับสนุนให้ชุมชน
ท้องถิ่นเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

 
๔.๒.๒  ยุทธศาสตรด์้านอุตสาหกรรม     
 
 ๑.  โครงสร้างและการเจรญิเติบโตภาคอุตสาหกรรม    
 

 การพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย เป็นไปในลักษณะของการเพิ่มมูลค่า 
(Value Added) ในกระบวนการผลิตมากกว่าการสร้างคุณค่า (Value Creation) ความสามารถในการ
เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของประเทศไทยเพื่อนําไปสู่การสร้างคุณค่ายังมีน้อยมาก รวมถึงขาดการ
ประสานความร่วมมือ (Synergy) ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี ดังนั้นประเทศไทยจึง
จําเป็นต้องมีการปรับตัว จากการแข่งขันที่ใช้แรงงานไร้ฝีมือค่าแรงต่ําและทุนเป็นหลัก เป็นการสร้างคุณค่า 
ด้วยนวัตกรรม องค์ความรู้ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นการปรับตัวให้สอดคล้องกับความท้าทาย ความเสี่ยง 
โอกาส และอุปสรรคที่เกิดขึ้น และเพื่อเป็นการยกระดับการสร้างความสามารถของประเทศไทยในการ
แข่งขันระดับโลกต่อไป 
 ๒.  สภาพการณ์ภาคอุตสาหกรรม 
 

 ในอนาคตภาคอุตสาหกรรมก็จะยังคงมีบทบาทต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
เนื่องจากเป็นภาคที่สําคัญในรายได้ให้กับประเทศ จึงจําเป็นที่จะต้องมีการกําหนดกระบวนทัศน์และทิศ
ทางการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรมทั้งในภาพรวม และรายสาขาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงไปตาม
บริบทของกระแสโลก นอกจากนี้ ยังต้องสร้างความสมดุล และความเกื้อหนุนของการพัฒนาใน ๔ มิติ 
ได้แก่ มิติทางด้านเศรษฐกิจมิติทางด้านสังคม มิติทางด้านสิ่งแวดล้อม และมิติทางด้านทุนมนุษย์อันจะ
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นํามาซึ่งการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมไทยได้อย่างยั่งยืนใน
ระยะยาว 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม 
 
 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย คือ “มุ่งไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สุมดุลและ
ย่ังยืน” โดยมีการกําหนดเป้าหมายเป็น ๓ ระยะ ในช่วงเวลา ๒๐ ปี ดังนี้ 

(๑) เป้าหมายในระยะที่ ๑ เป็นการสร้างความพร้อมให้กับประเทศไทยในการก้าวไปสู่
การเป็นผู้ผลิตในระดับภูมิภาค เตรียมความพร้อมสู่ AEC (ASEAN Economic Community) โดยเริ่มจาก
การสร้างความพร้อมโดยการปรับ แก้ไขกฎระเบียบ เพื่ออํานวยความสะดวก และลดอุปสรรคทีม่ีการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นที่ฐานรองรับ (แรงงาน วัตถุดิบ ดึงดูดเทคโนโลยีใหม่ มาตรฐาน วิจัยและพัฒนา จัด
เขตพื้นที่ พัฒนาและจัดเขตพื้นที่ศูนย์ทดสอบ ฯลฯ) พัฒนา คลัสเตอร์ และ การเข้าไปสู่การเป็นผู้ผลิตใน
ภูมิภาคจากการสร้าง ASEAN Supply Chain และพัฒนาการผลิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

(๒) เป้าหมายระยะที่ ๒ เป็นช่วงเวลาของการมุ่งเน้นการพัฒนาต่อจากการพัฒนา
ฐานความรู้เพื่อนํามาต่อยอดในการพัฒนาภาคการผลิตและสินค้า เนน้การผลิตสินคา้ที่ต้องใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การปรับบทบาทประเทศไทยให้เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบ ห่วงโซ่การผลิตใน
ภูมิภาคให้เป็นที่ยอมรับในอาเซียนและภูมิภาค โดยการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้า และบริหารจัดการ 
การผลิตและจดัการเครือข่ายในภูมิภาคยกระดับการผลิตวัตถุดิบ เพื่อสร้างให้เกิดมูลค่าเพิ่มพร้อมไปถึง
การสร้างนวัตกรรมทรัพย์สินทางปัญญา และภาพเอกลักษณ์ตราสินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับในอาเซียน/
ภูมิภาค 

(๓) เป้าหมายในระยะที่ ๓ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านตราสินค้า
ไทยที่ก้าวไกลในตลาดโลก เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก เป็นผู้บริหารจัดการตราสินค้าที่มีเครือข่ายการผลิต
จากในภูมิภาคท่ีเป็นที่ยอมรับในตลาดโลกและอุตสาหกรรมไทยเป็นที่ยอมรับ โดยมคีวามสมดุลทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรมนุษย ์
 
     ๔.  อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ 

 
    ๑)  กลุ่มอุตสาหกรรมผลประโยชน์เกิดกับประเทศสูงสุด 

                     กลุ่มอุตสาหกรรมตามโครงสร้างคุณลักษณะนั้น จะพบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมนี้ถือได้
ว่าเป็นกลุ่มที่มีความสําคัญต่อประเทศไทยสูงที่สุด เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สร้างผลประโยชน์แก่ประเทศสูง
ที่สุดทั้งในมูลค่าส่งออก การสร้างผู้ประกอบการ การสร้างงาน และการใช้วัตถุดิบภายในประเทศอีกทั้ง
ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังเป็นผู้ประกอบการไทย ดังนั้นทุกอุตสาหกรรมที่อยู่ในกลุ่มนี้จึงจําเป็นที่จะต้อง
ได้รับการคัดเลือกเป็นอุตสาหกรรมนําร่องที่ต้องได้รับการพัฒนาเป็นลําดับแรก โดยมีรายละเอียดของแต่
ละอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมผลประโยชน์เกิดกับประเทศสูงสุด ดังนี้ 

 -  อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นับเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการผลิต จํานวน
สถานประกอบการ และจํานวนแรงงานสูงที่สุดในอุตสาหกรรมทั้งหมดนี้ นับเป็นอุตสาหกรรมที่สร้าง
ผลประโยชน์แก่ประเทศไทยสูงมาก แต่มูลค่าการส่งออกยังอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับ
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มที่อยู่ในเกณฑ์ปานกลางเช่นกัน และระดับความน่าสนใจของอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม
ในระดับโลกอยู่ในระดับสูง 
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-  อุตสาหกรรมยาง เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกสูง และเป็นอุตสาหกรรม
ที่มีวัตถุดิบในประเทศเป็นจํานวนมากแต่มีสถานประกอบการและการจ้างงานต่ํา อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่
เพาะปลูกยางพาราในประเทศไทยมีพ้ืนที่มากขึ้นเรื่อยๆ และการส่งออกของไทยมักจะเป็นการส่งออกน้ํา
ยางดิบหรือยางแผ่น หากสามารถเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ยางชนิดต่างๆ ได้จะสร้างมูลค่าให้ประเทศไทยได้
เป็นจํานวนมาก และระดับความน่าสนใจของอุตสาหกรรมยางในระดับโลกอยู่ระดับสูง ถือได้ว่าเป็น
อุตสาหกรรมที่โอกาสในอนาคต          

 -  อุตสาหกรรมสิ่งทอ แม้ว่าจะมีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่น 
และในระดับโลก อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมสิ่งทอ ถือว่าเป็นอุตสากรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ อีกทั้ง
ยังมีการใช้เงินลงทุนและวัตถุดิบในประเทศเป็นจํานวนมาก และมีจํานวนสถานประกอบการและจํานวน
แรงงานค่อนข้างสูง  

 
      ๒)  กลุ่มอุตสาหกรรมฝีมือแรงงาน 

          ศักยภาพหลักของอุตสาหกรรมไทย ที่มีจุดเด่นในเรื่องแรงงานฝีมือซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลเมื่อพิจาณาในภาพรวมจะพบว่าส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมที่ถือได้ว่าประเทศไทยมีศักยภาพ 
โดยอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นในกลุ่มนี้มีอยู่ ๒ อุตสาหกรรม คือ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของชิ้นส่วนยานยนต์ที่มีศักยภาพในการยกระดับอุตสาหกรรมด้วยการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม และอุตสาหกรรมอัญมณี ซึ่งถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยมีศักยภาพ โดยมี
รายละเอียดของแต่ละอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพภายใต้กลุ่มอุตสาหกรรมฝีมือแรงงาน ดังนี้ 

 - อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญต่อ
ประเทศไทยคอ่นข้างสูง มีการใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนยานยนต์ภายในประเทศและใช้ฝีมอืแรงงานใน
อุตสาหกรรมในสัดส่วนที่สูง และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สัดส่วนเงินลงทุนและผู้ถือหุน้ใน
อุตสาหกรรมนีเ้ป็นส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศ 
                - อุตสาหกรรมอัญมณี เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าการส่งออกและมูลค่าเพิ่มสูงมาก 
มีการใช้ฝีมือแรงงานในอุตสาหกรรมสัดส่วนที่สูงและประเทศไทยได้รับการยอมรับในเรื่องฝีมือแรงงานใน
อุตสาหกรรมอัญมณี 

 
         ๓)  กลุ่มอุตสาหกรรมที่พัฒนาสงัคม 
             อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้เป็นกลุม่ที่มีความจําเป็นที่จะต้องพัฒนาต่อไป เนื่องจากเป็น
อุตสาหกรรมทีมุ่่งเน้นไปที่การสร้างงานและการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงในส่วนภูมิภาคของประเทศไทย 
โดยอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นในกลุ่มคอื อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมเดียวใน
กลุ่มที่ตอบสนองต่อนโยบายท่ีสําคัญของประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านของการลดช่องว่างรายได้ของ
แรงงานในพื้นที่ โดยมีอุตสาหกรรมทีม่ีศักยภาพ ดังนี้ 
            - อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งหม่ แม้ว่าในภาพรวมของอุตสาหกรรมดังกล่าวจะอยู่ใน
กลุ่มที่ต้องปรับตัวโดยมีมูลค่าการส่งออกน้อยกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ จํานวนสถานประกอบการ
และจํานวนแรงงานค่อนข้างสูง อาจกล่าวได้ว่า แม้มูลค่าโดยรวมของอุตสาหกรรมนี้อาจไม่มากนัก แต่ถือ
ได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมทีส่ร้างผลประโยชน์แก่ประเทศไทยโดยตรง 
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         ๔)  กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยี 
             อุตสาหกรรมในกลุ่มนี ้ โดยภาพรวมถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมทีม่ีศักยภาพ 
อุตสาหกรรมทีม่ีความโดเด่นในกลุ่มดังกล่าว คือ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ ซึ่ง
นอกจากจะเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพแล้ว ยังเป็นอุตสาหกรรมทีม่ีมลูค่าการส่งออกสูง และตอบสนอง
ต่อนโยบายที่สําคัญของประเทศในด้านการยกระดับของอุตสาหกรรมโดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยมี
อุตสาหกรรมทีม่ีศักยภาพ ดังนี้  
              - อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอเิล็กทรอนิกส์ เป็นอตุสาหกรรมที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพ โดยเป็นอุตสาหกรรมที่มีมลูค่าการส่งออกที่สูงทีสุ่ดของประเทศ ด้วยมูลค่าการส่งออกประมาณ 
๙๔๗,๘๐๐ ลา้นบาทในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ อีกทั้งยังตอบสนองต่อนโยบายที่สําคัญของประเทศในด้านการ
ยกระดับของอุตสาหกรรมโดยการสร้างมูลค่าเพิ่ม  

 
         ๕)  กลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและโครงสร้างสนับสนนุ 
            อุตสาหกรรมในกลุ่มนี ้ ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามสาํคัญต่อการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยในภาพรวม เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานทีส่นับสนุนและยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมต่างๆในประเทศ โดยอุตสาหกรรมที่มีความโดดเด่นในกลุ่มดังกล่าวคือ อุตสาหกรรม
เครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยเฉพาะแม่พิมพ์ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นพื้นฐานสําคัญสําหรบัการ
ยกระดับอุตสาหกรรมไทย โดยมีอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ดังนี้ 
             - อุตสาหกรรมเครื่องจักรและอุปกรณ์ (แม่พิมพ์) เป็นอุตสาหกรรมที่มคีวามสําคัญ
ต่อประเทศไทยอย่างมาก เนื่องจากเป็นพื้นฐานของอุตสาหกรรมต่างๆ ทีม่ีความสําคัญในประเทศไทย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมนํารอ่งที่ได้การคัดเลือกนั้น มคีวามจําเป็นต้องใช้เครื่องจักรและ
อุปกรณ์ (แมพิ่มพ์) ในการผลิตเป็นอย่างมาก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน อุตสาหกรรม
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มเป็นต้น 

  ๖)  กลุ่มอุตสาหกรรมที่รักษาสิ่งแวดล้อม 

       อุตสาหกรรมในกลุ่มนี้ ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่สําคญัอีกกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากเป็น
อุตสาหกรรมจะช่วยยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศได้เป็นอย่างมาก โดยอุตสาหกรรมทีม่ีความ
โดดเด่นในกลุ่มคือ อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน 
                  - อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน เริ่มเป็นที่รู้จักในประเทศไทยและใช้
อย่างกว้างขวางในช่วง ๑๐ ปีทีผ่า่นมาเนื่องจากราคาน้ํามันปรับตัวสูงขึ้นและราคามีความผนัผวน
ค่อนข้างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนด้านพลังงานของประเทศไทย 
อุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน/ทดแทน จึงมีความสําคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต 
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๔.๒.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว   
 
 ๑.  โครงสร้างและการเติบโตภาคการท่องเที่ยว 

 
 การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมภาคบริการที่มีบทบาทสําคัญในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

ไทย  เพราะนอกจากจะสร้างรายได้โดยมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่งของการค้าบริการรวมของประเทศแล้ว  ยัง
เป็นอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอีกมากมาย  อาทิ  โรงแรมและที่พัก  ภัตตาคารร้านอาหาร  
ร้านจําหน่ายของที่ระลึก  การคมนาคมขนส่ง  เป็นต้น  ซึ่งในปี ๒๕๕๒ ประเทศไทยมีรายได้จาก
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศประมาณ ๕๒๗,๓๒๖ ล้านบาท  หรือประมาณร้อยละ ๘.๕ ของมูลค่าส่งออก
รวม (ร้อยละ ๕๑.๑ ของมูลค่าส่งออกภาคบริการ) หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ ๕.๘ ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) ขณะเดียวกัน  ธุรกิจการท่องเที่ยวก่อให้เกิดการจ้างงานมากกว่า ๒ 
ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ ๖-๗ ของแรงงานทั้งระบบ 

 
๒.  สถานการณ์การท่องเที่ยวไทย 

 ๒.๑   แนวโน้มด้านการท่องเที่ยวของไทย         
         ๑)  จํานวนนักท่องเที่ยว  รายได้  ค่าใช้จ่าย  และวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา 
  -  จํานวนนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น   ในช่วงทศวรรษที่ผ่ านมามี
นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ยปีละประมาณ ๙ ล้านคน มีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสม ๕% ต่อปี  
อัตราการเติบโตเฉล่ียของนักท่องเที่ยวเป็นอันดับ ๗ ของเอเชีย โดยมาเลเซียและเวียดนามมีการเติบโต
เฉลี่ยอันดับที่ ๑ และ ๒ ตามลําดับ ปี ๒๕๕๓ เป็นปีที่ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวสูงที่สุดจํานวน ๑๕.๘ 
ล้านคน                     
  -  รายได้จากการท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  จากสถิติรายได้จากการท่องเที่ยว
ในปี ๒๕๕๓ มีรายได้ ๕๘๕,๐๐๐ ล้านบาท ระหว่างปี ๒๕๔๘-๒๕๕๓ พบว่าประเทศไทยมีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อัตราขยายตัวเฉลี่ยปีละ ๑๑.๙๐% 
  -  ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว/คน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทย  มีแนวโน้มการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากค่าใช้จ่าย ๓,๑๗๒.๙๓ บาท ในปี ๒๕๔๑ เพิ่ม
เป็น ๓,๙๙๒.๖๐ บาท ในปี ๒๕๕๓ 
  -  จํานวนวันพักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  นับจากปี ๒๕๔๓ เป็น
ต้นมา  นักท่องเที่ยวมีแนวโน้มพักในประเทศไทยนานขึ้นจากวันพักเฉลี่ย ๗.๗๗ วัน เป็น ๙.๒๒ วัน ในปี 
๒๕๕๓                                         
 ๒)  นักท่องเที่ยวจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและยุโรปเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยว
หลักของไทย  นักท่องเที่ยวต่างชาติกว่าครึ่งหนึ่ง (๘,๐๗๖,๔๙๓ คน ในปี ๒๕๕๓)  เป็นนักท่องเที่ยวจาก
กลุ่มเอเชียตะวันออก  โดยมาเลเซีย  ญี่ปุ่น จีน และเกาหลี  เป็นกลุ่มที่มาท่องเที่ยวในไทยมากที่สุด  แต่
เมื่อพิจารณาจากรายได้พบว่านักท่องเที่ยวจากยุโรปยังเป็นกลุ่มที่มีการใช้จ่ายมากท่ีสุดโดยคิดเป็นร้อยละ 
๔๐ ของรายได้นักท่องเที่ยวทั้งหมด  และพบว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวจากยุโรปมีจํานวนวันพักนานกว่า
นักท่องเที่ยวจากเอเชีย 
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 ๔-๒๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๓)  นักท่องเที่ยวไทยมีแนวโน้มเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศมากขึ้น  โดย
รัฐบาลได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอย่างจริงจังในช่วงหลายปีที่ผ่านมา  ทั้งนี้คาดว่าในปี ๒๕๕๓ จะ
มีการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยจํานวนประมาณ ๘๘ ล้านคน/ครั้ง  และก่อให้เกิด
รายได้หมุนเวียนภายในประเทศประมาณ ๔๑๓,๐๐๐ ล้านบาท 
 
     ๒.๒  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว 
             ๑)  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพ  เพื่อสร้างทางเลือกใหม่แก่อุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทย  เน้นการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหรือสินค้าการท่องเที่ยวที่สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม  
ตามกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ๘ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและภาคเหนือตอนบนกลุ่ม
ท่องเที่ยวมรดกโลกเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้  กลุ่มท่องเที่ยววิถี
ชีวิตลุ่มแม่น้ําโขง  กลุ่มท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มแม่น้ําภาคกลาง กลุ่มท่องเที่ยว Active Beach กลุ่มท่องเที่ยว 
Royal Coast และกลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร รายละเอียดดังแสดงในรูปที่   
            ๒)  สนับสนุนการท่องเที่ยวชายแดน (Cross Border Tourism) โดยการเชื่อมโยง
การท่องเที่ยวกลุ่มท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ๘ กลุ่ม กับกรอบความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว IMT-GT 
ACMECS BIMSTEC และ GMS 
           ๓)  สร้างสรรค์กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับความสนใจของ
นักท่องเที่ยวและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สนใจ  การ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) การ
ท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ (MICE) การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร กลุ่มนักท่องเที่ยวสูงอายุ ครอบครัว และฮันนีมูน เป็นต้น 
          ๔)  ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์  และพัฒนานวัตกรรมทางความคิด  เพื่อให้เกิด
มูลค่าเพิ่มในสินค้าการท่องเที่ยว  ส่งเสริมการลงทุนเพื่อการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน  คํานึงถึงคุณค่าและ
สิ่งแวดล้อมรวมถึงการสนับสนุนการเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุนในกิจกรรมการท่องเที่ยวใหม่ๆ  ที่มี
ศักยภาพ เช่น ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจด้านนันทนาการ  โดยเฉพาะการจัดการการท่องเที่ยวชุมชน  
การจัดการสินค้า OTOP และของที่ระลึก  เป็นต้น 
           ๕)  ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการส่งเสริมการตลาด  และการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศระดับต่างๆ เช่น UNWTO APEC ACD 
AEC GMS IMT-GT  BIMSTEC และ ACMECS เพื่อการสร้างโครงข่ายความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มพ้ืนที่
การท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 
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๔.๓  แผนการดําเนินงานด้านการบริหารจดัการน้ําของภาครฐัท่ีผ่านมา 
 
๔.๓.๑  แผนการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว 
 
           จากปัญหาการเกิดอุทกภัยที่สร้างความเสียหายอย่างรุนแรงต่อประชาชนปี ๒๕๔๙ จึงได้มีการ
จัดทําแผนการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว และแผนบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งขึ้น ซึ่ง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๐ ตามที่คณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติเสนอ  โดยอนุมัติให้ดําเนินการได้ในปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ตามแผนการบรรเทาอุทกภัยระยะ
กลางและระยะยาวในวงเงิน ๑๐,๕๗๗ ล้านบาท และแผนการบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้งในวงเงิน 
๔,๒๘๖ ล้านบาท 

๑. หลักการ 
              แผนการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง เป็นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในมิติของ
การบูรณาการร่วมกัน โดยมีประเด็นสําคัญในการจัดทําแผน ดังนี้ 
               (๑) การบริหารจัดการ เพื่อสร้างกลไกในการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
จัดการอุทกภัยและภัยแล้งทั้งในระดับประเทศ ระดับลุ่มน้ํา และระดับพ้ืนที่ให้เป็นเอกภาพและเกิด
ประสิทธิภาพ 
               (๒) การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ต้นน้ํา เพื่อป้องกันและฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ําที่เสื่อมโทรมและมี
สภาพวิกฤติให้ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์จนสามารถทําหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ําที่ให้ผลผลิตทรัพยากรน้ําได้ทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ 
             (๓) ระบบการเก็บกักน้ํา โดยการพัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติและแหล่งน้ําที่ก่อสร้างขึ้นให้
สามารถเก็บกักน้ําที่มีปริมาณมากเกินความต้องการในฤดูน้ําหลาก และสามารถนํามาใช้ได้ในฤดูแล้ง 
              (๔) ระบบระบายน้ํา และการปรับปรุงและพัฒนาระบบระบายน้ําออกจากพื้นที่น้ําท่วมขัง 
               (๕) บรรเทาปัญหาภัยแล้ง โดยใช้ ๖ ปัจจัยหลักในการพิจารณาประกอบด้วย ๑.) จังหวัด
ที่มีฝนน้อยกว่าฝนเฉลี่ย ๓๐ ปี  ๒.) ระยะเวลาฝนทิ้งช่วง  ๓.) จังหวัดที่มีน้ําท่วมอยู่ในภาวะวิกฤติ   ๔.) 
อ่างเก็บน้ําที่มีปริมาณน้ําวิกฤติ  ๕.) จังหวัดทีมีระบบน้ําประปาหมู่บ้านน้อย  ๖.) ศักยภาพของบ่อบาดาล
ในพื้นที่ขาดแคลนระบบประปา โดยพบว่ามีพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งรวม ๕๗ จังหวัด 
            ๒.  องค์ประกอบของแผนฯ อุทกภัย ประกอบด้วยมาตรการ/แผนงานและงบประมาณ ดังนี้ 

             (๑) มาตรการป้องกันและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ ต้นน้ําให้คงสภาพพื้นที่นิ เวศสมบูรณ์ 
ประกอบด้วย แผนงาน  ๑) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ํา งบประมาณปี ๒๕๕๑ จํานวน ๒๗๖ ล้านบาท ส่วนปี 
๒๕๕๒-๒๕๕๙ จํานวน ๓,๗๑๒ ล้านบาท  ๒) ก่อสร้างฝายต้นน้ํา งบประมาณปี ๒๕๕๑ จํานวน ๔๓๔ 
ล้านบาท สําหรับปี ๒๕๕๒-๒๕๕๙ จํานวน ๔,๑๒๒ ล้านบาท  ๓) ปลูกหญ้าแฝก งบประมาณปี ๒๕๕๑ 
จํานวน ๕๖ ล้านบาท สําหรับปี ๒๕๕๒-๒๕๕๙ จํานวน ๔๘๒ ล้านบาท  ๔) อนุรักษ์ดินและน้ํา 
งบประมาณปี ๒๕๕๑ จํานวน ๔๘๑ ล้านบาท สําหรับปี ๒๕๕๒-๒๕๕๙ จํานวน ๑๓,๘๐๐ ล้านบาท 
            (๒) มาตรการฟื้นฟูแหล่งน้ํา ทางน้ํา และพื้นที่ชุ่มน้ํา ประกอบด้วยแผนงาน ๑) ปรับปรุง
ฟ้ืนฟูต้นน้ําแหล่งน้ํา และพื้นที่ชุ่มน้ํา เพื่อการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่นําร่อง ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน 
๔๕๙ ล้านบาท สําหรับปี ๒๕๕๒ งบประมาณ ๓๖๕ ล้านบาท   ๒)ขุดลอกลําน้ําเพื่อการระบายน้ํา/
ปักหลักเขต ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๓๖๔ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๙ จํานวน ๒,๙๗๓ ล้านบาท  
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๓) เขื่อนป้องกันตลิ่ง ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๔๑๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๙ จํานวน ๑,๙๕๗ 
ล้านบาท ๔) การสํารวจจัดทําแนวทางและใช้ประโยชน์พ้ืนที่ลุ่มน้ําอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 
จํานวน ๑๕ ล้านบาท ๕) การสํารวจและปรับปรุงจัดทําทะเบียนพื้นที่ชุ่มน้ําแหล่งน้ําและทางน้ําธรรมชาติ 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๔๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒ จํานวน ๑๒๐ ล้านบาท  
           (๓) มาตรการการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําระบบระบายน้ําและการผันน้ํา ประกอบด้วย
แผนงานได้แก่ ๑.) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเพื่อบรรเทาอุทกภัย งบประมาณปี ๒๕๕๑ จํานวน ๗๓๘ ล้านบาท 
ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๙ จํานวน ๖,๑๔๕ ล้านบาท  ๒.) พัฒนาและปรับปรุงระบบระบายน้ํา ปีงบประมาณ 
๒๕๕๑ จํานวน ๓,๗๘๗ ล้านบาท ปีงบประมาณ ๒๕๕๒-๒๕๕๙ จํานวน ๒๐,๕๙๕ ล้านบาท  ๓.) การ
พัฒนาและปรับปรุงระบบการผันน้ํา ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๔๗๖ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๙ 
จํานวน ๓,๑๒๐ ล้านบาท  ๔.) การศึกษาการพัฒนาปรับปรุงแหล่งน้ําระบบระบายน้ําและการผันน้ํา  
งบประมาณปี ๒๕๕๑ จํานวน ๑๗๒ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒ จํานวน ๑๐๘ ล้านบาท  ๕.) การบริหารจัดการ
น้ําบาดาลเพื่อการบรรเทาอุทกภัยปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๓๘๒ ล้านบาท  ปี ๒๕๕๒ จํานวน 
๑,๒๕๙ ล้ายบาท 
          (๔) มาตรการการจัดการด้วยการใช้ที่ดินและการป้องกันน้ําท่วมนั้นพื้นที่เศรษฐกิจหลัก 
ประกอบด้วยแผนงานได้แก่ ๑.) การวางแผนจัดทําผังและกําหนดมาตรการการใช้ที่ดิน งบประมาณปี 
๒๕๕๑ จํานวน ๑๖๕ ล้านบาท  ปี ๒๕๕๒ จํานวน ๘๒๒ ล้านบาท  ๒.) การปรับปรุงอาคารของเส้นทาง
คมนาคมที่ขวางทางไหลของน้ํา งบประมาณปี ๒๕๕๑ จํานวน ๓๗๔ ล้านบาท  ปี ๒๕๕๒ จํานวน ๔๘ 
ล้านบาท  ๓.) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมชุมชนและพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ ปี ๒๕๕๑ จํานวน ๔๔๓ 
ล้านบาท ปี ๒๕๕๒ จํานวน ๔,๕๖๕ ล้านบาท  ๔.) ศึกษาระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนและพื้นที่
เศรษฐกิจที่สําคัญ ปี ๒๕๕๑ จํานวน ๑๔ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒ จํานวน๑๓๘ ล้านบาท 
           (๕) มาตรการปรับปรุงรูปแบบการเกษตรและการใช้ พ้ืนที่ เกษตรเป็นที่รับน้ํานอง 
ประกอบด้วยแผนงาน ได้แก่    ๑.) โครงการนําร่องการใช้พ้ืนที่เกษตรรับน้ํานอง ปี ๒๕๕๑ จํานวน ๔๐๕ 
ล้านบาท ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๙ จํานวน ๓๓,๘๔๖ ล้านบาท  ๒.) พัฒนาระบบการปลูกข้าวในพื้นที่เลี่ยง
อุทกภัย ปี ๒๕๕๑ จํานวน ๔๑ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒ จํานวน ๔๔ ล้านบาท 
          (๖) มาตรการบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนแผนการบรรเทาอุทกภัย ประกอบด้วย
แผนงานได้แก่ ๑.) การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรท้องถิ่นและประชาชนเพื่อการบรรเทาอุทกภัย 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๒๑๑ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๙ จํานวน ๗๖๖ ล้านบาท  ๒.) การพัฒนา
เครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๖๒๕ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒-
๒๕๕๙ จํานวน ๒,๑๔๑ ล้านบาท ๓.) งานวิจัยด้านการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ 
จํานวน ๑๒๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒ จํานวน ๑๑๔ ล้านบาท  ๔.) การกํากับและติดตามแผนงานตลอด
โครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๙๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๙ จํานวน ๒๑๕ ล้านบาท 
              
 ๓.  องค์ประกอบของแผนฯภัยแล้ง ประกอบด้วยมาตรการ/แผนงาน และงบประมาณดังนี้ 
               (๑) มาตรการเพิ่มน้ําต้นทุน ประกอบด้วยแผนงานได้แก่ ๑.) โครงการฝนหลวง ซึ่งมี
งบประมาณปกติ ดําเนินการอยู่แล้ว ๒.) การปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ํา ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน 
๓๒๗.๗๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จํานวน ๑.๒๔๙.๕๙ ล้านบาท  ๓.) การพัฒนาแหล่งน้ํา
ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๓,๒๓๐.๙๒ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จํานวน ๑๘,๔๙๔.๘๕ ล้านบาท  
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๔.) ก่อสร้างระบบประปาและเจาะบ่อบาดาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๖,๗๑๑.๐๙ ล้านบาท  ปี 
๒๕๕๒-๒๕๕๔ จํานวน ๑๒,๕๗๗.๒๗ ล้านบาท  
                (๒) มาตรการการกระจายน้ํา ประกอบด้วยแผนงาน ๑ .) ระบบส่งน้ําและผันน้ํา 
งบประมาณปี ๒๕๕๑ จํานวน ๒๒๗.๙๑ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จํานวน ๕,๑๔๒.๙๘ ล้านบาท  ๒.) 
ระบบประปาสนาม งบประมาณปี ๒๕๕๑ จํานวน ๘๑.๐๐ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จํานวน ๑.๑๒ 
ล้านบาท  ๓.) ชุดปรับปรุงคุณภาพน้ําบาดาลเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๒๒.๕๐ ล้านบาท  
๔.) เครื่องสูบน้ํา ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๑๒๕.๖๔ ล้านบาท  ๕.) ปรับปรุงและก่อสร้างจุดจ่ายน้ํา
บาดาล ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๓๐.๐๐ ล้านบาท  
               (๓) มาตรการ เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปา ประกอบด้วยแผนงานได้แก่ ๑.) ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน งบประมาณปี ๒๕๕๑ จํานวน ๖,๓๔๗.๗๖ ล้านบาท ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จํานวน 
๒๐,๕๑๑.๙๑ ล้านบาท  ๒.) เป่าล้างบ่อบาดาลเสริมระบบประปา ปีงบประมาณ ๒๕๕๑ จํานวน ๘๐.๘๐ 
ล้านบาท   
 

         สรุป แผนการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว สามารถดําเนินการได้เพียงร้อยละ ๒๕ 
ของงบประมาณในภาพรวมตามเป้าหมายของแผนฯเท่านั้น เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลทําให้ขาด
การสนับสนุนงบประมาณที่ต่อเนื่อง และต่อมารัฐบาลขณะนั้นได้มีการดําเนินการทบทวนและนําโครงการ
บางส่วนของแผนบรรเทาอุทกภัยฯไปบรรจุไว้ในแผนการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการน้ําและ
ชลประทาน ที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ ซึ่งได้จัดทําขึ้นใหม่ และใช้เป็นกรอบใน
การจัดทํางบประมาณประจําปีด้านทรัพยากรน้ําของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ 
 
๔.๓.๒  แผนการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการน้ําและการชลประทาน 
 
          มติคณะรัฐมนตรี  ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๑ เห็นชอบแผนการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการ
น้ําและการชลประทาน ตามท่ีคณะกรรมการพัฒนาและบริการจัดการทรัพยากรและการชลประทานเสนอ  
 
        ๑. หลักการ 
                 (๑) ให้ความสําคัญกับการฟื้นฟูบูรณะและเพิ่มประสิทธิภาพใช้ประโยชน์แหล่งน้ําที่มี
สภาพเสื่อมโทรมและกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆนอกเขตชลประทานทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่
โดยรอบสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําได้ตลอดปี โดยเฉพาะการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําและ
ภัยแล้งในฤดูแล้ง 
                 (๒) ให้ความสําคัญการขยายพื้นที่ชลประทานและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานเพื่อ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรและภัยแล้ง ให้สามารถเพิ่มผลผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตทางการเกษตรได้อย่างเต็มศักยภาพของพื้นที่ 
                 (๓) ให้ความสําคัญกับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
วิกฤตและลดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
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       ๒.  เป้าหมายหลักของแผนการลงทุนฯ 
           (๑) ฟ้ืนฟูบูรณะแหล่งน้ํานอกเขตชลประทานทั่วประเทศ โดยกําหนดเป้าหมายจํานวน 
๖,๕๕๒ แห่ง ที่ต้องเร่งรัดดําเนินการให้ครบถ้วนแล้วเสร็จภายในระยะเวลา ๓ ปี (ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔)  
           (๒) เพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทานเดิม และขยายพ้ืนที่ชลประทานใหม่ในพื้นที่ขาด
แคลนน้ํา โดยกําหนดเป้าหมายให้สามารถเพิ่มน้ําต้นทุนให้ได้จํานวน ๔,๖๐๕ ล้าน ลบ. ม  ภายในปี 
๒๕๖๓ และเพิ่มพ้ืนที่ชลประทานให้ได้ ๖.๔๒ ล้านไร่ โดยจะเพิ่มพ้ืนที่ชลประทาน จํานวน ๑.๒๙ ล้านไร่
ภายในปี๒๕๕๔ จํานาน ๐.๗ ล้านไร่  ภายในปี ๒๕๕๙ และจํานวน ๔.๒๐ ล้านไร่ ภายในปี ๒๕๖๓ 
            (๓) บรรเทาปัญหาอุทกภัย  กําหนดเป้าหมายภายในปี ๒๕๕๔ ให้สามารถฟื้นฟูสภาพป่า
ต้นน้ําที่เสื่อมโทรมให้ได้ ๑.๑ ล้านไร่ ป้องกันการสูญเสียหน้าดินและพื้นที่ดินถล่มได้ ๑.๑ ล้านไร่ สําหรับ
การลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีเป้าหมายก่อสร้างระบบป้องกัน
น้ําท่วมชุมชนเมือง ใน ๑๘จังหวัด 
        ๓. องค์ประกอบของแผนการลงทุนฯ 

         (๑) แผนการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ํา เป็นการบูรณาฟื้นฟูแหล่งน้ํานอกเขตชลประทานทั่ว
ประเทศ ประกอบด้วย การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําธรรมชาติ ได้แก่ หนอง บึงขนาดเล็กและขนาดใหญ่  การ
บูรณะฟื้นฟูฝายเสริมระบบนิเวศในพื้นที่ต้นน้ํา  การปรับปรุงสิ่งก่อสร้างแหล่งน้ํา  การปรับปรุงฝายน้ําล้น 
ระบบส่งน้ํา และอ่างเก็บน้ําต่างๆ ที่มีสภาพเสื่อมโทรมมาก จํานวนทั้งสิ้น ๖,๕๕๒ แห่ง ดําเนินการภายใน
เวลา ๓ปี (ปี๒๕๕๒ – ๒๕๕๔) วงเงินลงทุน ๑๔,๙๔๒ ล้านบาท 
         (๒) แผนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน ประกอบด้วยโครงการ
ชลประทานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมท้ังสิ้น ๑,๑๒๘ โครงการ วงเงินลงทุนรวม 
๒๘๕,๖๕๒ ล้านบาท ระยะเวลา ๑๒ ปี (ปี ๒๕๕๑ – ๒๕๖๓) ได้น้ําต้นทุนเพิ่มขึ้น ๔,๖๐๕ ล้าน ลบ.ม./ปี 
พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มรวมทั้งสิ้น ๖.๔๒ ล้านไร่  จําแนกเป็น ๒ แผนงาน ได้แก่ 
               ๒.๑) แผนการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทานขนาดเล็ก และขนาดกลาง 
จํานวน ๑,๑๐๒ โครงการ เป็นโครงการชลประทานขนาดเล็ก ๙๔๘ โครงการ และโครงการขนาดกลาง 
๑๕๔ โครงการ วงเงินลงทุน ๖๓,๑๔๑ ล้านบาท รายละ ๖ ปี (ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗) ได้พ้ืนที่ชลประทาน
เพิ่ม ๑.๙๗ ล้านไร่ ปริมาณน้ําต้นทุนเพิ่มขึ้น ๑,๕๒๓ ล้าน ลบ. ม./ปี 
              ๒.๒) แผนการขยายและเพิ่มประสิทธิภาพ ชลประทานขนาดใหญ่ จํานวน ๒๖ โครงการ 
วงเงินลงทุนรวม ๒๒๒,๕๑๑ ล้านบาท ระยะเวลาดําเนินการ ๑๒ ปี (ปี ๒๕๕๒ – ๒๕๖๓)  จําแนกเป็น ๓ 
กลุ่มโครงการ  ได้แก่ (๑) กลุ่มโครงการที่มีความพร้อมในการศึกษาความเหมาะสม การออกแบบ
รายละเอียดและผ่านการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว จํานวน ๔ โครงการได้แก่ โครงการพัฒนา
ลุ่มแม่น้ําตาปี-พุมดวง จังหวัดสุราษฏร์ธานี โครงการผันน้ําจากจังหวัดจันทบุรีไปยังแหล่งเก็บกักน้ําที่
จังหวัดระยอง โครงการผันน้ําจากพ้ืนที่ลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ําบางพระ จังหวัดชลบุรี 
และโครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี ระยะที่๒  (๒) กลุ่มโครงการที่มีความพร้อมและอยู่ระหว่างการ
ขออนุญาตใช้พ้ืนที่และสร้างความเข้าใจกับประชาชน จํานวน ๖ โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่อยู่
ระหว่างการขออนุญาตใช้พ้ืนที่จากกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชจํานวน ๔ 
โครงการได้แก่ ๑. โครงการคลองลําภูใหญ่ จังหวัดพังงา ๒. โครงการห้วยโสมง จังหวัดปราจีนบุรี ๓. 
โครงการอ่างเก็บน้ําคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก ๔.โครงการเขื่อนแม่วงค์ จังหวัดนครสวรรค์  สําหรับ
โครงการที่อยู่ระหว่างการสร้างความเข้าใจกับประชาชน จํานวน ๒ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการอ่างเก็บ
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น้ําโปร่งขุนเพชร จังหวัดชัยภูมิ ๒. โครงการแก่งเสือเต้น จังหวัดแพร่  (๓) กลุ่มโครงการที่ต้องเตรียมความ
พร้อมอีก ๑๖ โครงการ ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม ด้วยการออกแบบรายละเอียดและการจัดทํา
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 ๓)  แผนการบรรเทาอุทกภัย ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ได้แก่  
    (๓.๑) แผนการฟื้นฟูพ้ืนที่ต้นน้ํา ประกอบด้วย ๕ แผนงานย่อย คือ ๑)การก่อสร้าง
ฝายต้นน้ําลําธาร จํานวน ๑๓๙,๔๐๘ แห่ง วงเงินลงทุน ๑,๙๐๖ ล้านบาท ๒) การปลูกป่าและการ
ปรับปรุงนิเวศต้นน้ํา ๑.๑ ล้านไร่ วงเงินลงทุน ๑,๘๑๙ ล้านบาท ๓) การปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ต้นน้ําและที่
ลาดชันสูง ๑๔๘ ล้านกล้า วงเงินลงทุน ๒๔๙ ล้านบาท ๔) การสนับสนุนชุมชนร่วมกันอนุรักษ์ป่าต้นน้ํา 
วงเงินลงทุน ๔๐๓ ล้านบาท และ ๕) การอนุรักษ์ดินและน้ําพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่มและเสี่ยงต่อการสูญเสีย
หน้าดิน ๑.๑ ล้านไร่ วงเงินลงทุน ๕,๕๐๖ล้านบาท 
    (๓.๒) แผนการป้องกันน้ําท่วมชุมชนประกอบด้วย ๑.) การออกแบบป้องกันน้ําท่วม
พ้ืนที่ชุมชนใน ๑๙ จังหวัด จํานวน ๓๒ แห่ง วงเงินลงทุน ๓๕๔ ล้านบาท  ๒.) การจัดทําแผนผังนโยบาย 
๑๓ ลุ่มน้ํา จํานวน ๒๒ แห่ง วงเงิน ๙๗๙ ล้านบาท   ๓.) การก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน๑๗ 
จังหวัด จํานวน ๓๘ แห่ง วงเงินลงทุน ๑๐,๘๙๓ ล้านบาท  
 
       สรุป แผนการลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการน้ําและการชลประทานมีหน่วยงานดําเนินการ ๓ 
กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กระทรวงมหาดไทย วงเงินลงทุนทั้งสิ้น ๓๒๒,๗๐๓ ล้านบาท ระยะเวลา ๑๒ ปี (ปี ๒๕๕๕-๒๕๖๓)  เป็น
การลงทุนในช่วงปี ๒๕๕๒-๒๕๕๔ จํานวน ๑๓๒,๐๓๘ ล้านบาท   ช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๗ จํานวน 
๑๒๘,๑๘๑ ล้านบาท และช่วงปี ๒๕๕๘-๒๕๖๓ จํานวน ๖๒,๔๘๖ ล้านบาท  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
ลงทุนตามแผน ประกอบด้วย การมีต้นน้ําเพิ่มขึ้น จํานวน ๔,๖๐๕ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี  เพื่อใช้ทั้ง
การเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศ ซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําใน
ฤดูแล้ง โดยเฉพาะการขยายพื้นที่ชลประทานเพิ่มได้อีก ๖.๔๒ ล้านไร่ เมื่อประเมินมูลค่าการผลิตจากการ
ปลูกข้าว คิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างน้อย ๓๔,๙๐๐ ล้านบาทต่อปี รวมทั้งสามารถป้องกันพื้นที่ชุมชน
และพื้นที่เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย คิดเป็นมูลค่าของเศรษฐกิจ ๒๒,๘๐๐ ล้านบาท/ปีที่ถูก
น้ําท่วม 
 
๔.๓.๓  แผนพัฒนาการชลประทานระดับลุ่มน้ําอย่างเป็นระบบ 
  
           จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ประกอบกับภารกิจของกรมชลประทานใน
การจัดหาน้ําการบริหารจัดการน้ํา เพื่อการชลประทานและป้องกันภัยที่เกิดจากน้ํา กรมชลประทาน จึงได้
ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการชลประทานระดับลุ่มน้ําอย่างเป็นระบบตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
           ๑)  เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐ ในการเพิ่มพ้ืนที่
ชลประทานตามศักยภาพ ๖๐ ล้านไร่ 
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          ๒)  เพื่อจัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานเป็นรายโครงการ ประกอบด้วยที่ต้ังและพื้นที่
เป้าหมายที่ชัดเจนในระดับลุ่มน้ําและระดับจังหวัด 
           ๓)  เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องน้ําในทุกภาคส่วน อย่างเป็นระบบ กรมชลประทาน ได้ปรับยุทธศาสตร์
การพัฒนาและบริหารจัดการน้ําในเชิงรุกให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมทันต่อการแก้ไขปัญหาน้ําส่วนใหญ่ของประเทศ โดยแยกเป็น
มาตรการด้านการใช้สิ่งก่อสร้าง และมาตรการด้านการบริหารจัดการ โดยสรุป ดังนี้ 

 
         ๑)   ด้านการใช้สิ่งก่อสร้าง  

    เน้นการพัฒนาและการใช้น้ําภายในลุ่มน้ําเป็นสําคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีทั้งสภาวะน้ําท่วม
และขาดแคลนน้ําแล้วจึงพิจารณาแนวทางการผันน้ําระหว่างลุ่มน้ําภายในประเทศเป็นอันดับถัดไป โดยมี
แผนงาน/โครงการ ตามประเภทของอาคารชลประทาน ดังนี้ 
             (๑) โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ํา ได้แก่ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําในทุกขนาด เพื่อเป็นแหล่ง
เก็บกักน้ําต้นทุนที่มีมากในฤดูฝน ให้สามารถนํามาใช้ได้ในช่วงฝนทิ้งช่วง และในช่วงฤดูแล้ง 
             (๒) โครงการพัฒนาฝาย ได้แก่ การก่อสร้างฝายในลําน้ํา ทั้งฝายคอนกรีตและฝายยาง 
เพื่อยกระดับน้ําในลําน้ําตามความเหมาะสมของสภาพพื้นที่ 
             (๓) โครงการพัฒนาประตูระบายน้ํา/ เขื่อนระบายน้ํา ได้แก่ การก่อสร้างประตูระบายน้ํา
ในลําน้ําเพื่อยกระดับและควบคุมน้ําด้านเหนือน้ําให้สูงพอที่จะส่งน้ําเข้าพ้ืนที่ชลประทานได้ 
             (๔) โครงการพัฒนาระบบสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ได้แก่ การก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าใน
พ้ืนที่ที่อยู่ไม่ห่างจากแหล่งน้ํามากนัก ควบคู่กับการพัฒนาระบบส่งน้ําที่อาจมีทั้งคลอง หรือระบบท่อไปยัง
พ้ืนที่เกษตรกรรม 
             (๕) โครงการพัฒนาแก้มลิง ได้แก่ การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําตํ่าที่อยู่ใกล้ทางน้ํา หรืออยู่ใน
แนวน้ําหลากโดยการก่อสร้างอาคารควบคุมการไหลของน้ํา หรือระดับน้ํา เพื่อหน่วงการไหลของน้ําให้ช้า
ลง หรือตัดยอดน้ําหลากในลําน้ําข้างเคียง ทําให้สามารถกักเก็บน้ําไว้ใช้ประโยชน์ได้อีกด้วย 
             (๖) โครงการพัฒนาโครงข่ายน้ํา ได้แก่ การก่อสร้างระบบเชื่อมโยงแหล่งเก็บกักน้ําที่มี
พ้ืนที่รับน้ําฝนและพื้นที่รับประโยชน์อยู่ต่างลุ่มน้ํา ด้วยการก่อสร้างอาคารบังคับน้ําควบคุมทิศทางและ
ปริมาณการไหลไปยังลุ่มน้ําที่ต้องการเพื่อเสริมศักยภาพและความมั่นคงของแหล่งเก็บกักน้ําเดิม 
             (๗) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ําในระดับไร่นา ได้แก่ โครงการก่อสร้างระบบคันคู
น้ําและงานจัดรูปที่ดินในพื้นที่ชลประทานที่มีแหล่งน้ําที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว 
             (๘) โครงการพัฒนาระบบส่งน้ํา ได้แก่ การก่อสร้างคลองหรือท่อส่งน้ํา จากแหล่งเก็บกัก
น้ําที่ได้พัฒนาแล้วไปยังพื้นที่การเกษตร 
             (๙) โครงการพัฒนาระบบระบายน้ํา ได้แก่ การก่อสร้างคันกั้นน้ํา คลองระบายน้ํา เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ป้องกัน หรือเพิ่มศักยภาพการระบายน้ํา 
           (๑๐) โครงการเหลียวหลัง ได้แก่ การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ
ชลประทานเดิม (Irrigation Modernization) ทั้งโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีการใช้งาน
มากกว่า ๒๐ ปี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกักเก็บน้ําให้เพิ่มขึ้นหรือลดความสูญเสียน้ําในระบบและ
บนแปลงนา     
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 ๒)   ด้านการบริหารจัดการ 

             เป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การประสานกับทุกภาคส่วน และการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ แหล่งเก็บกักน้ําและโครงการชลประทานภายในลุ่มน้ําและระหว่างลุ่มน้ํา มีแผนงาน/
โครงการที่สําคัญ ดังนี้ 
            (๑) โครงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ําด้วย Risk Management 
            (๒) โครงการติดตามและคาดการณ์สถานการณ์น้ําด้วยระบบโทรมาตร 
            (๓) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการน้ําของกลุ่มผู้ใช้น้ําชลประทาน 
เพื่อให้มีการวางแผนการปลูกพืช และบริหารน้ําในฤดูแล้งร่วมกับผู้ใช้น้ํากิจกรรมอื่น ๆ 
            (๔) โครงการตรวจสอบความปลอดภัยเขื่อนและอาคารชลประทาน 
            (๕) โครงการลดการใช้น้ํา โดยการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตร ซึ่งปัจจุบันกระทรวง
เกษตรฯ ได้ดําเนินโครงการจัดทําระบบการปลูกข้าวใน ๒๒ จังหวัด ๕๐ โครงการ ในพื้นที่ภาคกลาง และ
ภาคเหนือ 
            (๖) การบูรณาการข้อมูลแผนงานและโครงการระหว่างหน่วยงาน 
 

         ๓)  แผนการพัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทาน 

  เนื่องจากศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ชลประทานยังสามารถดําเนินการ
ได้อีก ๓๑.๖ ล้านไร่ กรมชลประทานจึงได้วางแผนการพัฒนาโครงการที่สามารถดําเนินการอย่างเป็น
รูปธรรม ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่าง ๆ โดยแบ่งประเภทโครงการตามกรอบการพัฒนา
ออกเป็น ๑๐ ประเภท รวมทั้งได้จําแนกขนาดโครงการและแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ําออกเป็น ๓ 
ระยะ คือ แผนระยะสั้น (แผนก่อสร้างในปี ๒๕๕๓-๒๕๕๕) แผนระยะกลาง (แผนก่อสร้างในปี ๒๕๕๖-
๒๕๖๐) และแผนระยะยาว (แผนก่อสร้างต้ังแต่ปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป) ตามเกณฑ์ที่กําหนดทําให้ได้โครงการ
ตามกรอบการพัฒนา ดังนี้ 

     ๓.๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําประเภทอ่างเก็บน้ํา 
 

               การก่อสร้างอาคารชลประทาน ประเภทอ่างเก็บน้ํา ได้วางแผนไว้กระจายในพื้นที่ทั่ว
ประเทศ ซึ่งกรมชลประทานได้กําหนดแผนการดําเนินงาน ออกเป็นระยะดําเนินการ สรุปดังนี้ 
                โครงการอ่างเก็บน้ําที่มีในปัจจุบัน จํานวน ๔,๗๕๙ แห่ง เก็บกักน้ําได้ ๗๖,๓๗๐ • ล้าน
ลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทาน ๔.๖๙ ล้านไร่ 
                • โครงการตามแผนงานระยะสั้น จํานวน ๒๗๑ โครงการ สามารถเก็บกักน้ําได้ไม่น้อยกว่า 
๑,๗๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๐.๙๘ ล้านไร่ 
                • โครงการตามแผนงานระยะกลาง จํานวน ๑,๑๐๗ โครงการ สามารถเก็บกักน้ําได้ไม่น้อย
กว่า ๘,๘๓๕ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๔.๕๓ ล้านไร่ 
                • โครงการตามแผนงานระยะยาว จํานวน ๙๗๘ โครงการ สามารถเก็บกักน้ําได้ไม่น้อยกว่า 
๑๒,๓๐๑ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๕.๑๖ ล้านไร่ 
               เมื่อดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําได้ตามแผน รวม ๒,๓๗๐ โครงการ จะสามารถเก็บกักน้ํามี
น้ําไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า ๒๒,๘๖๗ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๑๐.๖๗ ล้านไร่ โดย
ได้แสดงที่ต้ังโครงการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีอยู่ในแผนการพัฒนา 
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       ๓.๒)   โครงการพัฒนาแหล่งน้ําประเภทฝาย 
 
               เป็นการก่อสร้างฝายไว้ในลําน้ํา เพื่อเก็บกักน้ําไว้ในลําน้ํา หรือทดน้ําให้สูงขึ้นเพื่อส่งเข้าสู่
พ้ืนที่เพาะปลูกโดยวางแผนไว้กระจายในพื้นที่ทั่วประเทศ สรุปได้ดังนี้ 
               • โครงการฝายที่มีในปัจจุบัน จํานวน ๕,๕๓๑ แห่ง พ้ืนที่ชลประทาน ๒.๙๙ ล้านไร่ 
               • โครงการตามแผนงานระยะสั้น จํานวน ๓๔๙ โครงการ พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๐.๒๙ 
ล้านไร่ 
               • โครงการตามแผนงานระยะกลาง จํานวน ๑,๑๐๑ โครงการ พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
๐.๘๒ ล้านไร่ 
               • โครงการตามแผนงานระยะยาว จํานวน ๓๙๔ โครงการ พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๐.๓๑ 
ล้านไร่ 
              เมื่อดําเนินการก่อสร้างฝายได้ตามแผน รวม ๑,๘๔๔ โครงการ จะสามารถ เพิ่มพ้ืนที่
ชลประทานได้อีก ๑.๔๓ ล้านไร่  

 
๓.๓)  โครงการพัฒนาแหล่งน้ําประเภทประตูระบายน้ํา 

 
              เพื่อเก็บกักน้ําไว้ในลําน้ํา หรือทดน้ําให้สูงขึ้นเพื่อส่งเข้าสู่พ้ืนที่เพาะปลูก ซึ่งจะกระจายอยู่
ในพื้นที่ภาคกลางเป็นส่วนใหญ่ โดยสรุปได้ดังนี้ 
              • โครงการประเภทประตูระบายน้ําที่มีในปัจจุบัน มีจํานวน ๒๑๓ แห่ง พ้ืนที่ชลประทาน 
๑๓.๙๔ ล้านไร่ 
              • โครงการตามแผนงานระยะสั้น จํานวน ๗๗ โครงการ พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๐.๘๐ 
ล้านไร่ 
              • โครงการตามแผนงานระยะกลาง จํานวน ๓๒๐ โครงการ พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๐.๖๗ 
ล้านไร่ 
              • โครงการตามแผนงานระยะยาว จํานวน ๖๕ โครงการ พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๐.๒๕ 
ล้านไร่ 
               เมื่อดําเนินการก่อสร้างประตูระบายน้ําได้ตามแผน รวม ๔๖๒ โครงการ จะสามารถ เพิ่มพ้ืนที่
ชลประทานได้อีก ๑.๗๑ ล้านไร่  
 
 ๓.๔)  โครงการพัฒนาแหล่งน้ําประเภทสถานีสูบน้ํา 
         

       เป็นการพัฒนาบนพื้นที่ที่ไม่สามารถส่งน้ําด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกได้ จึงต้องใช้สถานีสูบน้ํา
เพื่อเพิ่มระดับน้ําให้สามรถกระจายการส่งน้ําไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้ สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
              • โครงการประเภทสถานีสูบน้ําที่มีในปัจจุบัน มีจํานวน ๒,๓๔๓ แห่ง พ้ืนที่ชลประทาน 
๓.๙๘ ล้านไร่ 
              • โครงการตามแผนงานระยะสั้น จํานวน ๒๐๐ โครงการ พ้ืนที่ชลประทาน ๐.๕๙ ล้านไร่ 
              • โครงการตามแผนงานระยะกลาง จํานวน ๑,๐๑๙ โครงการ พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
๑.๗๓ ล้านไร่ 
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              • โครงการตามแผนงานระยะยาว จํานวน ๑๒๕ โครงการ พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๐.๒๔ 
ล้านไร่ 

เมื่อดําเนินการก่อสร้างสถานีสูบน้ําได้ตามแผน รวม ๑,๓๔๔ โครงการ จะสามารถ เพิ่มพ้ืนที่
ชลประทานได้อีก ๒.๕๖ ล้านไร่  
 

๓.๕) โครงการพัฒนาแก้มลิง 
 
               เป็นการพัฒนาพื้นที่ลุ่มตํ่า และพื้นที่ร่องน้ําที่รับน้ําจากแม่น้ําต่างๆ ในช่วงน้ําหลาก เพื่อตัด
ยอดน้ําและกักเก็บน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือยามขาดแคลน กรมชลประทานได้พิจารณาโครงการแก้มลิงที่มี
ขนาดความจุต้ังแต่ ๕๐๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ขึ้นไป สรุปดังนี้ 
               • โครงการแก้มลิงที่มีในปัจจุบัน จํานวน ๘๕ แห่ง ส่วนใหญ่เป็นแก้มลิงขนาดเล็ก เก็บกัก
น้ําได้ ๒๒๙ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่รับประโยชน์ ๐.๐๘ ล้านไร่ 
               • โครงการตามแผนงานระยะสั้น จํานวน ๒๕๕ โครงการ สามารถเก็บกักน้ําได้ไม่น้อยกว่า 
๕๒๓ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๐.๑๒ ล้านไร่ 
               • โครงการตามแผนงานระยะกลาง จํานวน ๑๔๒ โครงการ สามารถเก็บกักน้ําได้ไม่น้อย
กว่า ๗๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๐.๐๐๙ ล้านไร่ 
               • โครงการตามแผนงานระยะยาว จํานวน ๓๑ โครงการ สามารถเก็บกักน้ําได้ไม่น้อยกว่า 
๑,๘๔๓ ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๐.๐๐๖ ล้านไร่ 

 
ในโครงการแก้มลิงเหล่านี้ บางแห่งเป็นโครงการใช้พ้ืนที่เกษตรเป็นพื้นที่รับน้ํานองที่มีจุดประสงค์

หลักเพื่อการบรรเทาอุทกภัย จํานวน ๑๐ โครงการ ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ถึงภาคกลาง มี
เป้าหมายเพื่อตัดยอดน้ําหลากในลุ่มน้ําเจ้าพระยา ๑,๗๓๗ ล้านลูกบาศก์เมตร ศึกษาความเหมาะสมแล้ว
เสร็จและเป็นโครงการตามแผนงานระยะกลาง จํานวน ๓ โครงการ สามารถตัดยอดน้ําเพื่อบรรเทา
อุทกภัย ๓๗๕ ล้านลูกบาศก์เมตร และยังไม่มีการศึกษาความเหมาะสม จะเป็นแผนระยะยาว ๗ โครงการ 
จะตัดยอดน้ําและเก็บกักในพื้นที่ได้ ๑,๓๖๒ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยได้แสดงที่ต้ังโครงการแก้มลิงขนาด
กลางขึ้นไป ที่มีอยู่ในแผนการพัฒนา  
 
      ๓.๖)  โครงการพัฒนาโครงข่ายน้ํา 
         

 เป็นการพัฒนาโครงข่ายน้ําเพื่อเชื่อมต่อระบบน้ําของแหล่งน้ําที่ได้พัฒนาแล้ว ให้มีความ
ยืดหยุ่นในการบริหารจัดการน้ําเพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ําและอุทกภัยมากขึ้น ระบบโครงข่ายน้ํา 
ประกอบด้วย โครงการผันน้ําภายในประเทศ จํานวน ๒๖ โครงการและโครงการผันน้ําจากภายนอก
ประเทศอีกจํานวน ๑ โครงการ (โครงการความร่วมมือไทย-พม่า) เป็นโครงข่ายในภาคเหนือ ๕ โครงการ 
ภาคกลาง ๙ โครงการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๒ โครงการและภาคใต้ ๑ โครงการ โดยโครงข่ายน้ําใน
ประเทศสามารถผันน้ําได้ประมาณปีละ ๓๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ 
๑๘ ล้านไร่ 
           • โครงการที่มีผลการศึกษาความเหมาะสมแล้วจํานวน ๗ โครงการ ได้แก่ โครงการกก-
อิง-น่าน โครงการผันน้ํา แม่งัด-แม่กวง โครงการระบบผันน้ําอ่างเก็บน้ําลําตะเพินตอนบนไปอ่างเก็บน้ําพุ
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ปลาก้างและอ่างเก็บน้ําห้วยทวีป โครงการระบบผันน้ําอ่างเก็บน้ําลําตะเพินตอนบนไปหนองมะสังข์ 
โครงการผันน้ําจากพ้ืนที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก-อ่างเก็บน้ําบางพระ โครงการผันน้ําจากพ้ืนที่จังหวัด
จันทบุรีไปจังหวัดระยอง และโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยไข่เน่า-อ่างเก็บน้ํามาบหวายโสม ซึ่งพบว่าเมื่อมีการ
พัฒนาโครงการแล้วจะมีปริมาณน้ําหมุนเวียนปีละมากกว่า ๒,๒๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร 
              • โครงการที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม ๒ โครงการ คือ โครงข่ายการบริหาร
จัดการน้ําโขง-เลย-ชี-มูล และโครงการผันน้ําตามความร่วมมือไทย-พม่า (ศึกษาโดยกรมทรัพยากรน้ํา) 
สําหรับโครงข่ายการบริหารจัดการน้ํา โขง-เลย-ชี-มูล จากข้อมูลเบ้ืองต้นพบว่า สามารถผันน้ําได้ประมาณ
ปีละ๓๐,๐๐๐-๓๕,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เปิดพ้ืนที่ชลประทานใหม่รวมทั้งสิ้น ๑๕ ล้านไร่ เป็นการผัน
น้ําในฤดูฝนจากแม่น้ําโขงไปยังแหล่งเก็บกักที่มีอยู่ในปัจจุบันและจัดหาเพิ่มเติมโดยเฉพาะสระเก็บน้ําในไร่
นา องค์ประกอบที่สําคัญของโครงการคือต้องมีระบบกระจายน้ําให้ครอบคลุมพ้ืนที่เปิดใหม่ เพื่อให้
สามารถใช้น้ําที่ผันได้ทันที เป็นการลดข้อจํากัดที่ต้องจัดหาแหล่งเก็บกักน้ํา 
            • โครงการที่ต้องมีการศึกษาความเหมาะสมต่อไป ๑๘ โครงการ ได้ศึกษาในระดับ
รายงานเบื้องต้นและแผนแม่บทแล้ว จากข้อมูลพบว่า สามารถผันน้ําได้รวมทั้งสิ้นประมาณปีละ ๑,๒๘๐ 
ล้านลูกบาศก์เมตร เช่น โครงการผันน้ําส่วนเกินจากลุ่มน้ําแม่กลองสู่ จ.อุทัยธานี โครงการผันน้ําจากห้วย
พระปรงไปลงอ่างเก็บน้ําห้วยยาง โครงการผันน้ําจากเขื่อนรัชชประภาไปเขตพื้นที่จังหวัดสามเหลี่ยมอันดา
มัน (ภูเก็ต กระบี่ พังงา) เป็นต้น 
  
         ๓.๗) โครงการพัฒนาชลประทานในระดับไร่นา 
 
             การพัฒนาชลประทานในระดับไร่นา (On farm) เป็นโครงการดําเนินการจัดรูปที่ดินและ
งานคันคูน้ํา ซึ่งเป็นการพัฒนาคันคูน้ํา เพื่อลําเลียงน้ําจากแหล่งน้ําที่มีไปยังทุกแปลง ควบคู่กับถนนลําเลียง
จากแปลงสู่ระบบขนส่งหลักทําให้การใช้น้ําและการผลิตภาคการเกษตรมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบัน มี
การพัฒนาพื้นที่ไปแล้ว ๑๒.๔๔ ล้านไร่ร้อยละ ๕๑.๒๑ ของพื้นที่ชลประทานจากโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่และกลาง จํานวน ๒๔.๐๙ ล้านไร่ ประกอบด้วยการจัดรูปที่ดิน ๑.๘๗ ล้านไร่ และคันคูน้ํา 
๑๐.๕๖๑ ล้านไร่ โดยจําแนกการพัฒนาชลประทานในระดับไร่นาเป็นรายภาค ได้ดังนี้ 
           • ภาคเหนือ ๒.๔๖ ล้านไร่ (ร้อยละ ๑๙.๘) 
           • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒.๐ ล้านไร่ (ร้อยละ ๑๖.๐) 
           • ภาคกลาง ๖.๙ ล้านไร่ (ร้อยละ ๕๕.๕) 
           • ภาคใต้ ๑.๐๘ ล้านไร่ (ร้อยละ ๘.๗) 
 
         ๓.๘) โครงการพัฒนาระบบส่งน้ํา 
             
 เป็นการก่อสร้างระบบส่งน้ําจากแหล่งเก็บน้ําทั้งขนาดกลางและขนาดเล็กที่มีอยู่แล้ว แต่ยัง
ไม่มีระบบส่งน้ํา และพื้นที่ชลประทานทั่วประเทศ จํานวน ๘๘๓ แห่ง กระจายทั่วประเทศ มากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน ๓๕๐ แห่ง หรือร้อยละ ๓๖ รองลงมาคือ ภาคเหนือ ภาคใต้และ ภาคกลาง 
(ร้อยละ ๓๕ ,๑๘ และ ๘ ตามลําดับ)  
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 ๔-๓๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

       ๓.๙)  โครงการระบบระบายน้ํา/บรรเทาอุทกภัย 
 
            เป็นการพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ําทั้งในเขตชุมชน และพื้นที่การเกษตร เช่น 
โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี โดยกําลังดําเนินการก่อสร้าง ปี ๒๕๕๓ สามารถบรรเทาอุทกภัยได้ 
๘๓.๒๐ ตารางกิโลเมตร ในส่วนของโครงการอื่น ๆ จําแนกเป็นแผนงานตามระยะการดําเนินการสรุปได้ 
ดังนี้ 
            • โครงการที่มีในปัจจุบัน จํานวน ๙๗ แห่ง มีพ้ืนที่ชลประทาน ๑.๑๓ ล้านไร่ 
            • โครงการตามแผนงานระยะสั้น จํานวน ๒๒ โครงการ ได้พ้ืนที่รับประโยชน์ ๐.๐๖ ล้านไร่ 
            • โครงการตามแผนงานระยะกลาง จํานวน ๓๗ โครงการ ได้พ้ืนที่รับประโยชน์ ๐.๐๖ ล้าน
ไร่ 
            • โครงการตามแผนงานระยะยาว จํานวน ๑๕ โครงการ ได้พ้ืนที่รับประโยชน์ ๐.๑๙ ล้าน
ไร่ 
 
        ๓.๑๐)  โครงการเหลียวหลัง 
 
            โครงการเหลียวหลัง เป็นโครงการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทานหรือ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําที่มีอยู่เดิม ที่มีปัญหาทรุดโทรมใช้การได้ไม่เต็มศักยภาพ หรือที่มีการก่อสร้างเป็น
ระยะเวลานานกว่า ๒๐ ปีให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น หรือใช้งานได้ดีขึ้นหรือเหมือนเดิม หรือโครงการที่มีความ
จุเก็บกักน้อยกว่าปริมาณน้ําไหลลงอ่างเก็บน้ํามาก ซึ่งอาจมีความจําเป็นต้องปรับปรุงเพิ่มความจุของอ่าง
เก็บน้ํา จํานวน ๑๒๔ โครงการ ได้พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น ๐.๗๕ ล้านไร่  
               สําหรับโครงการชลประทานขนาดใหญ่ที่สมควรได้รับการปรับปรุงเป็นโครงการที่มีอายุการ
ใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี จํานวน ๖๗ โครงการ (ได้พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก ๐.๖๒ ล้านไร่) ได้
ศึกษาความเหมาะสมเพื่อการปรับปรุงอาคารชลประทานและรูปแบบการบริหารจัดการโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่แล้ว จํานวน ๑๕ โครงการ ในพื้นที่ชลประทานเดิม ๓.๙๗ ล้านไร่             

              สรุป  การจัดทําแผนพัฒนาการชลประทานระดับลุ่มน้ําอย่างเป็นระบบของกรมชลประทาน    
เพื่อเพิ่มพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพให้ได้ ๖๐ ล้านไร่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 
๒๕๕๐ และเป็นการจัดทําแผนรายโครงการ ประกอบด้วยที่ต้ังและพื้นที่เป้าหมายที่ชัดเจนในระดับลุ่มน้ํา
และระดับจังหวัด 
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 ๔-๓๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๔.๓.๔ แผนแม่บทการบริหารจดัการทรัพยากรน้ํา 
          
 จากวิกฤตอุทกภัยในปี ๒๕๕๔ ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งภายในและ
ต่างประเทศ รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการยุทธศาสตร์
เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําขึ้น ทําหน้าที่จัดทําแผนแม่บทในการบรหิารจัดการน้ําอย่าง
ย่ังยืน  
          ๑. หลักการ  
 
              การบริหารจัดการน้ําทั้งประเทศต้องดําเนินการในระดับลุ่มน้ําและครอบคลุมทุกลุ่มน้ําใน
ประเทศตั้งแต่พ้ืนที่ต้นน้ําโดยให้ความสําคัญกับการชะลอน้ํา  พ้ืนที่กลางน้ําให้ความสําคัญกับการบริหาร
จัดการน้ํา และพื้นที่ท้ายน้ําให้ความสําคัญกับการเร่งระบายน้ําและการผลักดันน้ํา 

    ๑.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อ (๑)ป้องกันบรรเทาและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัย
ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ (๒)ปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันน้ําท่วมการบริหารจัดการอุทกภัยในยามคับ
ขันรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเตือนภันย (๓) สร้างความมั่นใจ ความมั่นคง เพิ่มรายได้ในการดํารงชีวิต
ของเกษตรกรสังคมเมืองและเศรษฐกิจของประเทศ บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ดินและป่าไม้ให้เกิด
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
       ๑.๒ เป้าหมายการดําเนนิการ (๑)ระยะสั้นได้แก่การลดระดับความเสียหายที่อาจจะ
เกิดขึ้นจากอุทกภัยปี ๒๕๕๕ (๒)ระยะยาวได้แก่การปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ
และยั่งยืน (๓) พ้ืนที่ดําเนินการในบริเวณลุม่น้ําเจ้าพระยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย
มากที่สุด   

         ๒.  องค์ประกอบของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วยแผนการดําเนินงานที่สําคัญ ๘ แผนงาน
ได้แก่ 

              ๑)  แผนงานฟื้นฟูและอนุรักษ์และระบบนิเวศ เพื่อฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ํา โดยการฟื้นฟู 
อนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้ําที่เสื่อมโทรม จัดทําโครงการอนุรักษ์ดินและน้ํา ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเศรฐกิจ และ
จัดทําป่าชุมชนอนุรักืและฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าชายเลน ปรับปรุงการใช้น้ําและการใช้ประโยชน์ที่ดินเพิ่มศักยภาพ
การกักเก็บน้ํา และยกร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  ๒)  แผนงานบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก และจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของ
ประเทศประจําปี ให้สามารถป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในแต่ละปี 
  ๓)  แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธฺภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้ เพื่อ
ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ประกอบด้วย (๑)การปรับปรุงคันกั้นน้ํา อาคารบังคับ ระบบระบายน้ํา 
(๒)การปรับปรุงทางระบายน้ํา ขุดคลอง ขจัดสิ่งกีดขวางในคูคลอง และทางระบายน้ํา (๓) การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการระบายน้ําและบริหารจัดการน้ําหลากในพื้นที่ (๔) การเสริมคันกั้นน้ําและการ
ดําเนินการตามแนวพระราชดําริ 
  ๔)  แผนพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย เพื่อให้มีข้อมูลแบบจําลองและ
องค์กรในการบริหารจัดการน้ําและการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพประกอบด้วย (๑) การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลน้ํา
แห่งชาติ (๒)การสร้างแบบจําลองด้านน้ํา การพยากรณ์และระบบเตือนภัย (๓) การปรับปรุงระบบเตือน
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ภัยของประเทศให้เป็นองค์กรที่สามารถติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์น้ําได้อย่างทันการณ์โดยการ
ปรับปรุงและเพิ่มสถานีโทรมาตรเตือนภัยในลําน้ําสําคัญ และการจัดองค์กรและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัย 
  ๕)  แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ เพื่อให้สามารถในการเตรียมพร้อมป้องกันบรรเทา
ปัญหาอุทกภัย โดยการพัฒนาระบบป้องกัน บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ที่มีความสําคัญ พัฒนาระบบการ
เจรจากับผู้ได้รับผลกระทบ และจัดให้มีระบบการสร้างคลังเครื่องมือเป็นต้น 
  ๖)  แผนงานกําหนดพื้นที่รับน้ํานอง และมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาการ
ใช้พ้ืนที่เพื่อการรับน้ํา โดยกําหนดพื้นที่รับน้ํานองในเขตเจ้าพระยาตอนบนและเจ้าพระยาตอนล่าง ฟ้ืนฟู
และพัฒนาพื้นที่รับน้ํานองเพื่อใช้เป็นพื้นที่ชะลอน้ําหลากในภาวะวิกฤติ และจัดทําแผนการผันน้ําลงสู่พ้ืนที่
รับน้ํานอง ร่วมกับการกําหนดมาตรการชดเชยความเสียหายเป็นกรณีพิเศษสําหรับพ้ืนที่ที่ถูกกําหนดเป็น
พ้ืนที่รับน้ํา 
  ๗)  แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ํา เพื่อให้มีองค์กรบริหารจัดการน้ําแบบ
บูรณาการทําหน้าที่วางแผน กํากับดูแลล ติดตาม ประเมินผล ปรับปรุงกฎระเบียบ และสามารถตัดสินใจ
ได้อย่างฉับพลันในภาวะฉุกเฉินหรือเมื่อเกิดวิกฤตอุทกภัย 
  ๘)  แผนงานสร้างความเข้าใจ การยอมรับ และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
อุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความร่วมมือในการดําเนินการรับมือกับภัยพิบัติ และสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการภัยพิบัติ 

        ๓.  แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาอุทกภัยระยะเร่งด่วน   
 
              เพื่อรองรับปัญหาอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในปี ๒๕๕๕ แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหา
อุทกภัยระยะเร่งด่วน มีหลักการสําคัญ คือ ลดระดับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากน้ําท่วม ซึ่งหากเกิด
ปัญหาอุทกภัยจะต้องมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมน้อยที่สุด ประกอบด้วย ๖ แผนหลัก ได้แก่ (๑)
แผนงานบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี (๒)
แผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้แล้ว (๓)แผนงานพัฒนา
คลังข้อมูล ระบบพยากรณ์และเตือนภัย (๔) แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ (๕) แผนงานกําหนดพื้นที่รับ
น้ํานองและมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พ้ืนที่เพื่อการรับน้ํา (๖) แผนงานปรับปรุง
องค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ํา ดังนี้ 
             (๑) แผนงานบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลักและการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําของ
ประเทศประจําปี  ระยะเวลาแล้วเสร็จ เดือนมกราคม ๒๕๕๕  
             (๒) แผนงานพื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือความแผนที่วางไว้ แยก
เป็น 
                 -การปรับปรุงคันกั้นน้ํา อาคารบังคับน้ํา ระบบระบายน้ําให้ดีมีประสิทธิภาพในพื้นที่ทั่วไป 
งบประมาณปี ๒๕๕๕ จํานวน ๗,๐๖๒.๘๒ ล้านบาท ส่วนปี ๒๕๕๖ จํานวน ๔,๔๓๕.๗ ล้านบาท  
                 - การปรับปรุงการระบายน้ํา ขุดคลอง ขจัดสิ่งกีดขวางกั้นคูคลอง และทางระบายน้ํา 
งบประมาณปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑,๖๙๕.๒๗ ล้านบาท 
                 - การเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ําและบริหารจัดการน้ําหลากในพืน้ที่เฉพาะ 
งบประมาณปี ๒๕๕๕ จํานวน ๒,๙๘๔.๐๕ ล้านบาท  
                 - การเสริมคันกั้นน้ําและการดําเนินการตามแนวพระราชดําริ งบประมาณปี ๒๕๕๕ จํานวน 
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 ๔-๔๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๘๖๘.๒ ล้านบาท  
             (๓) แผนงานพัฒนาคลังข้อมูลและระบบพยากรณ์เตือนภัย งบประมาณปี ๒๕๕๕ จํานวน 
๔,๕๐๐ ล้านบาท จะแล้วเสรจ็เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ 
                - จัดทําแผนการพัฒนาคลังข้อมูล/จัดต้ังศูนย์ข้อมูลแห่งชาติ 
                - จัดทําแผนการปรับปรุงระบบการพยากรณ์ 
                - จัดทําแผนการระบบการเตือนภัย 
             (๔) แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ งบประมาณปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท 
ระยะเวลาแล้วเสร็จ มี.ค.๒๕๕๕ 
                - พัฒนาระบบป้องกันบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ที่มีความสําคัญ 
                - ให้มีระบบสรา้งคลังเครื่องมือ 
 - จัดเตรียมแผนคมนาคมเมื่อเกิดอุทกภัย 
                - แก้ไขปญัหาน้ําเน่าเสียจากน้ําท่วมขัง 
 - จัดทําแผนช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบ ฯลฯ  
             (๕) แผนงานกาํหนดพื้นที่รับน้ํานอง และมาตรการเยียวยา ระยะเวลาแล้วเสร็จ มี.ค.๒๕๕๕ 
 - กําหนดพื้นทีร่ับน้ํานองในเขตเจ้าพระยาตอนบน/เจ้าพระยาตอนล่าง 
 - จัดทําแผนการผันน้ําลงสู่พ้ืนที่รับน้ํานอง 
 - กําหนดมาตรการชดเชยผู้เสียหาย  
             (๖) แผนงานปรับปรุงบริหารองค์กรเพื่อการจัดการน้ํา ซึ่งในเดือนมกราคม ๒๕๕๕ จะต้อง
แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 
                - จัดการประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ กยน.และคณะกรรมการ กยอ. เพื่อจัดทํา
ข้อเสนอแผนงานการปรังปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ํา 
                - จัดให้มีคณะงานเฉพาะกิจเพื่อติดตามการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน 
                ทั้งนี้ งบประมาณในการจัดทาํแผนระยะเร่งด่วน ในปี ๒๕๕๕ จํานวน ๑๘,๑๑๐.๓๔ ล้าน
บาท ส่วนปี ๒๕๕๖ จํานวน ๔,๕๑๕.๗ ล้านบาท  
 
         ๔.  แผนปฏบิัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืน(กรณีลุ่ม
น้ําเจ้าพระยา) 
               การบริหารจัดการน้ําทั้งประเทศจําเป็นต้องดําเนินการในระดับลุ่มน้ําและครอบคลุมทุกลุ่ม
น้ําในประเทศทั้งต้นน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา โดยการดําเนินการเพื่อแก้ไขและบรรเทาความเสียหายอันเนื่อง 
มาจากปัญหาอุทกภัยที่ได้ดําเนินการภายใต้คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ภายใต้แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ประกอบด้วยแผนการดําเนินงานและกลุ่ม
โครงการที่สําคัญดังนี้ 
             (๑)  พื้นที่ต้นน้าํ วงเงินงบประมาณ ๖๘,๐๐๐ ล้านบาท   
             (๑.๑) โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ตันน้ํา โดยการปลูกป่า สร้างฝายแม้ว และอนุรักษ์ฟ้ืนต้น
น้ํา ฯลฯ ของแม่น้ําปิง วัง ยม น่าน สะแกกรงั ท่าจีน ป่าสัก มีระยะเวลาในการศึกษา สาํรวจ ออกแบบ ๑-
๒ ปี งบประมาณ ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๔๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

             (๑.๒) โครงการสร้างอ่างเก็บน้ําในลุ่มน้ํายม ลุ่มน้ําสะแกกรัง ลุ่มน้ําน่าน ลุ่มน้ําป่าสัก เชน่ 
โครงการแก่งเสือเต้น โครงการแม่วงก์ ฯลฯ ระยะเวลาในการศึกษา ๑-๒ ปี งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ ล้าน
บาท โดยมีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบ 
              (๑.๓) ควบคุมการใช้ที่ดินและการพัฒนาการใช้ที่ดินที่ชัดเจน ๕,๐๐๐ ล้านบาท 
             (๑.๔) ปรับปรุงลําน้ําและระบบพยากรณ์ ๓,๐๐๐ ล้านบาท 
 
             (๒) พื้นที่กลางน้ํา วงเงินงบประมาณ ๗๙,๐๐๐ ล้านบาท  
             (๒.๑) สร้างพื้นที่ปิดล้อมป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจหลักของจังหวัด ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
             (๒.๒) ปรับพ้ืนที่เกษตรกรรมชลประทานในพื้นที่น้ําท่วมถึงรองรับยอดน้ําหลากและเพิ่ม
รายได้ ๖๐,๐๐๐ ล้านบาท  
             (๒.๓) ควบคุมการใช้ที่ดินและการพัฒนาการใช้ที่ดินที่ชัดเจน ๕,๐๐๐ ล้านบาท 
             (๒.๔) ปรับปรุงลําน้ําและระบบพยากรณ์ ๔,๐๐๐ ล้านบาท 
 
             (๓) พื้นทีป่ลายน้ํา วงเงินงบประมาณ ๑๕๓,๐๐๐ ลา้นบาท 
             (๓.๑) สร้างพื้นที่ปิดล้อมป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจหลักของจังหวัด ๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 
             (๓.๒) สร้างทางน้ําหลากหรือทางผันน้ําอ้อมพื้นที่ลุ่ม ๑๒๐,๐๐๐ ล้านบาท 
             (๓.๓) ควบคุมการใช้ที่ดินและการพัฒนาการใช้ที่ดินที่ชัดเจน ๑๐,๐๐๐ ล้านบาท 
             (๓.๔) ปรับปรุงลําน้ําและระบบพยากรณ์ ๓,๐๐๐ ล้านบาท 
 

            ในสว่นวงเงินอีก ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท จะใช้กับ ๑๗ ลุ่มน้ําที่เหลอื อีกทั้งจะจัดทําระบบฐานข้อมูล
ระบบพยากรณ์และเตือนภัยที่ดีและทันสมัย จัดใหม้ีกฎหมายการชดเชยให้มีประสิทธิผลและสอดคล้องกับ
ความเป็นจริง จัดให้มีองค์กรบริหารจัดการน้ํารวมแบบเบ็ดเสร็จบนฐานข้อมูลและผลประโยชน์ของ
ประเทศและการสร้างความเข้าใจ การยอมรับและการมีสว่นร่วมของทุกภาคส่วน  

            สรุป การจัดทําแผนแม่บทการบรหิารจัดการน้ํา เป้าหมายเพื่อบรรเทาแก้ไขปญัหาอุทกภัยใน
กลุ่มลุม่น้ําเจ้าพระยา(เจ้าพระยา ปิง วัง ยม น่าน สะแกกรงั ป่าสักและทา่จีน)ในปี ๒๕๕๕ ประกอบด้วย
แผนปฎิบัติการเพื่อบรรเทาอุทกภัยระยะเร่งด่วนในปี ๒๕๕๕ และแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่
ลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยังยืน (ต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ํา) 

 
๔.๔   นโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 
๔.๔.๑  ด้านทรัพยากรป่าไม้   
 
 เมื่อพิจารณากิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศไทย พบว่าหน่วยงานหลัก
ในการดูแลพ้ืนที่ ป่าไม้ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช กรมป่าไม้ กรม
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งได้สรุปประเด็นยุทธศาสตร์จากแผนปฏิบัติราชการปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – 
๒๕๕๔  
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๔๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๑. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่และพนัธุ์พืช  ได้กําหนดกรอบภารกิจไว้ดังนี้ 
 
  ๑) วิสัยทัศน์  “ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ย่ังยืน” 
  ๒)   พันธกิจ  
   ๑. อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
   ๒. วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ 

      ๓. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยกระบวนการมีส่วนร่วมบนพื้นฐาน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 

      ๔.  ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  ๓) ประเดน็ยุทธศาสตร ์

       ๑.  อนุรักษ์  คุม้ครอง  ฟ้ืนฟู  และบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า             
อย่างมีประสิทธิภาพที่ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

   ๒. สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลเพื่อคุ้มครองพื้นที่อนุรักษ์ซึ่งมีความสําคัญ                    
ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ 

   ๓.  พัฒนาระบบป้องกัน  เตือนภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ 
   ๔.  พัฒนาระบบจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อนุรักษ์ 
   ๕.   พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการอนุรกัษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
   ๖.   พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    

ในพื้นที่อนุรักษ์ให้มีประสทิธิภาพ   
  ๔) บทบาทและภารกิจ 
    ภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
ในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุมป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม
ให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้นและปลุกจิตสํานึกให้ชุมชนมีความรู้สึกหวงแหน และการมี
ส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถื่นเพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ความหลากหลายทางฃีวภาพ สําหรับเป็นแหล่งต้นน้ําลําธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร 
แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน 
   ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  และโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔)  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช ดังแสดงใน 
รูปที่ ๔.๔-๑  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๔๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รูปที่ ๔.๔-๑ ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์  กลยุทธ์  และโครงการตามแผนปฏิบัติ 
  ราชการ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๔)  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช

วิสัยทัศน 

เปาประสงค / 
เปาหมายการใหบรกิาร 

ประเด็นยุทธศาสตร 
อส. 

กลยุทธ 

โครงการสําคัญตาม
ยุทธศาสตร   

(Flagship  Project ) 

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
การปองกันรักษาปา(มติ 
ครม. ๑๘ ธ.ค.๕๐) 
๒) โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรสัตวปา 
๓) โครงการเรงรัดการจัดทํา
แนวเขตในพื้นท่ีปาอนุรักษ 
๔) โครงการฟนฟูพื้นท่ีปา
เพื่อการอนุรักษดินและน้ํา 

๑. อนุรักษ  คุมครอง
ฟนฟู  และบริหารจัดการ
ทรัพยากรปาไมและสัตว
ปาอยางมีประสิทธภาพท่ี
ตอบสนองตอการพัฒนา
อยางย่ังยืน 

ฐานขอมูลดานการ
อนุรักษทรัพยากร 
ปาไมและสัตวปา  
ไดรับการพัฒนาและ
ใชประโยชน 

สรางระบบ
สารสนเทศขอมูล
กลางเพื่อการบริหาร
จัดการดานการ
อนุรักษทรัพยากร ปา
ไมและสัตวปา 

๒. สํารวจและจัดทํา
ฐานขอมูลเพื่อ
คุมครองพื้นท่ีอนุรักษ
ซ่ึงมีความสําคัญของ
ระบบนิเวศและความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 

๓. พัฒนาระบบ
ปองกันเตือนภัย
พิบัติธรรมชาติ     
ในพื้นท่ีอนุรักษ 
 

๔. พัฒนาระบบ
จัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม  ใน
พื้นท่ีอนุรักษ 
 

พื้นท่ีปาอนุรักษไดรับการ
บริหารจัดการอยางมีประ
สิทธภาพ  

มีกลไกและเครื่องมือ
ในการบริหารพื้นท่ีปา
อนุรักษอยางมี
ประสิทธิภาพ  

พัฒนาและประยุกตใช
เทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อการ
ปองกันใหมี
ประสิทธิภาพและเตือน
ภัยในปาอนุรักษ 
 

บริหารจัดการทรัพยากร
ปาไมและสัตวปาอยางมี
สวนรวมท่ีตอบสนองตอ
การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

๑) โครงการศูนย
ขอมูลติดตามการ
เปล่ียน แปลงพื้นท่ี
ปาและเตือนภัย
พิบัติในพื้นท่ีปา
อนุรักษ 
 

๑) โครงการพัฒนา
กฎหมาย 
๒) โครงการบริหาร
จัดการพื้นท่ีปาอนุรกัษ
แบบมีสวนรวม 
๓) โครงการเตรียม
ความพรอมเพื่อ
รองรบัการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศใน
พื้นท่ีปาอนรักษ 

       “  ผืนปาหลากหลาย  สัตวปามากมาย  ปาไมยั่งยืน  ”

๕. พัฒนาและ
ถายทอดองค
ความรูในการ
อนุรักษทรัพยากรปา
ไมและสัตวปา 
 

องคความรูในการ
อนุรักษทรัพยากร 
ปาไมและสัตวปา
ไดรับการพัฒนา
และ ถายทอด 

พัฒนาองคความรู
และถายทอดในการ
อนุรักษทรัพยากร ปา
ไมและสัตวปาใหมี
ประสิทธิภาพ มาก
ย่ิงขึ้น 

๑) ผลผลิตท่ี ๔ 
องคความรูดานการ
อนุรักษ  ปาไมและ
สัตวปา 
 - กิจกรรมบริหาร
จัดการความ
หลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 - กิจกรรมวิจัย
ดานปาไมและสัตว
ปา 
 

๑) ผลผลิตท่ี ๑ พื้นท่ีปา
เพื่อการอนุรักษ 
- กิจกรรมอนุรักษ ฟนฟู  
วิจัย และพัฒนาปาไม 
- กิจกรรมโครงการสํารวจ
จัดทําแผนที่ครอบครอง
ท่ีดินในพื้นท่ีปาอนุรักษ
โดยใชเทคโนโลยีสํารวจ
จากระยะไกล 
๒) โครงการแผนการ
ปองกันและควบคุมโรคใน
สัตวปกธรรมชาติ(ไขหวัดนก) 
 

๑) ผลผลิตท่ี ๓ ฐาน 
ขอมูลพื้นท่ีปาอนุรักษ 
- กิจกรรมจัดทํา
ฐานขอมูล 
- กิจกรรมพัฒนาภูมิ 
สารสนเทศแหงชาติ 
 
 
 
 

ภาระกิจประจํา  
/ ตอเนื่อง 

๖. พัฒนาและปรับปรุง
เครื่องมือและกลไกใน
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ใน
พื้นท่ีอนุรักษใหมี
ประสิทธิภาพ 
 

พื้นท่ีปาอนุรักษ
ไดรับการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอม
ดีขึ้น 

๑)โครงการสงเสริม
การทองเท่ียวเชิง
อนุรักษและพัฒนา
ระบบการจัดการ
คุณภาพ
ส่ิงแวดลอมในพื้นท่ี
ปาอนุรักษ 

๑) ผลผลิตท่ี ๒ การ
บริการทองเท่ียวเชิง
อนุรักษโดยการมีสวน
รวมของชุมชน 
- กิจกรรมทองเท่ียวเชิง
อนุรักษ 
 
 
 
 

การปองกันและ
เตือนภัยพิบัติ
ธรรมชาติในพื้นท่ี
ปาอนุรักษมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น  

เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการจัดการ
คุณภาพส่ิงแวดลอม
ในพื้นท่ีปาอนุรักษ 
 

แกไข ปรับปรุง กฏหมาย
และพัฒนากลไก
เครื่องมือในการปองกัน
และปราบปรามและ   
การบริหารจัดการทรัพยากร 
ปาไมและสัตวปาให
เหมาะสมกับสภาพการ
ในปจจุบัน

โครงการภายใต
แผนปฏิบัติการไทย
เขมแข็ง  ๒๕๕๕  

(SP๒) 

๑) โครงการประชาปองภัยดับไปผา 
๒) โครงการพัฒนาและปรับปรุงแหลง
ทองเท่ียวในพื้นท่ีอนุรักษสัตวปา 
๓) โครงการพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพงานดานการอนุรักษสัตว
ปา 
๔) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
หนวยงานในการปองกันรักษาปาและ
สภาพปา 
๕) โครงการฟนฟูปาไมในพื้นท่ี
โครงการอันเนื่องมา จากพระราชดําริ
และโครงการขยายผลตามแนว
พระราชดําร ิ

๑) โครงการฟนฟู
สภาพแวดลอมในพืน้ท่ี
ปาอนุรักษ 
๒) โครงการเพิ่ม
ศักยภาพในการสราง
รายไดของอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวในพืน้ท่ีอุทยาน
แหงชาต ิ

๑) โครงการพฒันา
ศักยภาพแหลง
ทองเท่ียวในพืน้ท่ี
โครงการอัน
เนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
๒) โครงการพัฒนา
สวนพฤกษศาสตรและ
สวนรุกขขาตเิพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการ
ทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติในพืน้ท่ี
อนุรักษ 
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 ๔-๔๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒. กรมป่าไม้  ได้กําหนดกรอบภารกิจไว้ดังนี้ 
 
 ๑) วิสัยทัศน์  “เป็นหน่วยงานหลักในการบรหิารจัดการทรัพยากรป่าไม้เพื่อประโยชน์
สูงสุดของประเทศชาติ” 
 ๒)     พันธกิจ  
  ๑. ป้องกันรักษาป่า 

      ๒. จัดการที่ดินป่าไม้ 
      ๓. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
      ๔. ส่งเสริมการปลูกป่าในเชิงเศรษฐกิจ 
      ๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วน  
           เกษตรและอื่นๆ 
      ๖. พัฒนาการอนุญาตและการบริการ 
      ๗. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากร 
          ป่าไมร้วมถึงกําหนดมาตรฐานและการรับรอง 

 ๓) ประเดน็ยุทธศาสตร ์
 ๑. การอนุรักษ์ พัฒนาระบบศักยภาพและการจัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่า

ไม้อย่างสมดุล บูรณาการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 ๒. การบริการจัดการเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากความหลากกลายทางชีวภาพใน

พ้ืนที่ป่าไมอ้ย่างยั่งยืนและเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ  
 ๔) อํานาจหน้าที ่
     ๑.  ป้องกันรักษาป่าควบคุมดูแล จัดทําแผนกลยุทธ์ในการป้องกันการบุกรุกทําลาย

ป่า และการกระทําผิดในพื้นที่ ป่าไม้ ตามระเบียบกฎหมายป่าไม้ 
        ๒.  วางแผน และประสานงานเกี่ยวกับการปลูกป่าเพื่อการฟื้นฟูสภาพป่า และระบบ

นิเวศ 
         ๓.  ส่งเสริมชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปลูกป่า การจัดการ 
     ป่าชุมชน และการปลูกสร้างสวนป่าเชิงเศรษฐกิจ 
          ๔.  อนุรักษ์ คุ้มครอง ดูแลรักษา และจัดการให้มีการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าไม้และ

การอนุญาตที่เกี่ยวกับ  การใช้ประโยชน์จากไม้ อุตสาหกรรม ที่ดินป่าไม้ และ
ผลิตผลป่าไม้ 

         ๕.  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ ผลิตผลป่าไม้และผลิตภัณฑ์
ไม้ 

         ๖.  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนด หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย 

 
๓. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ได้กําหนดกรอบภารกิจเฉพาะที่เกี่ยวข้องไว้ดังนี้ 

 
 ๑) วิสัยทัศน์  “ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับการจัดการเพื่อความสมบูรณแ์ละ
ย่ังยืน” 
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 ๔-๔๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๒) พันธกิจ  
  กําหนดนโยบาย วางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยยึด

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่
ย่ังยืน 

 
 ๓) ประเดน็ยุทธศาสตร ์

  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนและสอดคล้องกันปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง  

 
๔.๔.๒ ด้านภัยแล้งและน้ําท่วม    
 
 เมื่อพิจารณากิจกรรมของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้ําในประเทศไทย พบว่า
หน่วยงานหลัก ๖ หน่วยงาน ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ํา กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ํา
บาดาล  กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งได้สรุปนโยบายและ
ยุทธศาสตร์หน่วยงานได้ดังนี้  
 
 ๑. กรมทรัพยากรน้ํา ได้กําหนดกรอบภารกิจไว้ดังนี้ 
 
  ๑) วิสัยทัศน์  “บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเป็นระบบลุ่มน้ําแบบบูรณาการ โดยมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน” 
  ๒) พันธกิจ  การเสนอแนะการจัดทํานโยบาย แผน และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน้ํา การบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ู รวมทั้งควบคมุ ดูแลกํากับ ประสาน ติดตาม 
ประเมินผล และแก้ไขปญัหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตรฐาน และถา่ยทอด 
เทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ํา ทั้งระดับภาพรวม และระดับลุ่มน้ํา 
  ๓) ประเดน็ยุทธศาสตร ์
   ๑.  จัดทําข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน ข้อกาํหนด และมาตรการเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการเชิงรุก ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นทีลุ่่มน้ํา 
เพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 
   ๒.  บริหารจัดการ พัฒนา อนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูแหลง่น้ําทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ควบคู่ในการบริหารการจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน รวมถึงการป้องกัน 
บรรเทา และแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ํา 
   ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถของ
ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ การเสริมสรา้งความรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่าง
ย่ังยืน 
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 ๔-๔๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ๔) อํานาจหน้าทีข่องกรมทรัพยากรน้ําตามกฎหมาย 
    (๑)  เป็นหน่วยงานหลักในการเสนอแนะนโยบาย แผนแมบ่ท และมาตรการในการ

บริหารจัดการ พัฒนา อนรุักษ์ ฟ้ืนฟ ู การใช้ประโยชน์ และการแกไ้ขปัญหา
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา รวมทั้งกํากับและประสานให้เกิดการนําไปสู่การปฏิบัติ 

    (๒) กําหนดแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติในการบริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ํา โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    (๓) ศึกษา วิจัย พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรน้ํา  
    (๔) ติดตามประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําตามนโยบาย แผนแม่บท 

แผนปฏิบัติการ และมาตรการที่ได้กําหนดไว้ทั้งใน ระดับประเทศและระดับลุ่ม
น้ํา 

    (๕) พัฒนาระบบฐานข้อมูล และเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา 
    (๖) กําหนดหรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ

ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ 
    (๗) ส่งเสริม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา

รวมทั้งรณรงค์ ทําความเข้าใจกับองค์กรและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อปลูก
จิตสํานึกให้ตระหนักถึงคุณค่าความสําคัญของทรัพยากรน้ํา 

    (๘) ประสานความร่วมมือกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ํา 

    (๙) ส่งเสริม สนบัสนุน และให้คําปรึกษาด้านเทคนิค วิชาการ มาตรฐานและ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแก่หน่วยงานของรัฐ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

    (๑๐)ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรม หรือ
ตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
 ๒. กรมชลประทาน รับผิดชอบการพัฒนาพื้นที่ชลประทานได้กําหนดกรอบภารกิจ ไว้ดังนี้ 
 
 ๑) วิสัยทัศน์ “น้ําสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง” 
 ๒) พันธกิจ 
    (๑) พัฒนาแหล่งน้ําตามศักยภาพของลุ่มน้ําให้สมดุล 
    (๒) บริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน 
   (๓) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําทุกระดับ

อย่างบูรณาการ 
    (๔) ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 
 ๓) ประเดน็ยุทธศาสตร ์

    (๑) การพัฒนาแหล่งน้ํา 
    (๒) การบริหารจัดการน้ํา 
    (๓) การป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๔๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๔) เป้าประสงค ์
  
  กรมชลประทาน ได้กําหนดเป้าประสงค์ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ๔  
ด้านคือ ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ  ด้านคุณภาพการให้บริการ  ด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
และด้านการ  พัฒนาองค์กร มีจํานวน ๑๖  เป้าประสงค์  คือ    

 
                ก. ด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ    
                        ๑.   มีปริมาณน้ําเก็บกักและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น    
                        ๒.   ทกุภาคสว่นได้รับน้ําอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม    
                        ๓.   ความสูญเสียอันเนื่องจากภัยอันเกิดจากน้ํา    
                ข. ด้านคุณภาพการให้บริการ    
                        ๔.   อาคารชลประทานอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน    
                        ๕.   ผู้ใชน้้ําได้รับน้ําความพึงพอใจจากการบริหารน้ํา    
                        ๖.   คณุภาพน้ําได้เกณฑ์มาตรฐาน    
                 ค. ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ    
                        ๗.   การก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงแล้วเสร็จตามแผนงาน    
                        ๘.  การเตรียมความพร้อมก่อนการก่อสร้างเป็นไปตามแผนงาน    
                        ๙.  ประชาชน ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม    
                        ๑๐. มีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง    
                        ๑๑. มีการวางแผน  และการดําเนินการบริหารจัดการน้ําที่ดี    
                        ๑๒. มีผลการศึกษา วิจัยและการพฒันาสนับสนุนการดําเนินงาน    
                        ๑๓. มีระเบียบและกฎหมายทีทันสมยั    
                  ง. ด้านการพัฒนาองค์กร     
                        ๑๔. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพ    
                        ๑๕. บุคลากรมีสมรรถนะ และขวัญกาํลังใจในการทาํงาน    
                        ๑๖. มีระบบฐานข้อมูล  และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม 

   
 ๓. กรมพัฒนาที่ดิน ได้กําหนดกรอบภารกิจ ไว้ดังนี้ 
 
 ๑) วิสัยทัศน์ “พัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทศิทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” 
  
 ๒) พันธกิจ 
  การกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน ในพื้นที่เกษตรกรรม การสํารวจและจําแนก
ดิน การอนุรักษ์ดินและน้ํา และการปรับปรุงบํารุงดิน โดยการให้บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน ข้อมูลดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร และให้มีการใช้ประโยชน์
ที่ดินอย่างยั่งยืน 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๔๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๓) อํานาจหน้าที ่
๑)  ศึกษาสํารวจ จําแนก วิเคราะห์ และวิจัยดินและที่ดิน ทําสํามะโนที่ดิน ติดตาม

สถานการณ์สภาพการใช้ที่ดิน เพื่อกําหนดนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดินและ
เพื่อการพัฒนาที่ดิน 

๒)  ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ตรวจสอบ และให้คําแนะนําเกี่ยวกับดิน น้ํา พืช ปุ๋ย 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน 

๓)  ถ่ายทอดผลการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และให้บริการด้านการพัฒนาที่ดินแก่ส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร 

๔)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
 ๔. กรมทรัพยากรน้ําบาดาล  ได้กําหนดกรอบภารกิจ ไว้ดังนี้ 
 
 ๑) วิสัยทัศน์ “บริหารจัดการองค์การและทรพัยากรน้ําบาดาลภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน” 
  
 ๒) ประเดน็ยุทธศาสตร ์
  ๑. บริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาลแบบบูรณาการ 

๒. กํากับดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ําบาดาลเพื่อให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
๓. เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําบาดาล

ใหกั้บ อปท. และทุกภาคส่วน 
๔. พัฒนาองค์การตามหลักธรรมาภิบาล 

 
 ๓) กลยุทธ ์   

๑)  เร่งรัดสนับสนุนการจัดหาและพัฒนาน้ําสะอาดให้เพียงพอและทั่วถึง 
๒)  เพิ่มประสิทธิภาพการประเมินศักยภาพน้ําบาดาลและจัดทําแผนที่น้ําบาดาล 
๓)  เร่งรัดสร้างความเข้าใจกระบวนการประเมินศักยภาพน้ําบาดาลให้แก่ผู้จัดสรร

งบประมาณ 
๔)  เร่งรัดการสํารวจและพัฒนาเพื่อเพิ่มต้นทุนน้ําบาดาลและข้อมูลแหล่งน้ําบาดาล 
๕) เพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการกํากับดูแลน้ําบาดาล 
๖) เร่งรัดการสร้างสถานีเครือข่ายสังเกตการณ์น้ําบาดาลให้ครบทุกแอ่งน้ําบาดาล

และพื้นที่สําคัญ 
๗) สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมภาคประชาชนและกระตุ้นสํานึกความรับผิดชอบ 
๘) ดําเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อพิทักษ์และปกป้องแหล่งน้ําบาดาล 
๙) เสริมสร้างศักยภาพในการถ่ายทอดความรู้และความเข้าใจให้แก่ อปท. และ

ประชาชน 
๑๐) ประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและมุ่งเน้นการเข้าถึง เข้าใจและเข้ามามี

ส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๔๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๑๑) สร้างแรงจูงใจและการสนับสนุนด้านความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
 
 ๕. กรมโยธาธิการและผงัเมือง ได้กําหนดกรอบภารกิจ ไว้ดังนี้ 
 ๑) วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรแกนนําของประเทศ ในด้านการผังเมือง การพัฒนาเมือง และ
การอาคาร ให้มีความน่าอยู่ ปลอดภัย รักษาสภาพแวดล้อม ประหยัดพลังงาน และมีอัตลักษณ์” 
  
 ๒) พันธกิจ 

(๑)  สนับสนุน กําหนด กํากับ และพัฒนาปรับปรุงให้งานผังเมืองและโยธาธิการ มี
มาตรฐานวิชาการ ที่สามารถสนองต่อความต้องการทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(๒)  สร้างการมีส่วนร่วมกับภาครัฐและประชาชน ในการวางแผนการดําเนินการ
พัฒนาเมือง ท้องถิ่น และชุมชน 

(๓)  พัฒนา ปรับปรุง ส่งเสริมธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
การใช้ประโยชน์ที่ดิน การผังเมืองและโยธาธิการ เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน 

 
 ๓) ประเดน็ยุทธศาสตร ์   
 

(๑)  การผังเมือง การสร้างข้อตกลงของชุมชนในการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการพัฒนาให้
เมืองน่าอยู่และพึงพอใจของชุมชน 

(๒)  การพัฒนาเมือง  การพัฒนาให้ เมืองมีความปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ  มี
สภาพแวดล้อมที่ดี มีระบบสาธารณูปโภค/สาธารณูปการที่มีมาตรฐาน โดยการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(๓) การอาคาร การกํากับดูแลให้อาคารมีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน และคงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์ไทย 

(๔) การบริการด้านช่าง เป็นช่างของแผ่นดิน บริการงานช่างทุกระดับ พัฒนาทุกทิศทั่ว 
ไทย 

 
 ๖. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้กําหนดกรอบภารกิจ ไว้ดังนี้ 
 
 ๑) วิสัยทัศน์ “กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ดําเนินการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศที่มีมาตรฐานสากล เพื่อเป็นหลักประกันให้ประเทศไทยเป็น
เมืองปลอดภัย น่าอยู่” 
 ๒) พันธกิจ 
  (๑) วางแผน เฝ้าระวัง ป้องกันและเตือนภัย จัดทําแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย วางระบบมาตรการและกํากับดูแลความปลอดภัยด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัย ก่อสร้างและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เตรียม



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                        รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๔ นโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๔-๕๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ กู้ชีพ/กู้ภัย เตรียมบุคลากร และอาสาสมัคร จัดให้มีการ
ฝึกอบรม ฝึกซ้อม และฝึกปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๒) ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเมินสถานการณ์ ประเมินความ
ต้องการ รายงานสถานการณ์ อํานวยการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอพยพและช่วยเหลือประชาขนในพื้นที่
เสี่ยงภัยและประสานการปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  (๓) ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พัฒนา
ระบบการให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้ประสบภัย 
       (๔) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ประสบภัย จัดทําโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่
ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย และฟื้นฟูสภาพจิตใจรวมทั้งอาชีพของผู้ประสบภัย   
   
 ๓) ประเดน็ยุทธศาสตร ์   
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การยกระดบัขีดความสามารถในการบรหิารจัดการด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ประกอบ ด้วย ๕ กลยุทธ์ ได้แก่  
 
            ๑) ส่งเสริม พัฒนาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/จังหวัด/อําเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และจัดให้มีแผนแม่บทด้านสาธารณภัยครอบคลุมภัยทุกประเภทและส่งเสริม
การใช้แผนแม่บทให้มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม 
            ๒) จัดให้มีศูนย์เรียนรู้ทางวิชาการด้านภัยพิบัติระดับประเทศ/ภูมิภาค/จังหวัด เพื่อ
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการสาธารณภัย 
           ๓) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และใช้มาตรการ ใช้สิ่งก่อสร้างในด้านการป้องกันสา
ธารณภัย 
            ๔) พัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการสาธารณภัย 
            ๕) พัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัย  
 
  ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ การเพิ่มขดีความสามารถการเตรียมความพร้อมในการจัดการสาธารณ
ภัย ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ ได้แก่  
 
            ๑) พัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการจัดการสาธารณภัย 
            ๒) สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย (Safety Culture) 
            ๓) กระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรับรู้
ข่าวสารด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
            ๔) สร้างเครือข่ายด้านสาธารณภัยครอบคลุมทุกระดับทั้งในประเทศและนอกประเทศ 
            ๕) เพิ่มศักยภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยทุกภาคส่วน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
            ๖) จัดต้ังกองทุนเพื่อความปลอดภัยด้านสาธารณภัย 
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 ๔-๕๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ 
ได้แก่  
         ๑) พัฒนาระบบบัญชาการและอํานวยการที่มีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
            ๒) พัฒนาระบบการสื่อสาร เพื่อการจัดการสาธารณภัย 
            ๓) สร้างหน่วยกู้ชีพ/กู้ภัยที่มีประสิทธิภาพทุกระดับ 
           ๔) ผลักดันให้มีการนําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ/จังหวัด/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งแผนแม่บทด้านสาธารณภัยประเภทต่างๆ ไปปฏิบัติจริงอย่างเป็น
รูปธรรมและมีประสิทธิภาพ  
 
  ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ การปรับปรุงฟื้นฟูและบูรณะหลังเกิดภัย ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ 
ได้แก่  
            ๑) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติ การประสาน การสนับสนุน การช่วยเหลือทุกภาค
ส่วน ในการช่วยเหลือสงเคราะห์และฟื้นฟู ผู้ประสบภัยหลังเกิดสาธารณภัย 
            ๒) จัดต้ังหน่วยประเมินความเสียหายและประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
            ๓) พัฒนาและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูความเสียหายจากสาธารณภัย
อย่างเป็นระบบ 
            ๔) บริหารงานกองทุนเพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยที่มีประสิทธิภาพสูง  
 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูง ประกอบด้วย ๗ 
กลยุทธ์ ได้แก่  
            ๑) ส่งเสริมการวิจัย พัฒนาและจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักรสําหรับจัดการสา
ธารณภัย 
            ๒) ปรับปรุงระบบการประเมินและติดตามผลการบริหารจัดการสาธารณภัยให้มี
ประสิทธิภาพ 
            ๓) พัฒนาระบบกฎหมายด้านสาธารณภัย 
            ๔) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
            ๕) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            ๖) พัฒนาระบบบุคลากร 
            ๗) พัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
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 ๔-๕๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๔.๔.๓ ด้านสิ่งแวดล้อม   
              

เมื่อพิจารณากิจกรรมของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดสิ่งแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน้ําในประเทศไทย พบว่าหน่วยงานหลัก ๒ หน่วยงาน ได้แก่ สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งได้สรุปนโยบายและยุทธศาสตร์หน่วยงาน
ได้ดังนี้ 
 
 ๑. สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้กําหนดกรอบ
ภารกิจ ไว้ดังนี้ 
 
 ๑) วิสัยทัศน์ “บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่
ย่ังยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” 
  
  ๒) พันธกิจ 
    จัดทํานโยบายและแผนแบบบูรณาการ เสนอแนะมาตรการและกลไกในการบริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประสานเพื่อนําไปสู่การปฎิบัติ เพื่อตอบสนองต่อ
ภารกิจตามแนวนโยบายในรัฐธรรมนูญ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์ชาติและยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
  ๓) ภารกิจ   

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ สํานักงานมีภารกิจ ดังนี้  

๑. จัดทํานโยบายและแผนการอนุรักษ์และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

๒. ประสานและจัดทําแผนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสานการจัดการให้นําไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

๓. ศึกษา วิเคราะห์ ประสาน และกําหนดมาตรการ เพื่อดําเนินการประกาศ
เขตพื้นที่คุ้มครองด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบาย แผนและ
มาตรการและจัดทํารายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๕. ดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่อาจเกิดขึ้นจาก
โครงการหรือกิจกรรมของภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิด
ผลเสียหายต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

๖. บริหารงานกองทุนสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนนโยบาย 
แผนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกภาคส่วน 
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 ๔-๕๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๗. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณากําหนดนโยบาย และแนวทางการ
บริหารที่ดิน การวางแผนการถือครองที่ดิน การสงวนและพัฒนาที่ดินเพื่อ
จัดให้แก่ประชาชน การสงวนหรือหวงห้ามที่ดินของรัฐ 

๘. ประสานความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศและต่างประเทศ ในการ
ดําเนินการร่วมด้านนโยบายและแผนการอนุรักษ์ และบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๙. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือ ตามท่ี
กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 
 ๒. กรมควบคุมมลพิษ ได้กําหนดกรอบภารกิจ ไว้ดังนี้ 
 
 ๑) วิสัยทัศน์ “ควบคุมมลพิษ สิ่งแวดล้อมดี เพื่อประชาชน อย่างมีส่วนร่วม” 
  
  ๒) พันธกิจ 
    ๑. กําหนดนโยบาย วางแผน และผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษของ
ประเทศไปสู่การปฏิบัติ 
    ๒. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ และเกณฑ์ปฏิบัติในการควบคุมมลพิษที่เหมาะสม
กับสถานการณ์ 
    ๓. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการควบคุมมลพิษ 
    ๔. กํากับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐาน มาตรการควบคุมมลพิษ และ
รายงานสาธารณะ 
 
  ๓) ประเดน็ยุทธศาสตร ์   
    ๑. ป้องกัน ควบคุม ลดและขจัดมลพิษในระดับพ้ืนที่  
                      ๒. พัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ และเกณฑ์การ
ปฏิบัติด้านการควบคุมมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพ  
                      ๓. เสริมสร้างความร่วมมือและเครือข่ายในการป้องกัน ควบคุม ลดและขจัด
มลพิษ  
                      ๔. การพัฒนาและบริหารจัดการองค์กร  
 



บทที่ ๕ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ป ี
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บทที่ ๕ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 

การกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศสําหรับประเทศไทยมีปัจจัยจากเศรษฐกิจและสังคมของ
โลกเป็นปัจจัยสําคัญ  โครงสร้างทางเศรษฐกิจได้ปรับเปลี่ยนจากเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมและบริการ
ที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออก  และสนับสนุนการลงทุนจากต่างประเทศเพื่อให้กระบวนการวางแผนใน
ระยะยาวมากขึ้น โดยดูทั้งปัจจัยภายในและภายนอก  การวิเคราะห์แนวโน้มและอนาคตของประเทศ
เพื่อให้สามารถนําไปสู่การจัดทํารายละเอียดเฉพาะด้านหรือรายภารกิจ  ดังนี้ 
 

๕.๑  กระแสการพฒันาของโลกที่มีผลต่อประเทศไทย 
 

๑) ระบบเศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคจะ
ขยายเพิ่มขึ้น มีการปรับเปลี่ยนศูนย์กลางเศรษฐกิจและแหล่งความมั่นคั่งของโลกไปยังเอเชียมากขึ้น 
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยของเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ ๓.๔ ในช่วง ค.ศ. ๒๐๐๕ – 
๒๐๕๐ โดยจะขยายตัวสูงกว่าปกติในช่วง ค.ศ. ๒๐๐๙ – ๒๐๑๕ ส่วนหนึ่งเกิดจากปัจจัยเอื้ออํานวยของ
ตลาดการเงินโลกที่ขยายตัวในเชิงลึกและเปลี่ยนเป็นเงินตราได้ดีขึ้น 

ประเทศกําลังพัฒนาส่วนใหญ่กําลังจะเริ่มหากลุ่มประเทศหรือสร้างกลุ่มขึ้นมาเอง เพื่อเสริม
อํานาจการต่อรองในเวทีโลกมากขึ้น โดยแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกจะส่งผลให้ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจโลก มลีักษณะของความเป็นเอเชียมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีน อินเดีย รัสเซีย และ
กลุ่มประเทศบราซิล (BRIC’S) โดยคาดว่าในปี ๒๕๕๘ GDP ของจีนและอินเดียจะมีสัดส่วนประมาณร้อย
ละ ๒๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมโลกและเมื่อถึงปี ค.ศ.๒๐๔๐ เศรษฐกิจของ “BRIC’ S” จะมีขนาดใหญ่
เท่ากับกลุ่ม G๖ และแซงหน้าอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การขยายตัวของชนชั้นกลางในหมู่ประเทศใหม่เหล่านี้
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นไปด้วย 

๒) การเคลื่อนย้ายทุนระหว่างประเทศและการค้าจะเพิ่มขึ้น มีการขยายตัวของการแบ่งงาน
กันทําระหว่างประเทศ กระแสการเคลื่อนย้ายการค้าและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) จะ
เพิ่มขึ้นในช่วง ๒๐ ปี ปัจจุบันประเทศจีนและอินเดียเป็นแหล่งสําคัญของ FDI กิจกรรมมูลค่าเพิ่มสูงและ
กิจกรรมการผลิตจะขยายครอบคลุมไปทั่วโลก ขณะเดียวกัน จะมีการแบ่งงานกันทําระหว่างประเทศ
เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจและธุรกิจแบบเครือข่ายระหว่างประเทศที่กว้างขวาง 
การเติบโตของการ Outsource การผลิตและการบริการจากประเทศพัฒนาแล้วไปยังประเทศกําลัง
พัฒนา 

๓) ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการเพิ่มขึ้นของนวัตกรรมใหม่ๆ จะมีบทบาทสําคัญต่อ
การกําหนดทิศทางและพัฒนาการของระบบเศรษฐกิจโลก ประเทศพัฒนาแล้วจะมีระบบเศรษฐกิจที่อิงกับ
ภาคบริการ๑ (Service based economy) และทักษะที่อิงฐานความรู้จะสําคัญมากขึ้น การสื่อสารและ
เทคโนโลยีมีความสําคัญเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ห่วงโซ่การผลิตต้องมีความยืดหยุ่น มีลักษณะเฉพาะมากขึ้น 
และมีการกระจายตัวในหลายทวีป การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วทําให้นวัตกรรมให้
ผลตอบแทนสูงขึ้น๒ ประเทศที่อยู่ในกลุ่มแนวหน้าของการวิจัยและนวัตกรรมจึงอยู่ในตําแหน่งที่ดีที่สุดใน
การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่กับกระบวนการผลิตที่มีอยู่ เพื่อขยายโอกาสในการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพ
โดยรวมและเพิ่มแรงดึงดูดในการเป็นศูนย์กลางกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
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๑ภาคบริหารที่สําคัญ ประกอบด้วย ภาคการเงิน (ตลาดเงินและตลาดทุน) การส่ือสารและข่าวสาร ธุรกิจบันเทิง ค้าปลีก 
การแพทย์และกิจการดูแลสุขพลานามัย การกีฬา สถานพักผ่อนหย่อนใจต่างๆ การท่องเที่ยวและการศึกษา 

๒เทคโนโลยีเปล่ียนแปลงรวดเร็ว ทําให้อายุผลิตภัณฑ์ส้ันลง ประมาณว่าอายุผลิตภัณฑ์ลดคร่ึงหนึ่งทุก ๕ ปี ตลอด ๒๐ ปีที่ผ่านมา  

๔) ราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูง ขณะที่ความต้องการบริโภคพลังงานมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีสะอาดจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคต ราคาน้ํามันที่ปรับสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว
เป็นผลมาจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพราะการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกเป็นสําคัญ ขณะที่กําลังการผลิต
สํารองมีอยู่จํากัดไม่สามารถตอบสนองต่ออุปสงค์น้ํามันที่เพิ่มขึ้นได้ทันให้ส่งผลราคาน้ํามันสําเร็จรูป
ปรับตัวสูงขึ้นและคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับความต้องการบริโภคพลังงานของ
โลกที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศเศรษฐกิจใหม่จะบริโภคพลังงานถึงครึ่งหนึ่งของอุปสงค์ทั้งโลกในปี พ.ศ. 
๒๕๕๘ โดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย มีการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้น โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติจะถูก
พัฒนาขึ้นมาใช้ในสัดส่วนสูงขึ้นในช่วง ๓๐ ปีข้างหน้า ตลอดจนการวิจัยเพื่อนําไปสู่การใช้พลังงานแบบ
ผสมผสานทั้งก๊าซ ไฮโดรเจน โรงไฟฟ้าพลังนิวเคลียร์ พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนต่างๆ  

๕) วิกฤตการณ์โลกร้อน ทําให้ระบบทางเศรษฐกิจโลกต้องหันมาให้ความสําคัญกับการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ขณะนี้ทั่วโลกกําลังต่ืนตัวและหาหนทางบรรเทาผลกระทบ
จากภาวะโลกร้อนอย่างเร่งด่วนเพราะระบบนิเวศขาดความสมดุลและเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรง
มากขึ้น เช่น ภัยแล้ง อุทกภัย การลดลงของผลผลิตทางการเกษตร ขาดแคลนอาหารน้ํา เกิดโรคระบาด 
ฯลฯ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้เกิดวิกฤติการณ์อาหารโลก ทําให้ระบบเศรษฐกิจโลกให้ความสําคัญ
กับกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรอย่างรอบคอบและมีข้อกําหนดในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวดมากขึ้น  

๖) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร ส่งผลให้ประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น หลายประเทศเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ขณะที่ความเป็นเมืองขยายตัวเร็วขึ้น และเกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ
รุนแรงขึ้น สหประชาชาติคาดว่าในพ.ศ. ๒๕๕๘ จะมีประชากรโลกรวม ๗.๒ พันล้านคน และเพิ่มเป็น ๙ 
พันล้านคนในพ.ศ. ๒๕๖๓ โดยร้อยละ ๙๕ ของการเพิ่มประชากรจะเกิดในประเทศกําลังพัฒนาในพื้นที่
เมืองที่กําลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว และในหลายประเทศก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ (Ageing 
Society) การขาดแคลนกําลังแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและขีดความสามารถเนื่องจากประชากรวัย
แรงงานลดลง อันจะส่งผลต่อเนื่องถึงศักยภาพในการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทางการเมือง
ได้ถ้าปราศจากการเตรียมการที่ดี ขณะเดียวกันความเป็นเมืองมีแนวโน้มขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อ
การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตความเป็นอยู่และพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมือง และ
เป็นปัจจัยที่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสินค้าและการบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคท้ังสิ้น  

๗) ประเทศไทยเองได้เข้ามีส่วนร่วมในเวทีโลกมากขึ้น โดยร่วมเป็นสมาชิกของการรวมกลุ่ม
ทางเศรษฐกิจ ทั้งในระดับพหุภาคี ทวิภาคีและภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น ACD, ACMECS, APEC, ASEAN, 
ASEM, BIMSTEC, GMS, IMT-GT และ WTO ซึ่งนอกจากจะทําให้โอกาสทางเศรษฐกิจของไทยมีมากขึ้น
จากการมีส่วนร่วมในการกําหนดกติกาต่างๆ ของโลกให้สอดคล้องกับผลปะโยชน์ของประเทศแล้ว ยังเป็น
ช่องทางแสดงความโดดเด่นและสร้างพันธมิตร ช่วยพัฒนากลไกลและการดําเนินนโยบายเศรษฐกิจมหา
ภาค ตลอดจนปรับตัวเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจเอกชน เพื่อให้ประเทศไทย
สามารถปรับตัวและได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่มอย่างเป็นธรรมในตลาดโลกอีกด้วย 
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๕.๒   กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะปี ๒๕๗๐๑ 
 

        เพื่อให้การพัฒนาประเทศก้าวไปสู่วิสัยทัศนป์ระเทศไทยในปี พ.ศ.๒๕๗๐ จึงกําหนดเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศหรือตําแหน่งของประเทศในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ มีระบบโครงสร้างเศรษฐกิจที่พ่ึงพาตัวเอง
เพิ่มมากขึ้น มคีวามมั่นคงด้านอาหาร/พลังงาน และเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภูมภิาค การเชื่อมโยง
การพัฒนากับประเทศในภูมภิาคดังนี้ 
 
๕.๒.๑ เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
                                                                                                                                                   

๑) เป็นฐานการผลิต (สินค้าการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ) การค้า การลงทุน ในการผลิต
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าการผลิต (Value creation) 

๒) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านต่างๆ เช่น การเชื่อมโยงด้านไฟฟ้าและก๊าซ
ธรรมชาติในภูมิภาคอาเซียน เป็นผู้นําด้านอาหารและเกษตรของภูมิภาคและของโลก มีการจัดการเกษตร
แนวใหม่มีการเพิ่มมูลค่าของสินค้า บริการสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น 
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุและนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

๓) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พลังงาน อาหาร การป้องกันภัยพิบัติ 
๔) มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพที่อุดม

สมบูรณ์  
๕) มีการใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด คํานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 

๕.๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญ 

          มุ่งสู่ภาคการผลิตที่มีความเชื่อมโยงกันสูงระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ นําไปสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยที่ภาคเกษตรยังคงเป็นฐานของการผลิตที่สําคัญที่จะเชื่อมโยงในการสร้างมูลค่าใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการ นอกจากนี้ มีการปรับฐานการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมและบริการ 
นอกจากนี้ มีการปรับฐานการผลิตโดยเฉพาะอุตสาหกรรมไปสู่ภาคบริการในสัดส่วนที่สูงขึ้นโดย 
 
 ๑) ด้านเศรษฐกิจ 
 (๑.๑) เร่งรัดการปรับปรุงผลิตภาพการผลิตให้สูงขึ้น โดยใช้องค์ความรู้ ทุน 
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาไทย ทักษะความชํานาญของแรงงาน/ผู้ประกิจการ และวิทยาการจัดการที่เหมาะสม 
 (๑.๒) สนับสนุนการลงทุนภายในและภายนอกประเทศ โดยในประเทศเน้นการลงทุน
ในอุตสาหกรรมต้นน้ําขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมและบริการ
สร้างสรรค์ 
 (๑.๓) พัฒนาภาคบริการใหม่ๆ ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยวให้สามารถเป็นแหล่งรายได้
ของประเทศ โดยให้ความสําคัญต่อการพัฒนาสาขาบริการใหม่ๆ ที่สามารถสร้างได้ สร้างงานและอาชีพ
ให้กับคนในประเทศ 
 (๑.๔) เตรียมพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม การค้าและการลงทุนในพื้นที่
ที่มีศักยภาพของประเทศ ทั้งในส่วนระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์พลังงาน และแรงงานที่
สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต 
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กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๔  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๑ เอกสารประกอบการประชุมประจําปี ๒๕๕๑ ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
 (๑.๕) เชื่อมโยงการพัฒนาชนบทและเมืองอย่างเกื้อกูล โดยสร้างเครือข่ายชนบท – 
เมืองเพื่อพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจร่วมกัน โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
กระบวนการผลิตเพื่อการบริโภคและการตลาด 
 (๑.๖) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดย ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายฝั่งทะเลภาคใต้ โดยใช้ประโยชน์จากที่ต้ังทางภูมิศาสตร์พัฒนาระบบขนส่งทาง
ทะเลเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในภูมิภาคอ่ืนของโลก การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดน 
โดยส่งเสริมการพัฒนาในสาขาเศรษฐกิจที่มีศักยภาพบนพื้นฐานการประสานประโยชน์ร่วมกันในกลุ่มอนุ
ภูมิภาค 
  

 ๒) ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 (๒.๑) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากร ดิน แหล่งน้ํา ป่าไม้ ชายฝั่ง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ แหล่งแร่และพลังงาน เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 (๒.๒) สร้างแนวคิดให้เกิดความตระหนักว่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลต่อการ
อยู่รอดและการพัฒนาของสังคม มนุษย์ เปลี่ยนแนวคิดจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อ
ผลประโยชน์ตอบแทนทางเศรษฐกิจสูงสุดระยะสั้น กลับไปสู่การพ่ึงพิง การอยู่รวมกันอย่างเกื้อกูล และ
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 (๒.๓) ปรับโครงสร้างการผลิตสู่ภาคเกษตรและบริการ บูรณาการนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อส่งเสริมการเกษตร การค้า การท่องเที่ยว การบริการ และการลงทุนที่ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม 
 (๒.๔) ปรับรูปแบบการพัฒนาพื้นที่และกําหนดมาตรการการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพื่อรองรับวิกฤตพืชอาหาร พลังงาน ภาวะโลกร้อน และการขยายตัวของเมือง โดยใช้มาตรการจําแนกเขต
การใช้พ้ืนที่ (zoning) เป็นเครื่องมือสําคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศระยะยาว วางแผนและกําหนด
มาตรการใช้ประโยชน์ให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ การจัดการที่ดินเพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัย พ้ืนที่
น้ําท่วม พ้ืนที่กัดเซาะฝั่ง การวางแผนพัฒนาเมืองและชุมชน รวมถึงการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่
รองรับความเสี่ยงดังกล่าว 
 (๒.๕) วางระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อกระจายประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ และการ
แบ่งปันทรัพยากรที่เป็นธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและการแย่งชิงทรัพยากร 
 
๕.๒.๓  ภาพรวมทิศทางการพฒันาภาค๒ 

 ๑) ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่  จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับโลกและ
ในประเทศ  เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  การพัฒนาประเทศจําเป็นต้องอาศัยความได้เปรียบ
ด้านที่ต้ังทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและศักยภาพของภูมิภาคต่างๆ  โดยกําหนดบทบาทและทิศทางการ
พัฒนาพื้นที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพ  โอกาส  ภูมิเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละภาค  เชื่อมโยงการ
พัฒนา 
เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน  การพัฒนาพื้นที่ 
ชายแดนและชุมชนศูนย์กลางในแต่ละภาคให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นดังนี้ 
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(๒ เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิดเห็น ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๑ ระดับภาค ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
        (๑) บทบาทการพัฒนาเชิงพื้นที่ระดับภาค  จากศักยภาพ โอกาสของแต่ละภูมิภาคซึ่งมี
ความแตกต่างกันจึงได้กําหนดบทบาทการพัฒนาของแต่ละภาคไว้ดังนี้ 
 (๑.๑) ภาคเหนือ  เป็นฐานทรัพยากรป่าไม้และแหล่งต้นน้ําของประเทศ  เป็นประตู
เชื่อมโยงการค้าและบริการสู่กลุ่มอนุภาคลุ่มน้ําโขงตอนบนและเอเชียใต้ตาม  NSEC & EWEC  เป็นฐาน
การผลิตพืชผัก  ไม้ผล  ธัญพืช  อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตร  เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม  ธรรมชาติและศูนย์หัตถกรรม 
 (๑.๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของ
ประเทศ  ฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป  เป็นประตูการค้าสู่อินโดจีน  และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง
โบราณคดี  ประวัติศาสตร์  อารยธรรมขอม  วัฒนธรรมประเพณี  และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ  เป็น
ฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ 
 (๑.๓) ภาคกลาง  เป็นฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศด้านอุตสาหกรรม  การผลิต
การเกษตร  แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ  และศูนย์กลางการค้าและขนส่งเชื่อมโยงประเทศเพื่อน
บ้าน  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และเป็นประตูสู่เศรษฐกิจโลกและศูนย์กลาง
การบริการธุรกิจและพาณิชย์นานาชาติ 
 (๑.๔) ภาคใต้  เป็นฐานการยางพารา  ปาล์มน้ํามันครบวงจร  เป็นฐานการผลิตอาหารทะเล
แปรรูป  เป็นฐานการท่องเที่ยวทางทะเลชั้นนําระดับโลก  เป็นประตูการค้าและการขนส่งเชื่อมโยง
ประเทศเพื่อนบ้านด้านใต้และนานาชาติ 
 

 (๒) บทบาทการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมอาเซียน  จาก
ลักษณะที่ต้ังทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและศักยภาพของแต่ละภาค  จึงได้กําหนดแนวทางการพัฒนา
เชื่อมโยงเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน  และกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน  ดังนี้ 
 (๒.๑) ภาคเหนือ  พัฒนาเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขงตอนบน (GMS) และ
กลุ่มเอเชียใต้  โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (NSEC) และแนว
ตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) รวมทั้งเชื่อมโยงสู่เมียนม่าร์และเอเชียใต้ผ่านทางพรมแดนตะวันตกของ
ภาคเหนือ (WESTGATE) โดยเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์  โครงสร้างพื้นฐานการขนส่ง  สร้างความเข้มแข็ง
ของผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็ก  รวมท้ังกําหนดมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบ
จากการเปิดเสรีทางการค้า 
 (๒.๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เร่งต่อยอดและใช้ประโยชน์จากความตกลงต่างๆ  ใน
กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยพัฒนาเมืองชายแดนและด่านชายแดนได้แก่  
มุกดาหาร  หนองคาย  นครพนมและอุบลราชธานี  ให้เป็นประตูการค้า  การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุ่ม
อนุภาคลุ่มน้ําโขงและพัฒนาอุดรธานีและสกลนครให้เป็นเมืองสนับสนุน  การเป็นประตูการค้าเชื่อมโยง
กับกลุ่มอนุภาคลุ่มน้ําโขงและเอเชียตะวันออก  พร้อมทั้งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานรองรับสะพานข้าม
แม่น้ําโขงแห่งที่ ๓ ที่จังหวัดนครพนม  อาทิ  คลังสินค้า  สถานที่จอดรถสินค้า   
 (๒.๓) ภาคกลาง  เป็นประตูการค้า  และการขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โดยพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  ระบบโลจิสติกส์    มาตรฐานการให้บริการและอํานวยความสะดวก
บริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนเมืองชายแดนใช้เชื่อมโยงการค้า  การลงทุนและการท่องเที่ยวร่วมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน  โดยสนับสนุนโครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกและเขตนิคมอุตสาหกรรมทวายผ่านจังหวัด
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กาญจนบุรี  ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างไทยกับสหภาพพม่า  โดยพฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง
เชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ําลึกทวาย  ท่าเรือแหลมฉบังและประเทศอื่นในภูมิภาค 
    (๒.๔) ภาคใต้  พัฒนาโดยใช้กรอบความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย (JDS) และกรอบ
ความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดจีน-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) โดยพัฒนาเมืองชายแดนและเขต
เศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน  โดยพัฒนาด่านในจังหวัดสงขลา  สตูล  ยะลาและ
นราธิวาส  เป็นประตูการค้า  การท่องเที่ยวและขนส่งกับมาเลเซียและสิงคโปร์  พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนสะเดา  บูกิตกายูฮิดัม  เชื่อมโยงกับเขตการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย  พัฒนาทางหลวงพิเศษ 
(Motor Way) สายหาดใหญ่-ชายแดนมาเลเซีย  รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านภาษาและฝีมือแรงงานให้พร้อม
รองรับการเปิดเสรีทางการค้า  การลงทุนและการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
 ๒) ทิศทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 (๑) ด้านเศรษฐกิจ  เสริมสร้างประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตร  และสร้างความมั่นคง
ให้ภาคเกษตรกรรม  สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการภายใต้แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์  ปรับปรุงกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้สะอาดปลอดภัย  พัฒนายกระดับศักยภาพการ
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพอย่างสร้างสรรค์บนพื้นฐานความรู้  การมีส่วนร่วม  และเชื่อมโยงเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวระหว่างพื้นที่ 
  (๑.๑) ภาคเหนือ  พัฒนาปัจจัยการผลิตและคุณภาพสินค้าทางการเกษตร  เร่งพัฒนาแหล่ง
น้ําเพื่อการเกษตรอย่างเป็นระบบเครือข่าย  สนับสนุนการพัฒนาสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าเพื่อให้
เกิดความเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  สนับสนุนการสืบทอดอาชีพ
เกษตรกรรม  พัฒนาหัตถอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์  การพัฒนาด้าน Digital  Content อุตสาหกรรม
ซอฟต์แวร์  และจัดการพื้นที่อุตสาหกรรมในจังหวัดลําพูน  ชายแดนแม่สอดและเชียงของ  สนับสนุนการ
จัดการพื้นที่เมืองและชุมชนมุ่งสู่การเป็นเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ECO-City / ECO-Town) ที่
ผสมผสานวัฒนธรรม  สังคมและระบบนิเวศน์  ด้านการท่องเที่ยว  เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางบริการ
ท่องเที่ยวของภาค  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเชิงสุขภาพ  ท่องเที่ยวชุมชน  ธุรกิจ MICE เปิดเส้นทาง
ท่องเที่ยวใหม่ในกลุ่มประเทศ GMS กลุ่มอุทยานประวัติศาสตร์  สุโขทัยและศรีสัชนาลัย  เชื่อมต่อ
พิษณุโลก-กําแพงเพชร  กลุ่มวัฒนธรรมล้านนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
    (๑.๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งในและนอกเขต
ชลประทาน  เพิ่มความม่ันคงของอาชีพเกษตรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย  ขยายฐานการผลิตพืช
พลังงานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน  สนับสนุนการเกษตรแบบข้อตกลง (Contact Farming) ส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ส่งเสริมภาคเอกชนให้มีบทบาทการพัฒนาอุตสาหกรรมในลักษณะค
ลัสเตอร์  โดยนครราชสีมา  ขอนแก่น  กาฬสินธ์ุเป็นเขตอุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน   นครราชสีมา  
ขอนแก่น  ชัยภูมิ  เป็นเขตอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย  นครราชสีมา  ขอนแก่น  เป็น
อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์  ด้านการท่องเที่ยวใช้จุดแข็งด้านวัฒนธรรม  
ประวัติศาสตร์และประเพณีด้ังเดิมของแต่ละท้องถิ่นมาสร้างนวัตกรรมด้านการท่องเที่ยว  และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย 
   (๑.๓) ภาคกลาง  รักษาพ้ืนที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารและพลังงาน
ทดแทนพัฒนากระบวนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่การผลิตการเกษตรสมัยใหม่  ส่งเสริมการทําเกษตร
แบบย่ังยืน  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพืชพลังงาน  สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกร  
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ส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการผลิตภาคอุตสาหกรรมให้สะอาดปลอดภัย ตลอดจนการสร้างนวัตกรรม
เพื่อมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  สนับสนุนการยกระดับการบริหาร
จัดการแหล่งผลิตให้เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตของภูมิภาค (Supply Chain 
Headquarters) ด้านการท่องเที่ยวพัฒนาและยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับตลาดและ
ชุมชน  พัฒนาองค์ความรู้และทักษะของผู้ประกอบการและชุมชนให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้นในการ
ประกอบธุรกิจบริการที่เชื่อมโยงกับบริการท่องเที่ยว  โดยเน้นท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  เชิงเกษตร  และเชิง
ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม  ประเพณี  ตลอดจนการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพและแพทย์แผนไทย   
   (๑.๔) ภาคใต้  มุ่งเน้นพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  สร้างความ
มั่นคงด้านอาชีพการเกษตรแก่เกษตรกรรายย่อย  และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร  
พัฒนาและส่งเสริมการผลิตและแปรรูปพืชและสัตว์เศรษฐกิจชนิดใหม่ของภาค  ส่งเสริมการผลิตพืช
พลังงาน  พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปยางและไม้ยางพารา  ปาล์มน้ํามัน    แปรรูปอาหารทะเล  ด้านการ
ท่องเที่ยว  รักษาแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีคุณภาพเป็นแหล่งท่องเที่ยวช้ันนําให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ที่
มีความย่ังยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยเน้นเชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันกับเกาะส
มุย-เกาะพงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และพัฒนา MICE และ Marina ในพื้นที่ภูเก็ต-พังงา-กระบ่ี  
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอ่าวไทยในจังหวัดชุมพร  สุราษฎร์ธานี  และนครศรีธรรมราช  กับ   
หัวหิน  และชะอํา  
 (๒) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
ทั้งป่าไม้ แหล่งน้ํา และที่ดิน เน้นการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
และสมดุลเร่งแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชน เตรียมการ
ป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
 (๒.๑) ภาคเหนือ สนับสนุนการบริหารจัดการน้ําในลักษณะนิเวศลุ่มน้ํา ลดปัญหา
สิ่งแวดล้อมของเมืองและชุมชน พัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพโดยการจัดการองค์ความรู้
ผสมผสานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการคุ้มครองใช้ประโยชน์และแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม 
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดําเนินชีวิต  ส่งเสริม
การต่อยอดองค์ความรู้สมุนไพรสู่การเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพ สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ในการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของท้องถิ่น สนับสนุนท้องถิ่นและชุมชนใน
การบริหารจัดการการใช้ที่ดินและแหล่งน้ําให้เหมาะกับศักยภาพของพื้นที่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
และภูมิสารสนเทศทางท้องถิ่นและชุมชน การพัฒนาระบบส่งและกระจายน้ําจากลําน้ําธรรมชาติ กําหนด
แผนการใช้ที่ดินและมาตรการทางผังเมืองให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ยกระดับขีดความสามารถในการ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยการจัดทําแผนป้องกันและระบบเตือนภัย การ
พัฒนาศักยภาพเครือข่ายชุมชนและ อปท.ให้เข้มแข็งในการจัดการภัยพิบัติได้อย่างทันสถานการณ์ การ
เสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและแนวทางปฏิบัติแก่ประชาชน รวมทั้งกําหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(Zoning) และแผนการอพยพเคลื่อนย้าย (Relocation) ชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว โคลนถล่ม
และอุทกภัย ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการก่อสร้างอาคารใหม่ให้รองรับแผ่นดินไหวอย่าง
เข้มงวด 
 (๒.๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฟ้ืนฟูและปรับปรุงพื้นที่ป่าไม้ โดยการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าเดิม
ฟ้ืนฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม  สร้างความสมดุลของการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน ส่งเสริมบทบาทของ
ชุมชนในการเพิ่มพ้ืนที่ป่า ดูแลรักษาและป้องกันการบุกรุกทําลายป่าและการป้องกันไฟไหม้ป่า และ
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สนับสนุนการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้เหมาะสม ทั่วถึง 
และเป็นธรรม พัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กให้เหมาะสมกับภูมิสังคมและสภาพทางกายภาพของพื้นที่ และ
พัฒนาระบบชลประทาน ควบคุม กํากับ ดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน โดยส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการดูแล รักษา ควบคุมคุณภาพดิน น้ํา พัฒนาระบบเฝ้าระวังและ
เตือนภัยที่เกิดจากความแปรปรวนของธรรมชาติ โดยเฉพาะจากน้ําป่าไหลหลาก ดินถล่ม และความแห้ง
แล้ง พร้อมกับวางแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่เสี่ยง  ครอบคลุมทั้งภาคและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเสีย รวมทั้งการส่งเสริมให้ท้องถิ่นเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ 
 (๒.๓) ภาคกลาง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน โดยฟ้ืนฟู และปรับปรุงดินที่มีปัญหา พัฒนาและปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก เพิ่มประสิทธิภาพการจัดสรรน้ําในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ให้มีน้ําใช้ประโยชน์ในปริมาณที่เพียงพอ
เร่งบูรณะฟื้นฟูป่าต้นน้ําลําธาร คุ้มครอง และฟื้นฟูป่าชายเลน ปะการัง และหญ้าทะเล ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน ป้องกันและควบคุมมลพิษที่จะส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรม ชุมชน รวมทั้งการจัดการน้ําทิ้งจากครัวเรือนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ และเตรียมการป้องกันและควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
อุตสาหกรรมให้เป็นที่ยอมรับและไม่เป็นข้อกีดกันทางการค้าในระดับสากล รวมทั้งเตรียมการป้องกันและ
ควบคุมปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 
 (๒.๔) ภาคใต้ คุ้มครองพื้นที่ป่า พ้ืนที่อนุรักษ์ พ้ืนที่ชุ่มน้ํา พ้ืนที่ชายฝั่งทะเล ฟ้ืนฟูและจัด
ระเบียบการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับได้ของพื้นที่
(Carrying Capacity) เร่งแก้ไขปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาคุณภาพน้ํา
เสื่อมโทรมในแหล่งน้ําธรรมชาติ  ที่เป็นแหล่งน้ํากินน้ําใช้และแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร พัฒนาแหล่งน้ําให้
เพียงพอกับการต้องการในพื้นที่ขาดแคลน แก้ไขปัญหาน้ําเสียในชุมชน ด้านการท่องเที่ยวพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักที่เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของภาค เช่น เกาะภูเก็ต เกาะพีพี เกาะหลีเป๊ะ เกาะสมุย 
เมืองหาดใหญ่ เมืองสุราษฎร์ธานี เป็นต้น สนับสนุนการวางแผนป้องกันและจัดให้มีระบบเตือนภัยพิบัติ
จากธรรมชาติทุกประเภท โดยสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขภัยพิบัติ  เร่งแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดิน รวมทั้งปัญหาการถือครองที่ดินโดยชาวต่างชาติที่
ขยายตัวมากขึ้น เร่งพัฒนาระบบชลประทานขนาดเล็กอย่างทั่วถึง โดยเน้นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาและการใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในท้องถิ่น/ชุมชน เพื่อลดปัญหาสิ่งแวดล้อม
และเพิ่มศักยภาพความมั่นคงด้านพลังงานให้ย่ังยืน 

๕.๓ สภาพการณ์และแนวโน้มการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
 

๕.๓.๑ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย 
 

๑) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ  ในช่วงที่ผ่านมาภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งสร้าง
งานหลักและสร้างรายได้จากการส่งออกให้ประเทศ   ทิศทางในอนาคตยังมีการขยายตัวแต่



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๙  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาคอุตสาหกรรมบางสาขาก็เริ่มสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศที่มีแรงงานและ
ต้นทุนวัตถุดิบตํ่ากว่า นอกจากนั้นอุตสาหกรรมใหญ่ๆยังเป็นอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีหรือ
การลงทุนจากต่างประเทศเป็นหลัก เช่น อุตสาหกรรมรถยนต์  และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ถ้าจะให้มีการ
เพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตจะมีการลงทุนในอุตสาหกรรมต้นน้ํา เช่น ปิโตรเลียมพ้ืนฐาน การถลุงเหล็ก 
เป็นต้น  แต่ยังมีอุปสรรคด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และกาจัดการโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
ทั้งด้านคมนาคมและด้านทรัพยากรน้ํา  ที่ทําให้ยังคงกระจุกตัวในพื้นที่เดิม 

๒) ภาคบริการของประเทศยังพึ่งการท่องเที่ยวเป็นหลัก มีโอกาสในการพัฒนาสูงมากจาก
แนวโน้มเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียมีการเติบโต  มีการสร้างมูลค่าทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น  ดัง
จะสังเกตได้จากโรงแรม  สปา  ร้านอาหาร  ที่มีการตกแต่งสวยงามและมีราคาค่าบริการสูงขึ้นมาก ส่วน
สาขาอื่นๆ ในภาคบริการที่เริ่มมีความสามารถในการแข่งขันและเป็นธุรกิจที่คนไทยใช้ความสามารถ ความ
สร้างสรรค์ และมีความเป็นเจ้าของ  ก็เริ่มเป็นสาขาที่ขยายตัวเร็วขึ้น เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การ
บริการทางแพทย์ อุตสาหกรรมภาพยนตร์และอนิเมชั่น  เป็นต้น  โดยมีโอกาสขยายตัวทั้งในพื้นที่
ท่องเที่ยวเดิม  และขยายใหม่หากมีการจัดการด้านการตลาดและโครงสร้างพื้นฐานรองรับให้เพียงพอ 

๓) ภาคการเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจ  ที่มีโอกาสสูงเนื่องจากความต้องการอาหารของโลกยังมี
เพิ่มขึ้นแต่มีแนวโน้มอัตราการเพิ่มลดลง  และประเทศที่มีรายได้เพิ่มขึ้น เช่น ประเทศจีน  และเทคโนโลยี
ที่สามารถแปลงสินค้าเกษตรเป็นสินค้าที่มีราคาสูง เช่น พลังงานทดแทนและวัสดุเพื่อการใช้สอยต่างๆได้
ทําให้ผลผลิตการเกษตรคุณภาพสูงและพืชพลังงานยังมีโอกาสในการเพิ่มรายได้ แต่ยังมีความเสี่ยงต่อการ
ขาดน้ําโดยเฉพาะที่อยู่นอกเขตชลประทาน และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ภาคเกษตรของประเทศ
ไทยก็ยังมีโอกาสในการพัฒนาเป็นภาคเศรษฐกิจที่สําคัญแต่ต้องแก้ไขเรื่องประสิทธิภาพการผลิตตํ่า  
ต้นทุนสูง  ทั้งต้นทุนโดยตรงและต้นทุนการพัฒนาระบบชลประทาน และ เริ่มขาดแคลนแรงงาน  

๔) กฎกติกาใหม่ของโลก  และการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบใหม่มีการปรับเปลี่ยน 
กฎ ระเบียบ ในการบริหารจัดการเศรษฐกิจโลกทั้งด้านการค้า การลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อมและสังคม  
กติกาใหม่เหล่านั้นจะเป็นเครื่องมือในการต่อรองทางการค้าทําให้ภาคการผลิตของประเทศไทยจะต้องมี
การปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้  และการรวมกลุ่มเศรษฐกิจ การเปิดเสรีทางการค้า จะมีผลกระทบต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  ซึ่งจะต้องมีการเตรียมความพร้อมในหลายกรณีให้สามารถแข่งขันได้ใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง   

๕) โครงสร้างของประชากรของประเทศไทย  จะเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น จากการ
คาดการณ์ ๒๐ ปีข้างหน้า อัตราการเพิ่มของประชากรจะน้อยลงและคาดว่าจะไม่เพิ่มขึ้นหลังปี พ.ศ. 
๒๕๗๐ โดยท่ีประชากรทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ ๗๐-๗๒ ล้านคน  และจะมีประชากรที่มีอายุสูงกว่า ๖๐ 
ปี ประมาณร้อยละ ๒๕ ของประชากรทั้งหมด  จึงเห็นได้ว่าการขาดแคลนแรงงานจะมีความรุนแรงมาก
ขึ้น ต้องมีการจ้างแรงงานต่างชาติทั้งผิดและถูกกฎหมายเข้าเมืองเป็นจํานวนมาก  รวมทั้งแรงงาน
ภายในประเทศยังคงมีปัญหาในเชิงคุณภาพ  ถึงแม้ประชาชนจะมีโอกาสได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  เป็น
แรงงานที่มีระดับการศึกษาในระดับประถม สูงกว่าร้อยละ ๕๐ และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูงถึงร้อย
ละ ๖๘ ซึ่งแรงงานเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะอยู่ในภาคเกษตรและที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม  จะอยู่ในระดับ
ทักษะต่ําไม่สามารถอยู่ในภาคอุตสาหกรรมจนถึงวัยเกษียณอายุและจะกลับสู่ภาคการเกษตรเมื่ออายุมาก
ขึ้น 

๖) การเปลี่ยนแปลงความเป็นเมืองมากขึ้น  ประเทศไทยจะมีประชากรเมืองเพิ่มขึ้นโดย
สัดส่วนประชากรเมืองจะเพิ่มเป็นร้อยละ ๔๗.๐ ของประชากรทั้งประเทศ  ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ขณะที่ 
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 ๕-๑๐  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประชากรในชนบทจะลดลง  ในขณะเดียวกันสภาพแวดล้อมของเมืองก็จะเผชิญแรงกดดันของปัญหา
พลังงาน ความต้องการใช้น้ํา  ภัยธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  การวางแผนล่วงหน้าและบริหารจัดการการ
ขยายตัวของเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่  มีประสิทธิภาพ  และมีความย่ังยืน 

๗) คุณภาพชีวิตและค่านิยมเปลี่ยนจากเพียงเพื่อปัจจัยพื้นฐานเป็นการเพิ่มความ
สะดวกสบาย  จากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการใช้เทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่  ค่านิยมการบริโภค
เปลี่ยนแปลงไปจากการดําเนินชีวิตด้ังเดิม  ทําให้ต้องมีการผลิตที่เคยมีความจําเป็นระดับครัวเรือนและ
ชุมชน  เป็นการผลิตเพื่อเศรษฐกิจ และการเพิ่มรายได้  ทําให้มีแรงผลักดันที่จะต้องเพิ่มการผลิต ไม่ว่าจะ
เป็นภาคการเกษตรที่มีความต้องการเพิ่มผลผลิต  และจํานวนครั้งในการปลูก 

๕.๓.๒ เศรษฐกิจ 

 ๑) โครงสร้างการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ระบบเศรษฐกิจไทยโดยรวมขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
นับต้ังแต่มีการพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑ เป็นต้นมา โดยมีอัตราการ
เจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๖ ต่อปี โดยเฉพาะในช่วงปี ๒๕๒๙-๒๕๓๑ ซึ่ง GDP ขยายตัวสูงสุด เนื่องจากมี
การพัฒนาอุตสาหกรรมหลักในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกถึงแม้ว่าจะประสบกับวิกฤตทางเศรษฐกิจ
ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ก็ตาม แต่ระบบเศรษฐกิจไทยสามารถปรับพ้ืนฐานตัวได้ในปี พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ขยายตัวขึ้นอีกครั้งภายใต้กรอบนโยบายเศรษฐกิจแบบคูข่นาน (Dual Track) โดยที่เศรษฐกิจ
ภายในประเทศมีฐานกว้างขึ้นและขยายตัวกระจายในสาขาต่างๆ รวมทัง้ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ้น 
 เมื่อพิจารณาแนวโน้มการขยายตัวของเศรษฐกิจรายสาขาในช่วง ๒๐ ปีทีผ่่านมา พบว่า
ภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวสูงสุด โดยเพิ่มขึ้นทั้งสัดสว่นและมูลค่าอย่างเห็นได้ชัดคิดเป็นประมาณ 
ร้อยละ ๘-๙ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๕๔๗ ขณะที่ภาคบริการมีการขยายตัวรองลงมาประมาณร้อยละ ๖ ในปี 
พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย แต่มูลค่าสูงขึ้น แต่ภาคการเกษตรแม้จะมมีูลค่าเพิ่มขึ้น กลบัมี
การขยายตัวน้อยที่สุดและลดลงเหลือประมาณร้อยละ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ 
                    สัดส่วนภาคการผลิตของผลิตภัณฑ์มวลรวม พ.ศ.๒๕๒๔ , ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๓ 
 ปี พ.ศ.๒๕๒๔ ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

มูลค่า 
(ล้านบาท) 

สัดส่วน 
(ร้อยละ) 

ภาคเกษตร ๑๘๖,๑๓๙ ๑๙ ๓๔๑,๘๒๙ ๑๐ ๑,๒๕๕,๑๘๙ ๙.๖ 
ภาคอุตสาหกรรม ๒๒๓,๒๕๒ ๒๓ ๑,๔๒๕,๐๑๘ ๓๗ ๕,๕๓๘,๔๐๘ ๔๒.๒ 
ภาคการค้าบริการ ๕๕๘,๓๐๖ ๕๘ ๑,๙๑๑,๖๖๔ ๕๓ ๖,๓๒๒,๒๐๘ ๔๘.๒ 
                    อัตราการขยายตัวของสาขาการผลิตหลงั พ.ศ.๒๕๔๖, ๒๕๔๗, ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ 

สาขาการผลิต อัตราการขยายตัว 
ปี พ.ศ.๒๕๔๖ ปี พ.ศ.๒๕๔๗ ปี พ.ศ.๒๕๕๓ ปี พ.ศ.๒๕๕๔ 

เกษตร ๘.๗ -๓.๙ ๐.๘ ๒.๐ 
อุตสาหกรรม ๙.๔ ๘.๓ ๙.๙ ๔.๗ 
บริการ ๔.๐ ๖.๒ ๓.๑ ๒.๗ 
ท้ังประเทศ ๖.๙ ๖.๑ ๖.๑ ๓.๖ 
   เมื่อพิจารณาเศรษฐกิจระดับภาค พบว่า ภายใต้ฐานเศรษฐกิจระดับประเทศที่เข้มแข็งและนโยบายของ
รัฐที่พยายามกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคด้วยมาตรฐานต่างๆ แต่กลับทําให้กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลเป็นภาคที่มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมสูงสุดเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศ ถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้ม
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ลดลงเหลือร้อยละ ๔๔.๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ก็ตาม รองลงมาคือ ภาคตะวันออก ซึ่งมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๖๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็นผลมาจากการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมต่อเนื่องไป
ยังพื้นที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทําให้ฐานการผลิตของภาคเข้มแข็งขึ้นและส่งผลให้เกิดการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องไปยังพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมไปถึงภาคกลางอีกด้วย 
 
         สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคและประเทศ พ.ศ. ๒๕๓๘ , ๒๕๔๒ , ๒๕๔๗ และ ๒๕๕๒   

ภาค/ประเทศ 
สัดส่วนต่อประเทศ (ร้อยละ) 

พ.ศ.๒๕๓๘ พ.ศ.๒๕๔๒ พ.ศ.๒๕๔๗ พ.ศ.๒๕๕๒ 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ๔๙.๐ ๔๕.๕ ๔๔.๐ ๔๑.๖ 
ภาคกลาง ๑๐.๒ ๑๑.๘ ๑๓.๒ ๗.๗ 
ภาคตะวันออก ๑๒.๑ ๑๓.๒ ๑๕.๖ ๔.๔ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๐.๖ ๙.๖ ๘.๗ ๑๑.๕ 
ภาคใต้ ๙.๒ ๑๐.๗ ๑๐.๐ ๙.๘ 
ภาคเหนือ ๘.๘ ๙.๒ ๘.๖ ๙.๕ 
รวม ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ 

 
 ๒) ภาคการผลิต ประกอบด้วย 

 (๑) โครงสร้างภาคการผลิต  มีฐานการผลิตหลักในภาคอุตสาหกรรมควบคู่กับภาคบริการ 
โดยท่ีสัดส่วนการผลิตในภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง  สัดส่วนโครงสร้างการผลิตสินค้าภาค
เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม (รวมเหมืองแร่) และภาคบริการ  ในระยะ ๓ ทศวรรษเปรียบเทียบกับปัจจุบัน
มีการเปลี่ยนแปลงจากร้อยละ ๒๓, ๒๓ และ ๕๓ ตามลําดับ  ในปี ๒๕๒๓ เป็นร้อยละ ๑๑, ๓๘ และ ๕๑ 
ในปี ๒๕๕๐  โดยมีสัดส่วนการผลิตอุตสาหกรรมสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนเป็นผลจากการมุ่งเน้นและให้
ความสําคัญกับภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นตามนโยบายทดแทนการนําเข้าและเสริมการส่งออกตั้งแต่
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๕ (๒๕๒๕-๒๕๒๙) เป็นต้นมา  โดยขาดการสร้างความพร้อมที่จะขับเคลื่อนจาก
เศรษฐกิจที่พ่ึงพิงการเกษตรไปสู่เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  โครงสร้างเศรษฐกิจไทยในระยะ ๒๐ ปี ข้างหน้า
จะเป็นรูปแบบใดก็ตาม  ประเด็นหลักจะอยู่ที่แนวทางที่จะเชื่อมกิจกรรมการผลิตของทั้งสามภาค  เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มโดยควบคุมผลกระทบด้านลบที่อาจเกิดขึ้นกับสังคมและสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด 
 (๒) โครงสร้างการผลิตภาคเกษตร  ภาคเกษตรไทยมีโอกาสในการผลิตและส่งออกสินค้า
พืชอาหารและพลังงานมากขึ้น จะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการแข่งขันทั้งคุณภาพและราคา รวมทั้ง
การเปิดตลาดเสรีในอนาคต ดังนั้นจะต้องมีการปรับตัวค่อนข้างมาก เพื่อให้การผลิตตรงกับความต้องการ
ของการบริโภคท้ังภายในประเทศและเพื่อการส่งออก โดยมีแนวโน้ม ดังนี้ การผลิตสาขาพืชผลยังคงเป็น
สาขาการผลิตหลักของภาคเกษตรตลอดระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา  โดยมีสัดส่วนที่สูงอย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อย
ละ ๖๕ และ ๗๘ ของ GDP  ภาคเกษตรในปี ๒๕๔๐ และ ๒๕๔๙ ตามลําดับ  เทียบกับการผลิตสาขา
ประมงแม้จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้น  แต่โครงสร้างสัดส่วนลดลง จากร้อยละ ๒๑.๒ ในปี ๒๕๔๐ เหลือเพียงร้อย
ละ ๑๓.๕ ในปี ๒๕๔๙  พืชเศรษฐกิจหลักที่สําคัญและมีอัตราการขยายตัวของผลผลิตเฉลี่ยในระยะ ๑๐ 
ปีที่ผ่านมาสูงคือพืชในกลุ่มพลังงาน เช่น มันสําปะหลัง และปาล์มน้ํามัน (ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ ๔.๓ 
และ ๙ ตามลําดับ) เทียบกับผลผลิตพืชในกลุ่มอาหาร ข้าวเปลือก ที่มีอัตราการขยายตัวที่ตํ่ากว่า (โดย
เฉลี่ยเพียงร้อยละ ๒.๘ ต่อปี) ในขณะที่พืชในกลุ่มอาหารสัตว์ เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง มีอัตราการขยายตัว
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โดยเฉลี่ยลดลง  อัตราการขยายตัวของผลผลิตพืชผลดังกล่าว  แม้จะมีสาเหตุมาจากปัจจัยด้านพื้นที่
เพาะปลูกที่จํากัด (ประมาณร้อยละ ๓๗-๓๘ ของพื้นที่ทั้งประเทศ) และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ
บ้าง  แต่สาเหตุหลักที่กระทบต่อผลผลิตน่าจะมาจากผลิตภาพการผลิตมากกว่าปัจจัยด้านอื่น โดยผลิต
ภาพการผลิตในภาคเกษตรของไทยเฉลี่ยยังอยู่ในระดับตํ่า  และมีแนวโน้มลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับ
ประเทศคู่แข่ง (เฉลี่ยลดลงร้อยละ ๑.๒ ต่อปี ต้ังแต่ปี ๒๕๔๐ ถึง ๒๕๔๘)  ยกเว้นสินค้าเกษตรที่ไทยมี
ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบสูงและมีผลิตภาพการผลิตที่ดี เช่น มันสําปะหลัง และยางพารา  แต่ยังมี
บางรายการที่ยังมีปัญหาเรื่องความผันผวนของราคาโดยเฉพาะในกลุ่มไม้ผลเช่น เงาะ ลําไย ทุเรียน และ
กลุ่มพืชพลังงาน เช่น อ้อย เป็นต้น  
 (๓) โครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรม  ภาคอุตสาหกรรมเป็นภาคการผลิตที่มีสัดส่วนสูง
และขยายตัวอย่างต่อเนื่อง  ปัจจุบันมีสัดส่วนประมาณร้อย ๓๘ ของ GDP เป็นลําดับสองรองจากภาค
บริการมีโครงสร้างการผลิตที่สําคัญประกอบด้วย  อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อาหาร สิ่งทอ และ
ยานยนต์  โดยอุตสาหกรรมที่มีอัตราการขยายตัวในช่วง ๑๐ ปีสูงที่สุดคือ ยานยนต์ (ร้อยละ ๑๓.๐๗) 
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ (ร้อยละ ๘.๖๑) เครื่องจักรและอุปกรณ์ (ร้อยละ ๘.๔๘) และผลิตภัณฑ์
ยาง (ร้อยละ ๖.๖๓) ในขณะที่อุตสาหกรรมสิ่งทอ และปิโตรเลียมมีอัตราการขยายตัวตํ่าที่สุด (ร้อยละ 
๐.๓๖ และ ๑.๔๗ ตามลําดับ)  เมื่อพิจารณาในมิติของพื้นที่จะพบว่าในระยะ ๒๐ ปีที่ผ่านมา  แม้ว่า
สัดส่วนมูลค่าเพิ่มภาคอุตสาหกรรมจะมีการกระจายไปสู่พ้ืนที่อ่ืนนอกเหนือจากกรุงเทพและปริมณฑลมาก
ขึ้นตามการขยายตัวของจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในภูมิภาคอ่ืนๆ โดยเฉพาะภาคตะวันออก 
ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ก็ตาม  กรุงเทพและปริมณฑลก็ยังคงเป็นแหล่งที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
ภาคอุตสาหกรรมสูงที่สุด (ประมาณร้อยละ ๕๒ ของมูลค่าอุตสาหกรรมทั้งประเทศ)   
 (๔) โครงสร้างภาคบริการ  เป็นภาคที่ครองสัดส่วนสูงที่สุดของ GDP โดยสาขาที่สร้าง
มูลค่าเพิ่มมากที่สุด คือ การค้าส่งค้าปลีก  และการขนส่งและคมนาคม (ร้อยละ ๒๘ และ ๒๐ ตามลําดับ) 
รองลงมาคือ อสังหาริมทรัพย์ สาขาการเงินการธนาคาร และโรงแรม/ภัตตาคาร (ร้อยละ ๗ ถึง ๘ ) ส่วน
สาขาการศึกษา การก่อสร้าง และการบริการสุขภาพ ยังมีสัดส่วนที่ตํ่า (เพียงร้อยละ ๓ ถึง ๕)  สาขาที่มี
อัตราการขยายตัวเฉลี่ยสูงสุดคือ การขนส่งและคมนาคม การบริการสุขภาพ โรงแรมและภัตตาคาร (ร้อย
ละ ๔.๗๑,๔.๒๒ และ ๔.๐๘ ต่อปี ตามลําดับ)  หากพิจารณาภาคการท่องเที่ยวซึ่งเกี่ยวข้องกับสาขา
บริการหลายสาขาเช่นโรงแรมและภัตตาคาร การบริการสุขภาพ และอาจรวมไปถึงการขนส่งและ
คมนาคมจะพบว่ามีอัตราการขยายตัวในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมาสูงมากถึงร้อยละ ๗.๕ ต่อปีโดยเฉลี่ย จาก
จํานวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ ๗ ล้านคนในปี ๒๕๔๐ เพิ่มเป็น ๑๔ ล้านคนในปี ๒๕๕๐ 
 (๕) โครงสร้างการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศใน
ระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมามีความเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างจากเดิมที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมและสถาบัน
การเงินเป็นส่วนใหญ่  มาเป็นการลงทุนในภาคการค้าและบริการมากขึ้นจนกลายเป็นหนึ่งในสองของภาค
การลงทุนจากต่างประเทศที่ครองสัดส่วนรวมกันมากประมาณร้อยละ ๖๐ ของการลงทุนจากต่างประเทศ
ทั้งหมด  พิจารณาการลงทุนจากต่างประเทศในภาคอุตสาหกรรม  พบว่าต้ังแต่ปี ๒๕๓๑ เป็นต้นมามีการ
ลงทุนเพิ่มสูงขึ้นอย่างชัดเจนและต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  โดยอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนมากที่สุดคือ
อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์การขนส่ง 

๓) แนวโน้มการขยายตัว โดยภาพรวมของเศรษฐกิจโลกที่ยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง 
การบริโภคโดยรวมเพิ่มขึ้นไม่มากนักแต่ต้องการคุณภาพ และ ความสะดวกซึ่งจะทําให้การบริการจะขยาย
ตัวอย่างรวดเร็วภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมีสัดส่วนถึงร้อยละ ๗๐ ของ GDP 
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ขณะที่ประเทศกําลังพัฒนาจะมีสัดส่วนสูงกว่าร้อยละ ๕๐ ของ GDP โดยประเทศไทยมีศักยภาพทั้งใน
การค้าการท่องเที่ยว สําหรับการขยายตัวทางการเกษตร และ อุตสาหกรรม ยังคงขยายตัวได้แต่จะมีการ
แข่งขันสูง การผลิตพืชผลเพื่อเป็นอาหารยังมีโอกาสของไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรรายใหญ่ และ 
การผลิตพืชผลเพื่อพลังงานทางเลือกประเด็นท้าทายในกําหนดนโยบาย เพื่อลดการพึ่งพาค่าพลังงานจาก
ต่างประเทศ ในภาคอุตสาหกรรมจะต้องให้ความสําคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าเชื่อมโยง
อุตสาหกรรมต้นน้ําไปสู่อุตสาหกรรมต่อเนื่อง ความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตสําคัญ 
ซึ่ง โครงสร้างภาคเศรษฐกิจมีแนวโน้มดังนี้ 
               เป้าหมายสัดส่วนโครงสร้างเศรษฐกิจรายภาคในปี พ.ศ. ๒๖๐๐ 

ภาค เกษตร อุตสาหกรรม บริการ 
ภาค กทม. และปริมณฑล ๐.๕ ๓๐.๔ ๖๙.๑ 
ภาคกลาง ๕.๕ ๕๕.๔ ๓๙.๑ 
ภาคตะวันออก ๒.๖ ๕๖.๖ ๔๐.๗ 
ภาคเหนือ ๙.๘ ๓๔.๖ ๕๕.๗ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๙.๙ ๒๑.๐ ๖๙.๑ 
ภาคใต้ ๑๗.๔ ๑๘.๕ ๖๔.๑ 

ประเทศ ๔.๕ ๓๕.๑ ๖๐.๔ 
 

๕.๓.๓ ทิศทางของภาคการผลิตที่สําคัญ ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 

จากนโยบายยุทธศาสตร์ของรัฐบาลพบว่า  ประเทศไทยจะยังคงพึ่งภาคการผลิตหลัก  ได้แก่  
ภาคเกษตรกรรม  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการและการท่องเที่ยว  ซึ่งทั้ง ๓ ภาคการผลิตมี
ความสําคัญต่างกัน  เช่น กรณีความสําคัญด้านเศรษฐกิจ  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคบริการ  จะมี
ความสําคัญสูง  แต่หากดูด้านสังคม ภาคเกษตรกรรม ถือว่ามีความสําคัญสูง  เนื่องจากเกี่ยวข้องกับ
ประชากรประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศ  ดังนั้น  การสนับสนุนทรัพยากรน้ํา เพื่อภาคการผลิต  จําเป็นที่
จะให้ความสําคัญกับทุกภาคการผลิตที่มีทิศทางในอนาคต  ดังนี้ 
 ๑) ภาคเกษตรกรรม ในภาวะปัจจุบันที่วิกฤตการด้านอาหารและปัญหาพลังงานเป็นปัญหา
สําคัญของโลก  การผลิตพืชผลเพื่อเป็นอาหารนับเป็นโอกาสของไทยในฐานะผู้ส่งออกสินค้าเกษตรราย
ใหญ่  และการผลิตพืชผลเพื่อพลังงานทางเลือกเป็นประเด็นท้าทายที่เราต้องตระหนักเพื่อลดการพึ่งพา
ด้านพลังงานจากต่างประเทศ  ดังนั้นการสร้างความสามารถในการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตต่างๆ 
ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และบริการให้เอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันในทิศทางที่สอดคล้องกันที่จะส่งผลให้
การพัฒนาภาคเกษตรเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้าประสบผลสําเร็จได้ โดยมี
แนวโน้มดังนี้ 
 (๑.๑) ปริมาณความต้องการสินค้าเกษตรและอาหารยังคงขยายตัวแม้จะมีอัตราการ
ขยายตัวที่ลดลงก็ตาม  โดย FAO ประมาณการการขยายตัวของของปริมาณความต้องการสินค้าเกษตร
และอาหารของโลกจะลดลงจากร้อยละ ๒ ในช่วงปี ๑๙๘๙-๙๙ เหลือเพียงร้อยละ ๑.๕ ในช่วงปี ๑๙๙๗-
๙๙ ถึงปี ๒๐๓๐ ทั้งนี้มีสาเหตุสําคัญ จากการเติบโตของจํานวนประชากรของโลกจะขยายตัวในอัตราที่
ลดลง   แต่การขยายตัวของเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียประเทศไทยมีโอกาสผลิตพืชผักและ
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ผลไม้คุณภาพดี เพื่อส่งออกเพื่อรองรับการบริโภคภายในและภาคบริการ จะมีการแข่งขันด้านราคาสูงจาก
การที่หลายประเทศมีการพัฒนาด้านชลประทานและการเกษตร  เช่น  เวียดนาม จีน และพม่าในอนาคต 
 (๑.๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติส่งผลต่อภาพรวมการผลิต
สินค้าเกษตรของโลก  ภัยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบที่อาจเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องกับหลายประเทศโดยที่
ไม่สามารถคาดการณ์ได้  ซึ่งหากประเทศไทยสามารถวางแนวทางป้องกันภัยพิบัติมิให้เกิดขึ้นกับพ้ืนที่การ
ผลิตทางการเกษตร  และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตเกษตรในภาพรวม
ได้มากเท่าใด  ย่อมเท่ากับเป็นการขยายโอกาสของสินค้าพืชอาหารและพืชพลังงานของไทยได้มากขึ้นตาม
ไปด้วย 
 (๑.๓) ตลาดพลังงานโดยเฉพาะตลาดน้ํามัน  จะมีบทบาทสําคัญต่อการปรับตัวของราคา
สินค้าพืชพลังงานและพืชอาหาร  โดยเมื่อราคาน้ํามันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  จะทําให้มีความต้องการใช้
พืชพลังงานมากขึ้นและราคาผลผลิตจากพืชพลังงานที่สูงขึ้น  ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับนโยบายด้านพลังงานของ
ประเทศจะกําหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนในแต่ละด้านไว้อย่างไร 
 (๑.๔) การเป็นครัวของโลก  ประเทศไทยมีโอกาสผลิตอาหารป้อนตลาดโลก รวมทั้งการ
ส่งเสริมภาคบริการภายในประเทศ ทั้งประเภทผลผลิตพ้ืนฐานผักผลไม้คุณภาพ และอุตสาหกรรมทั้ง
ประเภทส่งออกเป็นวัตถดิบหรือที่มีการแปรรูป เนื่องจากมีการลงทุนระบบชลประทานขนาดใหญ่จนถึง
ขนาดเล็กรวมพื้นที่ชลประทาน  และพื้นที่รับประโยชน์ประมาณ ๔๐ ล้านไร่ ที่สามารถสนับสนุนปลูกพืช
เศรษฐกิจเพื่อการส่งออกได้  หากมีการส่งเสริมการผลิตและระบบการตลาด 
 ๒) ภาคอุตสาหกรรม 
 (๒.๑) โครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรม  การผลิตประเภทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่หรือ
ใช้เทคโนโลยีสูง  ส่วนใหญ่ยังเป็นการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ  เป็นการผลิตเพื่อการส่งออกเป็น
จํานวนมาก  จึงทําให้แหล่งผลิตและแหล่งผลิตช้ินส่วนต่างจะอยู่ในกลุ่มภาคกลางและภาคตะวันออก  ทั้ง
ที่ในลักษณะรวมกลุ่ม และกระจายตัวยังคงมีการขยายตัว 
 (๒.๒) เป้าหมายการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนาคต  จะพยายามให้มีการเพิ่มมูลค่าในห่วงโซ่
การผลิต  ดังนั้นจะต้องมีการส่งเสริมอุตสาหกรรมต้นน้ําขนาดใหญ่ภายในประเทศ เช่น ปิโตรเคมี  
อุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น จําเป็นต้องเตรียมพ้ืนที่เขตอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐานรองรับ 
 (๒.๓) การขยายภาคอุตสาหกรรมไปในภูมิภาค  ส่วนใหญ่ยังเป็นอุตสหกรรมที่ใช้ผลผลิต
การเกษตรในพื้นที่  และเพื่อการบริโภค  แหล่งผลิตส่วนใหญ่จะกระจายตามแหล่งวัตถุดิบหรือแหล่ง
บริโภค  โดยอุตสาหกรรมเกษตรที่มีศักยภาพ  ได้แก่  อุตสาหกรรมยางและปาล์มน้ํามันในภาคใต้  
อุตสาหกรรมอาหารในภาคกลาง พืชพลังงานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และพืชผักคุณภาพใน
ภาคเหนือ  เป็นต้น 
 ๓) ภาคบริการและการท่องเที่ยว 
 ภาคบริการยังคงเติบโตตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รองรับภาคการผลิตอุตสาหกรรม
และการเกษตร และการค้าภายในและระหว่างประเทศ รวมท้ังการรองรับด้านความต้องการพื้นฐานที่
ต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น โดยมีภาคการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของภาคบริการ และทําให้ภาค
บริการอื่นๆขยายตัว  ไม่ว่าจะเป็นด้านการขนส่ง การก่อสร้าง และการค้า  อีกทั้งการท่องเที่ยวใช้ต้นทุนที่
ประเทศมีอยู่คือวัฒนธรรมและธรรมชาติ ภาคเอกชน ประชาชนสามารถเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายและต้นทุน
ตํ่ากว่าภาคอุตสาหกรรม  ทิศทางการขยายตัวยังไม่มีข้อจํากัด  ถ้าประเทศไทยสามารถรักษาสภาพของ
แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญ  การมีโครงสร้างคมนาคมและสาธารณูปโภคท่ีดี  ดังมีทิศทางการขยายตัว  ดังนี้ 
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 (๑) ภาคท่องเที่ยวและภาคบริการยังคงรักษาสถานะภาพการเป็นแหล่งสร้างรายได้หลัก
ของประเทศ  จากการปรับบทบาทให้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ดังนี้ 
  (๑.๑) การสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลก  อาทิ  
ธุรกิจบริการสุขภาพ  ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเนื่องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ  เป็นต้น 
  (๑.๒) การสร้างความเชื่อมโยงกับสาขาการผลิตหลักของประเทศ  ทั้งสาขา
การเกษตรและอุตสาหกรรม  เพื่อช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในภาคการผลิตและธุรกิจบริการท่ี
เกี่ยวเนื่อง  (เช่น  การนําผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร  มาใช้ในธุรกิจสปา  และการบําบัดฟ้ืนฟูสุขภาพ) 
  (๑.๓) การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านหรือในกลุ่มอนุภูมิภาค  เพื่อขยายฐาน
การผลิตและการตลาดของสินค้าและบริการ  ในสาขาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ  อาทิ  การท่องเที่ยว  
การขนส่ง  การศึกษา การค้าขายชายแดน  เป็นต้น 
 (๒)  พ้ืนที่ท่องเที่ยวสําคัญ คือ กรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบ  ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
ยังสามารถมีการขยายตัวได้จากการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ติดระดับโลก  สําหรับการพัฒนาพื้นที่
ท่องเที่ยวใหม่ เช่น ชายฝั่งทะเลตะวันตก และภาคเหนือ มีโอกาสขยายพื้นที่ได้ เพื่อรองรับตลาด
นักท่องเที่ยวในระดับภูมิภาค 
 (๓) ภาคบริการจะขยายตัวอย่างมากเพื่อรองรับภาคการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม และ
การค้า  จะทําให้กรุงเทพมหานครและพื้นที่โดยรอบยังคงขยายตัว  และเมืองศูนย์กลางในระดับภูมิภาค 
เช่น เชียงใหม่ อุดรธานี สงขลา และเมืองการค้าชายแดน  จะมีอัตราการขยายตัวสูงขึ้น   
 (๔)  ภาคบริการเป็นแหล่งสร้างรายได้และกระจายรายได้ให้กับชุมชน  เพื่อลดปัญหา
ความเหลื่อมล้ําของรายได้  สามารถช่วยแก้ปัญหาหนี้สิน  การจ้างงาน  และความยากจน    

๕.๓.๔ ประชากร 

 การเปลี่ยนแปลงทางด้านประชากรถือเป็นปัจจัยที่สําคัญที่มีผลต่อการกาํหนดทิศทางและ
นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสม สําหรับ
ประเทศไทย อัตราการเพิ่มของประชากรในช่วง ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมามีลกัษณะค่อยเป็นค่อยไปเฉลี่ยเพียง
ร้อยละ ๐.๕๗ ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราการเพิ่มประชากรระดับกลางสําหรับประเทศที่เริ่มเขา้สู่ประเทศที่พัฒนา
แล้ว โดยบ่งชี้นัยสําคัญ คือ 
 ๑) ประเทศไทยกาํลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากมีสัดส่วนประชากรผู้สูงอายุมากขึ้น
โดยในปี ๒๕๕๘ ประชากรผู้สงูอายุจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๒๐ ของประชากรทั้งหมด ขณะที่สัดส่วน
ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานต่อผู้สูงอายุจะลดลงเหลือ ๒ ต่อ ๑ ในปี ๒๖๐๐ การเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุ
ดังกล่าว นอกจากจะต้องมีการเตรียมการรองรับในหลายๆ เรื่องไม่ว่าจะเป็นการจัดบริการละสวัสดิการ
ด้านสุขภาพ และสวัสดิการสงัคมให้เหมาะสมกับประชากรแต่ละช่วงวัย โดยถือเป็นโอกาสอันดีที่จะพัฒนา
งานอนามัยแม่และเด็กและการจัดการศึกษาทุกระดับให้มคีุณภาพเมื่อประชากรวัยเด็กมีแนวโน้มลด
น้อยลงแล้วยังต้องมีการเตรียมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของกําลังแรงงานอย่างรอบด้านอีกด้วย 
 ๒) ประชากรมีการกระจายตัวและการย้ายถิ่นเข้าสู่เมืองใหญม่ากขึ้น ข้อมลูคาดประมาณ
ประชากรพบว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงเป็นภูมิภาคที่มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจํานวนสูงที่สุด คือ 
๒๒.๗ และ ๒๐.๙ ล้านคนในปี ๒๕๖๕ และ ๒๖๐๐ ตามลําดับ แต่มีแนวโน้มลดลงเช่นเดียวกับภาคเหนือ
และภาคตะวันออก ขณะที่แนวโน้มจํานวนประชากรในภาคที่มีประชากรในภาคกรุงเทพมหานครและ
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ปริมณฑลเพิ่มขึ้นค่อนข้างสูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับประชากรในภาคอื่นๆ และจะมีการย้ายถิ่นจากชนบท
เข้าสู่เมืองศูนย์กลางความเจริญมากขึ้นทําใหป้ระชากรเมืองเพิ่มขึ้นในสัดสว่นที่สูงถึงร้อยละ ๕๐ ของ
ประชากรทั้งประเทศ การมีนโยบายสําหรับจัดการกับปัญหาสังคมเมืองที่สลับซับซ้อนขึ้นจึงเป็นเรื่อง
จําเป็น 
 ๓) ประชากรวัยแรงงานของไทยมีแนวโน้มลดลง ทําให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานจากประเทศ
เพื่อนบ้านเข้ามามากขึ้นในอตัราเพิ่มร้อยละ ๑๘.๒๙ ต่อปี โดยเฉพาะในงานที่ยากลําบากและเสี่ยง
อันตราย เช่น งานประมง งานเก็บเกี่ยวพืชไร่ งานโรงงาน เป็นต้น จึงต้องมีการเตรียมการนําเข้าแรงงาน
ต่างชาติอย่างเป็นระบบ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผลิตภาพโดยรวมของประเทศเมื่อประชากรวัยแรงงาน
ไทย มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง  
                             ประมาณการประชากรไทย ปี ๒๕๓๘ – ๒๕๗๐ 
                                                                                                      หน่วย : พันคน 

ช่วงอาย/ุประชากร 
พ.ศ. 

๒๕๓๘ ๒๕๔๘ ๒๕๕๐ ๒๕๕๘ ๒๕๖๘ ๒๕๗๐ 
ประชากรรวม ๕๖,๙๖๙ ๖๒,๓๐๙ ๖๓,๑๘๔ ๖๘,๙๘๐ ๗๐,๖๕๑ ๗๐,๖๓๖ 
อัตราเพิ่ม (ร้อยละ) ๑.๒ ๐.๙ ๐.๗ ๐.๕ ๐.๒ ๐.๐ 
ประชากรตามกลุ่มอาย ุ

- อายุ ๐ – ๑๔ ป ี
 

       สัดส่วน (ร้อยละ) 
- อายุ ๑๕ – ๕๙ ป ี

 

      สัดส่วน (ร้อยละ) 
- อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 

 

      สัดส่วน (ร้อยละ) 

 
๑๔,๐๒๙ 
๒๔.๖ 

๓๗,๔๔๖ 
๖๕.๗ 
๕,๔๙๕ 
๙.๖ 

 
๑๔,๒๘๗ 
๒๒.๘ 

๔๑,๕๖๔ 
๖๖.๘ 
๖,๔๕๗ 
๑๐.๔ 

 
๑๓,๘๙๔ 
๒๒.๐ 

๔๒,๔๕๓ 
๖๗.๒ 
๖,๘๓๘ 
๑๐.๘ 

 
๑๒,๘๗๐ 
๑๘.๗ 

๔๖,๒๙๑ 
๖๗.๑ 
๙,๘๑๙ 
๑๔.๒ 

 
๑๐,๖๐๖ 
๑๕.๐ 

๔๕,๐๕๐ 
๖๓.๘ 

๑๔,๙๙๕ 
๒๑.๒ 

 
๑๐,๑๘๒ 
๑๔.๔ 

๔๔,๔๐๓ 
๖๒.๙ 

๑๖,๐๕๕ 
๒๒.๗ 

อัตราการเกิด 
อายุขัยเฉลี่ย (ป)ี 

๒.๐ 
๗๐ 

๑.๖ 
๗๒ 

๑.๖ 
๗๓ 

๑.๕ 
๗๕ 

๑.๔ 
๗๗ 

๑.๔ 
n.a. 
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๕.๔   สรุปแนวโน้มที่มีผลต่อการจัดการทรัพยากรน้ํา 
 

จากนโยบายและเป้าหมายการพัฒนาด้านต่างๆ  การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม   มีความเก่ียวข้อง 
กับการจัดการทรัพยากรน้ํา  ดังนี้ 
 

ประเด็นสถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ผลต่อทิศทางการจัดการทรัพยากรน้ํา 
๑. การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ ภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งสร้างงานหลัก
และรายได้จากการส่งออกให้ประเทศ 
 
๑.๒ การเพิ่มมูลค่าจากห่วงโซ่การผลิต  โดยการ
เพิ่มอุตสาหกรรมต้นน้ํา เช่น ปิโตรเคมีพื้นฐาน  
การถลุงเหล็ก ฯลฯ  และการใช้เทคโนโลยี 
๑.๓ การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านต่างๆ 
จะทําให้มีเมืองค้าขายชายแดน และจุดผ่านแดน
เพิ่มขึ้น 

๑.๑ มีความจําเป็นที่จะต้องจัดหาน้ํา
เพิ่มให้กับพื้นที่อุตสาหกรรมเดิมท้ัง
ประเภทรวมกลุ่มและกระจายตัว  
๑.๒ พื้นที่เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่หรือกลุ่มอุตสาหกรรมต้น
น้ําท่ีจะเกิดขึ้นใหม่ 
๑.๓ จะต้องจัดหาน้ําให้เมืองหลกัใน
ภูมิภาคและเมืองการค้าชายแดน มี
แนวโน้มเติบโตสูงมาก 

๒. ภาคบริการของประเทศ
ยังพึ่งการท่องเที่ยวเป็นหลัก 
และมีการเพิ่มมูลค่าทาง
ธุรกิจเพิ่มมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
๓. ภาคการเกษตรมีโอกาส
สูงเนื่องจากความต้องการ
ของประเทศที่มีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง  
ความต้องการพืชเพื่อผลิต
ผลิตพลังงาน และการผัน
แปรสภาพภูมิอากาศที่จะ
ทําให้ผลผลิตการเกษตรไม่
เพียงพอผลิตพลังงาน
ทดแทน 
 
 
 

๒.๑ แหล่งท่องเที่ยวท่ีมีชื่อเสียงระดับโลก ยังมี
การขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากการที่เศรษฐกิจ
ของโลกยังขยายตัว 
๒.๒ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวท่ีมีศักยภาพขึ้น
ใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวของตลาด 
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวในภูมิภาค เช่น บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันตก ภาคเหนือตอนล่างเป็นต้น 
๒.๓ การเพิ่มมูลค่าการบริการ เช่น สปา สุขภาพ 
ธรรมชาติ และการแพทย์ 
 
๓.๑ ผลิตผลการเกษตรคุณภาพสูงที่บริโภค
ภายในประเทศและที่สามารถส่งออกจะขยายตัว
ได้ 
๓.๒ พืชเพื่อผลิตพลังงานทดแทนจะขยายตัว 
 
 
๓.๓ ภัยธรรมชาติท้ังอุทกภัยและภัยแล้ง เกิดขึ้น
บ่อยครั้งจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 

๒.๑ การจัดหาแหล่งน้ําในพื้นที่
ท่องเที่ยวเดิมความต้องการยังคง
เพิ่มขึ้นเริ่มมีข้อจํากัดและต้องลงทุนสูง 
๒.๒ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่
จะต้องพิจารณาศักยภาพของน้ํา
ต้นทุนให้สอดคล้องกับรูปแบบการ
พัฒนา 
๒.๓ จะมีความต้องการน้ําเพิ่มใน
กิจกรรมที่ขยายมูลค่าด้านการ
ท่องเที่ยว 
๓.๑ ความต้องการน้ําเพื่อผลิตพืชที่
ตลาดมีความต้องการ เช่น ผัก ผลไม้ 
 
๓.๒ ยังไม่ชัดเจนในนโยบายพลังงาน
ทดแทน จะมีผลต่อความต้องการเพิ่ม
ผลผลิตพืชพลังงานมากน้อยเท่าไหร่ 
๓.๓ การพัฒนาระบบชลประทานยังมี
ความจําเป็นเพื่อลดความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ 
 
 
 

 
 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๑๘  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประเด็นสถานการณ์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ผลต่อทิศทางการจัดการทรัพยากรน้ํา 
๔. กฎ กติกาใหม่ของโลกและ
การเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจ
โลกแบบใหม่ 
 
 
 
 
๕. โครงสร้างประชากร  และ
แรงงานในภาคการผลิต 
 
 
 
 
 
 
๖. การเปลี่ยนแปลงความเป็น
เมืองมากขึ้น 
 
 
 
 
 
 
๗. สภาพความต้องการด้าน
เศรษฐกิจ 

๔.๑ ภาคการเกษตรของประเทศไทย
ต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ใน
ตลาดท่ีเปิดเสรี 
๔.๒ การใช้ศักยภาพของระบบ
ชลประทานให้สามารถพัฒนาผลผลิต
และคุณภาพที่ตลาดต้องการ 
 
๕.๑ ประชากรในอนาคตจะเพิ่มไม่มาก  
คาดว่าจะคงที่ในอีก ๒๕ ปี โดยมี
จํานวนประชากรประมาณ ๗๐-๗๒ 
ล้านคน 
๕.๒ แรงงานที่มีทักษะและระดับ
การศึกษาระดับภาคบังคับ  เมื่ออายุ
มากขึ้นจะกลับสู่ภาคการเกษตรจํานวน
หนึ่ง 
๖.๑ สัดส่วนของประชากรเมืองจะ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ ๕๐ และจะกระจุก
ตัวท่ีจะเป็นเมืองหลักของภูมิภาคและ
เมืองค้าขายชายแดนในเมืองหลวงหรือ
เมืองใหญ่ 
๖.๒ อัตราการใช้น้ําในเมืองจะเพิ่มขึ้น
อย่างมากจากกิจกรรมการใช้น้ําภาค
เศรษฐกิจและการบริการ 
๗.๑การผลิตเพื่อการเพิ่มรายได้ในทุก
ภาคการผลิต 

๔.๑ การปรับปรงุกระบวนการผลิต 
และต้นทุนการผลิต ในพืชที่สามารถ
แข่งขันได้ 
๔.๒ ต้องสร้างผลผลิตทางเกษตรที่มี
มูลค่าสูงและเป็นที่ต้องการของตลาด 
เพื่อให้คุ้มค่าการลงทุนระบบ
ชลประทาน 
๕.๑ การจัดหาน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค
น่าจะอยู่ในเกณฑ์ท่ีเพียงพอได้ 
 
 
๕.๒ ความจําเปน็ในการพัฒนาแหล่ง
น้ํา กระจายให้เพียงพอสําหรับ
การเกษตรพื้นฐาน 
 
๖.๑ ต้องเตรียมแผนจัดหาน้ําต้นทุนใน
ระยะยาวเพื่อสนับสนุนเมืองหลัก 
 
 
 
๖.๒ ศักยภาพในการจัดหาน้ําเพิ่มบาง
พื้นที่มีจํากัด  อาจจะต้องใช้การจดัการ
ด้านความต้องการ 
๗.๑ ความต้องการน้ําเพิ่มสูงมาก  เพื่อ
การผลิตในเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะ
ภาคการเกษตรเพื่อการเพิ่มผลผลิต
และการผลิตนอกฤดู 

 
๕.๕   การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา/แผนงานของหน่วยราชการที่เก่ียวข้องด้านป่าไม้ 
 
๕.๕.๑ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน  
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ กําหนดตัวช้ีวัด ให้ประเทศไทยต้องมีพ้ืนที่ป่า
ไม้และป่าชายเลนไม่ลดลงกว่าในปัจจุบัน คือ พ้ืนที่ป่าไม้ไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๖ ล้านไร่ และพื้นที่ป่าชายเลน
ไม่น้อยกว่า ๑.๕ ล้านไร่ เมื่อพิจารณากิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ป่าไม้ในประเทศไทย 
พบว่าหน่วยงานหลักในการดูแลพ้ืนที่ ป่าไม้ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช 
กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งที่ปรึกษาได้ทําการสรุปประเด็นยุทธศาสตร์จากแผน
ปฎิบัติราชการปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๔ ของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องไว้ในตารางที่ ๕.๕-๑ และ
งบประมาณที่ได้รับในแต่ละโครงการดังแสดงในตารางที่ ๕.๕-๒ ถึงตารางที่ ๕.๔-๔ 
 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๑๙  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๕.๕-๑ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 
 
รายละเอียด กรมอุทยานแห่งชาติ  

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

(เฉพาะภาระกิจที่เกี่ยวข้อง) 
วิสัยทัศน์ ผืนป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้

ยั่งยืน 
เป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการทรัพยากร
ป่าไม้เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ 

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ ง
ได้รับการจัดการเพ่ือความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

พันธกิจ ๑.อนุรักษ์ คุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ป่า 
๒. วิจัย พัฒนาและให้บริการด้านวิชาการ 
๓. บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
โดยกระบวนการมี ส่ วน ร่ วมบนพื้ นฐาน
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
๔ .  ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน 

๑. ป้องกันรักษาป่า 
๒. จัดการที่ดินป่าไม้ 
๓. ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ 
๔. ส่งเสริมการปลูกป่ในเชิงเศรษฐกิจ 
๕. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจัดการทรัพยากรป่าไม้ใน
รูปแบบป่าชุมชน ป่าในเมือง วนเกษตรและอื่นๆ 
๖. พัฒนาการอนุญาตและการบริการ 
๗. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ
จัดการและใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้รวมถึง
กําหนดมาตรฐานและการรับรอง 

กํ าหนดนโยบาย  วางแผนและ
บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่ง โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ ดี เพื่อให้ เ กิด
ความสมบูรณ์และการใช้ประโยชน์ที่
ยั่งยืน 

ป ร ะ เ ด็ น
ยุทธศาสตร์ 

๑.  อนุรักษ์  คุ้มครอง  ฟ้ืนฟู  และบริหาร
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร ป่ า ไ ม้ แ ล ะ สั ต ว์ ป่ า  
อย่างมีประสิทธิภาพที่ตอบสนองต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
๒. สํารวจและจัดทําฐานข้อมูลเพื่อคุ้มครอง
พ้ื น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ซึ่ ง มี ค ว า ม สํ า คั ญ  
ของระบบนิเวศและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
๓ .  พัฒนาระบบป้องกัน   เ ตือนภัย พิบั ติ
ธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์ 
๔. พัฒนาระบบจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน
พ้ืนที่อนุรักษ์ 
๕.  พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
๖.  พัฒนาและปรับปรุงเครื่องมือและกลไกใน
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ    ใน
พ้ืนที่อนุรักษ์ให้มีประสิทธิภาพ 

๑ .การอนุ รักษ์ พัฒนาระบบศักยภาพและการ
จัดการการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างสมดุล 
บูรณาการสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
๒. การบริการจัดการเพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์จาก
ความหลากกลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าไม้อย่าง
ยั่งยืนและเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่
ตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และสอดคล้องกันปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

พ้ืนที่ดูแล พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ๗๓ ล้านไร่ พ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ๖๗.๗ ล้านไร่ พ้ืนที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง 
ประมาณ ๑.๖๕ ล้านไร่ 

หมายเหตุ  พ้ืนที่ดูแลยังมีการทับซ้อนกันอยู่ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๒๐  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๕.๕-๒ โครงการและงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 
                   ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
 

โครงการ งบปี ๕๔ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดตามแผน ๔ ปี 

 ๑.๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนว
พระราชดําริ ( มติ ครม. ๑๘ ธ.ค. ๕๐) 

๓๕๐.๐๐ เพิ่มประสิทธิภาพ ๑,๗๐๐ หน่วยงาน 
พื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความสมบูรณ์ ร้อยละ ๘๐  

 ๑.๑.๒ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ๑๓๘.๕๐  
 ๑.๑.๓ โครงการเร่งรัดจัดทําแนวเขตในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ๙๙.๑๔ มีแนวเขตได้ดําเนินการแล้ว ๕,๐๐๐ ก.ม. 
 ๑.๑.๔ โครงการฟื้นฟูพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ํา ๑,๐๘๖.๕๕ พื้นที่ป่าได้รับการฟื้นฟู ๒๖๐,๐๐๐ ไร่ 
พื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ได้รับการบริหารจัดการ (งบประจํา) 
- กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูพัฒนาป่าไม้ 
- บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ 
- โครงการสํารวจจัดทําแผนที่ครอบครองที่ดิน 
- แผนป้องกันและควบคุมโรค 

๗,๙๖๕.๕๔ พื้นที่ป่าได้การอนุรักษ์ ๗๓ ล้านไร่ 
พื้นที่ป่าอนุรักษ์มีความสมบูรณ์ ร้อยละ ๘๐ 

๑.๑.๖ โครงการแผนการป้องกันและควบคุมโรคในสัตว์ปีก
ธรรมชาติ(โรคไข้หวัดนก) 

๔๓.๕๙ ควบคุมและป้องกันโรคใน ๘๕๒ ตําบล 

๒.๑.๑ ผลิตฐานข้อมูลพื้นที่อนุรักษ์ (ภารกิจประจํา) ๑๔๒.๙๒ จํานวนฐานข้อมูลท่ีได้รับการพัฒนาและใช้
ประโยชน์ 

๓.๑.๑โครงการศนูย์ข้อมูลติดตามเตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์
เตือนภัยพิบัติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

๒๖๗.๕๘ จํานวนป่าอนุรักษ์ได้รับการติดตามการ
เปลี่ยนแปลงและเตือนภัย 

๔.๑.๑ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนา
ระบบการจัดการคุณภาพสิ่งแวดลอ้มในพื้นที่ป่าอนุรักษ์โดยชุมชน
มีส่วนร่วม 

๖๐.๐๐ พื้นที่อุทยานแห่งชาติ ๑๐ แห่งสิ่งแวดล้อมดี
ขึ้น 

๔.๑.๒ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว (ภารกิจประจํา) ๑๘๒.๑๖ บริการด้านการท่องเที่ยวพื้นที่ป่า ๒๔๓ 
แห่ง 

๕.๑.๑ องค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ป่าไม้และสัตว์ป่า (ภารกิจ
ประจํา) 

๑๓๗.๔๐ มีองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ 

๕.๑.๒ วิจัยป่าไม้และสัตว์ป่า ๑๒๓.๔๐ มีองค์ความรู้ 
๖.๑.๑ โครงการพัฒนากฎหมาย ๒.๖๕ กฎกระทรวง ระเบียบได้รับการแก้ไข ๑๒ 

ฉบับ 
๖.๑.๒ โครงการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม ๙๑๗.๓๓ จํานวนชุมชนเข้าร่วม ๑๖๐ ชุมชน 
๖.๑.๓ โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

๒๒๖.๕๐ พื้นที่ป่าได้รับการศึกษา ๔ แห่ง 

รวม ๑๑,๗๔๓.๒๕  
งบประมาณตามภารกิจพื้นฐาน (รายได้) ๔๙๒.๕๗  

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๒๑  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๕.๕-๓ โครงการและงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔  
                   ของกรมป่าไม้ 
 

โครงการ งบปี ๕๔ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดตามแผน ๔ ปี 

๑. กิจกรรมหลักป้องกันรักษาป่า   
๑.๑ ป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทําลายป่า ๖๖๙.๗๑๕ ๑. พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติได้รับการป้องกัน

และดูแลรักษา ๖๗.๗ ล้านไร ่
๑.๒ ป้องกันและดับไฟป่า ๕๕๓.๙๙ ๒. จํานวนพื้นที่ฟื้นฟูสภาพป่า ๗๑๘,๕๔๐ ไร่ 
๑.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่า ๑๓๔.๕๘ ๓. ราษฎรได้รับรอบสิทธิทํากิน ๔๐,๐๐๐ ราย 
๑.๔ โครงการเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่า ๙.๐๐ ๔. ผู้รับบริการงานอนุญาติ ๑๓๒,๒๕๐ ราย 
๒. กิจกรรมหลักจัดการที่ดินป่าไม้  ๕. องค์ความรู้จากงานวิจัย ๕ ด้าน 
๒.๑ จัดทําแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ๓๐.๐๐ ๖. ฐานข้อมูลหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ 
๒.๒ จัดการท่ีดินป่าไม้ ๑๖๐.๐๐ ป่าไม้ ๒๐ แห่ง 
๒.๓ โครงการปรบัปรุงแนวเขตที่ดินของรัฐ ๒๕๘.๑๗  
๒.๔ เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน ๕.๐๐  
๓. กิจกรรมหลักฟ้ืนฟูป่าไม้   
๓.๑ โครงการฟื้นฟูสภาพป่า ๓,๙๕๘.๔๐  
๓.๒ พัฒนาและจัดการผลผลิตสวนป่า ๒๒.๓๖  
๓.๓ ส่งเสริมอาชีพด้านป่าไม้ ๔๙.๕๑  
๓.๔ แผนแม่บทการบรรเทาอุทกภัยระยะกลางและระยะยาว ๔๐๕.๙๖  
๓.๕ บํารุงรักษาสวนเดิม ๒๐๒.๖๐  
๓.๖ ค่าชดเชยดูแลรักษาสวนป่า ของ อปท. ๙๖.๘๒  
๓.๗ โครงการฟื้นฟูต้นน้ําลุ่มน้ําบางปะกง ๒๑.๐๘  
๓.๘ เพาะชํากล้าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ๓๙๐.๐๐  
๓.๙ ปลูกป่าทดแทน ๔๗.๙๓  
๓.๑๐ โครงการรกัษ์น้ํา รักษ์ป่า ร่วมใจถวายพระแม่ของแผ่นดิน -  
๔. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาป่าไม้   
๔.๑ จัดแนวเขตและหนังสือแสดงป่าชุมชน ๗๖.๗๗  
๔.๒ ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน ๑๐๗.๐๕  
๔.๓ พัฒนาวนศาสตร์ชุมชน ๒๒.๕๒  
๔.๔ ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์ไม้ขนาดเล็กและของป่า ๑๕.๘๗  
๔.๕ พัฒนาป่าไม้ร่วมกับองค์กรเครือข่ายแบบบูรณาการ ๙.๐๖  
๔.๖ พัฒนาป่าชมุชนเมืองเพื่อลดสภาวะโลกร้อน ๑๒.๓๒  
๔.๗ ส่งเสริมและพัฒนาพันธ์ไม้ป่าดิบชื้นเป็นพืชเศรษฐกิจ  
จ.ยะลา 

๓.๖๒  

๔.๘ หมู่บ้านรักษ์ป่าลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ๑๑.๘๗  
๔.๙ โครงการพัฒนาป่าไม้อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ๑๑๑.๘๑  

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๒๒  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๕.๕-๓ โครงการและงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ 
                   ของกรมป่าไม้ (ต่อ) 

โครงการ งบปี ๕๔ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดตามแผน ๔ ปี 

๕. กิจกรรมบริหารจัดการงานป่าไม้   
๕.๑ อํานวยการ ๒,๔๓๕.๙๕  
๕.๒ บริหารจัดการงานนิติการ ๑๐.๐๐  
๕.๓ ส่งเสริมงานด้านต่างประเทศ ๑๖.๗๐  
๕.๔ บริการประชาชน ๑.๖๑  
๕.๕ พัฒนาคุณภาพการบริหารราชการ ๓.๐๐  
๕.๖ ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ป่าไม้ ๙.๔๕  
๕.๗ พัฒนาระบบสารสนเทศป่าไม้ ๒๐.๐๐  
๕.๘ บริการด้านการอนุญาต ๑๔.๑๒  
๕.๙ ดําเนินการตาม พ.ร.บ. เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ๒๑.๒๓  
๕.๑๐ ตรวจสอบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ป่าไม้ ๑.๖๑๔  
๖. กิจกรรมหลักพัฒนางานวิจัย ๒๒๔.๗๕  
๗. อนุรักษ์และพัฒนาความหลากหลายชีวภาพ ๑๐๐.๐๐  
   
รวม ๑๐,๒๔๔.๔๓  

 
ตารางที่ ๕.๕-๔ โครงการและงบประมาณที่ได้รับตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔  
                   ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

โครงการ งบปี ๕๔ 
(ล้านบาท) 

ตัวชี้วัดตามแผน ๔ ปี 

บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน 
 

๕๓๙.๒๒ 
 

- พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง มี
ความสมบุรณ์ ๑.๖๕ ล้านไร่ 

บริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ๓๕๗.๐๒ - พื้นที่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับ
การบริหารจัดการ 

สํารวจ ประเมินความหลากหลายทางชีวภาพ ๑๖๙.๓๙  
ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ๔๘.๘๖  
บริหารจัดการและอํานวยการเพื่อสนับสนุนการจัดการและ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

๓๑๒.๖๑  

พัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ๑๐.๗๘  
เตรียมการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

๑๐๖.๓๙  

เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันรักษาป่าตามแนวพระราชดําริ ๑๖๘.๗๖  
กระตุ้นเศรฐกิจโดยการจ้างงานบณัฑิตเพื่อสํารวจข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

๕๔.๐๗  

แก้ปัญหาการกัดเซาะและฟื้นฟูพื้นที่ชายฝั่งทะเล โดยการมี่ส่วน
ร่วมของประชาชน 

๑๑๘.๘๗  

   
รวม ๑,๘๘๕.๙๗  

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๒๓  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๕.๕.๒ กรอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 
 
 ในการศึกษาได้ยึดกรอบแนวทางการปฏิบัติจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
๑๑ ในยุทธศาสตร์ที่ ๖ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ได้เสนอแนวทางการ
พัฒนาในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่วนที่
เกี่ยวข้องกับป่าไม้ไว้ดังนี้ 

 (๑) คุ้มครอง ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และเขตอนุรักษ์ อนุรักษ์พ้ืนที่เปราะบางที่มี
ความสําคัญเชิงนิเวศ สร้างพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างป่า วางระบบเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกถือครองที่ดินใน
พ้ืนที่ป่าไม้ โดยให้มีการจัดทําทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด ดําเนินการพิสูจน์สิทธิ และ
ร่วมมือกับผู้มีส่วนได้เสียจัดทําแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ เพื่อให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน ควบคุมการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ต้นน้ําและการใช้สารเคมีการเกษตรในพื้นที่ต้นน้ําอย่างเข้มงวด ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ ป้องกันการ
บุกรุกป่าไม้ โดยภาคประชาชนและชุมชน ส่งเสริมหลักการชุมชนอยู่ร่วมกับป่า การปลูกป่า ๓ อย่าง 
ประโยชน์ ๔ อย่าง ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน การฟื้นฟูและการปลูกป่าในรูปแบบวนเกษตร โดยให้
ความสําคัญกับพ้ืนที่ต้นน้ําและพื้นที่รอยต่อตามแนวเขตอนุรักษ์ 

(๒) พัฒนาระบบฐานข้อมลู ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดการองค์ความรู้ เพื่อใช้
เป็นเครื่องมือในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ โดยสนับสนุนให้มีการจัดทําแผนที่
แนวเขตที่ดินของรัฐและการใช้ประโยชน์ในเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้เกิดความชัดเจน เพื่อให้ทราบถึงข้อเท็จจริง
และสามารถวางระบบการจัดการแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งสนับสนุนการจัด  
ทําฐานข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ความหลากหลายทางชีวภาพ ทรัพยากรชายฝั่ง ป่าชายเลน แหล่งน้ํา ที่ดิน  
และทรัพยากรแร่ เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องทุกปีผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกสแ์ละสื่ออื่นๆ ปรบัปรุง
ระบบการจัดทําฐานข้อมูลพ้ืนที่ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตอนุรักษ์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยี
อวกาศ และภาพถ่ายดาวเทียม ให้เป็นมาตรฐานและเปน็ที่ยอมรับร่วมกัน และสามารถติดตามตรวจสอบ
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าและการใช้ประโยชน์ที่ดินได้  

 
เมื่อนําแนวทางการพัฒนาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ มาวิเคราะห์

ร่วมกับ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒-๒๕๕๔ ที่หน่วยงานได้ดําเนินการอยู่ ดังแสดงในตารางที ่
๕.๕-๕ พบว่า มีหลายแนวทางที่เสนอในแผนพัฒนาเศรษฐกิจยังไม่มีกิจกรรมที่ชัดเจนจากหน่วยงาน 
นอกจากนี้บางกิจกรรมไม่ได้ตอบสนองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจทั้งหมด ซึ่งพบว่ายุทธศาสตร์ขอหน่วยงาน
ยังไม่ตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาตามแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๒๔  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๕.๕-๕ การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑  
                   กับแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ด้านป่าไม้ 
 

แนวทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

กิจกรรมของกรมอุทยาน
แห่งชาติ  

สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

กิจกรรมของกรมป่าไม้ กิจกรรมของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง 

(เฉพาะภาระกิจที่เกี่ยวข้อง) 
คุ้มครอง ป้องกัน รกัษา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ และเขตอนุรักษ์ 
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู พ้ืนที่เปราะบางที่
มีความสําคัญเชิงนิเวศ 

โครงการฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าเพื่อการ
อนุรักษ์ดินและน้ํา 

โครงการฟื้นฟูสภาพป่า บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน 

การจัดทําทะเบียนผู้ถอืครองที่ดิน
ในพื้นที่อนุรักษ์ทั้งหมด
ดําเนินการพิสูจน์สิทธิ 

โครงการสํารวจจัดทําแผนที่
ครอบครองที่ดิน 

เดินสํารวจออกโฉนดที่ดิน บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน 

จัดทําแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์
เพื่อให้เป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

โครงการเร่งรัดจัดทําแนวเขต
ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 

โครงการปรับปรุงแนวเขตที่ดิน
ของรัฐ 

บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน 

ควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่
ต้นน้ําและการใช้สารเคมี
การเกษตรในพื้นที่ต้นน้ําอย่าง
เข้มงวด 

ไม่มีรายละเอียดชัดเจน ไม่มีรายละเอียดชัดเจน - 

ส่งเสริมเครือข่ายอนุรักษ์ 
ป้องกันการบุกรุกป่าไม้ โดย
ภาคประชาชนและชุมชน 

โครงการบริหารจัดการพื้นที่ป่า
อนุรักษ์แบบมีส่วนร่วม 

มีหลายกิจกรรมเกี่ยวข้อง ไม่มีรายละเอียดชัดเจน 

ส่งเสริมหลักการชุมชนอยู่
ร่วมกับป่า การปลูกป่า ๓ 
อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง 

ไม่มีรายละเอียดชัดเจน ไม่มีรายละเอียดชัดเจน - 

ส่งเสริมการจัดการป่าชุมชน 
การฟ้ืนฟูและการปลูกป่าใน
รูปแบบวนเกษตร  

ไม่มีรายละเอียดชัดเจน ไม่มีรายละเอียดชัดเจน ไม่มีรายละเอียดชัดเจน 

พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดการองค์ความรู้ 
การจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากร
ป่าไม้ และการใช้ประโยชน์
ที่ดินในเขตอนุรักษ์ 

ผลิตฐานข้อมูลพ้ืนที่อนุรักษ์  ปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ป่าไม้ 

ไม่มีรายละเอียดชัดเจน 

เผยแพร่ต่อสาธารณะอย่าง
ต่อเนื่องทุกปีผ่านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์และส่ืออื่นๆ
สามารถติดตามตรวจสอบการ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ปา่และการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินได้ 

ไม่มีรายละเอียดชัดเจน มีรายละเอียดในรูปแบบตาราง
ขาดการแสดงในระบบแผนที่ด 

ไม่มีรายละเอียดชัดเจน 

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๒๕  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๕.๖ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา/แผนงานของหน่วยราชการที่เก่ียวข้องด้านน้ําท่วม 
 
๕.๖.๑ หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
 เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานหลักที่ในการดําเนินงานด้านป้องกันน้ําท่วม ซึ่งในปัจจุบันสามารถ
สรุปหน่วยงานและภารกิจที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้ 
 
 ๑. การพยากรณ์อากาศ   
 
  การพยากรณ์อากาศ เป็นการคาดการณ์ถึงโอกาสที่ฝนจะตกในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้มีการ
เตรียมความพร้อมและเตรียมการรับมือหรือบริหารจัดการน้ําที่เหมาะสม โดยมี กรมอุตุนิยมวิทยา เป็น
หน่วยงานหลัก มีพันธกิจ ดังนี้ 
  
       ๑) พยากรณ์อากาศครอบคลุมทั้งประเทศ และออกคําเตือนอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง 
แม่นยํา ทันเหตุการณ์ เพื่อตอบสนองต่อการบริหารจัดการในการลดการสูญเสียจากภัยธรรมชาติ 
        ๒) สร้างความตระหนักของประชาชนถึงภัยธรรมชาติ และสามารถปฏิบัติตนได้อย่าง
ถูกต้อง ในการรักษาชีวิต และลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ โดยใช้เทคโนโลยีและวิธีการบริการ
สารสนเทศที่ทันสมัย  
        ๓) เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและบริการด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติ   สําหรับผู้ใช้ใน
กิจการต่าง ๆ  
       ๔) ปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยของกรมอุตุนิยมวิทยา  
       ๕) เพิ่มบทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านอุตุนิยมวิทยาและสิ่งแวดล้อม เพื่อความ
เข้าใจ สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไป  
  
 ๒. การบริหารจัดการน้ําท่วม 
 
  การบริหารจัดการน้ําจะมี หลักการที่สําคัญได้แก่ การบริหารน้ําในอ่างเก็บน้ํา และการ
บริหารน้ําผ่านอาคารต่างๆ ตามลําน้ําเพื่อบริหารจัดการน้ําให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด 
 

  ๑) การบริหารจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ํา ปัจจุบันมีหน่วยงานท่ีเป็นผู้ดูแลอ่างเก็บน้ําขนาด
ใหญ่ ได้แก่ กรมชลประทาน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิต 
  ๒) การบริหารจัดการน้ําผ่านอาคารชลประทาน ซึ่งกรมชลประทานเป็นผู้ดูแล แต่
เนื่องจากภารกิจหลักคือการชลประทานทําให้การบริหารจัดการน้ําจึงเน้นไม่ให้พ้ืนที่ชลประทานท่วม 
  
 ๓. การป้องกันน้ําท่วม 
  

  การป้องกันน้ําท่วมโดยใช้โครงสร้าง มีการดูแลแยกตามพ้ืนที่ ซึ่งสามารถแบ่งได้ดังนี้ 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๒๖  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ๑) พ้ืนที่ชุมชนเมืองหนาแน่น มีหน่วยงาน กรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ศึกษาออกแบบและก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วม โดยเน้นการป้องกันแบบปิดล้อม 
  ๒) พ้ืนที่ชุมชนเมือง มีหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ศึกษาออกแบบและ
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วม แต่เนื่องจากหน่วยงานยังไม่มีความพร้อมด้านงบประมาณและองค์ความรู้
ทําให้การป้องกันน้ําท่วมเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือปัญหาเฉพาะพื้นที่ 
  ๓) พ้ืนที่เกษตรในเขตชลประทาน มีหน่วยงานกรมชลประทาน เป็นผู้ศึกษาออกแบบและ
ก่อสร้างระบบป้องกันโดยเน้นเฉพาะในเขตชลประทาน 
  ๔) พ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทาน มีหน่วยงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 ๔. การเตือนภัยน้ําท่วม 

 
การเตือนภัยด้านน้ําท่วมมีหลายหน่วยงานที่ดําเนินงานได้นี้ได้แก่ 
๑) กรมอุตุนิยมวิทยา ทําหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลสภาพภูมิอากาศและปริมาณฝน เฝ้า

ระวัง วิเคราะห์และคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ ปริมาณฝน รวมทั้งการเตือนภัยล่วงหน้าในภาพรวม ราย
ภาคและรายจังหวัดทั้งระยะสั้น(ทุกวัน)และระยะยาว(ทุกสัปดาห์และราย 3 เดือน)   

๒) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้เสนอกระบวนการดําเนินงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย เป็น การดําเนินการก่อนเกิดภัย การดําเนินงานขณะเกิดภัย การดําเนินการภายหลัง
เกิดภัย โดยเน้น การเตือนภัยล่วงหน้า การสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชน 

๓) กรมทรัพยากรน้ํา ได้ดําเนินการติดต้ังสถานีเตือนภัยล่วงหน้า(Early Warning) เพื่อใช้
ในการติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนภัยเหตุการณ์น้ําหลาก-ดินถล่มให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ
ล่วงหน้า ซึ่งสถานีเตือนภัยล่วงหน้าจะทําการตรวจวัดข้อมูลตลอด ๒๔ ช่ัวโมง และส่งข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่องไปยังห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ําหลาก-ดินถล่ม ซึ่งต้ังอยู่ที่กรมทรพัยากรน้ํา 

๔) สํานักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ได้พัฒนา
และจัดทําระบบฐานข้อมูลเพื่อการเตือนภัยด้านภัยแล้ง ภัยดินถล่มและน้ําป่าไหลหลาก ภัยน้ําท่วม  และ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดิน เพื่อคาดการณ์พ้ืนที่เสี่ยงภัยและหมู่บ้านที่เสี่ยงภัย 

๕) กรมชลประทาน มีศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ํา มีหน้าที่ติดตาม รวบรวม
ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ําท่วมในแม่น้ํา แหล่งเก็บกักน้ําหรืออ่างเก็บน้ําจาก Website และสื่อ
ต่างๆทั้งหน่วยงานภายในกรมฯ และหน่วยงานอื่นเป็นรายวัน หรือรายชั่วโมงในช่วงวิกฤต ตลอดจน
ประสานในการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและการอุปโภคบริโภค และปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับ
มอบหมาย 

 
๕.๖.๒   พระราชบญัญติัป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 

 
รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบรหิารจัดการสาธารณภัยจึงได้ตราพระราชบญัญัติ

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ ขึ้น เพื่อให้เป็นกฎหมายหลักในการบรหิารจัดการสาธารณ
ภัยในปัจจุบัน และมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เป็นต้นมา โดยยกเลิกพระราชบัญญัติ
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๔๒ ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคลอ้งกับการปฏิรูประบบราชการตามพระราชบัญญัติการปรบัปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
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กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๒๗  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.
๒๕๔๕ ซึ่งได้ต้ังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีภารกิจหลักในการดําเนินการป้องกัน บรรเทา 
ฟ้ืนฟู สาธารณภัยและอุบัติภัย  

 
สาระสาํคญัของพระราชบญัญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.๒๕๕๐ 
 
(๑) ขอบเขตการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุมสาธารณภัยทุกประเภท โดยได้มี

การกําหนดคํานิยามของสาธารณภัย ภัยด้านความมั่นคง ไว้อย่างชัดเจน (มาตรา ๔) 
(๒) การกําหนดนโยบายในการจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติดําเนินการโดย

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ซึ่งมีกรรมการทั้งหมด ๒๓ คน โดยมี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ (มาตรา ๖ และมาตรา ๗) 

(๓)  กําหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐ ในการดําเนินการ 
เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ (มาตรา ๑๑) 

(๔) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดให้มีการจัดทําแผน ๓ ระดับ คือ แผนการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานคร (มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๔) 

(๕) กําหนดบุคคลผู้มีอํานาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและผู้เกี่ยวข้องไว้อย่างเป็น
เอกภาพ ชัดเจนในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น แสดงแผนภูมิได้ดัง 
รูปที่ ๕.๖-๑ 

 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๒๘  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ที่มา: คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, ๒๕๕๓  

 
รูปที่ ๕.๖-๑ การกําหนดบุคคลผู้มีอํานาจในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามพระราชบัญญัติ 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 

พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. ๒๕๕๐  ที่กล่าวมามีประเด็นสําคัญที่
เกี่ยวข้องกับองค์กร หน่วยงานรับผิดชอบ ผู้มีอํานาจสั่งการในพื้นที่     และแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด เพื่อการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

๑. มีหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (มาตรา ๑๒) 

๒. ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อํานวยการจังหวัด รับผิดชอบในการป้องกันและบรรเทา    สา
ธารณภัยในเขตจังหวัด โดยมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๒๙  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๒) กํากับดูแลการฝึกอบรมอาสาสมัครขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๓) กํากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้จัดให้มีวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้

ยานพาหนะ และสิ่งอื่น เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามที่กําหนดในแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 

(๔) ดําเนินการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสงเคราะห์ 
เบ้ืองต้นแก่ผู้ประสบภัย หรือผู้ได้รับอันตรายหรือเสียหายจากสาธารณภัยรวมตลอดทั้ง

การรักษาความสงบเรียบร้อยและการปฏิบัติการใด ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๕) สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ผู้บัญชาการและผู้อํานวยการกลางมอบหมาย (มาตรา ๑๕) 

 
๓. มีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด มีสาระสําคัญ คือ 

(๑) การจัดต้ังศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้น โครงสร้างและผู้มี
อํานาจสั่งการด้านต่าง ๆ ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๒) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะ เพื่อใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) แผนและขั้นตอนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดให้มีเครื่องหมาย
สัญญาณหรือสิ่งอื่นใด ในการแจ้งให้ประชาชนได้ทราบถึงการเกิดหรือจะเกิดสาธารณภัย 

(๔) แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๕) แผนการประสานงานกับองค์การสาธารณกุศล    (มาตรา ๑๖) 
๔. การจัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ัง

คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย (ตามรูปที่ ๒-๓) 
๕. กําหนดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อํานวยการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นแห่งพื้นที่มีหน้าที่เข้าดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยให้แจ้งผู้อํานวยการอําเภอ    
ที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่และผู้อํานวยการจังหวัดทราบทันที รวมถึงมีการขอความช่วยเหลือจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และมีการกระจายอํานาจหน้าที่ตามเขตพื้นที่ของตน เพื่อ  

(๑) สั่งข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ 
เจ้าพนักงาน อาสาสมัคร และบุคคลใด ๆ ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่

เกิดสาธารณภัยให้ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามความจําเป็นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(๒) ใช้อาคาร สถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะของหน่วยงาน

ของรัฐและเอกชนที่อยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยเท่าที่จําเป็นเพื่อ  การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓) ใช้เครื่องมือสื่อสารของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทุกระบบที่อยู่ในเขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งพื้นที่ที่เกิดสาธารณภัยหรือท้องที่ที่เกี่ยวเนื่อง 

(๔) ขอความช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

(๕) สั่งห้ามเข้าหรือให้ออกจากพื้นที่ อาคารหรือสถานที่ที่กําหนด 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๓๐  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๖) จัดให้มีการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยโดยทั่วถึงและรวดเร็ว 
 (มาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓) 

 
๕.๗ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา/แผนงานของหน่วยราชการที่เก่ียวข้องด้านภัยแล้ง 
 
๕.๗.๑ ยุทธศาสตร์หน่วยงาน  
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ กําหนดตัวช้ีวัด ให้ประเทศไทยต้องมีพ้ืนที่
ชลประทานเพิ่มขึ้นไม่ตํ่ากว่า ปีละ ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ เมื่อพิจารณากิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่
ชลประทาน พบว่าหน่วยงานหลักในการพัฒนาพื้นที่ชลประทานคือ กรมชลประทาน นอกจากนี้ยังมี
หน่วยงานที่ยังคงทําภารกิจใกล้เคียงเพื่อช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งซึ่งเน้นพื้นที่นอกเขตชลประทาน คือ กรม
ทรัพยากรน้ํา กรมพัฒนาที่ ดิน และกรมทรัพยากรน้ําบาดาล ซึ่งที่ปรึกษาได้ทําการสรุปประเด็น
ยุทธศาสตร์จากแผนปฎิบัติราชการปี ๔ ปี ของหน่วยงานในตารางที่ ๕.๗-๑  
 
ตารางที่ ๕.๗-๑ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  
รายละเอียด กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
วิสัยทัศน์ น้ําสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต 

เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต 
เศรษฐกิจมั่นคง 

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเป็นระบบลุ่ม
น้ําแบบบูรณาการ โดยมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม 
และยั่งยืน 

พัฒนาที่ ดิ น ใ ห้ ส มบู รณ์   
เพิ่มพูนผลผลิต  ในทิศทาง
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน บน
พ้ืนฐานความพอเพียง 

บริหารจัดการองค์การและ
ทรัพยากรน้ําบาดาลภายใต้
ห ลั ก ธ ร ร ม า ภิ บ า ล เ พ่ื อ
คุณภาพชี วิ ติที่ ดี ขึ้ นของ
ประชาชน 

พันธกิจ ๑ .  พั ฒ น า แ ห ล่ ง น้ํ า ต า ม
ศักยภาพของลุ่มน้ําในสมดุล 
๒. บริหารจัดการน้ําอย่างมีประ
สิทธิ ทั่วถึง เป็นธรรมและยั่งยืน 
๓. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาและบริหาร
จัดการน้ําทุกระดับอย่างบูรณา
การ 
๔ .  ดํ า เนินการป้องกันและ
บรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 

๑. การเสนอแนะการจัดทํานโยบาย แผน 
และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ํา 
๒ .การบริหารจัดการ พัฒนา อนุ รักษ์ 
ฟ้ืนฟู รวมทั้งควบคุม ดูแลกํากับ ประสาน 
ติดตาม ประเมินผล และแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ํา  
๓. พัฒนาวิชาการ กําหนดมาตรฐาน และ
ถ่ายทอด เทคโนโลยีด้านทรัพยากรน้ํา ทั้ง
ระดับภาพรวม และระดับลุ่มน้ํา 

๑. สนับสนุนงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ  
๒.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาท่ีดินและน้ํา 
โดยการอนุรักษ์ดินและน้ํา 
การฟื้นฟูปรับปรุงบํารุงดิน
เ พื่ อ เ พิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต ท า ง
การ เกษตร  และการใช้
ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน 
ภายใต้กระบวนการที่ชุมชน
มีส่วนร่วม    
๓.ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ .
พัฒนาที่ดิน 

๑ .  เ สนอแนะน โ ยบา ย 
กฎหมาย ระเบียบ กําหนด
มาตรฐานและจัดทําแผน
บริหารจัดการทรัพยากน้ํา
บาดล แบบบูรณาการเป็น
เ ขตน้ํ า บ าดาล /แ อ่ งน้ํ า
บาดาลทั่วประเทศ 
๒. สํารวจประเมินศักยภาพ 
พั ฒ น า  อ นุ รั ก ษ์  ฟ้ื น ฟู 
ค ว บ คุ ม ดู แ ล  ส่ ง เ ส ริ ม
ส นั บ ส นุ น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําบาดาล
อย่างยั่งยืนโดยประชาชนมี
ส่วนร่วม 
๓. พัฒนาองค์กร บุคลากร 
เทคโนโลยีและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านทรัพยากร
น้ําบาดาลเพ่ือการจัดการที่
เป็นเอกภาพและยั่งยืน 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๓๑  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๕.๗-๑ (ต่อ) แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี  
รายละเอียด กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมพัฒนาที่ดิน กรมทรัพยากรน้ําบาดาล 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑. การพัฒนาแหล่งน้ํา 
๒.การบริหารจัดการน้ํา 
๓. การป้องกันและบรรเทาภัย
อันเกิดจากน้ํา 

๑. จัดทําข้อเสนอแนะ นโยบาย แผน 
ข้อกําหนด และมาตรการเพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการเชิงรุก 
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในพื้นที่ ลุ่มน้ํา เพื่อการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยนื 
๒. บริหารจัดการ พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟุ
แหล่งน้ําทั่วประเทศ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน  ควบคู่ในการ
บริหารการจัดการเพ่ือการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน รวมถึงการป้องกัน บรรเทา  

๑. ทรัพยากรที่ดินและน้ํา
ได้รับการพัฒนาให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ เพิ่มผลผลิต
และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
จํานวนพื้นที่ทางการเกษตร
ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
๖๘ ล้านไร่ แหล่งน้ําได้รับ
การพัฒนา ๑,๓๐๐ แห่ง 
๒. พัฒนาแหล่งน้ําในไร่นา
เพื่ อปรับโครงสร้ างภาค
การเกษตร และบรรเทาภัย 

๑.บริหารจัดการทรัพยากร
น้ําบาดาลแบบบูรณาการ 
๒.กํากับดูแล อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําบาดาลเพื่อให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืน 
๓.เสริมสร้างกระบวนการมี
ส่ วนร่ วม ในการบ ริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําบาดาล
ให้กับ อปท. และทุกภาค
ส่วน 
๔.พัฒนาองค์การตามหลัก 

  และแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ํา 
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและขีดความสามารถของ
ประชาชนผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสีย องค์กร
ท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายการบริหาร
จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร น้ํ า  ด้ ว ย ก า ร
ประชาสัมพันธ์ การเสริมสร้างความรู้ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน 

แล้ง จํานวนแหล่งน้ําในไร่
น า ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า 
๒๐๐,๐๐๐ บ่อ 

ธรรมาภิบาล 

พ้ืนที่ดูแล พ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนา
ระบบชลประทานประมาณ ๖๐ 
ล้านไร่ 

พ้ืนที่ชุ่มน้ําระดับประเทศและนานาชาติ พ้ืนที่นอกเขตชลประทาน พ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้ําบาดาล 

หมายเหตุ :  พ้ืนที่ดูแลยังมีการทับซ้อนกันอยู่ 

 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนดให้กระจายอํานาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยบัญญัติไว้ในมาตรา ๗๘ (๓) ให้รัฐต้องดําเนินการกระจายอํานาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการดําเนินการตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ พัฒนาเศรษฐกิจของท้องถิ่น ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ตลอดทั้งโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศท้องถิ่น ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน
ทั่วประเทศ 
 พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม  แผนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ 
และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๕ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ เพื่อถ่ายโอนภารกิจเพิ่มเติม ๒ ภารกิจ 
คือ ๑) การก่อสร้างและบํารุงรักษาแหล่งน้ําที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ําน้อย
กว่า ๒ ล้าน ลบ.ม. และ ๒) การดูแลการชลประทานขนาดเล็ก ให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ 
ทําหน่วยงานต่างๆ ได้เริ่มมีการถ่ายโอนภารกิจไปให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทําให้หน่วยงานกรม
ทรัพยากรน้ํา และกรมพัฒนาที่ดิน ไม่มีภารกิจหลักในด้านการจัดการภัยแล้งโดยตรงมีเพียงการเป็นพี่
เลี้ยงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนกรมชลประทานยังมีภารกิจโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่
ยังสามารถดําเนินงานได้ตามปกติ ดังนั้นในปัจจุบันจะพบว่ามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลักเพียง ๒ หน่วยงาน 
คือ กรมชลประทาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๓๒  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๕.๗.๒ กรอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 
 
          ๑.  กรมชลประทาน 
 
  สําหรับกรอบการพัฒนาและบริหารจัดการน้ําด้านชลประทานและจะเน้นยุทธศาสตร์ของ
การเพิ่มพ้ืนที่ชลประทาน เน้นการพัฒนาและการใช้น้ําภายในลุ่มน้ําเป็นสําคัญ โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีทั้ง
สภาวะน้ําท่วมและขาดแคลนน้ําก่อน แล้วจึงจะพิจารณาแนวทางการผันน้ําระหว่างลุ่มน้ําภายในประเทศ
เป็นอันดับถัดไป โดยมีแผนงาน/โครงการ ตามประเภทและลักษณะของงานชลประทาน ทั้งสิ้น ๑๐ 
ประเภทโครงการ ร่วมกับมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง จําแนกออกได้เป็น ๔ แนวทางหลัก คือ  
  การเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน  
   โครงการเหลียวหลัง (การเพิ่มประสิทธิภาพของโครงการชลประทานเดิม)  
   โครงการชลประทานระดับไร่นา  
   โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ํา  
   และโครงการพัฒนาระบบส่งน้ํา  
  การพัฒนาแหล่งน้ํา  
   การก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา ฝาย และประตูระบายน้ํา เพื่อให้มีน้ําต้นทุนอย่างเพียงพอ  
   ขยายพื้นที่ส่งน้ําเพิ่มขึ้น การเพิ่มศักยภาพ ได้แก่ โครงการโครงข่ายน้ํา หรือการผันน้ํา
ระหว่างลุ่มน้ําและระหว่างประเทศ  
  การบรรเทาภัยจากน้ํา  
   เน้นในเรื่องการบรรเทาปัญหาน้ําท่วมเป็นหลัก แต่อย่างไรก็ตาม ยังสามารถช่วยเพิ่ม
พ้ืนที่ชลประทาน ได้อีกบางส่วน ได้แก่ โครงการแก้มลิง และโครงการระบบระบายน้ํา  
  จากแผนการพัฒนาแหล่งน้ําในประเทศไทยอย่างเต็มศักยภาพตามกรอบการพัฒนา
ชลประทานทุกประเทศและลักษณะโครงการ ซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น ๘,๗๘๙ โครงการ ทําให้มีปริมาณน้ําใช้ที่
สามารถควบคุมได้เพิ่มเติมทั้งสิ้นประมาณ ๕๗,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจะมีแหล่งน้ําที่สามารถเก็บ
กักน้ําได้เพิ่มเติมประมาณ ๒๖,๖๐๓ ล้านลูกบาศก์เมตร ได้พ้ืนที่ชลประทานทั้งสิ้นประมาณ ๓๔.๐๔ ล้าน
ไร่ โดยใช้วงเงินลงทุนประมาณ ๑.๗ ล้านล้านบาท และหากสามารถดําเนินการได้ตามแผนการพัฒนา
ทั้งหมดจะทําให้ประเทศไทยมีแหล่งเก็บกักน้ําเท่ากับ ๑๐๒,๙๗๓ ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณ ร้อย
ละ ๕๒ ของปริมาณน้ําท่าของประเทศ มีพ้ืนที่ชลประทาน ๖๒.๔ ล้านไร่ จากเดิมที่มีพ้ืนที่ชลประทานทั้ง
ประเทศรวมทั้งสิ้นเพียง ๒๘.๔ ล้านไร่  
               สําหรับแผนงานการพัฒนาการชลประทานจะดําเนินการภายใต้กรอบโครงการ ๓ ประเภท 
คือ  
   ๑) โครงการชลประทานขนาดเล็กที่จะต้องมีการถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งกรมชลประทานจะเป็นผู้ประสานและแนะนําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่  
   ๒) โครงการที่มีศักยภาพและไม่มีอุปสรรคที่จะต้องดําเนินการตามกฎหมายแล้ว  
   ๓) โครงการชลประทานในลุ่มน้ําต่างๆ ที่ต้องศึกษาในเชิงลึก โดยเฉพาะที่เป็นโครงการ
ชลประทานขนาดใหญ่และระดับลุ่มน้ํา  
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 โดยจะแบ่งการดําเนินงานออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่  
 
  แผนระยะสั้น :  ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กรมชลประทานได้รับงบประมาณในการ
ดําเนินการก่อสร้างแล้ว ๑๔,๖๙๒ ล้านบาท ทั้งสิ้นจํานวน ๔๗๒ แห่ง เมื่อโครงการเหล่านี้แล้วเสร็จจะ
สามารถเพิ่มความจุแหล่งเก็บกักน้ําได้ ๔๒๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพ้ืนที่ชลประทานได้ ๑.๘๕ ล้านไร่  
      สําหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ได้เสนอโครงการชลประทานในทุก
ประเภท จํานวน ๑,๕๔๒ แห่ง หากโครงการเหล่านี้แล้วเสร็จจะสามารถเพิ่มความจุแหล่งเก็บกักน้ําได้ 
๘๖๔ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพ้ืนที่ชลประทาน ๕.๔๕ ล้านไร่ วงเงินงบประมาณ ๕๒,๔๑๒ ล้านบาท  
 
 แผนระยะกลาง : ปีงบประมาณ ๒๕๕๖-๒๕๖๐ มีแผนพัฒนาโครงการ จํานวน ๕,๐๕๕ แห่ง 
สามารถเพิ่มความจุแหล่งเก็บกักน้ํา ๙,๖๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพ้ืนที่ชลประทานได้ ๘.๗๖ ล้านไร่  
 แผนระยะยาว : ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ขึ้นไป มีแผนพัฒนาโครงการ จํานวน ๑,๙๙๖ แห่ง 
สามารถเพิ่มความจุแหล่งเก็บกักน้ํา ๑๔,๑๘๓ ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มพ้ืนที่ชลประทานได้ ๒๑.๕๔ ล้านไร่  
 
         ก่อนดําเนินการก่อสร้างกรมชลประทานจะได้มีการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกฎหมายด้านการศึกษา
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ที่มีปริมาตรเก็บกักน้ําต้ังแต่ ๑๐๐ ล้านลูกบาศก์
เมตรขึ้นไป หรือที่มีพ้ืนที่เก็บกักน้ําต้ังแต่ ๑๕ ตารางกิโลเมตรขึ้นไปที่จะต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสําหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งด้าน
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ หรือ EHIA ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาการคัดค้านจากประชาชนในพื้นที่ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลา
ดําเนินงานของโครงการที่อาจจะยืดเยื้อไม่เป็นไปตามเป้าหมาย  
 
          ๒.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  กรอบแนวคิดการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยหลักการต้องการให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสะท้อนปัญหาความต้องการของประชาชน มาเป็นกรอบในการกําหนด
นโยบาย โดยยึดหลักการและสาระสําคัญ ๓ ด้าน คือ 

 
๑) ด้านความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบายและการบริหารจัดการ 

   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครองการบริหาร
จัดการ การบริหารงานบุคคล และการเงินการคลังของตนเอง โดยยังคงรักษาความเป็นรัฐเดี่ยวและความ
มีเอกภาพของประเทศ การมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และความมั่นคงของชาติเอาไว้ได้ 
ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเมืองการปกครองท้องถิ่น ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย 
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  ๒) ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
   รัฐต้องกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึ่งตนเองและตัดสินใจในกิจการ
ของตนเองได้มากข้ึน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๒ โดย “รัฐต้องจัดระบบการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ให้มี
ขอบเขต อํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ชัดเจนเหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการสาธารณะ โดยปรับลดบทบาทภารกิจ
และลดการกํากับดูแล ของราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค และเพิ่มบทบาทให้
ส่วนท้องถิ่นเข้าดําเนินการแทน” เพื่อให้ราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค
รับผิดชอบในภารกิจมหภาค โดยพิจารณาในยุทธศาสตร์เชิงรุกมากกว่าเชิงรับในระดับชาติได้มากขึ้น และ
ภารกิจที่เกินขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะดําเนินการได้ และให้การสนับสนุน
ส่งเสริมด้านเทคนิค วิชาการกําหนดมาตรฐานและตรวจสอบติดตามประเมินผล 
 
  ๓) ด้านประสิทธิภาพการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   รัฐต้องกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระมากขึ้น ลดการกํากับ
ดูแล การดําเนินการมีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และรับผิดชอบต่อผู้ใช้บริการมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชน ภาคประชาสังคม และชุมชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการต่างๆ รวมทั้งร่วมตรวจสอบติดตาม
ประเมินผล และสุดท้ายประชาชนต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีและทั่วถึงมากขึ้น 
 
  จากกรอบแนวคิดดังกล่าวทําให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีแนวทางการปฏิบัติงาน
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ โดยเฉพาะภารกิจถ่ายโอนด้านการแก้ปัญหาภัย
แล้งชลประทาน ซึ่งจากการศึกษาภารกิจงานที่ผ่านมาพบว่ามี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สามารถ
ดําเนินงานแก้ปัญหาด้านนี้ได้น้อยมากเนื่องจากขาดงบประมาณ ขาดความรู้ ทําให้การแก้ปัญหาด้านนี้ยัง
อยู่ในหน่วยงานเดิมก่อนการถ่ายโอน  
 

เมื่อนําแนวทางการพัฒนาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ มา
วิเคราะห์ร่วมกับ แผนปฏิบัติราชการที่หน่วยงานได้ดําเนินการอยู่ ดังแสดงในตารางที่ ๕.๖-๒ พบว่า มีบาง
แนวทางที่เสนอในแผนพัฒนาเศรษฐกิจยังไม่มีกิจกรรมที่ชัดเจนจากหน่วยงาน ได้แก่ หลักการลด การใช้
ซ้ํา และการนํากลับมาใช้ใหม่ จัดทําฉลากข้อมูลการใช้น้ํา (Water Footprint)  จัดทําแผนแม่บท
โครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ําเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเป็นระบบ ซึ่งพบว่ายุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานสามารถตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาตามแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ ๑๑ เป็นส่วนใหญ่  
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ตารางที่ ๕.๗-๒ การวิเคราะห์แนวทางพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
กับแผนปฏิบัติราชการด้านภัยแล้ง 

 
แนวทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 
กรมชลประทาน 

แผนยุทธศาสตร์ (๒๕๕๓-๒๕๕๖) 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ก๒๙ จัดหาและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่

เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
การจัดการองค์ความรู้ ก๑๙ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อการ

ชลประทานและใช้ประโยชน์ท่ีเกิดต่อเนื่องจากการวิจัย 
การพัฒนาแหลง่น้ําผิวดิน ก๐๑ พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทานใหม่ให้เต็ม

ศักยภาพ 
ก๐๒ จัดหารแหล่งเงินทุนเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ํา 
ก๐๓ ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บน้ําให้สูงขึ้น 

เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ก๐๑ พัฒนาแหล่งน้ําและระบบชลประทานใหม่ให้เต็ม
ศักยภาพ 
ก๐๗ รักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทาน 

ประสิทธิภาพการกระจายน้ําของระบบชลประทาน ก๐๘ ซ่อมแซม บํารุงรักษาและปรับปรุง ระบบ
ชลประทานอย่างต่อเนื่อง 

แหล่งน้ําในไร่นา ก๑๒ พัฒนาระบบกระจายน้ําและการให้น้ําแก่ผู้ใช้น้ํา 
การผันน้ําระหว่างลุ่มน้ําท้ังภายในและระหว่างประเทศ ก๐๔ ผันน้ําจากลุ่มน้ําข้างเคียงมาใช้ประโยชน์ 
ความสมดุลและเป็นธรรมในการจัดสรรน้ําให้ภาคการ
ใช้น้ําต่างๆ 

ก๐๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 
ก๑๖ เก็บค่าน้ํานอกภาคเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

หลักการลด การใช้ซํ้า และการนาํกลับมาใช้ใหม่  
จัดทําฉลากข้อมลูการใช้น้ํา (Water Footprint)  
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้าํของภาคการเกษตร   ก๐๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 
ส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยในช่วงฤดแูล้ง ก๐๕ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ํา 
จัดทําแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ํา
เพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเป็นระบบ 

 

พัฒนาระบบพยากรณ์น้ําเพื่อประโยชน์ในการจัดสรร 
การป้องกันภัยและเตือนภัยท้ังจากน้ําแล้งและน้ําท่วม 

ก๑๗ ก่อสร้างสถานีอุตุ-อุทกวิทยาให้ครอบคลุมพื้นที่ 
ก๑๘ ติดต้ังระบบโทรมาตรและเตือนภัยให้ท่ัวถึง 
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๕.๘ การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา/แผนงานของหน่วยราชการที่ เ ก่ียวข้องด้าน 
 สิ่งแวดล้อม  
 
๕.๘.๑ กรอบแนวคิดของการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ผ่านมา    
 

กรอบแนวคิดของแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ต้ังอยู่บนพื้นฐานของหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่เน้นความสมดุล ความพอประมาณ และความมีเหตุผล และสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสําคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และใช้แนวทางการจัดการแบบบูรณา
การที่สอดคล้องตามระบบนิเวศ (Ecological Approach) ผสมผสานการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วมกับการ
ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน รวมทั้งเป็นไปตามกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔) ซึ่งเน้นเรื่อง การสร้างสังคมที่มีความสุขอย่างยั่งยืน 
บนรากฐานการพัฒนาของความสมดุลใน ๓ มิติคือ เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สําหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม โดยการเสริมสร้าง
ศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งให้ความสําคัญกับการรักษาฐานทรัพยากร เพื่อรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ
การใช้ประโยชน์ แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ได้ให้ความสําคัญต่อการแปลง
นโยบายระดับชาติ และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. ๒๕๔๘–๒๕๕๑) ไปสู่แนวทางและ
มาตรการต่างๆ เพื่อเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค แผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 
แผนยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาท้องถิ่นดังแผนภูมิ ดังรูปที่ ๕.๘-๑ 
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รูปที่ ๕.๘-๑ ความเชื่อมโยงระหว่างกฎหมาย นโยบายและแผน ที่เก่ียวข้องกับ การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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จากผลการติดตามการดําเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ 
พบว่า ส่วนราชการทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติทั้ง ๖ กลยุทธ์ 
และทุกสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แต่ยังมีการดําเนินงานตามมาตรการของแผนฯ เพียง 
๘๕ มาตรการ จาก ๑๕๓ มาตรการ เมื่อพิจารณาจากเอกสารงบประมาณ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และ
แผนปฏิบัติราชการประจําปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโครงการพิเศษของรัฐบาล และแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐-
๒๕๕๒ พบว่า จํานวนโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงานต่างๆ ที่สนับสนุน หรือสอดคล้องตามมาตรการ
ของแผนฯ มีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจาก ๑๓๖ โครงการ/กิจกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็น ๑๖๔ 
โครงการ/กิจกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ๑๙๘ โครงการ/กิจกรรม ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  
 

มาตรการภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ที่มีการนําไปดําเนินการ
มากที่สุด ในปี พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้แก่ มาตรการพัฒนาทางเลือกทรัพยากรพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและ
ภาคคมนาคมขนส่ง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําในภาคการเกษตร และมาตรการจัดการการ
ท่องเที่ยวไม่ให้มีการทําลายระบบนิเวศ รวมทั้งวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและค่านิยมที่ดีของชุมชน 
มาตรการส่งเสริมการจัดการน้ําเสีย มลพิษทางอากาศและเสียง ส่วนในปี พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ 
มาตรการที่มีการดําเนินการมากที่สุด ได้แก่ มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพของทุกภาคี โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย มาตรการจัดการการท่องเที่ยวไม่ให้มีการทําลาย
ระบบนิเวศ รวมทั้งวิถีวัฒนธรรมของชุมชนและค่านิยมที่ดีของชุมชน และมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมเชิงพาณิชย์ที่เกี่ยวเน่ืองกับการใช้ประโยชน์จากป่าเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิถูกต้องตาม
กฎหมาย มาตรการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง และทรัพยากรประมงทะเลโดยชุมชน 
มาตรการกํากับและควบคุมการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของแหล่งผลิตทรัพยากรสัตว์น้ํา เพื่อให้ผลผลิต
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สากลยอมรับได้ และมาตรการส่งเสริมการจัดการน้ําเสีย มลพิษทางอากาศ และ
เสียง  

 
มาตรการภายใต้แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๐-๒๕๕๔ ที่ยังไม่มี การนําไป

ดําเนินการ เช่น การสร้างความสมดุลของการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้พ้ืนที่
ร่วมกัน การสร้างทางเลือกให้ราษฎรและชุมชนในการประกอบอาชีพบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ 
การเพิ่มศักยภาพของชุมชนและวิสาหกิจชุมชนในด้านการผลิตและบริการ การค้นหาและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและชุมชน และต่อยอดให้เป็นองค์ความรู้ในระดับสากล  

 
การดําเนินงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สําคญั ที่ผ่านมามีการ

ดําเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทีส่ําคัญ ดังนี้  
 
(๑) โครงการหมู่บ้านป่าไม้แผนใหม่ ตามแนวพระราชดาริเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา สมเด็จ

พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ  
(๒) โครงการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกทาลายทรัพยากรป่าไม้ของประเทศ  
(๓) โครงการสํารวจและพัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อสนับสนุนระบบน้ําด่ืมสะอาดให้กับโรงเรียน

ทั่วประเทศ  
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(๔) การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว และดินเค็ม ตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

(๕) คณะกรรมการจัดที่ดินแห่งชาติ ได้จัดมอบพื้นที่ที่คณะรฐัมนตรีมีมติให้จําแนกออกจากป่า
ไม้ถาวร  

(๖) การจัดทํา(ร่าง)พระราชบัญญติัคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. ....  
(๗) การทบทวนและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
(๘) การทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาการใชค้วามเค็มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา (สัตว์ทะเล) 

ในพื้นที่น้ําจืด  
(๙) การบูรณาการความร่วมมือในการจัดการและรับมือกับปัญหาไฟป่าและหมอกควัน  
(๑๐) การจัดทํากรอบนโยบายและแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพจากการพัฒนาทรัพยากรแร ่ 
(๑๑) การประยุกต์ใช้การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 

Assessment: SEA)  
(๑๒) การพัฒนาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: 

EIA)  
(๑๓) การสนับสนุนการนําเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม  
(๑๔) การเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (กนช.) และคณะกรรมการ

ลุ่มน้ํา  
(๑๕) การผลักดันใหม้ีการจัดต้ังองค์กรเฉพาะเพื่อทําหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรชีวภาพ  
(๑๖) การสํารวจการจัดทําฐานข้อมลูความหลากหลายทางชีวภาพในระดับท้องถิ่น  
(๑๗) การจัดทําแผนและพัฒนากลไกในการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๑๘) การเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน

ระดับจังหวัด และการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ  
 
๕.๘.๒ นโยบายของรฐัที่ส่งผลกระทบต่อการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
 

๑)  นโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาล์ม พ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒ เพื่อส่งเสริมให้มีการขยายพื้นที่ปลูกปาล์มน้ํามันเป็น ๖ ล้านไร่ โดยเป็นพื้นที่
ปลูกใหม่ ๔ ล้านไร่ สาหรับนามาผลิตเป็นไบโอดีเซลเพื่อเป็นพลังงานทดแทน และช่วยลดภาระในการนา
เข้าพลังงานจากต่างประเทศ และยุทธศาสตร์การพัฒนายางพารา พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๖ ตามมติ
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ ประเภทของ
พืชที่ปลูก และระบบนิเวศของพื้นที่ โดยเฉพาะปริมาณน้ําเพื่อการเกษตร อาทิ การปลูกปาล์มต้องใช้น้ํา
จานวนมาก อาจส่งผลให้ปริมาณน้ําใต้ดินลดลง และส่งผลกระทบต่อพืชชนิดอ่ืน นอกจากนี้ การส่งเสริม
การปลูกพืชบางชนิดโดยไม่มีการกําหนดเขตพื้นที่ให้ชัดเจน จะทาให้เกิดการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพิ่มขึ้น 
ตัวอย่าง กรณีพ้ืนที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาโดยเปรียบเทียบระหว่าง พ.ศ. ๒๕๔๕ และ พ.ศ. ๒๕๕๒ พบว่า 
มีการดําเนินการปลูกยางพาราในพื้นที่ต้นน้ํา (ช้ันคุณภาพลุ่มน้ําที่ ๑ และ ๒) เพิ่มขึ้นประมาณ ๔๐,๐๐๐ 
ไร่ และในพื้นที่อนุรักษ์ บริเวณอุทยานแห่งชาติเขาปู่เขาย่า กว่า ๗๘,๐๐๐ ไร่ (ร้อยละ ๕๔ ของพื้นที่
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อุทยานฯ) ซึ่งสาเหตุหนึ่งของปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่คือ ไม่มีการกําหนดแนวเขตพื้นที่อนุรักษ์ให้ชัดเจน 
นอกจากนี้ ยังพบว่า มีการเผาป่าพรุควนเคร็งเพื่อปลูกปาล์มน้ํามัน โดยมีพ้ืนที่ป่าพรุที่ถูกบุกรุก และมีการ
ดาเนินคดีไปแล้วกว่า ๓,๐๐๐ ไร่ และมีพ้ืนที่อีกจานวนหนึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบ (รายงาน
สถานการณ์ ไฟป่าและการบุกรุกพ้ืนที่ป่าพรุควนเคร็ง จังหวัดนครศรีธรรมราช ต่อคณะรัฐมนตรีในคราว
ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓) ดังนั้น ภาครัฐจะต้องมีการควบคุมและกําหนดการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่ให้ชัดเจน รวมถึงให้มีการดาเนินคดีที่เกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายโดยเฉียบขาด 

 
(๒)  นโยบายการส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่เฉพาะ อาทิ การพัฒนานิคมอุตสาหกรรม เช่น นิคม

อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเล และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน 
เป็นต้น ที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ ดังนั้น จึงควรมีการศึกษาศักยภาพ
ในการรองรับมลพิษของพื้นที่ (Carrying Capacity) และมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic Environmental Assessment: SEA) เพื่อประกอบการตัดสินใจการลงทุน  

 
(๓)  นโยบายการเปิดการค้าเสรี และนโยบายส่งเสริมการลงทุน ซึ่งก่อให้เกิดการขยายตัวใน

ภาคการผลิต ที่ส่งผลกระทบให้เกิดการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น รวมถึงกระบวนการผลิตที่ก่อให้เกิดปัญหา
มลพิษภายในประเทศเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนาเข้าสินค้าประเภท
เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีคุณภาพต่ํา และอายุการใช้งานสั้น เช่น แบตเตอรี่ และ
ถ่านไฟฉาย เป็นต้น ทาให้รัฐบาลต้องแบกรับภาระในการจัดการซากผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยเฉพาะขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดเป็นของเสียอันตราย เป็นจานวนมากเพิ่มขึ้นทุกปี 
 
๕.๙ การวิเคราะหอ์งค์กรบรหิารจัดการน้ํา  
 
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกและสมรรถนะภายในขององค์กรให้มีความชัดเจนและต่อเนื่อง 
มีอิทธิพลต่อการกําหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ และทําให้เกิดทางเลือกกลยุทธ์ต่างๆ ได้ วิธีการวิเคราะห์ที่
ใช้ในปัจจุบันเรียกว่า SWOT ซึ่งเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ภายใน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน และ
สถานการณ์ภายนอก คือ โอกาส และภาวะคุกคาม จากที่ได้เสนอสถานการณ์ทรัพยากรน้ําโดยรวมนํามา
วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก-ภายใน ได้ดังตารางที่ ๕.๙-๑ 
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ตารางที่ ๕.๙-๑ ผลการวิเคราะหส์ถานการณ์ภายนอก-ภายในองค์กรหลักด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรน้ํา 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ แนวทางการใช้ประโยชน์จุดแข็งหรือลดจุดอ่อน 
สถานการณ์ภายใน 
จุดแข็ง 

 

๑. มีองค์กรหลักรับผิดชอบพันธกิจการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๑. บูรณาการพันธกิจ องค์กรหลักและองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
๒. มีบุคลากรและงบประมาณดําเนินการสม่ําเสมอ ๒. พัฒนาศักยภาพ / เพิ่มขีดความสามารถ 
๓. มีการเตรียมเครือข่ายร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็น

ระบบทุกระดับจากประเทศ ลุ่มน้ํา/ลุ่มน้ําสาขา 
๓. เพิ่มขีดความสามารถ / ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการลุ่มน้ํา/ลุ่มน้ําสาขา 

๔. มีการกําหนดนโยบายน้ําไว้แล้ว ๔. ปรับปรุงให้สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
๕. มีข้อมูลและแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําครบทั้ง ๒๕ 

ลุ่มน้ํา 
๕. สร้างระบบข้อมูลองค์ความรู้เพื่อสื่อสารและพัฒนาบน
ฐานความรู้ 

๖. มีอัตราส่วนปริมาณน้ําเก็บกักประมาณ ๓๓% ถือว่ามีความม่ันคง
ด้านน้ําพอสมควร 

๖. เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายน้ําให้สมดุลในแต่ละ 
พื้นที่และกิจกรรม 

จุดอ่อน  
๑. มีปัญหาด้านองค์กร บุคลากร กฎหมาย นโยบาย งบประมาณ

การลงทุนและการบริหารจัดการ 
๑. ปรับปรุง/แก้ไข/พัฒนา/ส่งเสริมให้สนับสนุน 
ยุทธศาสตร์ 

๒. มีปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ําต่าง ๆ ซ่ึงยังไม่สามารถแก้ไขหรือบรรเทา
ให้ลุล่วงได้ คือ 

๒. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ํา ป่าไม้ จัดการและพัฒนาดิน 
ชายฝั่งทะเล ความหลากหลายทางชีวภาพ  

- การขาดแคลนน้ําในฤดูแล้งในทุกลุ่มน้ําโดยเฉพาะพื้นที่นอก
เขตชลประทาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

- การเกิดอุทกภัยรุนแรงโดยเฉพาะลุ่มน้ํายม ปิงตอนบน น่าน 
เจ้าพระยา ตาปี ทะเลสาบสงขลา เกิดเป็นประจํา 

 

- เกิดน้ําเสียในพื้นที่ชุมชนและปากแม่น้ําเจ้าพระยา ท่าจีน 
บางปะกงและแม่กลอง  

 

- ต้นน้ําลําธาร แหล่งน้ําพื้นที่ชายฝั่งทะเลและถิ่นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์และพรรณพืชถูกบุกรุกทําลายอย่างต่อเนื่อง 

 

- น้ําท่วมและโคลนถล่มบนพื้นที่ลาดชันสูง  
สถานการณ์ภายนอก 
โอกาส 

 

๑. มีแหล่งน้ํานานาชาติซ่ึงสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ๑. กําหนดนโยบายและดําเนินการให้เกิดความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการใช้ประโยชน์ลําน้ํานานาชาติ 

๒. มีพื้นที่ซ่ึงยังสามารถนํามาใช้พัฒนาแหล่งน้ําได้อีกมาก อาทิ ลุ่ม
น้ํายม ลุ่มน้ําน่าน และลุ่มน้ําแม่กลอง เป็นต้น 

๒. ศึกษาและพัฒนาเพื่อความสมดุลของปริมาณน้ําเก็บ
กักในแต่ละลุ่มน้ํา 

๓. ราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงมากขึ้นทําให้การพัฒนาเขื่อนอเนกประสงค์
ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้น 

๓. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ําร่วมกันทั้งด้านพลังงาน 
การขนส่งและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

๔. มีระบบโลจิสติกท่ีสนับสนุนการขนส่งทางน้ํา 
๕. มีแหล่งท่องเที่ยวใช้พื้นที่อ่างเก็บน้ํา/ลําน้ํามากขึ้น 
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การวิเคราะห์สถานการณ์ แนวทางการใช้ประโยชน์จุดแข็งหรือลดจุดอ่อน 

ภาวะคุกคาม  
๑. การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอ้มโลกส่งผล

ให้เกิดความแห้งแล้งและปริมาณน้ําเปลี่ยนแปลงจนคาดคะเนได้
ยาก 

๑.๑  การร่วมเป็นภาคีนานาชาติด้านการอนุรักษ์ 
สิ่งแวดล้อม 
๑.๒  การเพิ่มภูมิคุ้มกันโดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้/ป่าอนุรักษ์ 

๒. ประเทศไทยมีศักยภาพด้านน้ําตํ่ากว่าประเทศ 
คู่แข่งด้านการเกษตร เช่น สหรัฐและเวียดนาม เป็นต้น 

๒. การกําหนดพื้นที่ชลประทานที่มีศักยภาพในการ 
แข่งขันเชิงคุณภาพ/ปริมาณ ผลผลิต 

๓. การเติบโตของประชากร การท่องเที่ยว การตั้งถิ่นฐานและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจทําให้เกิดภาวะกดดันด้านการใช้น้ําเพิ่มขึ้น 

๓. กําหนดนโยบายประชากรโดยใช้น้ํา และโครงสร้าง 
พื้นฐานอื่นๆ เป็นตัวควบคุมการปฏิบัติตามผังเมือง 

๔. การขยายพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังโดยไม่มีขอบเขต จะทําให้ปัญหา
ขาดแคลนน้ําในฤดูแล้งเป็นปัญหาถาวรและส่งผลกระทบให้เกิด
การขยายทั้งปริมาณและพื้นที่น้ําเสีย 

๔. กําหนดและควบคุมการขยายพื้นที่ชลประทานให้
สอดคล้องกับศักยภาพของลุ่มน้ํา 

๕. มีปัญหาขัดแย้งในสังคมเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ําและการแย่งใช้
น้ําของภาคส่วนการใช้น้ําต่างๆ 

๕. องค์กรหลักต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดขึ้น
และสามารถลดความขัดแย้งเรื่องการใช้น้ําหรือเรื่องที่
เกี่ยวข้องกับน้ํา 

 
๕.๑๐ การวิเคราะห์รา่งพระราชบญัญัติทรพัยากรน้ํา พ.ศ. …… 
 
              ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. …… จัดทําโดยคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา
การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา สภาผู้แทนราษฎร ปี ๒๕๕๔ ซึ่ง
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพส่วนของบุคลมาตรา ๒๙ 
ประกอบด้วยมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยบัญญัติให้
กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ซึ่งร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 
……………………. มีสาระสําคัญที่บัญญัติถึง การกําหนดแหล่งน้ําสาธารณะ สิทธิในน้ํา องค์กรบริหารจัดการ
น้ํา นโยบายทรัพยากรน้ํา การจัดสรรน้ําและการใช้น้ํา การบริหารจัดการน้ําในสภาวะวิกฤต การอนุรักษ์
และการพัฒนาทรัพยากรน้ํา การควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้ํา ความรับผิดทางแพ่ง บทกําหนดโทษ
และบทเฉพาะกาล มีทั้งหมด ๑๐ หมวด ประกอบด้วย 
หมวดที่ ๑ : แหล่งน้ําสาธารณะ ประกอบด้วย มาตรา ๖ และมาตรา ๗ 
หมวดที่ ๒ : สิทธิในน้ํา ประกอบด้วย มาตรา ๘ ถึง มาตรา ๑๐  
หมวดที่ ๓ : องค์กรบริหารจัดการน้ํา 
               ส่วนที่ ๑ : คณะกรรมการนโยบายทรัพยากรน้ําแห่งชาติ(กนช.) ประกอบด้วย มาตรา ๑๑ ถึง
มาตรา ๒๑ มีนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
               ส่วนที่ ๒ : คณะกรรมการอํานวยการทรัพยากรน้ํา ประกอบด้วย มาตรา ๒๒ ถึงมาตรา ๒๕ 
มีเลขาธิการกนช. เป็นประธาน 
               ส่วนที่ ๓ : ลุ่มน้ําและคณะกรรมการลุ่มน้ํา ประกอบด้วย มาตรา ๒๖ ถึงมาตรา ๓๑ โดยให้
กนช.แต่งต้ังคณะกรรมการลุ่มน้ํา 
               ส่วนที่ ๔ : องค์กรผู้ใช้น้ํา ประกอบด้วย มาตรา ๓๒ ถึงมาตรา ๓๔ โดยที่กลุ่มผู้ใช้น้ําสามารถ
จดทะเบียนเป็นองค์กรผู้ใช้น้ําได้และมีฐานะเป็นนิติบุคล  
               ส่วนที่ ๕ : กองทุนทรัพยากรน้ํา ประกอบด้วย มาตรา ๓๕ ถึงมาตรา ๓๗  
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หมวดที่ ๔ : นโยบายทรัพยากรน้ํา ประกอบด้วย มาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ 
หมวดที่ ๕ : การจัดสรรน้ําและการใช้น้ํา ประกอบด้วย มาตรา ๔๐ ถึงมาตรา ๔๔ 
หมวดที่ ๖ : การบริหารจัดการน้ําในสภาวะวิกฤต ประกอบด้วย มาตรา ๔๕ ถึง มาตรา ๕๑  
หมวดที่ ๗ : การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ํา ประกอบด้วย มาตรา ๕๒ ถึงมาตรา ๕๘ 
หมวดที่ ๘ : การควบคุมและตรวจตราทรัพยากรน้ํา ประกอบด้วย มาตรา ๕๙ และ มาตรา ๖๐ 
หมวดที่ ๙ : ความรับผิดทางแพ่ง ประกอบด้วย มาตรา ๖๑ ถึงมาตรา ๖๔ 
หมวดที่ ๑๐ : บทกําหนดโทษ ประกอบด้วย มาตรา ๖๕ ถึงมาตรา ๗๑ 
บทเฉพาะกาล ประกอบด้วย มาตรา ๗๒ ถึงมาตรา ๗๖ 
 ซึ่งจากการวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ……  สรุปได้ว่า ร่างพระราชบัญญัติฯ
นี้มีบทบัญญัติที่ครอบคลุมเหมาะสําหรับใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําให้มี
ประสิทธิภาพ มีการกําหนดและบัญญัติไว้ว่าแหล่งน้ําสาธารณะเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สิทธิในน้ํา
เพื่อการดํารงชีพ อุปโภคบริโภคในครัวเรือน การเกษตรกรรมหรือการปศุสัตว์เพื่อการยังชีพเป็นสิทธิขั้น
พ้ืนฐานของประชาชน องค์กรบริหารจัดการน้ําที่ประกอบด้วย คณะกรรมการนโยบายทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ(กนช.) คณะกรรมการอํานวยการทรัพยากรน้ํา คณะกรรมการลุ่มน้ํา องค์กรผู้ใช้น้ําและกองทุน
ทรัพยากรน้ํา นโยบายทรัพยากรน้ําที่กนช.ต้องจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศทุก 
๕ ปี การจัดสรรน้ําและการใช้น้ําให้คํานึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ใช้น้ําและการใช้น้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศ
เป็นลําดับแรก การใช้น้ํามีสองประเภท ประเภทแรก การใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
การเกษตรกรรม การปศุสัตว์ หรือกิจการขนาดเล็ก รวมท้ังการใช้น้ําตามจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น ไม่
ต้องขออนุญาตใช้น้ําและไม่จัดเก็บค่าใช้น้ํา ประเภทที่สอง การใช้น้ําเพื่อกิจการขนาดใหญ่ที่ใช้น้ําปริมาณ
มาก เช่น การเกษตรกรรมหรือการปศุสัตว์เพื่อการพาณิชย์ขนาดใหญ่ การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว 
การผลิตพลังงานไฟฟ้า การประปาหรือการใช้น้ําอันอาจก่อให้เกิดผลกรทบข้ามลุ่มน้ําหรือครอบคลุมพ้ืนที่
อย่างกว้างขวางตามประเภทและขนาดที่กําหนดไว้ในกฎกระทรวง ต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ลุ่มน้ําหรือกนช.แล้วแต่กรณี การบริหารจัดการน้ําในสภาวะวิกฤตให้คณะกรรมการลุ่มน้ําจัดเตรียม
แผนการบริหารจัดการน้ําในสภาวะวิกฤตแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขึ้นล่วงหน้าทั้งกรณี
ที่คาดหมายได้และกรณีฉุกเฉิน  การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้ํา การควบคุมและตรวจตรา
ทรัพยากรน้ําปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ในเวลาระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกได้ ความรับผิด
ทางแพ่ง บทกําหนดโทษ ต้ังแต่ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖ เดือน ปรับไม่เกิน ๖ หมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ ถึงต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑๐ ปี ปรับไม่เกิน ๑ ล้านบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 

 ๕-๔๔  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๕.๑๑ การวิเคราะห์โครงสร้างระบบบริหารจัดการด้านน้าํแบบ Ministry-like ของสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 
            จากรายงานผลการศึกษาบทบาท ภารกิจและการจัดโครงสร้างองค์กรด้านน้ําในภาพรวมของ
ประเทศ โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กําหนดให้ม ี
กระทรวงทรัพยากรน้ํา เป็นหน่วยงานบังคับบัญชาสูงสุด มีสํานักงานปลัดกระทรวง เป็นหน่วยงานอิสระ
ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ภายในกระทรวงประกอบด้วยสายงานหลัก ๕ สายงาน มี
รายละเอียด ดังนี้    
 สายงานด้านนโยบายและแผน ประกอบด้วยหน่วยงานระดับเอก ได้แก่ หน่วยงานองค์ประกอบ
ด้านนโยบายและแผน หนว่ยงานองค์ประกอบด้านกํากับ-ดูแล หน่วยงานองค์ประกอบการประเมินผล 
และหน่วยงานองค์ประกอบการประสานงานภาคเอกชน ซึ่งทําหน้าที่ประสานงานกับคณะกรรมการลุม่น้ํา 
องค์กรอิสระ หน่วยงานเอกชนที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานระดับโท ได้แก่ หน่วยงานองค์ประกอบบุคลากร 
และหน่วยงานองค์ประกอบประสานงานต่างประเทศ 
 สายงานด้านน้ําปัจจัยพ้ืนฐาน ประกอบด้วย หน่วยงานองค์ประกอบระดับโท ๓ หนว่ยงานคือ 
หน่วยงานองค์ประกอบการพัฒนาควบคุมน้ํา หน่วยงานองค์ประกอบการพัฒนาบรรเทาภัย และ
หน่วยงานองค์ประกอบการประปาอุปโภคบริโภค  และหน่วยงานระดับตรี ๒ หน่วยงานคือ หน่วยงาน
องค์ประกอบการพัฒนาน้ําเอนกประสงค์ และหน่วยงานองค์ประกอบด้านน้ําบาดาล  
 สายงานด้านน้ําปัจจัยการผลติ ประกอบด้วย หน่วยงานองค์ประกอบระดับตรี ๓ หน่วยงาน คือ 
หน่วยงานองค์ประกอบด้านน้ําเกษตรจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานองค์ประกอบด้านน้ํา
อุตสาหกรรมจากกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานองค์ประกอบด้านน้ําผลิตพลังงานจากกระทรวง
พลังงาน และมีหน่วยงานองค์ประกอบระดับจัตวาคือ หน่วยงานองค์ประกอบด้านน้ําเพื่อคมนาคมจาก
กระทรวงคมนาคม  
 สายงานด้านบริหารน้ํา ประกอบด้วยหน่วยงานองค์ประกอบระดับโท ๒ หน่วยงาน คือ ๑)  
หน่วยงานองค์ประกอบการจัดการน้ํา มีหน่วยงานในสังกัดโดยตรงระดับจัตวา คือ หน่วยงานจัดการน้ํา
ระดับท้องถิ่น และ ๒) หน่วยงานองค์ประกอบการจัดการภัย มีหน่วยงานในสังกัดโดยตรงระดับจัตวา คือ 
หน่วยงานจัดการภัยระดับท้องถิ่น นอกจากนี้หน่วยงานองค์ประกอบด้านการบริหารน้ํายังประกอบไปด้วย
หน่วยงานองค์ประกอบระดับตรีคือ หน่วยงานองค์ประกอบด้านฝนหลวง และ หนว่ยงานองค์ประกอบ
ระดับจัตวาคือ หน่วยงานองค์ประกอบด้านน้ําเพื่อนันทนาการจากกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  
 สายงานด้านน้ําสภาพแวดล้อม ประกอบด้วยหน่วยงานองค์ประกอบระดับโทคือ หน่วยงาน
ประกอบด้านคุณภาพน้ํา และหน่วยงานองค์ประกอบระดับตรีคือ หน่วยงานองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งทั้งสององค์ประกอบนี้ย้ายสังกัดมาจาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงสร้างระบบ
บริหารจัดการด้านน้ําแบบ Ministry-like ดังกล่าวแสดงดังรูปข้างล่าง  
 ซึ่งจากการวิเคราะห์โครงสร้างของกระทรวงทรัพยากรน้ําจากการศึกษาดังกล่าวพบว่า ต้องมีการ
รวมหน่วยงานจากระทรวงต่างๆที่มีภารกิจเหมือนกันเข้ามาอยู่ด้วยกัน เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําเป็นไปอย่างมีเอกภาพ ที่ปรึกษาเห็นด้วยกับโครงสร้างของกระทรวงทรัพยากรน้ํา และคิดว่าจะเป็น
ประโยชน์กับประเทศชาติ 
  
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ                                                    รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๕ ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ ๒๐ ปี 
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กระทรวงทรพัยากรน้ํา 

สํานักงานปลัดกระทรวง 

นโยบายและแผน น้ําปัจจัยพื้นฐาน น้ําปัจจัยการผลติ บริหารน้ํา น้ําสภาพแวดล้อม 

นโยบายและแผน 

กํากับดูแล 

ประเมิน 

บุคลากร 

คกก.ลุ่มน้ํา 

ประสานภาคเอกชน 

ต่างประเทศ 

องค์กรอิสระ 

พัฒนาน้ําเอนกประสงค์ 

พัฒนาควบคุมน้ํา 

พัฒนาบรรเทาภัย 

ประปาอุปโภคบริโภค 

นํ้าบาดาล 

นํ้าเกษตร 

จัดการน้ํา จัดการภัย 

จัดการน้ําระดับท้องถิ่น จัดการภัยระดับท้องถิ่น 

ฝนหลวง นํ้าเพื่อ 
นันทนาการ 

กระทรวง
ทรัพยากรฯ 

กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงพลังงาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กระทรวงเกษตรฯ 

กระทรวงท่องเที่ยวฯ 

นํ้าอุตสาหกรรม 

นํ้าเพื่อคมนาคม 

นํ้าผลิตพลังงาน 

สิ่งแวดล้อม 

คุณภาพน้ํา 



บทที่ ๖ 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บทที่ ๖ 
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 

 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ จะต้องพิจารณาหลาย
มิติ เช่น การจัดวางพื้นฐานการพัฒนาที่ย่ังยืน การบรรเทาภัยจากน้ํา การพัฒนาร่วมกันและการพัฒนา
องค์กรให้เข้มแข็ง มีดุลยภาพทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม โดยคํานึงถึงขีดจํากัดของ
ทรัพยากรน้ํา การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล มีการสงวน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างยาวนาน และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการ
ขยายตัวอย่างมีคุณภาพ รวมถึงมีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ดังนั้นจึงต้องมีการ ทบทวน
แผนและนโยบายที่มีสาระสําคัญเกี่ยวเนื่องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เพื่อ 
 
 ๑. ให้เข้าใจภาพรวม แนวความคิดการพัฒนาแบบบูรณาการไปสู่ความย่ังยืนในอนาคต 
 ๒. ให้เข้าใจประเด็นนโยบายองค์กรและแผนงานทรัพยากรน้ําของประเทศ 
 ๓. ให้เข้าใจปญัหาและยุทธศาสตร์ที่กําหนดในระดับท้องถิ่น/ลุ่มน้ํา/กลุ่มลุ่มน้ํา/ประเทศ 
 
 จากนั้นจึงดําเนินกิจกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และกลยุทธ์ระดบัลุ่มน้ํา ประกอบด้วย 
 ๑. กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๒. กําหนดเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
 ๓. กําหนดกลยุทธ์หลักทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในภาพรวม
ของประเทศ 
 ๔. กําหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 ๕. เสนอแผนงาน/โครงการ และงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 
 

๖.๑ กรอบและทศิทางการบริหารจัดการน้าํในอนาคต 
 
๖.๑.๑ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําตามแผนบริหารราชการแผ่นดิน ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๘) 

 แผนบริหารราชการแผ่นดินในช่วงปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ได้แบ่งการดําเนินการเป็น ๒ ระยะ คือ ระยะ
เร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรกและระยะการบริหารราชการ ๔ ปีของรัฐบาล เพื่อให้มีการพัฒนา
อย่างมีคุณภาพ สมดุล ย่ังยืน และมีภูมิคุ้มกันตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ําดังต่อไปนี้ 

 
๑) ยุทธศาสตร์นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก ได้แก่ นโยบายส่งเสริมให้มีการ

บริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน  
๒) นโยบายที่จะดําเนินการภายในช่วงระยะ ๔ ปี ประกอบด้วย 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๒.๑) ยุทธศาสตร์นโยบายเศรษฐกิจ ได้แก่ การขยายการให้บริการน้ําสะอาดเพื่อการ
อุปโภค บริโภค ให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพ้ืนที่ และสร้างการเข้าถึงบริการน้ําสะอาดอย่างเท่าเทียมกัน
ทั่วประเทศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 ๒.๒) ยุทธศาสตร์นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 

           (๑) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า  
           (๒) อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
           (๓) ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ  
           (๔) สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
           (๕) ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตสํานึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
           (๖) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการ  
            (๗) สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบ

จากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ  
         (๘) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 
๖.๑.๒ การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  
 
 แนวคิด ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.
๒๕๕๕-๒๕๕๙) ได้กําหนดหลักการ แนวคิด และยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ดังนี้ 
 - อัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวปฏิบัติ 
 - ยึด “คนเป็นศนูย์กลางของการพัฒนา” 
           -    และ “สรา้งสมดลุการพฒันา”  
 - เป็นแผนยุทธศาสตร์วางทิศทางการปรับตัวของประเทศในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี 
 - เน้นกระบวนการมีส่วนรวมของทุกภาคีการพัฒนา 
 

         วิสัยทัศน ์
          “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เปน็ธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลีย่นแปลง” 
             
        พันธกิจ 
           - สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง
ทางสังคมที่มีคณุภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง
เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม 
     - พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคณุธรรม เรียนรูต้ลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

           - พัฒนาฐานการผลติและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ภูมิปัญญา สรา้งความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
           - สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
       วัตถุประสงค ์
 (๑) เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
 (๒) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุม่วัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 
จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
 (๓) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ
เครือข่ายด้านการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาค
อาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นําไปสู่การ
เป็นสังคมคาร์บอนต่ํา 
 (๔) เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มัน่คงของการพัฒนาประเทศ 
 
 เป้าหมายหลัก 
 (๑) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง 
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันไม่ตํ่ากว่า ๕.๐ คะแนน 
 (๒) คนไทยมีการเรยีนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรมและสถาบันทาง
สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
 (๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความสําคัญกับการ
เพิ่มผลิตภาพรวมไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ 
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มสีัดสว่นไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ ๔๐.๐ 
 (๔) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
            
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
 (๑) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
 (๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  
 (๓) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
 (๔) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
 (๕) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม  
 (๖) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๖.๒ การวิเคราะหส์ถานการณเ์พื่อกําหนดประเด็นยทุธศาสตร์ 
  
๖.๒.๑ สถานการณ์ทรัพยากรน้ําในภาพรวม  
 
 ในปัจจุบันสถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ํามีปัญหาเกิดขึ้นมากและรุนแรงขึ้นโดยลําดับ เนื่องจาก
ความเจริญเติบโตของประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง ทําให้เกิด
ปัญหาน้ําท่วม ดินถล่ม น้ําแล้ง และการเกิดปัญหาด้านคุณภาพน้ําในพื้นที่ชุมชนเมือง พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
และพื้นที่เกษตร โดยสรุปประเด็นปัญหา (ประเมินตามสภาวะปัจจุบัน) ในด้านต่างๆ มีดังนี้ 
 ๑) ประเทศไทยมีปริมาณน้ําท่าเฉลี่ย ๓,๔๕๗ ลบ.ม.ต่อคนต่อปี(แบ่งเป็นปริมาณน้ําท่าฤดูฝนเฉลี่ย 
๒,๘๘๖ ลบ.ม.ต่อคนต่อปีและปริมาณน้ําท่าฤดูแล้งเฉลี่ย ๕๗๑ ลบ.ม.ต่อคนต่อปี) โดยสามารถเก็บกักน้ําไว้
ได้เฉลี่ย ๑,๒๐๕ ลบ.ม.ต่อคนต่อปี ซึ่งคิดเป็น ๓๔.๘๕ เปอร์เซ็นต์ ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ยของภูมิภาคและใช้
เพื่อการเกษตรมากกว่าร้อยละ ๗๕ ในปี พ.ศ. ๒๕๗๐ จะมีประชากร ๗๐.๖๓ ล้านคน ประเทศไทยจะต้อง
ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําในอนาคตแน่นอน 
 ๒) การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในประเทศ ดําเนินการได้ช้ามากเฉลี่ยแล้วใช้เวลาต้ังแต่เริ่ม
ศึกษาจนพัฒนาแล้วเสร็จเฉลี่ยประมาณ ๑๕ ปี มีแนวโน้มชัดเจนว่าจะมีข้อติดขัดในประเด็นการศึกษา
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมมากขึ้น และรุนแรงขึ้น 
 ๓) พ้ืนที่ต้นน้ําลําธารเสื่อมโทรม จากการทําลายป่าต้นน้ําลําธาร เป็นเหตุให้พ้ืนที่ต้นน้ําซึ่งเป็น
แหล่งกําเนิดน้าํ ไมม่ีป่าดูดซบัน้ําหรือชะลอน้ําฝนใหซ้ึมลงไปเก็บกักไว้ในชอ่งว่างของดินได้มากเหมือนแต่ก่อน 
ต้นน้ําลําธารจึงไมม่ีน้ําหล่อเลี้ยงลําน้ําในช่วงฤดูแล้ง 
 ๔) การบุกรุกแหลง่น้ําธรรมชาติเพื่อการเกษตรและที่อยู่อาศัยของชุมชน ทําให้ขาดแหล่งเก็บกัก
น้ําในการที่จะช่วยบรรเทาปัญหาน้ําท่วมและเป็นแหล่งน้าํอุปโภคบริโภคและการเกษตรของชุมชน การปลูก
บ้านเรือนกีดขวางทางน้ําทําให้เกิดอุทกภัย ที่ทําให้เกิดความรุนแรงและเสียหายเป็นอันมาก 
 ๕) การเกิดอุทกภัย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของโลก ส่ง 
ผลทําให้ฝนตกมากในบางพื้นที่จนเกิดอุทกภัยรุนแรงในประเทศ เช่น ในภาคเหนือและภาคกลางในปี พ.ศ. 
๒๕๕๔ เป็นต้น โดยพ้ืนที่วิกฤตที่มีปัญหาอทุกภัยและเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ส่วนใหญ่อยู่ในลุม่น้ําปิง ลุ่ม
น้ํายม ลุม่น้ําน่าน ลุ่มน้ําชี ลุม่น้ํามูล ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ลุ่มน้ําท่าจีน ลุม่น้าํป่าสัก ลุ่มน้ําปราจีนบุรี ลุม่น้ําบาง
ปะกง ลุ่มน้ําตาปี ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ําปัตตานี และลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก  
 ๖) การเกิดภัยแล้ง ในบางปีที่เกิดฝนตกน้อยอันเนื่องมาจากอิทธิพลของการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของโลก ทําให้เกิดการขาดแคลนน้ํา ซึ่งมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากขึ้นใน
หลายพื้นที่  โดยเฉพาะการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และเริ่มมีการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งทําให้ภาพรวมการ
ขาดแคลนน้ํามีความรุนแรงขึ้น และเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางทุกภาคส่วนกิจกรรม พ้ืนที่วิกฤตที่มีปัญหาขาด
แคลนน้ําและเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ํามูล ลุ่มน้ํายม และลุ่มน้ําภาคตะวันออก 
 ๗) ขาดการจัดระเบียบและการกําหนดเขตการใช้ที่ดินประเภทต่างๆในผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ   
เพื่อกําหนดกรอบการเจริญเติบโตที่เหมาะสม ทั้งพื้นที่อยู่อาศัย พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่อุตสาหกรรม พ้ืนที่
อนุรักษ์ ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจร ปัญหามลภาวะจากโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาน้ําท่วม ปัญหา
สภาวะแวดล้อมเสื่อมโทรม ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๘) ปัญหาน้ําเสีย ที่มีความรุนแรงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณเมืองใหญ่ พ้ืนที่ใกล้ปากแมน่้ําและ
ชายฝั่งทะเล รวมทั้งในแหล่งน้ําตามธรรมชาติ 
 ๙) นโยบายและแผนหลักการจัดการทรัพยากรน้ําของรัฐบาลแต่ละสมัย ไม่มีความชัดเจนและไม่
ครอบคลุม ในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกัน ขาดความต่อเนื่อง การกําหนดนโยบายและแผนการจัดการด้าน
ทรัพยากรน้ําจํากัดอยู่ในวงแคบ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะพื้นที่ไม่มีการดําเนินการแบบองค์รวมทั้งระบบลุ่มน้ํา 
 ๑๐) องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ํามีหน่วยงานเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ขาดเอกภาพและการ
บริหารจัดการร่วมกันแบบบูรณาการ ไมม่ีหน่วยงานใดรับผิดชอบกําหนดทิศทางการบริหารจัดการให้เป็น
เอกภาพและมีกรอบแผนที่ชัดเจน 
 ๑๑)  กระบวนการจัดการที่ยังขาดประสิทธิภาพ ขาดองค์กรหลักในการกาํหนดและประสานงาน
เพื่อให้มีการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ เช่น การจัดสรรน้ํา การจัดหาน้ําเพื่อแก้ปัญหาภัยแลง้ การ
แก้ปัญหาอุทกภัย และปัญหาน้ําเสีย เป็นต้น  
 ๑๒)  ปัญหาด้านงบประมาณ ในการจดัทํางบประมาณของประเทศเป็นไปในลักษณะของการ
จัดสรรงบประมาณรายกระทรวง ทบวง กรม ซึ่งเป็นการพิจารณางบประมาณโดยยึดพ้ืนฐานจากแนวคิด
ระดับกรมไม่ได้คิดถึงปัญหา จึงขาดการประสานงานหรือไม่ประสานแผนปฏิบัติการอยา่งจริงจัง ทําให้การ
แก้ไขปัญหาเปน็ไปอย่างไม่สมบูรณ์ หรือปัญหาบางอย่างไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง เพราะงบประมาณมีการ
กระจายมาก 
 ๑๓)  ปัญหาด้านกฎหมาย เนือ่งมาจากบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ํามีอยู่อย่างกระจัดกระจาย กฎหมายบางฉบับเกี่ยวข้องกับเรื่องน้ําโดยตรง แต่บางฉบับไม่ค่อย
เกี่ยวข้องมากนัก จึงทําให้เกิดปัญหาและอปุสรรคทางกฎหมาย เป็นเหตุให้การจัดการทรัพยากรน้ําไม่บรรลุ
ความสําเร็จตามเป้าหมาย 
 ๑๔)  ปัญหาการไมส่ามารถบังคับใช้กฎหมาย พระราชบัญญัติ ข้อกําหนด มาตรการ และนโยบาย
การพัฒนาพื้นที่ตามท่ีผังเมืองกําหนดไว้ได้อย่างจริงจัง  ไม่ทันต่อสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให้ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึน้ได้ รวมทั้งกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทําให้การ
บังคับใช้กฎหมายไม่มีประสิทธิภาพ 
 ๑๕) การเพิ่มมูลค่าน้ํา 
 ๑๖)  มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนา การจัดสรรน้ําต้นทุน การ
บรรเทาภัยและการบริหารจัดการ โดยใช้ขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นธรรมและยั่งยืน 
 ๑๗) มี พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ําและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ําเพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับการบริหาร
จัดการน้ําอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
 
  สรุปว่าในการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ําทั้งในด้านน้ําแล้ง น้ําท่วม คุณภาพน้ําและการ
บริหารจัดการนั้น นอกจากมีข้อจํากัดด้านปริมาณน้ําฝน ปริมาณน้ําท่าตามธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมของโลก ที่ทําให้เกิดฝนตกรุนแรง และฝนตกน้อยกว่าปกติในบางปี ซึ่งทํา
ให้เกิดปัญหาทรัพยากรน้ํา ในส่วนของการบริหารจัดการน้ํายังมีปัญหาสําคัญด้านต่างๆ ที่ควรพิจารณาดังนี้ 
 
  ๑. ด้านภัยแล้ง ปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม  
และการเกษตร มีแนวทางและมาตรการสําคัญที่ควรพิจารณาในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
   • การจัดหาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค ในระดับหมู่บ้านอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   • การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา 
   • การปรับปรุงระบบชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
   • การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางและขนาดใหญ่เพื่อเก็บกักน้ําสําหรับการ
อุปโภคบริโภคในชุมชนเมืองขนาดใหญ่ รวมทั้งน้ําเพื่อการท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   • การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่ง 
ท่องเที่ยวทางภาคใต้ ภาคตะวันตกและภาคตะวันออก 
   • การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมในพื้นที่
ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
   • การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาค
ตะวันตกและภาคใต้ 
   • การเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนในลุ่มน้ํา โดยการผันน้ําระหว่างลุ่มน้ํา 
 
  ๒. ด้านน้ําท่วม ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่เขตเศรษฐกิจชุมชนเมืองที่สําคัญ พ้ืนที่เกษตรกรรม 
รวมทั้งปัญหาน้ําหลากและดินโคลนถล่มที่ก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอันมาก มีแนวทางและมาตรการ 
ที่สําคัญในการแก้ไขปัญหาดังนี้ 
   • การป้องกันและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ําให้คงสภาพนิเวศป่าให้สมบูรณ์ 
   • การฟื้นฟูแหล่งน้ํา ทางน้ําและพื้นที่ชุ่มน้ํา 
   • การจัดการด้านการใช้ที่ดินในผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
   • การปรับรูปแบบการเกษตรและการใช้พ้ืนที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ํานอง 
   • การกําหนดและควบคุมทางระบายน้ําหลากตามธรรมชาติ 
   • การกําหนดเขตแม่น้ํา ลําน้ํา และควบคุมการก่อสร้างในพื้นที่รับน้ําหลาก 
   • การพัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ํา และระบบระบายน้ํา 
   • การพัฒนาและปรับปรุงทางผันน้ําหลาก 
   • การป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญ 
   • การจัดการข้อมูลและการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
                     
  ๓. ด้านน้ําเสีย ปัญหาน้ําเสียจากแหล่งชุมชน อุตสาหกรรม และการใช้สารเคมีภาค
การเกษตร มีแนวทางและมาตรการที่สําคัญที่ควรพิจารณาในการแก้ไขปัญหาดังนี้ 
   • การจัดสรรน้ําเพื่อรักษาระบบนิเวศวิทยาทางน้ําในลุ่มน้ําที่มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ 
   • การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
   • การปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย 
   • การจัดการกับแหล่งกําเนิดน้ําเสีย 
   • การก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ๔. ด้านการบริหารจัดการน้ํา ปัญหาการขาดเอกภาพและเป้าหมายร่วมกันในการบริหาร 
จัดการน้ํา มีแนวทางและมาตรการที่สําคัญที่ควรพิจารณาในการแก้ไขปัญหาดังนี้ 
   • ปรับปรุงโครงสร้าง หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ํา 
   • การออกพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 

• การออกพระราชบัญญัติคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม 
   • การปรับปรุงกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับน้ํา 
   • การเพิ่มขีดความสามารถองค์กรในด้านทรัพยากรน้ํา ทั้งระดับประเทศ ระดับลุ่มน้ํา 
และระดับท้องถิ่น 
   • การกระจายอํานาจความรับผิดชอบให้องค์กรระดับลุ่มน้ํา 
   • การจัดต้ังองค์กรสําหรับการบริหารจัดการในยามวิกฤต 
   • การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
   • การจัดต้ังกองทุนน้ํา 
   • โครงการวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืน 
 
 
๖.๒.๒ การกําหนดประเด็นยทุธศาสตร์ทรัพยากรน้ํา 
 
 การกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การวางโครงสร้างความคิดที่จะนําไปสู่การสร้างยุทธศาสตร์ให้
สอดคล้องสนองรับสถานการณ์ทรัพยากรน้ําในภาพรวมของประเทศ โดยพิจารณาจากหลักการ นโยบาย 
แผนงานระดับชาติ ภารกิจองค์กรหลักและองค์กรอื่นที่มีพันธกิจเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
 ๑) การพัฒนาแบบมีคุณภาพและยั่งยืน 
 ๒) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
 ๓) วิสัยทัศน์และนโยบายน้ําแห่งชาติ 
 ๔) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)   
 ๕) ประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรหลัก ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ํา และกรมชลประทาน 
  
 จากการพิจารณาแต่ละประเด็นดังกล่าวข้างต้น เมื่อพิจารณาองค์กรหลัก ทั้ง ๒ ส่วนแล้ว เห็นว่า  
มีประเด็นหลักที่สําคัญชัดเจนสอดคล้องกัน คือ ประเด็นการบริหารจัดการ ส่วนประเด็นที่แตกต่างก็เป็น
เรื่องของภารกิจที่แต่ละหน่วยงานต้องรับผิดชอบ เมื่อพิจารณาดูประเด็นยุทธศาสตร์ของทั้งสององค์กรใน
ภาพรวมยังไม่สอดคล้องกับนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกหลายประเด็น ที่สําคัญ
ก็คือขาดความชัดเจนในการขจัดปัญหาที่เกิดขึ้นดังที่ได้ประมวลเสนอสถานการณ์ในภาพรวม และผลการ
วิเคราะห์สถานการณ์ภายนอก-ภายใน ดังนั้นจึงได้เสนอให้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่น่าจะ
ตอบสนองสถานการณ์ และปัญหาทรัพยากรน้ําในภาพรวมได้ดังตารางที่ ๖.๒-๑ 
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 ๖-๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๖.๒-๑  ลักษณะและประเดน็ยุทธศาสตรท์รัพยากรน้ํา 
ลักษณะ 

ยุทธศาสตร ์
ประเดน็ยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาแหล่ง
น้ําและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
โครงการที่ย่ังยืน 

๑. การบรรเทาภัยแล้ง  
๒. การพัฒนาแหล่งน้ําตามศักยภาพของลุ่มน้ํา 
๓. การฟื้นฟู/พัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติ แหล่งน้ําท้องถิ่นและในไร่นา 
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ําและการระบายน้ํา 
๕. การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการเดิม 

 ๖. การปรับสัดส่วนการใช้น้ําภาคเกษตรให้สมดุลกับการใช้น้ําด้านอื่น ๆ 
ยุทธศาสตร์ 
การบรรเทาภัย 
ที่เกิดจากน้ํา 

๗. การบรรเทาอุทกภัย 
๘. การอนุรักษแ์ละฟื้นฟูป่าต้นน้ํา 
๙. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ําด้วยการบริหารความ
เสี่ยง 

 ๑๐. การจัดการด้านการใช้ที่ดินในผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑๑. การปรับรูปแบบการเกษตรและการใชพ้ื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ํานอง 
 ๑๒. การกําหนดและควบคุมทางระบายน้ําหลากตามธรรมชาติ 
 ๑๓. การกําหนดเขตแม่น้ํา ลําน้ํา และควบคุมการก่อสรา้งในพื้นที่รับน้ําหลาก 
 ๑๔. การพัฒนาและปรับปรุงทางผันน้ําหลาก 
 ๑๕. การป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกจิที่สําคัญ 
 ๑๖. การพัฒนา/ปรับปรุงแหล่งน้ํา และระบบระบายน้ํา 
 ๑๗. การบรรเทาภัยน้ําเสีย 
 ๑๘. การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ 
 ๑๙. การจัดการกับแหล่งกําเนิดน้ําเสีย 
 ๒๐. การบําบัดน้ําเสีย 
ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาและใช้
ประโยชน์แหล่งน้ํา
ร่วมกัน 

๒๑. การใช้ประโยชน์น้ําในแม่น้ําระหว่างประเทศ 
๒๒. การจัดการน้ําร่วมกันภายในและระหวา่งกลุ่มลุ่มน้ํา 
๒๓. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ําด้านพลังงาน ขนส่งและท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาองค์กร
และการบริหาร
จัดการ 

๒๔. การพัฒนาองค์กร 
๒๕. การปรับระบบบริหารจัดการให้สอดคลอ้งกับการเปลี่ยนแปลง 
๒๖. การพัฒนาการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

 ๒๗. การพัฒนาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ํา เพื่อการใช้
ประโยชน์และป้องกันภัยพิบัติ 
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 ๖-๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๖.๓ เป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
 
 เพื่อแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําต่างๆ จึงได้กําหนดเป้าหมายในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน 
เพื่อเป็นกรอบในการกําหนดแผนงาน/โครงการต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ํา ให้บรรลุตาม 
เป้าหมายที่กําหนดไว้ โดยได้กําหนดเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ไว้ดังนี้ 
 ๑) ประชากรของประเทศไทยคาดว่าจะมีประมาณ ๗๐ - ๗๕ ล้านคน 
 ๒) พ้ืนที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙ ของพื้นที่ประเทศ (อนุรักษ์ 
คุ้มครองและป้องกันพื้นที่ป่าต้นน้ําลําธารที่เหลืออยู่ ๗๕ ล้านไร่หรือร้อยละ ๒๓.๓๖ ของพื้นที่ประเทศ และ
ใช้แผนเร่งด่วนและแผนระยะยาวในการฟื้นฟูและบริหารจัดการป่าต้นน้ําลําธารที่เสื่อมโทรม ๑๐ ล้านไร่
หรือร้อยละ ๓.๑๒ ของพื้นที่ประเทศ) 
 ๓) พ้ืนที่การเกษตรที่มีความเหมาะสมในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์
ประมาณ ๓๔ ล้านไร่ สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานได้อีก ๑๓ ล้านไร่ ตามศักยภาพนํ้าต้นทุนใน
ประเทศ และพัฒนาเป็นพื้นที่รับประโยชน์ของโครงการขนาดเล็กได้อีก ๕ ล้านไร่ (สามารถพัฒนาเป็นพื้นที่
ชลประทานได้อีก ๑๖ ล้านไร่ เมื่อมีการผันน้ําข้ามลุ่มน้ําและจากนอกประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้ํามูล
และลุ่มน้ําชี)  
 ๔) ปริมาณน้ําที่สามารถควบคุมและปริมาณน้ําท่าใช้ประโยชน์ได้รวมกันเฉลี่ยปีละ ๖๗,๐๐๐ 
ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ ๓๓ ของปริมาณน้ําผิวดินทั้งหมด 
  - ปริมาณน้ําที่ควบคุมได้ในปัจจุบันประมาณเฉลี่ยปีละ                  ๔๐,๐๐๐  ล้าน ลบ.ม. 
  - ปริมาณน้ําตามธรรมชาติที่สามารถใช้ประโยชน์ได้                  ๑๐,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. 
   ในปัจจุบันเฉลี่ยปีละประมาณ  
  - ปริมาณน้ําที่ควบคุมพัฒนาเพิ่มได้อีกเฉลี่ยปีละ                  ๑๓,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. 
  - การจัดการด้านความต้องการเฉลี่ยปีละ  ๔,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. 
 ๕) การนําน้ําใต้ดินมาใช้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ    ๖,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. 
 ๖) ถ้ามีการผันน้ําจากลุ่มน้ําภายในและภายนอกประเทศ ปริมาณเฉลี่ยปีละ ๘,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. 
 ๗) ควบคุมความต้องการใช้น้ําในด้านการเกษตร อุปโภคบริโภค  
  อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว โดยมีการใช้น้ําจากแหล่งต่างๆ ดังนี้ 
  - ใช้น้ําในประเทศเต็มศักยภาพของน้ําผิวดินเฉลี่ยปีละ                  ๖๗,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. 
  - ใช้น้ําในประเทศเต็มศักยภาพทั้งน้ําผิวดินและน้ําใต้ดินเฉลี่ยปีละ   ๗๓,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. 
  - ใช้น้ําในประเทศเต็มศักยภาพและเพิ่มการผนัน้ําเฉลี่ยปีละ            ๘๑,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. 
 ๘) จัดทําโซนนิ่งพื้นที่การเกษตร 
   กําหนดชนิดของพืชที่เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน 
 ๙) พ้ืนที่การเกษตรที่ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทาน ดําเนินการ 
  - พัฒนาระบบเกษตรน้ําฝน และแหล่งน้ําในไร่นา 
  - การปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจทนแล้ง 
  - ปรับระบบการปลูกพืชที่เหมาะสม 
  - สนับสนุนอาชีพนอกภาคการเกษตร 
 ๑๐)  การจัดการน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําต้นทุนในลุ่มน้ํา  
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 ๖-๑๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  พัฒนาหลักเกณฑ์และกลไกในการแลกเปลี่ยนโควต้าการใช้น้ําระหว่างภาคการเกษตรและ
ภาคอุตสาหกรรม โดยทดลองใช้ในลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออกซึ่งมีข้อจํากัดในการหาน้ําต้นทุนเพิ่ม 
  อุตสาหกรรมให้ผลตอบแทนต่อลูกบาศก์เมตรของน้ําและต่อพื้นที่ ๑ ไร่มากกว่าการเกษตร
หลายเท่า เมื่อมีปัญหาการขาดแคลนน้ํา การ Trade น้ําระหว่างภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม จะช่วย
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําในภาคอุตสาหกรรมได้ ซึ่งการปลูกข้าว ๑ ไร่ ได้ผลตอบแทนประมาณ ๔,๐๐๐ 
บาท ไม่ได้หักค่าแรงงานตัวเอง ข้าวนาปรัง ๑ ไร่  ใช้น้ําสุทธิ ๑,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ไร่/ฤดู (รวมน้ําเตรียม
แปลง) คิดประสิทธิภาพ ๖๐ % จะใช้น้ําทั้งหมด ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ไร่ มูลค่าผลประโยชน์จากการใช้
น้ําในการปลูกข้าวนาปรังคือ ๔,๐๐๐/๒,๕๐๐=๑.๖๐ บาท/ลูกบาศก์เมตร (เป็นน้ําที่แปลงนา ซึ่งต้องมี
ค่าใช้จ่ายในการส่งน้ําไปยังโรงงานเพิ่ม แต่คงไม่มาก) ค่าใช้จ่ายระดับนี้ภาคอุตสาหกรรมน่าจะยินดีรับ 
ย่ิงกว่านั้นการงดปลูกข้าวนาปรัง ๑ ไร่ จะมีน้ําเหลือ ๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร สามารถช่วยโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ ๑ ไร่ (โรงงานอุตสาหกรรม ๑ ไร่ ใช้น้ํา ๒๕ ลูกบาศก์เมตร/วัน ช่วงฤดูแล้ง ๑๐๐ วัน ใช้น้ํา 
๒,๕๐๐ ลูกบาศก์เมตร ) 
 ๑๑)  การจัดการและควบคุมการใช้ที่ ดินเพื่อการท่องเที่ยว การจัดการด้านความต้องการ 
ดําเนินการโครงการผันน้ําตามลําดับ เพิ่มน้ําต้นทุนให้สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นเกาะ และพัฒนาหลักเกณฑ์
และกลไกในการแลกเปลี่ยนโควต้าการใช้น้ําระหว่างภาคการเกษตรและภาคการท่องเที่ยว เช่นเดียวกับ
ภาคอุตสาหกรรม (เกาะที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยว มีทรัพยากรน้ําจํากัด ควรสร้างเรือผลิตน้ําจืดจากน้ําทะเล 
แล้วส่งให้เกาะต่างๆ ถ้าไม่สามารถเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนโดยวิธีอ่ืนได้) 
 ๑๒) เพิ่มปริมาณน้ํารักษาระบบนิเวศในลุ่มน้ําที่มีโครงการขนาดใหญ่ให้เพียงพอกับความต้องการ
น้ําขั้นตํ่าในการรักษาระบบนิเวศของลุ่มน้ํา (ระบบนิเวศของแต่ละลุ่มน้ํามีความต้องการน้ําต่างกัน และ
ปริมาณน้ําที่ต้องจัดสรรเพื่อรักษาระบบนิเวศจะอยู่ในช่วงฤดูแล้ง หรือช่วงที่ปริมาณน้ําที่ไหลตามธรรมชาติมี
น้อย) 

๑๓) การแก้ไขบรรเทาปัญหาน้ําท่วม โดยการป้องกันพื้นที่ชุมชนเมือง พ้ืนที่เศรษฐกจิ ไม่ให้น้ําท่วม 
ภายใน ๑๐ ปี ดําเนินการดังนี้ 
    - ป้องกันและฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ําให้คงสภาพนิเวศป่าให้สมบูรณ์ 
    - ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา ทางน้ําและพื้นที่ชุ่มน้ํา 
    - จัดการด้านการใช้ที่ดินในผังเมืองให้มีประสิทธิภาพ 
    - ปรับรูปแบบการเกษตรและการใช้พ้ืนที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับน้ํานอง 
                 - กําหนดและควบคุมทางระบายน้ําหลากตามธรรมชาติ 
     - กําหนดเขตแม่น้ํา ลําน้ํา และควบคุมการก่อสร้างในพื้นที่รับน้ําหลาก 
        - พัฒนา ปรับปรุงแหล่งน้ํา และระบบระบายน้ํา 
                 - พัฒนาและปรับปรุงทางผันน้ําหลาก 
                 - ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจและพื้นที่ชุมชนเมือง 
                 - จัดการข้อมูลและการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
 ๑๔)  ควบคุมคุณภาพน้ําให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน โดยกําหนดให้มีจํานวนแหล่งน้ําที่มีคุณภาพน้ํา 
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมและเสื่อมโทรมมากไม่เกินร้อยละ ๑๕ 
 ๑๕) การเพิ่มมูลค่าน้ํา 
 ๑๖)  มีองค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ ทั้งการพัฒนา การจัดสรรน้ําต้นทุน การ
บรรเทาภัยและการบริหารจัดการ โดยใช้ขบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เป็นธรรมและยั่งยืน 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๑๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๑๗) มี พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ําและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ําเพื่อเป็นเครื่องมือสําหรับการบริหาร
จัดการน้ําอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 
 

๖.๔ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศ 
 

 ในการดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ ได้นําประเด็น 
ยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ กลุ่มไปจัดทํากลยุทธ์ เพื่อเสนอให้พิจารณาหลักการและสาระสําคัญ คือ มาตรการและ
แนวทางปฎิบัติ มีข้อสรุปในการจัดทํายุทธศาสตร์ และกลยุทธ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็น
ระบบ ดังนี้ 
 

 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิม่ประสทิธิภาพโครงการที่ย่ังยืน ประกอบด้วย ๔ กล
ยุทธ์ คือ   
  (๑) การป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู พัฒนา และใช้ประโยชน์แหล่งน้ําธรรมชาติ 
  (๒) การเก็บกักน้ําให้พอเพียงและใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 
     (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม 
  (๔) การสร้างดุลยภาพการใช้น้ําให้ทุกภาคส่วนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
 ๒. ยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ คือ 
  (๕) การป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูป่าไม้ และพื้นที่ต้นน้ําอย่างสมดุลและยั่งยืน 
  (๖) การลดพื้นที่ และความเสียหายจากอุทกภัย 
  (๗) การป้องกัน รักษาและฟื้นฟูคุณภาพน้ําของแหล่งน้ํา 
 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ คือ 
  (๘) การเพิ่มปรมิาณน้ําต้นทุน 
  (๙) การพัฒนาเครือข่ายน้ํา 
  (๑๐) การเพิ่มมูลค่าน้ํา 
 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจดัการ ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ คือ 
  (๑๑) การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม 
  (๑๒) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้และเทคโนโลยี  
 

๖.๕   มาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
 

 ในการจัดทํามาตรการและแนวทางปฏิบัติ ได้ยึดหลักบูรณาการ เพื่อให้กลุ่มภารกิจต่าง ๆ นําไป
ปฏิบัติ หรือปรับปรุงให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคต แต่ควรจะยึดถือเป้าหมาย 
ผลผลิต เป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลงานโดยใช้ดัชนีช้ีวัด ซึ่งได้
นําเสนอไว้ด้วย มาตรการและแนวทางปฏิบัติของ ๑๒ กลยุทธ์ มีดังต่อไปนี้ 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๑๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ การป้องกัน รกัษา ฟื้นฟู พฒันา และใช้ประโยชน์แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
 

ผลผลิต  จํานวนลุ่มน้าํที่มีระบบ/องค์กร รับผิดชอบดําเนนิกลยทุธท์ี่ ๑ ได้อย่างเป็นเอกภาพ 
 

สถานภาพ ระดับนานาชาติ      ๖๙ แห่ง 
ปัจจุบัน  ระดับชาติ             ๔๗ แห่ง 
พื้นทีชุ่่มน้ํา ระดับท้องถิน่   ๑๙,๒๙๕ แห่ง 
(ตามมติ ครม) แหล่งน้าํที่จัดการได้เปน็เอกภาพ   -  แห่ง 
 

เป้าหมาย จํานวนแหล่งน้ําธรรมชาติได้รับการป้องกัน รักษา ฟืน้ฟ ูพัฒนาและใช้ประโยชน ์
/ตัวชี้วัด เพิ่มขึน้ร้อยละ ๕ ต่อปี (เฉลีย่ทั้งประเทศ) 
 

(จากการรวบรวมข้อมูลของกรมทรัพยากรน้าํมีพ้ืนที่ชุ่มน้ําระดับท้องถิ่นจํานวน ๔๒,๔๗๓ แห่ง โดยมีเนื้อที่
ประมาณ ๕๐,๔๙๗ ตร.กม.) 
 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้นาํไปปฏิบัติ 

๑ ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่งน้ํา
ธรรมชาติตามศักยภาพและความ
เหมาะสม 

๑.๑ ศึกษา สํารวจ วิเคราะห์แหล่งน้ํา
ธรรมชาติทั้งผิวดินและใต้ดิน และ
ดําเนินการตามมาตรการโดยให้ท้องถิ่น
มีส่วนร่วม 

ทส. 

  ๑.๒ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําที่ได้รับผลกระทบจาก
การใช้น้ําบาดาลเกินสมดุล และเกิด
การรุกล้ําของน้ําเค็ม 

ทส. 

  ๑.๓ ฟ้ืนฟูแหล่งน้ําธรรมชาติที่ได้รับ
ผลกระทบจากการใช้น้ําและการ
ปนเปื้อนของมลพิษ 

ทส. อก. 
 

  ๑.๔ ปรับปรุงแก้ไขคุณภาพน้ําบาดาลที่มี
สารปนเปื้อนสูง เช่น ฟลูออไรด์ 
แมงกานีส เหล็ก เป็นต้น เพื่อให้
เหมาะสมกับการอุปโภคบริโภค 

ทส. 

  ๑.๕ ฟ้ืนฟูสภาพแหล่งน้ําในพื้นที่ชุ่มน้ํา โดย
การพัฒนาระบบควบคุมระดับน้ําใน
พ้ืนที่ชุ่มน้ํา/พรุ ให้เหมาะสมกับระบบ
นิเวศ 

ทส. 

  ๑.๖ ปรับปรุงขุดลอกลําน้ําและแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ 

ทส. คค. มท. 

  ๑.๗ กําหนดพื้นที่เก็บกักน้ําหลากในพื้นที่น้ํา
ท่วมเพื่อลดยอดน้ําหลากและเพื่อการ
ใช้น้ําในฤดูแลง้ 

กษ. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๑๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้นาํไปปฏิบัติ 

๒ จัดการแหล่งน้ําธรรมชาติเพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

๒.๑ สํารวจการถือครองพื้นที่และการใช้
ประโยชน์แหล่งน้ําธรรมชาติโดยใช้
หลักเกณฑ์พิสจูน์สิทธ์ิ เพื่อให้ทรัพยากร
แหล่งน้ําธรรมชาติตกถึงมือผู้ยากจน
อย่างแท้จริง 

ทส. 
กษ. 
มท. 

  ๒.๒ อนุญาตและสร้างระบบการให้สิทธ์ิ/
หลักประกันในการอยู่อาศัยและทํากิน
ในแหล่งน้ําธรรมชาติโดยมีเงื่อนไข 

 

  ๒.๓ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไข
การบุกรุก ครอบครองแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ เพื่อนํากลับมาใช้ประโยชน์ 

 

๓ ศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนุนและ
เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พัฒนา
และการใช้ประโยชน์แหล่งน้ํา
ธรรมชาติให้เป็นทุนเสริมสร้าง
เศรษฐกิจชุมชน 

๓.๑ ศึกษา รวบรวมเปรียบเทียบผลผลิต
และผลกระทบต่อชุมชนของแหล่งน้ํา
ธรรมชาติที่สูญสิ้นสภาพกับแหล่งน้ําที่มี
การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่ให้
ชุมชนได้ทราบ 

ทส. 

  ๓.๒ ส่งเสริมการวิจยัด้านแหล่งน้ําธรรมชาติ
เพื่อนํามาใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ
และเพื่อลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และระบบนิเวศ 

ทส. 
กษ. 

  ๓.๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากทรัพยากร
แหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น ผลิตภัณฑ์ 
อาหาร และการท่องเที่ยว 

กษ. 
กก. 

  ๓.๔ ส่งเสริมใหร้าษฎรที่อาศัยรายรอบ
แหล่งน้ําธรรมชาติมีรายได้ตรงจากการ 
เกษตรและการประมงโดยรัฐสนับสนุน
ด้านวิชาการและเป็นผู้จัดหาแหล่งทุน 

กษ. 

  ๓.๕ สํารวจ สง่เสริมการผลิตน้ําแร่เพื่อ
สุขภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าของน้ําบาดาล
โดย อปท./ชุมชน มีส่วนร่วม 

ทส. 

๔ การอนุรักษ์แหล่งน้ําบาดาล ๔.๑ จัดทําแนวทางป้องกันพื้นที่รับน้ําที่มี 
ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสู่ช้ันน้ําบา 
ดาลและป้องกันแหล่งน้ําบาดาลสําคัญ  

ทส. 

  ๔.๒ การศึกษาและติดต้ังระบบเฝ้าระวัง
และติดตามผลกระทบจากการใช้น้ํา
บาดาล 

ทส. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๑๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้นาํไปปฏิบัติ 

  ๔.๓ การกําหนดพื้นที่ เพื่อการใช้น้ําให้
เหมาะกับศักยภาพน้ําบาดาล 

ทส. 

  ๔.๔ การเติมน้ําบาดาลในพื้นที่วิกฤติ ทส. 
  ๔.๕ การควบคุมการใช้น้ําบาดาลให้

เหมาะสมกับศกัยภาพน้ําบาดาล 
ทส. 

๕ การใช้น้ําบาดาลร่วมกับน้ําผิวดิน
เสริมการเกษตร 

๕.๑ การใช้น้ําบาดาลในพื้นที่ทีม่ีศกัยภาพ
ร่วมกับน้ําผิวดินเพื่อเสริมการ
เกษตรกรรม 

ทส. 

 
กลยุทธ์ที่ ๒ การเก็บกักน้ําให้พอเพียงและใช้น้าํอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลผลิต  จํานวนลุ่มน้าํที่มีการพัฒนาแหล่งกักเก็บน้าํตามศักยภาพ 
 
สถานภาพ จํานวนโครงการขนาดใหญแ่ละขนาดกลาง  ๘๙๕ แหง่ 
ปัจจุบัน  จํานวนโครงการขนาดเล็ก                 ๑๓,๑๔๓ แห่ง  
  ปริมาตรเก็บกัก                              ๗๕,๕๑๒ ล้าน ลบ.ม. 
  ศักยภาพการเก็บกัก                         ๘๘,๕๑๒ ล้าน ลบ.ม. 
เป้าหมาย ปริมาณน้ําเก็บกักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นร้อยละ ๒ ต่อปี (จนเต็มศักยภาพของลุ่มน้ํา) 
/ตัวชี้วัด เพิ่มพืน้ที่ชลประทานเฉลี่ยปลีะ ๒๐๐,๐๐๐ ไร่ 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
๑ พัฒนาแหล่งน้ําตามศักยภาพของ

ลุ่มน้ํา 
๑.๑ การศึกษา สํารวจ วิเคราะห์ วางแผน 

และพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ ่ ขนาด
กลาง ขนาดเล็ก แหล่งน้ําในชุมชนและ
ไร่นา ตามศักยภาพของลุ่มน้ํา 

กษ. 
ทส. 

  ๑.๒ ดําเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาด
ใหญ่เชิงบูรณาการ โดยคํานึงถึงความ
คุ้มค่า  ความย่ังยืนและผลกระทบ
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านอื่นๆ ด้วย 

กษ. 
ทส. 

๒ พัฒนาแหล่งน้ําสําหรับผู้ใช้น้าํทุก
ภาคส่วน 

๒.๑ ประเมินพลวัตรการใช้น้ําของภาค
เกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม 
และภาคอื่น ๆ 

กษ. 
ทส. 

  ๒.๒ จัดสรรน้ําให้ได้ดุลยภาพตามศักยภาพ
น้ําต้นทุนในพื้นที่ 

กษ. ทส. 
 

  ๒.๓ ส่งเสริมใหม้ีการใช้น้ําอย่างรู้คุณค่า ทส. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๑๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
  ๒.๔ จัดลําดับความสําคัญการใช้น้าํใน

กิจกรรมต่างๆ 
ทส. กษ. 

 
  ๒.๕ กําหนดสัดส่วนการใช้น้ําในกิจกรรม

ต่างๆ 
ทส. กษ. 

๓ พัฒนาแหล่งน้ําสําหรับประชาชน
ทุกหมู่บ้านเพื่ออุปโภคบริโภค 

๓.๑ กําหนดแผนการแก้ไขปัญหาน้าํอุปโภค
บริโภคระดับชุมชน 

ทส. มท. 

  ๓.๒ พัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กเพิ่มเติม
สําหรับหมู่บ้านและครัวเรือนชนบท 

มท. 

  ๓.๓ ให้ความรู้ความเข้าใจการจัดการน้ํา
ระดับชุมชน 

ทส. 

  ๓.๔ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง
คุณภาพน้ําประปาระดับตําบล/
หมู่บ้าน ให้ได้มาตรฐานน้ําด่ืม 

ทส. 

  ๓.๕ พัฒนาแหล่งน้ําบาดาลเพื่อการอุปโภค
บริโภค 

มท. 

๔ พัฒนาแหล่งน้ําสําหรับพ้ืนที่
ยากจน 

๔.๑ ให้ความสําคญักับพ้ืนที่ยากจนเป็น
อันดับแรก ในการจัดหาและพัฒนา
แหล่งน้ําเพื่อเป็นแหล่งน้ําต้นทุน 
รวมทั้งการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย 

มท. 
กษ. 
ทส. 

  ๔.๒ สํารวจและประเมินศักยภาพแหล่งน้ํา
เพื่อการพัฒนาพ้ืนที่ยากจน 

ทส. กษ. 
 

  ๔.๓ พัฒนาแหล่งน้ําชุมชนขนาดเล็ก
เพิ่มเติมสําหรับวิสาหกิจชุมชนและ
ครัวเรือน 

มท. 

  ๔.๔ ส่งเสริมทางเลอืกอาชีพอื่น ๆ ทีใ่ช้น้ํา
น้อยในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 

กษ. 

  ๔.๕ ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการน้ําในพื้นที่ยากจน ให้คําปรึกษา
และถ่ายทอดเทคโนโลยีการปรับปรุง
คุณภาพน้ําประปา ให้เป็นมาตรฐานน้ํา
ด่ืมได้ 

ทส. 

  ๔.๖ พัฒนาการบริหารจัดการและเทคโนโลยี
ในการใช้ประโยชน์แหล่งน้ําที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์เต็มศักยภาพ 
 
 

กษ. 
ทส. 
พพ. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๑๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
๕ จัดหาแหล่งน้ําสําหรับนิคม/เขต

อุตสาหกรรม 
๕.๑ ศึกษาศักยภาพของแหล่งน้ําในพื้นที่ที่จะ

มีการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมและเขต
อุตสาหกรรม รวมทั้ง ผลักดันให้บรรจุอยู่
ในผังเมือง 

ทส. 
มท. 
อก. 

  ๕.๒ จัดทําแผนระยะยาวเพื่ อจัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้ํ าสําหรับนิคมและเขต
อุตสาหกรรม 

ทส. 
อก. 

  ๕.๓ ศึกษาเทคนิคการบําบัดน้ําเสียเพื่อนํา
กลับมาใช้ใหม่กับภาคอุตสาหกรรม 

อก. ทส. 

  ๕.๔ สนั บ สนุ น ก า รศึ กษ า วิ จั ย ด้ า นก า ร
ประหยัดน้ําสําหรับการอุตสาหกรรม 

อก. ทส. 
 

  ๕.๕ ศึกษาความเหมาะสมของการสํารองน้ํา
เ พื่ อ ก า ร อุ ต ส า ห ก ร ร ม ทั้ ง ใ น เ ชิ ง
เศรษฐศาสตร์และวิศวกรรม 

ทส. 

  ๕.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการจัดการ
น้ําบาดาลเชิงอุปสงค์ 

ทส. 

  ๕.๗ ศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพแหล่งน้ํา 
บาดาลเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศใน
ระยะยาว 

ทส. 

  ๕.๘ การประเมินผลประสิทธิภาพการส่งน้ํา 
และการใช้น้ําของภาคอุตสาหกรรม 

กปน. 
กปภ. กนอ. 

๖ การกําหนดพื้นที่ปลูกพีชในเขต
ชลประทาน 

๖.๑ การสํารวจ วิเคราะห์ จําแนก และจัดทํา
แผนที่ดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก
พืชแต่ละชนิด 

กษ. 

  ๖.๒ การลงทะเบียนเกษตรกร สํารวจและ
จัดทําบัญชีเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชแต่
ละชนิด 

กษ. 

๗ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา ๗.๑ ปรับปรุงระบบชลประทาน กษ. 
  ๗.๒ ติดต้ังอุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติเพื่อการ

บริหารจัดการน้ํา 
กษ. 

  ๗.๓ ส่งเสริมกลุ่มผู้ใช้น้ําให้ประหยัด กษ. 
  ๗.๔ ปรับระบบปลูกพืชที่มีผลผลิตสูงใช้น้ํา

น้อยแทนการปลูกข้าวโดยเฉพาะในฤดู
แล้ง 

กษ. 

  ๗.๕ สนับสนุนให้เอกชนเข้ามาบริหารจัดการ
น้ํา 

กษ. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๑๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
  ๗.๖ ให้ผู้ใช้น้ําร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายในการ

บริหารจัดการน้ํา 
กษ. ทส. 

๘ การเพิ่มน้ําต้นทุนให้แหล่ง
ท่องเที่ยวที่เป็นเกาะ 

๘.๑ พัฒนา ฟ้ืนฟู ปรับปรุงแหล่งน้ําต้นทุน
แบบผิวดินตามศักยภาพของพื้นที่ 

กษ. ทส. อก. 

  ๘.๒ สํารวจ วิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนา
โครงการปรับปรุงน้ําบาดาลที่กร่อยเป็น
น้ําจืดช่วงขาดแคลนน้ํา 

กษ. ทส. อก. 

  ๘.๓ สํารวจ วิเคราะห์ศักยภาพและพัฒนา
โครงการเรือผลิตน้ําทะเลเป็นน้ําจืด 
สามารถเคลื่อนที่ไปยังเกาะที่ขาดแคลน
น้ําได้ 

กษ. ทส. อก. 

 
กลยุทธ์ที่ ๓ การเพิ่มประสทิธิภาพโครงการเดิม(ใช้งาน>๒๐ ป)ี 
 
ผลผลิต  จํานวนโครงการที่ได้รับการปรับปรุง 
 
สถานภาพ อ่างเก็บน้ําทีค่วรปรับปรุงประสิทธิภาพ/เพิม่ความจุ ๑๒๒ โครงการ 
ปัจจุบัน  โครงการส่งน้าํและบาํรุงรักษาที่ควรปรับปรุง           ๖๗ โครงการ  
  (ศึกษาความเหมาะสมการปรับปรุงโครงการแล้ว       ๑๕ โครงการ  
  ในพืน้ที่ชลประทานเดิม ๓.๙๗ ลา้น ไร)่ 
เป้าหมาย โครงการที่ได้ปรับปรุงปลีะ ๑๐ โครงการ 
/ตัวชี้วัด 
 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
๑ จัดเตรียมแผนงานโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพโครงการเดิม 
๑.๑ รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาของโครงการ

สรุปสาเหตุ แนวทางการแก้ไขและลําดับ
ความสําคัญ  

กษ. ทส. 
 

  ๑.๒ ศึกษาทางเลือก ศึกษาความเหมาะสม 
และความคุ้มทนุ 

กษ. ทส. 
 

  ๑.๓ สํารวจออกแบบรายละเอียดและประมาณ
การลงทุน 

กษ. ทส. 
 

๒ ปรับปรุงโครงการ ๒.๑ จัดสรรงบประมาณการปรับปรุงโครงการ
ตามแผนงานที่ได้จัดลําดับความสําคัญ
เตรียมไว้ 
 
 

กษ. ทส. 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๑๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 มาตรการ  แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้นาํไปปฏิบัติ 

  ๒.๒ จัดแผนงานการปรับปรุงโครงการให้
สอดคล้องกับฤดูกาลเพาะปลูกของ
เกษตรกร ช้ีแจงทําความเข้าใจกับ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ ก่อนเริ่ม 
ดําเนินการ 

กษ. ทส. 
 

๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําและ
การดูแลรักษาโครงการ 

๓.๑ ส่งเสริมการจดทะเบียนและตั้งกลุ่ม
เกษตรกรผู้ใชน้้ํา  

กษ. ทส. 
 

  ๓.๒ ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ใช้น้ํามีส่วนรว่มในการ
บริหารจัดการน้ําและดูแลรักษาโครงการ 

กษ. ทส. 

  ๓.๓ สร้างความเข้มแข็งให้กลุม่ผูใ้ช้น้ํา  กษ. ทส. 
๔ ติดตามและประเมินผลโครงการ ๔.๑ ประเมินผลการปรับปรุงระดับโครงการ 

และลุ่มน้ําตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
สงป. 

  ๔.๒ นําผลการประเมินโครงการ ไปปรับปรุง
แผนงานโครงการที่จะดําเนินการต่อไป 

กษ. ทส. 
 

 
กลยุทธ์ที่ ๔ การสรา้งดลุยภาพการใช้น้าํให้ทุกภาคส่วนที่เหมาะสมและเป็นธรรม 
 
ผลผลิต  ปริมาณการใช้น้ําของภาคส่วนต่าง ๆ มีสัดส่วนสมดลุและเปน็ธรรม 
 
สถานภาพ     ความต้องการใช้น้าํเพื่อการเกษตรร้อยละ ๗๔.๐ รักษาระบบนิเวศร้อยละ ๑๖.๗  
ปัจจุบัน  อุปโภคบริโภคร้อยละ ๔.๒๔  และอุตสาหกรรมร้อยละ ๕.๐๖ ของความต้องการ 
  ทั้งหมด         
 
เป้าหมาย ๑.ปริมาณการใช้น้าํภาคเกษตรลดลงร้อยละ ๐.๒ ต่อปี (โดยมีเป้าหมายให้สัดส่วนการ 
/ตัวชี้วัด    ใช้น้ําภาคเกษตรเฉลี่ยไม่เกินร้อยละ ๗๐) 
 ๒.ไม่เกิดวิกฤติขาดแคลนน้าํนอกภาคเกษตรกรรม 
 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
๑ การลดการทํานาในพื้นที่ไม่

เหมาะสม 
๑.๑ สํารวจ และกําหนดพื้นที่เหมาะสมใน

การทํานาจากความเหมาะสมของดิน
และน้ํา 

กษ. 

  ๑.๒ ส่งเสริมใหม้ีการปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อย
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมในการทาํนา 
เช่น ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ดินทราย 
หรือพื้นที่ซึ่งมปีริมาณน้ําต้นทุนเก็บ
กักน้อย เป็นต้น 

กษ. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๑๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ  แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้นาํไปปฏิบัติ 

๒ เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้น้ําใน
ภาคเกษตรกรรม 

๒.๑ ส่งเสริมการใชร้ะบบชลประทานน้ํา
หยดให้แพร่หลาย ทั้งเพื่อเพิ่มผลผลิต
และในพื้นทีท่ีข่าดแคลนน้ํา 

กษ. 

  ๒.๒ พัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้น้ําน้อยสําหรับ
ข้าวและพืชเศรษฐกิจอ่ืน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งไม้ผลก่ึงเมืองร้อน เช่น ลําไย 
ลิ้นจี ่มังคุด เป็นต้น 

กษ. 

  ๒.๓ ส่งเสริมการปลกูพืชเศรษฐกิจใช้น้ํา 
น้อยแทนการปลูกข้าวโดยเฉพาะใน
ฤดูแล้ง 

 

  ๒.๔ มีการประเมินผลประสิทธิภาพการ
ชลประทาน 

กษ. 

  ๒.๕ ประเมินมูลค่าผลประโยชน์จากการ
ใช้น้ํา 

กษ. 

๓ กําหนดสัดส่วนการใช้น้ําที่เหมาะสม
ในแต่ละลุม่น้ํา 

๓.๑ ประเมินความต้องการใช้น้ําของ
กิจกรรมต่างๆ ในแต่ละลุ่มน้ํา และ
กําหนดสัดส่วนการใช้น้ําในกิจกรรม
ต่างๆ ให้ชัดเจนในทุกสถานการณ์ 

ทส. 

  ๓.๒ สร้างความเข้าใจกับประชาชนในลุ่ม
น้ํา 

ทส. 

  ๓.๓ ลําดับความสําคัญการใช้น้ําในแต่ละ
ลุ่มน้ํา 

ทส. 

๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําด้าน
อุปโภคบริโภค การท่องเที่ยวและ
อุตสาหกรรม 

๔.๑ การรณรงค์ในการประหยัดการใช้
น้ําประปา 

มท. 

  ๔.๒ การพัฒนาคุณภาพการบริการ มท. 
  ๔.๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ 
มท. 

  ๔.๔ การปรับปรุงระบบส่งน้ําประปา มท. 
๕ การชดเชยเมื่อมีการ Trade โควต้า

น้ําที่ได้รับการจัดสรรในฤดูแล้ง
ให้กับอีกกิจกรรมหนึ่งในปีที่ขาด
แคลน 

๕.๑ การพัฒนาหลักเกณฑแ์ละกลไกในการ
แลกเปลี่ยนโควต้าการใช้น้ําระหว่าง
ภาคการเกษตร ภาคการทอ่งเที่ยว 
และภาคอุตสาหกรรม  

มท. กษ.  
ทส.  

  ๕.๒ การ Trade โควต้าน้ําระหว่าง
กิจกรรมการใชน้้ําในปีที่ขาดแคลน 
 

มท. กษ. 
 ทส. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๒๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ  แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้นาํไปปฏิบัติ 

  ๕.๓ สรุปและประเมินผลการชดเชย
ระหว่างกิจกรรม 

ทส. 

 
กลยุทธ์ที่ ๕ การป้องกัน รกัษา ฟื้นฟปู่าไม้ และพื้นที่ต้นน้ําอยา่งสมดุลและยัง่ยืน 
 
ผลผลิต  จํานวน (ไร่) พื้นทีป่่าไม้และพื้นที่ต้นน้ําทีไ่ด้รับการฟืน้ฟู 
 
สถานภาพ พื้นทีป่่า ๑๐๗.๖๑ ลา้น ไร่ คิดเปน็ร้อยละ ๓๓.๕๖ ของพื้นทีป่ระเทศ 
ปัจจุบัน 
เปา้หมาย ๑.พืน้ที่ปา่ไม้ทั้งป่าอนุรักษแ์ละป่าเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ ๑ ต่อปี (โดยมีเป้าหมาย 
/ตัวชี้วัด รักษาพื้นที่อนรุักษ์ไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๙.๐ เพิ่มพืน้ทีป่่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐.๐ ของ 
  พื้นทีป่ระเทศ และเพิ่มพื้นทีป่่าชายเลนไมน่้อยกว่าปลีะ ๕,๐๐๐ ไร่) 

๒.พื้นที่เรือนยอดปกคลุมฤดฝูนเฉลี่ยร้อยละ ๙๐ ของพื้นที่ป่า 
 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้นาํไปปฏิบัติ 

๑. ดําเนินการปรับปรุงองค์กร เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการเฝ้าระวัง ดูแล
ทรัพยากรป่าไม้ สร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เพื่อให้
มีการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้
ได้อย่างบูรณาการ รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการจัดการ 

๑.๑ ปรับปรุงโครงสร้าง กลไก การทํางานของ
กรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้
บูรณาการเข้าด้วยกัน โดยเน้นการบริหาร
และส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืนมากกว่าการจับกุมและ
ปราบปราม 

ทส. 

 ๑.๒ ฝึกอบรมผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบาย/
มาตรการของรัฐอย่างทั่วถึงในระดับจังหวัด 
และถ่ายทอดแผนระดับชาติให้เป็นแผน
ระดับจังหวัด โดยให้มีเป้าหมายและ
แผนงานในระดับจังหวัดที่ชัดเจน 

ทส. 

 ๑.๓ มีกระบวนการกํากับและตรวจสอบการใช้
กฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้อยู่ใน
กรอบของหลักนิติธรรม และมนุษยธรรม 
ตลอดจนให้มีระบบคุ้มครองประชาชนที่ถูก
คุกคามจากผู้ทีใ่ช้อํานาจรัฐโดยมิชอบ 

ทส. 
มท. 
ยธ. 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพในการกําหนดเขต
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และกํากับการ
ขยายตัวของประชากรและ

๒.๑ กําหนดแนวเขตพื้นที่ป่าไม้ให้ชัดเจน ใช้ 
ระบบสารสนเทศประเมินสภาพป่า และ
ติดตามการเปลี่ยนแปลง 

ทส. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๒๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้นาํไปปฏิบัติ 

สาธารณูปโภค ๒.๒ จําแนกเขตการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่า บน
พ้ืนฐานของการจัดการแหล่งสงวนชีวภาพ  
โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
และชุมชนในพืน้ที่ 

ทส. 

๒.๓ กําหนดพิกัดตําแหน่งและขอบเขตหมู่บ้าน
ทั้งหมดในพื้นที่อนุรักษ์ และจัดทําทะเบียน
ประชาชนของชุมชน 

ทส. 

  ๒.๔ กํากับการเพ่ิมขึ้นและย้ายถิ่นฐานของ
ประชากรในเขตป่าอนุรักษ์ ตลอดจนควบคุม
ไม่ให้มีการอพยพคนนอกย้ายเข้ามาอยู่ใน
พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์  

ทส. 
มท. 
นร. 

  ๒.๕ กําหนดให้ต้องจัดหาองค์ความรู้ และ
นักวิชาการที่เชี่ยวชาญ เช่น ด้านการ
ท่องเที่ยว ด้านธรณีวิทยา วิศวกรรมธรณี  
เป็นต้น เป็นที่ปรึกษาหากมีการพัฒนา
สิ่งก่อสร้าง และการจัดทําสาธารณูปโภคใน
พ้ืนที่ลาดชัน 

มท. 
ทส. 

  ๒.๖ ติดตาม ตรวจสอบ กิจกรรมทั้งของรัฐและ
เอกชนที่ดําเนินการในพื้นที่ลุม่น้ําช้ัน ๑A 

ทส. 

๓. ส่งเสริมการเพิ่มพ้ืนที่ป่าธรรมชาติ
นอกป่าอนุรักษ์ ด้วยการสนับสนุน
ให้ใช้ที่ดินสาธารณะ ทุ่งเลี้ยงสัตว์ 
ภูเขาลูกโดด และที่ดินอื่นๆ ที่
ประชาชนในบริเวณนั้นใช้ประโยชน์
ร่วมกันเป็นป่าชุมชน 

๓.๑ สํารวจที่ดินสาธารณะของทุกหมู่บ้านทุก
แปลง ที่อาจพืน้ฟูป่าธรรมชาติได้ โดยมีการ
กําหนดขอบเขตให้ชัดเจน 

มท. 
ทส. 

 ๓.๒ สนับสนุนใหม้กีารดูแลและฟืน้ฟูให้เป็นป่า
ชุมชนของหมู่บ้านนั้นๆ 

มท. 
ทส. 

๔. จัดต้ังเครือข่าย อปท./ประชาคม 
เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนในการ
บริหารจัดการป่าไม้ 

๔.๑ จัดทําทะเบียนรายชื่อเครือข่าย อปท./
ประชาคมในพื้นที่ที่มีเขตต่อเนื่องและคาบ
เกี่ยวกับป่า รวมทั้งจัดต้ังเครือข่ายเพื่อการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 

ทส. มท. 
 

๔.๒ ส่งเสริมการจัดทําแผนและกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างภาคีที่เกี่ยวข้อง 

ทส. มท. 
 

๔.๓ ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
บทบาทหน้าที่ของเครือข่าย อปท./
ประชาคม และชุมชนเกี่ยวกับขอบเขต
อํานาจหน้าที่ของแต่ละฝ่ายในการจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ในท้องถิ่น 

ทส. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๒๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้นาํไปปฏิบัติ 

๕. จัดการที่ดิน ป่าไม้ เพื่อบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

๕.๑ สํารวจการถือครองพื้นที่ และการใช้
ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่า โดยใช้หลักเกณฑ์
พิสูจน์สิทธิ เพือ่ให้ที่ดินตกถึงมือผู้ยากจน
อย่างแท้จริง 

ทส. 

  ๕.๒ อนุญาตและสร้างระบบการให้สิทธิ/หลัก 
ประกันในการอยู่อาศัยและทํากินในพื้นที่ป่า
เสื่อมโทรม โดยมีเงื่อนไข และ/หรือ กําหนด
หลักเกณฑ์ในการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ร่วมกัน 
โดยไม่ให้เกิดความเสียหายและผลกระทบ
ต่อระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้อง 
กันมิให้สิทธิแก่ผู้บุกรุกใหม่และผู้มีอิทธิพล 

ทส. 
มท. 

  ๕.๓ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมกันแก้ไข
ปัญหาความยากจนให้กับชุมชนยากจนใน
พ้ืนที่ป่าอย่างบูรณาการ 

ทส. 
ส่วนราช 

การที่เกี่ยวข้อง 
๖. ศึกษา วิจัย ส่งเสริม สนับสนนุ และ

เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์ดิน 
น้ํา ป่าไม้ เพื่อใช้ความได้เปรียบทาง
ธรรมชาติเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน 

๖.๑ ศึกษา รวบรวม เปรียบเทียบผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศและรายได้ของเกษตรกรจาก
การปลูกไม้ยืนต้น ในรูปแบบของสวนป่า
และวนเกษตร และเผยแพรใ่ห้แก่กลุม่
เกษตรกรและเกษตรกร 

ทส. 
สถาบันการศึกษา 

  ๖.๒ ส่งเสริมการวิจยัด้านป่าไม้ เพื่อนํามาใช้
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพื่อลดการใช้
ผลิตผลจากป่า และเพื่อลดผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ 

ศธ. 
ทส. 

สถาบันการศึกษา 

  ๖.๓ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนจากทรัพยากรป่าไม้ 
และผลิตภัณฑไ์ม้อย่างยั่งยืน ให้ชุมชน
พ่ึงตนเองได้ เช่น การเลี้ยงผึ้ง ทําเครื่องจัก
สาน การทอเสือ่ ฯลฯ และการปลูกไม้ใช้
สอยในครัวเรือน 

ทส. 

  ๖.๔ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อเป็นการ
เสริมรายได้ชุมชน โดยไม่เกินขีด
ความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ 

ทส. กก. 
 

๗ ฟ้ืนฟูป่าไม้ ๗.๑ ส่งเสริมใหร้าษฎรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ป่ามี
รายได้จากการปลูก การฟื้นฟูป่า โดยรัฐ 
สนับสนุนด้านวิชาการและเป็นผู้หาแหล่ง
ทุน 

ทส. มท. 
 

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๒๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

กลยุทธ์ที่ ๖ การลดพื้นที่และความเสี่ยงภัยจากอุทกภัย 
 
ผลผลิต  จํานวนพื้นที่เสี่ยงภัยและความเสียหายลดลง 
 
สถานภาพ ความเสียหายเฉลี่ยปีละ ๖,๐๐๐ ล้าน บาท (ปี ๒๕๓๒ - ๒๕๕๓)  
ปัจจุบัน  เสียชีวิตเฉลี่ยปีละ ๑๔๖ คน 
  หมู่บ้านประสบภัยเฉลี่ยปีละ ๑๕,๓๗๑ หมูบ่้าน 
 
เป้าหมาย ค่าใช้จ่ายบรรเทาอุทกภัยลดลงร้อยละ ๑๐ ต่อปี 
/ตัวชี้วัด 
 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
๑ ชะลอการไหลของน้ําจากพ้ืนที่ต้น

น้ําสู่อ่างเก็บน้ํา/พ้ืนที่กลางน้ํา 
 ดูกลยุทธ์ที่ ๕ ประกอบ ทส. 

๒ บริหารจัดการอ่างเก็บน้ําเพื่อ
บรรเทาอุทกภัย 

๒.๑ พัฒนาเกณฑ์บริหารจัดการอุทกภัยของ
อ่างเก็บน้ําให้ลดความเสี่ยงอุทกภัย 

พน. กษ. 
 

  ๒.๒ ติดต้ังระบบโทรมาตรเพื่อการวางแผน
จัดการอ่างเก็บน้ําในการบรรเทาอุทกภัย 

พน. กษ. 
 

๓ เร่งระบายและกระจายน้ํา ๓.๑ พัฒนาระบบเร่งการระบายน้ําโดยเฉพาะ
พ้ืนที่ปลายน้ําให้เหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนที่ลุ่มน้ํา 

กษ. ทส. 
 

  ๓.๒ ปรับปรุงรูปแบบการเกษตรและใช้พ้ืนที่
เกษตรรับน้ํานอง 

กษ. มท. 
 

  ๓.๓ จัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําในทุ่งรับ
น้ํานองทั้งระหว่างและหลังเกิดภัย 

กษ. มท. 
 

  ๓.๔ ส่งเสริมให้เกษตรกรยกระดับคันนาให้
สูงขึ้น 

กษ. 

  ๓.๕ ขุดลอกลําน้ําให้เหมาะสมตามหลัก
วิศวกรรมและรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางน้ํา 

กษ.ทส.มท.คค. 

  ๓.๖ ขุดคลองผันน้ําหลาก  กษ.ทส.มท.คค. 
  ๓.๗ การกําหนดเขตแม่น้ํา/ลําน้ํา  คค.มท. 
๔ การป้องกันอุทกภัย น้ําบ่าไหลหลาก

และดินโคลนถล่ม 
๔.๑ แบ่งเขตความรับผิดชอบระหว่างองค์กร 

กลไก การประสานงานให้ชัดเจน 
มท. กษ. ทส. 

  ๔.๒ จัดทําข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยและพื้นที่
ปลอดภัย 
 
 

ทส.  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๒๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 มาตรการ  แนวทางการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้นาํไปปฏิบัติ 

  ๔.๓ ประกาศเขตพื้นที่เสี่ยงภัยและระดับ
ความเสี่ยง 

ทส. 

  ๔.๔ จัดทําระบบเตือนภัยและการพยากรณ์ ทส. กษ. มท. 
  ๔.๕ ควบคุมการใช้ที่ดินตามผังเมืองให้มี

ประสิทธิภาพ ใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด 
ทส. มท. กษ. 

  ๔.๖ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองและ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 

มท. กษ. 

  ๔.๗ จัดทําแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัย ทส. มท. กษ. 
  

 
 

๔.๘ จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ โดย
บูรณาการฝึกรว่มกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่เสี่ยงภัยทุกลุ่มน้ํา 

มท. 

๕ เพิ่มขีดความสามารถระบบป้องกัน
น้ําท่วมพ้ืนที่ทอ่งเที่ยวที่สําคัญ 

๕.๑ สํารวจ วิเคราะห์ขีดความสามารถของ
ระบบป้องกันน้ําท่วมที่มีอยู่เดิม 

มท. กษ. 

  ๕.๒ สํารวจ ออกแบบเพิ่มขีดความสามารถ มท. กษ. 
  ๕.๓ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมเพิ่มเติม มท. กษ. 
๖ การบรรเทาสาธารณภัย ๖.๑ กําหนดโดยหน่วยงานที่เป็นองค์กรหลัก มท. 
  ๖.๒ การประกันความเสี่ยง กค. 
  ๖.๓ กองทุนอุทกภัย มท. 
๗ ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู พัฒนาแหล่ง

น้ําธรรมชาติ 
ดูกลยุทธ์ที่ ๑ ประกอบ ทส. มท. 

     
๘ การพัฒนาแหล่งน้ําตามศักยภาพ ดูกลยุทธ์ที่ ๒ ประกอบ กษ.ทส. 
 ของลุ่มน้ํา    
 
กลยุทธ์ที่ ๗ การป้องกัน รกัษา และฟืน้ฟูคุณภาพน้ําของแหล่งน้ํา 
 
ผลผลิต  คุณภาพน้ําในแหล่งน้าํผิวดินและแหล่งน้าํทะเลชายฝั่งดีขึ้น 
 
สถานภาพ แหล่งน้าํผิวดินในลุ่มน้าํอยู่ในเกณฑเ์สื่อมโทรมร้อยละ               ๒๘ 
ปัจจุบัน  แหล่งน้าํทะเลชายฝัง่ในลุ่มน้าํอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ        ๑๐ 
 
เป้าหมาย คุณภาพน้ําของแหล่งน้าํผิวดินอย่างน้อยร้อยละ ๙๐ และแหล่งน้าํทะเลชายฝัง่ 
/ตัวชี้วัด อย่างน้อยร้อยละ ๙๘ อยูใ่นเกณฑ์พอใช้ขึน้ไป ภายใน ๒๐ ป ี

 
 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๒๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
๑ การอนุรักษ์แหล่งน้ํา ๑.๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตสํานึก

และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์แหล่ง
น้ําและแม่น้ํา 

ทส.  
มท. 

  ๑.๒ สร้างความรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วน
ร่วมในการควบคุม ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหามลพิษจากน้ําเสียของแหล่ง 
กําเนิดต่างๆลงสู่แหล่งน้ําและแม่น้ํา 

ทส.  
มท. 
ศธ. 

๒ ควบคุม ป้องกัน และแก้ไขคณุภาพ
สิ่งแวดล้อม 

๒.๑ กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษ
ทางน้ําสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม 
/เขตประกอบการอุตสาหกรรม 

ทส. 
อก. 

  
 
 

๒.๒ ศึกษาและกําหนดศักยภาพในการรองรับ
มลพิษในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ พ้ืนที่วิกฤต
ด้านคุณภาพน้ํา(แม่น้ําท่าจีน 

ทส. 
อก. 

   ตอนล่าง แม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่าง 
แม่น้ําลําตะคองตอนล่าง และทะเลสาบ
สงขลา) เพื่อควบคุมปริมาณการระบาย
มลพิษโดยรวมให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม 

 

  ๒.๓ กําหนดให้มีกลไกชดเชย หรือกลไกที่จะ
ที่จะสร้างส่วนแบ่งรายได้ที่เป็นธรรมหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนตอบแทนใหกั้บ
ประชาชน/ชุมชน ที่เป็นกลุ่มผู้มีส่วนเสีย 
อันเกิดจากผลกระทบของการก่อสร้าง 
 ระบบบําบัดน้ําเสีย          

ทส. 
อก. 

 
 
 

  ๒.๔ สนับสนุนการก่อสร้างระบบ
สาธารณูปโภคท่ีช่วยควบคุมและบําบัด
มลพิษทางน้ํา โดยเฉพาะโครงการที่อยู่
อาศัยขนาดใหญ่ของรัฐ 

ทส. 

๓ สนับสนุนการจัดการน้ําเสียโดย
องค์กรชุมชน 

๓.๑ ทําทะเบียนองค์กรท้องถิ่นทีม่ีหน้าที่
รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการควบคุมบําบัด
น้ําเสีย 

ทส. 

  ๓.๒ สนับสนุนการจัดต้ังและรับรอง
สถานภาพองค์กรชุมชนเครือข่ายควบคุม
และบําบัดน้ําเสีย 
 
 
 

ทส. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๒๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 มาตรการ  แนวทางการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้
นําไปปฏิบัติ 

  ๓.๓ เพิ่มศักยภาพชุมชนด้านการบําบัดน้ําเสีย
โดยรวบรวมองค์ความรู้และฝกึอบรม
องค์กร ชุมชน 

ทส. 

  ๓.๔ ให้องค์กรเครือข่ายร่วมกับชุมชนกําหนด
กติกาการควบคุมบําบัดน้ําเสียจาก
ครัวเรือนชุมชน และน้ําเสียจากภาค
เกษตรกรรม 

ทส. 

  ๓.๕ กระจายอํานาจควบคุม ดูแล และบําบัด
น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมและเมือง
ให้องค์กรเครือข่าย ร่วมติดตาม เฝ้าระวัง 
และควบคุม 

ทส. 
มท. 
อก. 

๔ 
 
 
 

ส่งเสริมการจัดการน้ําเสียชุมชน ๔.๑ ส่งเสริมการบําบัดน้ําเสียที่แหล่งกําเนิด
สําหรับบ้านเรือน รวมทั้งปรับปรุงแก้ไข
หรือเพิ่มเติมกฎหมาย ระเบียบ และ/
หรือข้อกําหนดในการติดต้ัง ระบบบําบัด 

มท. 
ทส. 

   น้ําเสียแบบติดกับที่สําหรับบ้านเรือน
และอาคาร 

 

  ๔.๒ ส่งเสริมให้ภาคเอกชนผลิตถังดักไขมัน
และระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็กแบบ
ราคาถูก โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ชุมชน
ผลิตถังดักไขมนั และระบบบําบัดน้ําเสีย
เองโดยใช้วัสดุท้องถิ่น เพื่อให้ราคาถูก
และเกิดการจ้างงานในท้องถิ่น(หนึ่ง
ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์) 

ทส. 
อก. 
วท. 

  ๔.๓ จัดการน้ําเสียในชุมชนขนาดเล็กโดย
ระบบบําบัดน้ําเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร  

มท. 
ทส. 

  ๔.๔ ปรับปรุงและฟื้นฟูระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบรวมศูนยท์ี่ก่อสร้างแล้วให้สามารถ
บําบัดน้ําเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียแบบรวม
ศูนย์ในพื้นที่วิกฤตหรือแหล่ง ท่องเที่ยว
สําคัญ โดยมกีารกําหนดพื้นที่เป้าหมาย
ให้ชัดเจน 
 
 
 

มท. 
ทส. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๒๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 มาตรการ  แนวทางการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้
นําไปปฏิบัติ 

  ๔.๕ จัดระบบให้ท้องถิ่นดําเนินการจัดเก็บ
ค่าบริการบําบัดน้ําเสียเพื่อให้มีรายได้มา
ใช้ในการดูแลบํารุงรักษาและขยายพื้นที่
ให้บริการบําบัดน้ําเสีย 

มท. 
ทส. 

  ๔.๖ ให้เอกชนที่ขึ้นทะเบียนเป็นผู้รับจ้างและ
ผู้ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียมา
ดําเนินงานแทนท้องถิ่นที่ไม่สามารถเดิน
ระบบด้วยตนเองได้ 

มท. 
ทส. 

๕ ส่งเสริมการปรบัเปลี่ยน
กระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

๕.๑ ส่งเสริมการผลติที่สะอาด และสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สะอาด 
รวมทั้งจัดทําคู่มือและเผยแพร่เทคโนโลยี
สะอาด 

อก. 
ทส. 
วท. 

  ๕.๒ จัดต้ังศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตที่
สะอาดแห่งชาติและจัดเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ พัฒนาบุคลากรในด้าน
เทคโนโลยีสะอาด โดยเฉพาะสําหรับ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมใน
กลุ่มวิสาหกิจและคู่ค้าธุรกิจ 

ทส. 
อก. 
พน. 
วท. 

 
 

  ๕.๓ ใช้มาตรการทางการเงินส่งเสริม
กระบวนการผลิตและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ให้กู้เงินจากกองทุน
สิ่งแวดล้อมในอัตราดอกเบี้ยตํ่า ออก
มาตรการจูงใจให้ธนาคารใช้หลักการ
เทคโนโลยีที่สะอาดเป็นส่วนหนึ่งของ
เกณฑ์การพิจารณาการให้กู้ เป็นต้น 

ทส. 
อก. 
กค. 
อก. 

  ๕.๔ สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบุคลากรด้าน
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะผู้ควบคุมระบบ
บําบัดน้ําเสียที่ขึ้นทะเบียน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการมลพิษทางน้ํา 

 

๖ ส่งเสริมการเกษตรที่ไม่ทําลาย
สิ่งแวดล้อม 

๖.๑ ส่งเสริมให้เกษตรกรนําวิธีปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดี ไปใช้ควบคู่กับเกณฑ์ปฏิบัติที่
ดีด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อลดการใช้ปุ๋ยเคมี
และสารเคมทีางการเกษตร 
 
 
 

กษ. 
ทส. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๒๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 มาตรการ  แนวทางการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ/ผู้
นําไปปฏิบัติ 

  ๖.๒ ลดการไหลบ่าและการระบายน้ําทิ้งจาก
พ้ืนที่การเกษตรโดยเฉพาะพื้นที่
เพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์ เพื่อลดเส้นทาง
ที่จะนํามลพิษลงสู่แหล่งน้ํา โดยให้
ความสําคัญกบัพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงเป็น
อันดับแรก 

กษ. 
ทส. 

  ๖.๓ กําหนดให้กิจกรรมการเกษตรต้องมีการ
จัดการน้ําเสียในพื้นที่ตนเอง ในกรณทีี่มี
ขนาดพื้นที่ทําการเกษตรไม่มาก ให้
พิจารณาจัดทําระบบจัดการน้ําเสีย
ร่วมกัน ทั้งนี้ต้องบําบัดน้ําเสียให้ได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานก่อนปล่อยทิ้งลงสู่แหล่ง
น้ําธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อม 

ทส. 
กษ. 
มท. 

 

กลยุทธ์ที่ ๘ การเพิ่มปริมาณน้ําตน้ทนุ    
 
ผลผลิต  ปริมาณน้ําตน้ทุนเพิ่ม (ล้าน ลบ.ม.) 
 
สถานภาพ ปริมาณน้ําตน้ทุนผนัขา้มลุ่มน้ําในประเทศปีละ   ๑,๕๒๐  ล้าน ลบ.ม. 
ปัจจุบัน  ปริมาณน้ําตน้ทุนผนัระหว่างประเทศปีละ            -      ล้าน ลบ.ม. 
  พื้นทีช่ลประทาน                                     ๓๐.๐๗  ล้าน ไร ่     
 
เป้าหมาย ๑) จํานวนโครงการที่พร้อมจะพัฒนาเพิ่มน้ําต้นทุน 
/ตัวชี้วัด ๒) ปริมาตรน้ําตน้ทุนที่ได้จากการผนัน้าํเพิ่มขึ้น ๘,๐๐๐ ลา้น ลบ.ม. ใน ๒๐ ป ี
  
 
 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
๑ จัดเตรียมแผนงานโครงการเพิ่ม

ปริมาณน้ําต้นทุน 
๑.๑ ในกรณีที่เป็นแหล่งน้ําระหว่างประเทศ

จะต้องดําเนินการตามกระบวนการ 
สัญญาและ/หรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
โดยยึดหลักการร่วมกันพัฒนาเพื่อสันติสุข
และการได้ประโยชน์ร่วมกันหรือเป็น
โครงการผันน้ําขนาดใหญ่ระหว่างลุ่มน้ํา 

กต. 
ทน. 
กษ. 

  ๑.๒ ศึกษาทางเลือก ศึกษาความเหมาะสม 
และความคุ้มทนุ 

ทส.   
กษ. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๒๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ  แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ผู้
นําไปปฏิบัติ 

  ๑.๓ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ผลกระทบทางสังคม และความปลอดภัย 

ทส. 

  ๑.๔ การจัดทําประชาพิจารณ์แผนงาน 
โครงการ 

กษ.  
ทน. 

  ๑.๕ ออกแบบรายละเอียดและประมาณการ
ลงทุน วิธีการลงทุนและผู้ร่วมลงทุน 

กษ. 

๒ พัฒนาโครงการเพิ่มปริมาณน้ํา
ต้นทุนตามศักยภาพของลุ่มน้ํา 

๒.๑ พัฒนาโครงการตามแผนงานที่ได้
จัดเตรียมไว้ 

กษ. 

  ๒.๒ ให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการ กษ. มท. ทส. 
  ๒.๓ ติดต้ังระบบเตือนภัยในลุ่มน้ํา ผันน้ํา และ

อ่างเก็บน้ํา 
มท. 

  ๒.๔ กําหนดแผนและก่อสร้างโครงการให้
เหมาะสมกับปริมาณน้ําที่ต้องการ 

 

๓ ใช้ประโยชน์น้ําต้นทุนที่เพิ่มเพื่อ
ขยายผลกลยุทธ์ที่ ๒ 

๓.๑ ให้ประชาชนในลุ่มน้ําให้น้ําเข้ามามีส่วน
ร่วมรับประโยชน์ในการผันน้าํ 

ดูกลยุทธ์ที่ ๒ 

  ๓.๒ วางแผนการจัดสรรน้ําในลุ่มน้ําร่วมกับ
ปริมาณน้ําผัน 

 

  ๓.๓ วางแผนการผันน้ําให้เหมาะสมกับความ
ต้องการน้ําและปริมาณน้ําต้นทุนในลุม่น้ํา 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๙ การพัฒนาเครอืข่ายน้าํ   
 
ผลผลิต  จํานวนการบรหิารจัดการระบบเครือขา่ยน้าํ 
 
สถานภาพ โครงการเครือข่ายน้าํ ๘ เครอืข่าย(อยู่ในลุม่น้ําภาคตะวนัออกและลุ่มน้ําภาคตะวันตก)   
ปัจจุบัน 
เป้าหมาย ๑) จํานวนโครงการที่เตรียมพรอ้มจะพัฒนาเครือข่ายปลีะ ๑ โครงการ 
/ตัวชี้วัด ๒) จํานวนโครงการที่จะดาํเนินการพัฒนาปลีะ ๐.๕ โครงการ 
 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
๑ ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน้ํา

ร่วมกันระหว่างลุ่มน้ําและกลุม่ลุ่มน้ํา 
๑.๑ สนับสนุนให้เกดิระบบการจัดการร่วม ให้

ยอมรับหลักเกณฑ์/วิธีการปฏิบัติในการ
แบ่งปันน้ํา/หลักเกณฑ์และกลไกในการ
แลกเปลี่ยนสิทธิการใช้น้ํา (Water Trade) 
ระหว่างภาคการใช้น้ําต่างๆ 
 

ทส. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๓๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 มาตรการ  แนวทางการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้นาํไปปฏิบัติ 

  ๑.๒ ส่งเสริมการจัดทําฐานข้อมูลด้านน้ําต้นทุน 
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้อง
ถึงหลักการจัดทําระบบเครือข่ายน้ําและ
การบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สมดุล
และยั่งยืน 

ทส. 

  ๑.๓ จัดให้มีองค์กรเครือข่ายน้ําเพื่อร่วมบริหาร
จัดการร่วมกัน 

ทส. 

๒ จัดเตรียมแผนงานโครงการ
เครือข่ายน้ํา 

๒.๑ ศึกษาทางเลือก ศึกษาความเหมาะสม 
และความคุ้มทนุ 

ทส. 

  ๒.๒ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
ทางสังคม และความปลอดภัย 

ทส. 

  ๒.๓ ประเมินการยอมรับและสร้างหลักการ
จัดการน้ําร่วมกัน 

ทส. 

๓ การใช้ประโยชน์ระบบเครือข่ายน้ํา
เพื่อขยายผลกลยุทธ์ที่ ๒ 

๓.๑ ให้ประชาชนในลุ่มน้ําเข้ามามีส่วนร่วมใน
การกําหนดสัดส่วนปริมาณการใช้น้ํา
ร่วมกันเพื่อลดปัญหาความขดัแย้ง 

ดูกลยุทธ์ที่ ๒ 

  ๓.๒ วางแผนการจัดสรรน้ําระหว่างลุ่มน้ํา
ร่วมกัน 

 

  ๓.๓ วางแผนการจัดสรรน้ําให้เหมาะสมกับ
ปริมาณน้ําต้นทุนและความตอ้งการใช้น้ํา 

 

 
กลยุทธ์ที่ ๑๐ การเพิ่มมลูคา่น้ํา  
 
ผลผลิต ๑) จํานวนโครงการไฟฟา้พลังน้ํา 
 ๒) จํานวนระบบขนสง่ทางน้ํา 
 ๓) จํานวนรายการท่องเที่ยวทางน้ํา 
 
สถานภาพ โครงการไฟฟา้พลงัน้าํ ๕๖ โครงการ 
ปัจจุบัน  
 
เป้าหมาย ๑) โครงการไฟฟา้พลงัน้าํเพิ่มขึน้ร้อยละ ๑๐ ต่อปี ของจํานวนโครงการทีมี่ศักยภาพ 
/ตัวชี้วัด ๒) ระบบขนส่งทางน้าํขยายตัวร้อยละ ๒ ต่อปี 
 ๓) จํานวนรายการท่องเที่ยวทางน้ําเพิ่มขึน้ ๑๐๐ รายการตอ่ปี  
 
 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๓๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
๑ ส่งเสริมการผลติและการใช้พลังงาน

น้ําควบคู่กับการพัฒนาแหล่งน้ํา 
๑.๑ ในกรณีที่เป็นแหล่งน้ําระหว่างประเทศ

จะต้องดําเนินการตามกระบวนการ 
สัญญาและ/หรือข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ โดยยึดหลักการร่วมกันพัฒนา
เพื่อสันติสุขและการได้ประโยชน์ร่วมกัน 

กต. 
ทส. 
พน. 

  ๑.๒ ศึกษาทางเลือก ศึกษาความเหมาะสม
และความคุ้มทนุ 

ทส. 
พน. 

  ๑.๓ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
ทางสังคม และความปลอดภัย 

ทส. 

  ๑.๔ ออกแบบรายละเอียดและประมาณการ
ลงทุน วิธีการลงทุนและผู้ร่วมลงทุน 

พน. 

  ๑.๕ สําหรับแหล่งน้าํภายในประเทศที่จะ
พัฒนาขึ้นตามกลยุทธ์ที ่ ๒ ให้บรรจุ
แผนงานโครงการไฟฟ้าพลังน้ําไว้ด้วย 

กษ. 
พน. 
มท. 

  ๑.๖ สําหรับแหล่งน้าํภายในประเทศที่ได้
พัฒนาแล้วใหดํ้าเนินการศึกษาออกแบบ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ํา 

กษ. 
พน. 
มท. 

  
 
 

๑.๗ ศึกษาความเหมาะสมและพัฒนาติดต้ัง
โรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กในทางน้ําที ่
มีศักยภาพในการพัฒนา 

พน. 
มท. 

  ๑.๘ รัฐสนับสนุนใหเ้อกชนลงทุนหรือร่วม
ลงทุนและกําหนดหลักเกณฑจ์ูงใจ วิธีการ
ทางภาษีหรือผลตอบแทนอื่น 

พน. 
กค. 

๒ ส่งเสริมการพฒันาระบบขนส่งทาง
น้ํา 

๒.๑ รัฐร่วมกับภาคเอกชนร่วมศึกษาทางเลือก 
ศึกษาความเหมาะสม และความคุ้มทุน 

คค. 

  ๒.๒ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
ทางสังคม และความปลอดภัย 

คค. 

  ๒.๓ ออกแบบรายละเอียดและประมาณการ
ลงทุน วิธีการลงทุนและผู้ร่วมลงทุน 

คค. 

  ๒.๔ รัฐช่วยสนับสนนุลงทุนหรือร่วมลงทุนและ
กําหนดหลักเกณฑ์จูงใจ วิธีการทางภาษี
หรือผลตอบแทนอื่น 

คค.  กค. 

๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางน้ําและใน
อ่างเก็บน้ํา 

๓.๑ รัฐร่วมกับภาคเอกชนร่วมศึกษาทางเลือก 
ศึกษาความเหมาะสม และความคุ้มทุน 

กก. 

  ๓.๒ ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลกระทบ
ทางสังคม และความปลอดภัย 

ทส. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๓๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ  แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
ผู้นาํไปปฏิบัติ 

  ๓.๓ ออกแบบรายละเอียดและประมาณการ
ลงทุน วิธีการลงทุนและผู้ร่วมลงทุน 

กก. 

  ๓.๔ รัฐช่วยสนับสนนุลงทุนหรือร่วมลงทุนและ
กําหนดหลักเกณฑ์จูงใจ วิธีการทางภาษี
หรือผลตอบแทนอื่น 

กก.  กค. 

 

กลยุทธ์ที่ ๑๑ การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจดัการแบบบูรณาการและการมสี่วนร่วม 
 
ผลผลิต หน่วยงานภาครัฐที่มีกลไก ระบบ และทรพัยากรพร้อมที่จะรับผิดชอบการบรหิาร 
 จัดการน้ําอยา่งเปน็เอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 
 
สถานภาพ ลุ่มน้ําที่มีการจัดการแบบบรูณาการ    -    ลุ่มน้าํ 
ปัจจุบัน ลุ่มน้ําที่มีการจัดการแบบพหุภาคี       -    ลุ่มน้าํ 
 
เป้าหมาย ๑) สัดส่วนของลุ่มน้ําที่มีการจดัการแบบบูรณาการเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี (โดยมี 
/ตัวชี้วัด  เป้าหมายที่ร้อยละ ๙๐ ของลุ่มน้ํามีการจดัการแบบบูรณาการ) 
 ๒) สัดส่วนของลุม่น้ําที่มีการจดัการร่วมแบบพหุภาคีเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ ต่อปี (โดยมี 
  เป้าหมายที่ร้อยละ ๙๐ ของลุ่มน้ําสาขามกีารจัดการร่วม) 
 
 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 
ผู้รับผิดชอบ/ 

 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
๑ มี พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ําเป็นกฎหมาย

หลักในการบรหิารจัดการทรัพยากร
น้ําของประเทศ 

๑.๑ เร่งรัดปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ํา
ตามข้อแนะนําของคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและอนุบัญญัติ 

ทส. 

  ๑.๒ นําเสนอคณะรฐัมนตรแีละสภานิติบัญญัติ
แห่งชาต ิ

ทส. 

  ๑.๓ ใช้พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ําเป็นหลกัในการบรหิาร
จัดการน้ํา โดยควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไป
ตามกฎหมาย 

ทส. 

  ๑.๔ การปรับปรุงระเบียบ พ.ร.บ. และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับน้ําให้สอดคล้องกบั พ.ร.บ.
ทรัพยากรน้ํา 

ทส. กษ. คค 

๒ ปรับปรุงนโยบายน้ําแห่งชาติ ๒.๑ ต้ังคณะทํางานปรับปรุงนโยบายให้
เกื้อหนุนแผนยทุธศาสตร์การบริหาร
จัดการลุ่มน้ํา 
 

ทส. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๓๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
  ๒.๒ กนช.กํากับและประสานให้เกิดการนํา

นโยบายและแผนยุทธศาสตรไ์ปสู่การ
ปฏิบัติ 

ทส. 

  ๒.๓ เผยแพร่นโยบายและแผนยทุธศาสตร์ให้
องค์กรภาครัฐและผู้มสี่วนร่วมทุกระดับได้
รับทราบโดยทั่วถึงเพื่อการดําเนินการเชิง
บูรณาการที่เป็นเอกภาพ 

ทส. 

๓ ปรับปรุงองค์กรให้สนองกลยทุธ์ที่
กําหนดในยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 
 
 
 
 

๓.๑ ปรับปรุงโครงสร้างบทบาทและหน้าที่ของ 
กนช. ให้สามารถชี้นํา พัฒนา กํากับ 
ควบคุม และติดตามการดําเนินภารกิจ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ทส.  นร. 

 ๓.๒ จัดต้ังสถาบันน้ําแห่งชาติให้ทําหน้าที่
เลขาธิการของ กนช. 

ทส.  กษ.  นร.  
คค. 

  ๓.๓ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง
รับผิดชอบบริหารจัดการน้ําให้บูรณาการ
เข้าด้วยกันโดยเน้นการบริหารและ
ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรน้ําที่จะ
สามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเอกภาพและ
คล่องตัว 

 

  ๓.๔ การทบทวนภารกิจของกลุ่มภารกิจใน
องค์กร และจดักําลังคนให้เหมาะสม 

ทส. นร. กษ. 

  ๓.๕ ปรับปรุงโครงสร้างบทบาทหน้าที่องค์กร
ระดับลุ่มน้ําและระดับท้องถิ่นให้เน้นเรื่อง
กลไกการปฏิบัติมากขึ้นโดยเน้นประชาชน
เป็นศูนย์กลาง 

ทส. กษ. 

  ๓.๖ สร้างกลไกและระบบการดูแลและแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรน้ําทั้งปัญหาเฉพาะหน้า
และปัญหาระยะยาว 

ทส. กษ. มท. 

  ๓.๗ การประกาศขั้นตอน แผนภูมิ การ
ปฏิบัติงาน กําหนดเวลาแล้วเสร็จ การ
กระจายอํานาจตัดสินใจ และการลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
 
 

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๓๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
  ๓.๘ การถ่ายโอนภารกิจ บทบาท อํานาจ

หน้าที่ ทรัพยากร จากราชการส่วนกลาง
ไปสู่ราชการส่วนภูมิภาค และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ทส. กษ. 

  ๓.๙ การกําหนดให้มีเจ้าภาพรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบชัดเจน 

นร. ทส. กษ. 

๔ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในการ
ทํางาน 

๔.๑ การทํางานโดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นศูนย์กลาง 

ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรน้ํา 

  ๔.๒ การทํางานเป็นทีม 
  ๔.๓ การเสริมสร้างและพัฒนาความเป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 
  ๔.๔ การบริหารความรู้ให้เกิดประโยชน์แก่

ส่วนรวมและทอ้งถิ่น 
  ๔.๕ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทํางาน 
  ๔.๖ การนําหลักเกณฑ์การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดีไปใช้อย่างจริงจัง 
๕ เพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ ๕.๑ จัดให้มีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นและ

ต่อเนื่อง บทบาทหน้าที่ วิธีการปฏิบัติงาน 
เทคนิคในการดําเนินการ ความรับผิดชอบ 
และเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ทุก
กลุ่มภารกิจ 

ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรน้ํา 
 

  ๕.๒ จัดประชุมสัมมนาเพื่อกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการ แนวทางปฏิบัติ จัดทําแผน
กิจกรรมร่วมกัน และการจัดทําคู่มือปฏิบัติ
ในกิจกรรมที่สาํคัญ และฝึกอบรมการ
ปฏิบัติในสถานการณ์จําลอง 

๖ ส่งเสริมใหม้ีการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๖.๑ กําหนดระเบียบปฏิบัติที่มีความยืดหยุ่น  
คล่องตัว และตรวจสอบติดตามผลได้ง่าย 

ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรน้ํา 

  ๖.๒ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การดําเนินงาน เช่น  
ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ 

  ๖.๓ กําหนดให้มีกระบวนการตัดสินใจ และ
การบริหารจัดการ ตลอดจนการ
ดําเนินการปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วม 

ทุกหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับ
การบริหาร



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๓๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
  ๖.๔ อบรมเทคนิคพ้ืนฐานและการประยุกต์ 

การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัย
ประสบการณ์เรียนรู้ร่วมกันจากการ
ทํางานของเจ้าหน้าที่ 

จัดการ
ทรัพยากรน้ํา 

 

  ๖.๕ เน้นการได้รับข่าวสารอย่างต่อเนื่องและ
การรายงานผลการปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

๗ ส่งเสริมให้ชุมชนมีสิทธิในการ
จัดการทรัพยากรน้ําในท้องถิ่นตาม
หลักการในรฐัธรรมนูญ 

๗.๑ ให้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํามี
บทบัญญัติรับรองสิทธิของชุมชนในการ
จัดการน้ําในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมกับ
คณะกรรมการลุ่มน้ํา และคณะทํางานลุ่ม
น้ําย่อยในการจัดการทรัพยากรน้ํา 

ทส. 

  ๗.๒ จัดทําฐานข้อมลูปริมาณการใช้น้ําของแต่
ละกลุ่มผูใ้ช้น้ํา 

ทส. กษ. 

  ๗.๓ สนับสนุนด้านเทคนิควิชาการ และการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร
น้ําให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ 

ทส. 

  ๗.๔ สร้างกติกา กลไก และกระบวนการ
จัดสรรน้ํา การผันน้ําภายในลุ่มน้ําสาขา 
และลุ่มน้ําย่อย ทั้งนี้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย
ต้องมีส่วนร่วม 

ทส. 

  ๗.๕ ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของผู้ใช้น้ําในการ
จัดทําแผนลุม่น้ําระดับต่างๆ และเป็นผู้
ประเมินผลการจัดการน้ํา 

ทส. 

๘ สนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทําโครงการของ
รัฐ 

๘.๑ สนับสนุนให้ประชาชนที่เป็นผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูลและมีส่วนร่วม ให้
จัดทําข้อมูลสําหรับรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนา
แหล่งน้ําขนาดใหญ ่ เพื่อหลกีเลี่ยงปัญหา
ข้อขัดแย้งในอนาคต 

กษ. ทส. 

  ๘.๒ ปรับปรุงระบบการรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
และเป็นเครื่องมือบูรณาการเชิงรุกที่เกิดผล
และมีกระบวนการรับฟังผลกระทบทาง
สังคมอย่างจริงจัง 
 
 

ทส. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๓๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
  ๘.๓ จัดทําโครงการนําร่องเพื่อให้ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ําใน
โครงการชลประทานขนาดใหญ ่

กษ. 

  ๘.๔ ให้ผู้มสี่วนได้สว่นเสียมีส่วนรว่มในการ
ประเมินผลการจัดสรรน้ํา 

กษ. 

๙ รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประหยัดน้ํา และสร้างภูมิ
ปัญญาด้านการจัดการน้ําร่วมกัน 

๙.๑ ให้ความรู้ประชาชนและรณรงค์เรื่องการ
ประหยัดน้ํา สร้างแรงจูงใจให้ประชาชน
ประหยัดน้ํา และลดปริมาณการพึ่งพาน้ํา
ใต้ดิน 

ทส. 

  ๙.๒ ส่งเสริมการนําน้ําทิ้งที่บําบัดแล้วกลับมาใช้
ประโยชน์ 

อก. ทส. 

  ๙.๓ สร้างฐานข้อมลูเครือข่ายอนุรักษ์น้ํา  
  ๙.๔ รณรงค์โดยใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เห็นถึง

ความสําคัญของระบบนิเวศแหล่งน้ํา/
แม่น้ํา 

ทส. 

  ๙.๕ พัฒนากระบวนการแปลงข้อมูลวิชาการสู่
พ้ืนที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการน้ํา
ของประชาชนในพื้นที่ เช่น การประสาน
องค์ความรู้สมัยใหม่กับภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และการให้ความรู้เรื่องการจัดสรรและ
การกระจายน้ํา เป็นต้น 

ทส. 

  ๙.๖ ร่วมกับองค์กรชุมชนหรือองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชน
เข้าใจ และเหน็ความสําคัญของการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา โดยอาศัยการ
จัดการลุ่มน้ําตัวอย่างในพื้นที่ เพื่อ
ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เช่น 
- การอนุรักษ์ทรพัยากรในลุ่มน้าํ 
- การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม 
- การทําฝายเพื่อชะลอการไหลของน้ํา 
 และกักเก็บน้ํา 
- การตรวจสอบ ติดตาม และควบคุม 
 ผลกระทบที่เกดิขึ้นจากการใช้
ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น 
 

ทส. ศธ. มท. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๓๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
  ๙.๗ ส่งเสริมการฟืน้ฟูและประชาสัมพันธ์การ

สร้างบ้านตามวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม โดยศึกษาจากการ
ออกแบบเรือนพื้นถิ่นที่มีการยกพ้ืนขึ้นสูง 
หรือมีใต้ถุนสูง เพื่อให้มีความปลอดภัย
จากภาวะอุทกภัย 

มท. 
สมาคม
สถาปนิก 
สยาม 

  ๙.๘ ประชาสัมพันธ์และเผยแพรค่วามรู้ด้าน
น้ําบาดาล การใช้น้ําบาดาลอย่าง
เหมาะสมตามศักยภาพและการอนุรักษ์
ทรัพยากรน้ําบาดาลแก่ประชาชน 

ทส. 

๑๐ พัฒนากลไกในการจัดทําแผน
งบประมาณเชิงบูรณาการ 

๑๐.๑ ประมวลแผนลุ่มน้ําระดับอําเภอและ
แผนงานที่เสนอโดยหน่วยงานให้สอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/ลุ่มน้ํา 

คณะทํางาน
ระดับจังหวัด/
ลุ่มน้ําสาขา 

  ๑๐.๒ พัฒนาแนวทางในการพัฒนาลุ่มน้ําให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์และยทุธศาสตร์ 
จัดลําดับความสําคัญเสนอจังหวัด/กรม
ทรัพยากรน้ํา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรม 
การลุ่มน้ํา 

  ๑๐.๓ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําแผนพัฒนาลุ่ม
น้ําเสนอกรมเพื่อขอรับการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการ 

ทน. สงป. 

  ๑๐.๔ นําเสนอของบประมาณตามขั้นตอนการ
จัดทํางบประมาณ 

ทน. ทส. สงป. 

๑๑ มี  พ . ร . บ .  คุ้ ม ค ร อ ง พื้ น ที่
เกษตรกรรม 

๑๑.๑ เ ร่ ง รั ด  พ . ร . บ .  คุ้ ม ค ร อ ง พื้ น ที่
เกษตรกรรม 

กษ. 

  ๑๑.๒ นําเสนอรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ 

กษ. 

  ๑๑.๓ ใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม
อย่างเป็นธรรมและเคร่งครัด 

กษ. 

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๓๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กลยุทธ์ที่ ๑๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้และเทคโนโลย ี
 

ผลผลิต จํานวนฐานขอ้มูล ศูนย์ถ่ายทอดข้อมูลที่ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ 
 

สถานภาพ องค์กรบรหิารจัดการระดับลุม่และลุ่มน้าํสาขาสามารถเข้าถึงข้อมูลร้อยละ  -    
ปัจจุบัน            
 

เป้าหมาย สัดส่วนการเข้าถึงข้อมูลขององค์กรบริหารจัดการระดับลุ่มและลุ่มน้ําสาขาเพิ่มขึ้น 
/ตัวชี้วัด ร้อยละ ๓ ต่อปี (โดยมีเป้าหมายที่ร้อยละ ๙๐ ขององค์กรบริหารจัดการระดับลุ่มน้ํา 
 และระดับลุ่มน้ําสาขาที่เข้าถึงข้อมูล) 
 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
๑ สะสมข้อมลูองค์ความรู้และ

เทคโนโลยี 
๑.๑ ให้สถาบันน้ําแห่งชาติเป็นเจ้าภาพ

ดําเนินการสะสม รวบรวม จดัระบบ
วิเคราะห์ จัดต้ังศูนย์ถ่ายทอดข้อมูลองค์
ความรู้ และเทคโนโลยีด้านทรัพยากรใน
ลุ่มน้ํา 

ทส. 

  ๑.๒ สนับสนุนการศึกษาวิจัยด้านทรัพยากรลุ่ม
น้ํา 

ทส. ศธ. วช. 
สกว. 

  ๑.๓ จัดกลไก และระบบถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
การปฏิบัติในพื้นที่ลุ่มน้ํา 

ทส. กษ. 

๒ มีหลักสูตรเกี่ยวกับทรัพยากรลุ่มน้ํา
ในแต่ละระดับช้ันของการศึกษาภาค
บังคับและการศึกษานอกโรงเรียน 

๒.๑ ร่วมกับสถานศกึษา/สถานบันการศึกษาใน
ท้องถิ่นกําหนดหลักสูตรในการเรียนรู้
เกี่ยวกับระบบนิเวศลุ่มน้ําใหส้อดคล้องกับ
หลักสูตรในแตล่ะระดับช้ันของการศึกษา
ภาคบังคับ เพื่อเป็นพื้นฐานให้เยาวชนมี
ความรู้/ความเข้าใจในการจัดการ
ทรัพยากรในลุม่น้ําเพิ่มขึ้น โดยเน้นการ
เรียนในห้องเรียนธรรมชาติ เป็นการ
เรียนรู้ในเชิงปฏิบัติ 

ทส. ศธ. 

๓ การสร้างความเข้าใจกับสังคม/
ประชาชนในลุ่มน้ําเกี่ยวกับโครงการ
ด้านพัฒนาแหล่งน้ําของภาครัฐ 

๓.๑ ให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับสาธารณชนเกี่ยวกับ
โครงการที่จะพัฒนา/ปรับปรุง/ฟ้ืนฟู 

กษ. 

  ๓.๒ สร้างขบวนการให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ต้ังแต่เริ่มโครงการ 

กษ. 

๔ จัดทําทะเบียนโครงการพัฒนาแหล่ง
น้ําขนาดเล็ก 

๔.๑ สํารวจข้อมูลทัว่ไป และพิกัดที่ต้ัง ของโรง
การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กในเขตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มท. 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

 ๖-๓๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ 

ผู้รับผิดชอบ/ 
 ผู้นาํไปปฏิบัติ 
  ๔.๒ จัดทําฐานข้อมลูทะเบียนโครงการพัฒนา

แหล่งน้ําขนาดเล็ก 
มท. 

 

หมายเหตุ : กษ. - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สกว. - สํานักกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
 มท. - กระทรวงมหาดไทย ศธ. - กระทรวงศึกษาธิการ 
 อก. - กระทรวงอุตสาหกรรม กต. - กระทรวงการต่างประเทศ 
 พน. - กระทรวงพลังงาน กค. - กระทรวงการคลัง 
 สธ. - กระทรวงสาธารณสุข คค. - กระทรวงคมนาคม 
 กปน. - การประปานครหลวง กปภ. - การประปาส่วนภูมิภาค 
 กก. - กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  นร. - สํานักนายกรัฐมนตรี 
 สงป. - สํานักงบประมาณ NGOs - องค์กรพัฒนาเอกชน 
 ทน. - กรมทรัพยากรน้ํา ยธ. - กรมโยธาธิการ 
 วท. - สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
 ทส. - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  
 ปปง. - สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
 พพ. - กรมพลังงานทดแทนและอนรุักษ์พลังงาน 
 กนอ. - การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 วช. - สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  
 



 

บทที่ ๗ 
แผนการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ป ี



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บทที่ ๗ 
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 
๗.๑ การทบทวนรายงานแผนรวมการบริหารจดัการทรัพยากรน้ํา 
 
 ปัญหาทางด้านทรัพยากรน้ําเกิดขึ้นซ้ําซากมาโดยตลอดในอดีต ทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ําในฤดู
แล้ง น้ําท่วมในฤดูฝน และน้ําเสียจากการพัฒนาในด้านต่างๆ ซึ่งการแก้ไขปัญหาที่ผ่านมานั้น เป็นการ
ดําเนินการเฉพาะหน้าตามความจําเป็นไม่มีแผนงานหรือมาตรการที่ครอบคลุม ทําให้การแก้ไขปัญหาไม่มี
ประสิทธิภาพ ต่อมาได้มีการกําหนดวิสัยทัศน์น้ําแห่งชาติ เมื่อ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๔๓ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้
ความเห็นชอบนโยบายน้ําแห่งชาติ เมื่อ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๓  และในปี ๒๕๔๔ สํานักงานคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (ในปัจจุบันคือกรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๔๕) ได้เริ่มการว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาให้ดําเนินการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวม
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําขึ้นใน ๒ ลุ่มน้ํา คือ ลุ่มน้ําปิง และลุ่มน้ําป่าสัก โดยในการศึกษาจะครอบคลุม
ถึงการจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องในทุกๆ ด้าน และทุกพ้ืนที่ลุ่มน้ําอย่างสมบูรณ์ 
การหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ และการกําหนดกรอบแผนงาน/โครงการ หน้าที่และความ
รับผิดชอบให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากนั้นจึงได้มีการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในลุ่มน้ําต่างๆ จนครบทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา ภายใต้การกํากับดูแลของกรมทรัพยากรน้ํา สรุปผลการ
ดําเนินงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมฯ ได้ดังนี้ 
 

กลุ่ม รายงานโครงการจดัทําแผนรวม ปีท่ีศึกษา

ท่ี การบรหิารจัดการทรพัยากรน้ําในพ้ืนที่ แล้วเสร็จ
๑ ๑) ลุ่มน้ําปิง ๒) ลุ่มน้ําปา่สกั ป ี๒๕๔๖

๒ ๓) ลุ่มน้ําชายฝัง่ทะเลตะวันออก ๔) ลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบรีุ-โตนเลสาบ ป ี๒๕๔๗

๓ ๕) ลุ่มน้ํายม ๖) ลุ่มน้ํานา่น ป ี๒๕๔๘

๔ ๗) ลุ่มน้ํามูล ๑๐) ลุ่มน้ําเจ้าพระยา-ท่าจีน-สะแกกรัง ป ี๒๕๔๙
๘) ลุ่มน้ําวัง ๑๑) ลุ่มน้ําโขง (ตะวันออกเฉียงเหนอื)

๙) ลุ่มน้ําชี

๕ ๑๒) ลุ่มน้ําเพชรบุรี/ชายฝั่งทะเลตะวนัตก ๑๖) ลุ่มน้ําภาคใต้ฝัง่ตะวันตก ป ี๒๕๕๐

๑๓) ลุ่มน้ําแม่กลอง ๑๗) ลุ่มน้ําภาคใต้ฝัง่ตะวันออก/ปัตตานี

๑๔) ลุ่มน้ําสาละวิน ๑๘) ลุ่มน้ํากก/โขง (เหนือ)
๑๕) ลุ่มน้ําตาปี ๑๙) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา

 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 จากการทบทวนรายงานการศึกษาโครงการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน
พื้นที่ลุ่มน้ําทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา ของกรมทรัพยากรน้ํา สามารถสรุปยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําใน
แต่ละพื้นที่ลุ่มน้ําหลักทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา โดยแบ่งเป็นกลุ่มตามช่วงเวลาของการศึกษาได้ ๕ กลุ่ม ประกอบด้วย 
 
 ๑) ลุ่มน้ําปิงและลุ่มน้ําป่าสัก แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําปิง 
และลุ่มน้ําป่าสัก ศึกษาแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๖ ลักษณะของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ในพื้นที่ลุ่มน้ํา สรุปได้ดังนี้ 
 

ลุ่มน้ําปิง ลุ่มน้ําป่าสัก 
๑. การพัฒนาแหล่งน้ํา ๑. การพัฒนาแหล่งน้ํา 
๒. การบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ๒. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
๓. การบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ๓. การบรรเทาน้ําท่วม-ภัยแล้ง 
๔. การบริหารจัดการน้ํา ๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา-คุณภาพน้ํา 
๕. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ํา  
๖. การจัดการมลพิษทางน้ํา  
 
 ๒) ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออกและลุ่มน้ําบางปะกง-ปราจีนบุรี-โตนเลสาบ แผนรวมการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก บางปะกง ปราจีนบุรี และโตนเลสาบ 
ศึกษาแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ ลักษณะของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา 
สรุปได้ดังนี้ 
 

ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวนัออก 
และโตนเลสาบตอนลา่ง (จ.จันทบุรี) 

ลุ่มน้ําบางปะกง ปราจีนบุร ี 
และโตนเลสาบตอนบน 

๑. การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ํา ๑. การพัฒนาแหล่งน้ํา 
๒. การบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ๒. การจัดการทรัพยากรน้ํา 
๓. การบริหารจัดการน้ํา ๓. การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมและภัยแล้ง 
๔. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ํา ๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา-คุณภาพน้ํา 
๕. การจัดการมลพิษทางน้ํา  
 
 ๓) ลุ่มน้ํายมและลุ่มน้ําน่าน แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํายม 
และลุ่มน้ําน่าน ศึกษาแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ ลักษณะของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ในพื้นที่ลุ่มน้ํา สรุปได้ดังนี้ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ลุ่มน้ํายม ลุ่มน้ําน่าน 

๑. การจัดหาพัฒนาแหล่งน้ําและบรรเทาภัยแล้ง ๑. ด้านบริหารจัดการ 
๒. การบรรเทาน้ําท่วม ๒. ด้านจัดหาและพัฒนา 
๓. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ําและคุณภาพน้ํา ๓. ด้านเพิ่มประสิทธิภาพการจัดหาน้ํา 
๔. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๔. การบรรเทาอุทกภัย 
 ๕. ด้านการปรับปรุงฟื้นฟูแหล่งน้ําธรรมชาติ 
 
 ๔) ลุ่มน้ํามูล วัง โขง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชี และลุ่มน้ําเจ้าพระยา ท่าจีน สะแกกรัง แผน
รวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํามูล วัง โขง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชี และลุ่มน้ําเจ้าพระยา 
ท่าจีน สะแกกรัง ศึกษาแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๙ ลักษณะของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
ในพื้นที่ลุ่มน้ํา สรุปได้ดังนี้ 
 

ลุ่มน้ํามลู ลุ่มน้ําวัง 
๑. การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ํา ๑. การบรรเทาน้ําท่วม 
๒. การบรรเทาน้ําท่วม ๒. การบรรเทาภัยแล้ง 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๓. การจัดการมลพิษทางน้ํา 
๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและคุณภาพน้ํา ๔. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ําและฟื้นฟูเขตต้นน้ํา 
 ๕. การบริหารจัดการแหล่งน้ํา 
 

ลุ่มน้ําโขง 
(ตะวันออกเฉยีงเหนือ) 

ลุ่มน้ําช ี ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ท่าจีน  
สะแกกรัง 

๑. การจัดการต้นน้ํา ๑. ด้านพัฒนาแหล่งน้ํา 
   และบรรเทาภัยแล้ง 

๑. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
   ในลุ่มน้ํา 

๒. การจัดการกลางน้ํา ๒. การบรรเทาอุทกภัย    ๑.๑ การบรรเทาปัญหาภัยแล้ง 
๓. การจัดการท้ายน้ํา ๓. การอนุรักษท์รัพยากรน้ําและ 

    สิ่งแวดล้อม 
   ๑.๒ การบรรเทาปัญหา 
        น้ําหลากท่วม 

๔. ยุทธศาสตรเ์สริม ๔.การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา    ๑.๓ การจัดการมลพิษทางน้ํา 
     ๑.๔ การอนรุักษ์ทรัพยากร 

        และฟื้นฟูเขตต้นน้ํา 
  ๒. การเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนในลุ่มน้ํา 
 
  ๕) ลุ่มน้ําตาปี เพชรบุรี/ชายฝั่งทะเลตะวันตก แม่กลอง สาละวิน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก/ปัตตานี กก/โขง (เหนือ) และลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา แผนรวมการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําตาปี เพชรบุรี/ชายฝั่งทะเลตะวันตก แม่กลอง สาละวิน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก/ปัตตานี กก/โขง (เหนือ) และลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ศึกษาแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 
๒๕๕๐ ลักษณะของยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา สรุปได้ดังนี้ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ลุ่มน้ําตาป ี ลุ่มน้ําเพชรบรุ/ีชายฝั่งทะเลตะวันตก 
๑. การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ๑. การจัดการต้นน้ํา 
๒. การบรรเทาน้ําท่วม ๒. การจัดการกลางน้ํา 
๓. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบย่ังยืน ๓. การจัดการปลายน้ํา 
๔. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ําและคุณภาพน้ํา ๔. การบริหารจัดการ 

ลุ่มน้ําแม่กลอง ลุ่มน้ําสาละวนิ 
๑. การจัดการต้นน้ํา ๑. การจัดการต้นน้ํา 
๒. การจัดการกลางน้ํา ๒. การจัดการกลางน้ํา 
๓. การจัดการปลายน้ํา ๓. การจัดการปลายน้ํา 
๔. การบริหารจัดการ ๔. การบริหารจัดการ 

ลุ่มน้ําภาคใตฝ้ัง่ตะวันตก ลุ่มน้ําภาคใตฝ้ัง่ตะวันออก/ปตัตาน ี
๑. การจัดการต้นน้ํา ๑. การจัดการต้นน้ํา 
๒. การจัดการกลางน้ํา ๒. การจัดการกลางน้ํา 
๓. การจัดการปลายน้ํา ๓. การจัดการปลายน้ํา 
๔. การบริหารจัดการ ๔. การบริหารจัดการ 

ลุ่มน้ํากก/โขง (เหนือ) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
๑. การจัดการต้นน้ํา ๑. การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ํา 
๒. การจัดการกลางน้ํา ๒. การบรรเทาอุทกภัย 
๓. การจัดการปลายน้ํา ๓. การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา คุณภาพน้ําและ 
๔. การบริหารจัดการ     ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
 ๔. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 
 จากการทบทวนรายงานแผนรวมฯ เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแต่ละลุ่มน้ํา
ทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา  พบว่า การศึกษาในระยะแรกๆ ยุทธศาสตร์ส่วนใหญ่จะเน้นเพื่อการแก้ไขปัญหาทรัพยากร
น้ําและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องในลุ่มน้ํา ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง ปัญหาน้ําหลากท่วม 
ปัญหามลพิษทางน้ํา ปัญหาทรัพยากรน้ําและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้องเสื่อมโทรม ปัญหาการบริหารจัดการ 
โดยมียุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. การพัฒนาแหล่งน้ํา 
 ๒. การบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา 
 ๓. การบรรเทาปัญหาน้ําหลากท่วม 
 ๔. การจัดการมลพิษทางน้ํา 
 ๕. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรน้ําและทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 ๖. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 ๗ อ่ืนๆ ได้แก่ การจัดการขนส่งทางน้ํา การพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ํา ฯลฯ 
 สําหรับการศึกษาในระยะต่อมา หลังจากมกีารจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศแลว้เมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยกรมทรัพยากรน้าํร่วมกับ
สมาคมทรัพยากรน้ํา และ UCC-Water ยุทธศาสตร์ส่วนใหญจ่ะถกูปรับเปลี่ยนมาเป็นยุทธศาสตร์การ



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จัดการพื้นที่ต้นน้ํา พ้ืนที่กลางน้ํา พ้ืนที่ปลายน้ํา และการบริหารจัดการ โดยมีรายละเอียดของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 
 ๑. ยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ต้นน้ํา  การแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ต้นน้ํา 
ประกอบด้วยการดําเนินการในมาตรการต่างๆ ทั้งที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง เช่น มาตรการปลูก
ป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม การก่อสร้างฝายต้นน้ํา ตลอดจนการอนุรักษ์ดินและน้ําด้วยวิธีการต่างๆ  
 ๒. ยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่กลางน้ํา การแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ 
กลางน้ํา ประกอบด้วย ๒ ปัญหาหลักที่จะดําเนินการแก้ไขคือ ปัญหาน้ําหลากท่วม และปัญหาการขาดแคลน
น้ํา ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ทั้งที่ใช้สิ่งก่อสร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
 ๓. ยุทธศาสตร์การจัดการพืน้ทีป่ลายน้ํา การแก้ไขปัญหาตามยุทธศาสตร์การจัดการปลายน้ํา
ประกอบด้วยการแก้ไขปัญหาน้ําเสียหรือปัญหาคุณภาพน้ํา และการจัดการพื้นที่ป่าชายเลน ประกอบด้วย
มาตรการต่างๆ ทั้งทีใ่ช้สิ่งกอ่สร้างและไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง  
 ๔. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เป็นยุทธศาสตร์ที่เสริมให้การแก้ไขปัญหาและการดําเนิน 
โครงการตามยุทธศาสตร์ต่างๆ ในข้างต้นประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ เป็นยุทธศาสตร์ที่ต้อง 
ดําเนินการในทุกลุ่มน้ํา ประกอบด้วยแผนงานและโครงการต่างๆ ที่เป็นมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างทั้งหมด 
โดยเน้นการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นในการดําเนินการและติดตามดูแลผล เช่น การฝึกอบรมประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของคณะทํางานในระดับต่างๆ ของท้องถิ่น การจัดต้ังกลุ่มหรือ
องค์กรผู้ใช้น้ํา การฝึกอบรมด้านวิชาการต่างๆ ในการบริหารจัดการต่างๆ แก่ท้องถิ่น เป็นต้น    
 
๗.๒ ดัชนีชี้วัดความเพียงพอด้านทรัพยากรน้ํา 
 
 การบริหารจัดการน้ํา มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์
ต่อเศรษฐกิจเป็นอันมาก เช่น ด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เป็นต้น การวิเคราะห์การ 
จัดการน้ําโดยใช้แบบจําลองมีข้อจํากัดเป็นเครื่องมือที่บอกให้ทราบถึงข้อมูลในเชิงปริมาณเป็นส่วนใหญ่  
แต่ไม่ได้พิจารณาในเชิงบูรณาการของศาสตร์ด้านอื่น ๆ ร่วมกัน ดังนั้นการใช้ดัชนีช้ีวัดความเพียงพอด้าน
ทรัพยากรน้ํา (Water Poverty Index, WPI) ซึ่งเป็นดัชนีช้ีวัดความวิกฤตด้านน้ํา (Water Crisis) ที่ได้ถูก
พัฒนาขึ้นโดย Center for Ecology and Hydrology, Wallingford, UK. ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของ 
Natural Environment Research Council, UK. เพื่อใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในรูปแบบองค์
รวม (Holistic Policy Tool) โดยพิจารณาทั้งทางด้านกายภาพและด้านสังคม  จึงเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่
เหมาะสมในการชี้วัดว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ต่าง ๆ มีความทั่วถึงและเป็นธรรมเพียงใด  
ค่าของดัชนีจะสามารถใช้เปรียบเทียบระดับความสําเร็จของการพัฒนาทรัพยากรน้ําในพื้นที่ต่าง ๆ หรือใช้ใน
การติดตามประเมินผลการพัฒนาทรัพยากรน้ําในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น ทุก ๓-๕ ปี โดยมีการเสนอ
รายละเอียดการวิเคราะห์ดัชนีช้ีวัดความเพียงพอด้านทรัพยากรน้ําในแต่ละลุ่มน้ํา โดยการพิจารณาปัจจัยหลัก 
๖ ด้าน และตัวแปรย่อยรวม ๒๔ ตัวแปร ดังนี้ 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ปัจจัยหลัก ตัวแปรย่อย 

๑) ทรัพยากรน้ํา (Resource, R) ๑. ปริมาณน้ําเก็บกักต่อคนต่อปี  
๒. ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่อปี 
๓. น้ําบาดาลไหลเติมต่อประชากร 
๔. ปริมาณน้ําเก็บกัก/พ้ืนที่รับประโยชน์ 

๒) การเข้าถึง (Access, A) ๕. ร้อยละของพื้นที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตร 
๖. ร้อยละของพื้นที่ชลประทาน+พ้ืนที่รับประโยชน์ต่อพื้นที่เกษตร 
๗. ร้อยละของพื้นที่นาข้าว เลี้ยงสัตว์น้ําต่อพื้นที่ราบลุ่ม 
๘.  ร้อยละของพื้นที่พืชไร่ ไม้ยืนต้นต่อพื้นที่ดอน 

๓) สมรรถนะการพัฒนา 
 (Capacity, C) 

๙. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากร 
๑๐. รายได้รวมต่อประชากร 
๑๑. ร้อยละของประชากรวัยแรงงานต่อประชากรลุ่มน้ํา 
๑๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อครัวเรือน 

๔) การใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร 
(Use, U) 

๑๓. ผลผลิตข้าวนาปีต่อไร่ 
๑๔.ผลผลิตอ้อยต่อไร่ 
๑๕.ผลผลิตข้าวโพดต่อไร่ 
๑๖. ผลผลิตมันสําปะหลังต่อไร่ 

๕) สิ่งแวดล้อม (Environment, E) ๑๗. ปริมาณตะกอนเฉลี่ย 
๑๘. ร้อยละของพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมต่อพื้นที่ป่าไม้ 
๑๙. คุณภาพน้ําโดยรวมของแม่น้าํสายหลัก 
๒๐.ร้อยละของพื้นที่ชุมชนที่อยู่อาศัยต่อพื้นที่ลุ่มน้ํา 

๖)  ภัยพิบัติจากน้ํา (Disaster, D) 
 
 

๒๑.ระดับมูลคา่ความเสียหายต่อปี 
๒๒.ร้อยละของหมู่บ้านเสี่ยงน้ําท่วมซ้ําซาก 
๒๓.ร้อยละของหมู่บ้านเสี่ยงโคลนถลม่ 
๒๔.ร้อยละของหมู่บ้านเสี่ยงน้ําบ่าไหลหลาก 

  

๗.๓ การวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและความวิกฤติของปัญหาในลุ่มน้ํา 
 
 ในการศึกษาวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและความวิกฤตของปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่างๆ ในลุ่มน้ําหลัก 
ทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดลําดับความรุนแรงของปัญหาในภาพรวมของแต่ละลุ่มน้ําที่ได้จาก
การศึกษาทบทวนและรวบรวมสถานภาพของทรัพยากรต่างๆ  ในการนําไปสู่การเสนอนโยบายในการแก้ไข
ตามความเร่งด่วนของปัญหา   
 
๗.๓.๑ ประเด็นปัญหาที่ทําการวิเคราะห์ 
 
 ในการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและความวิกฤตของปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นมีประเด็นที่พิจารณา
หลักๆ ใน ๖ ด้าน ด้วยกันคือ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๑. ด้านทรัพยากรน้ํา มกีารพิจารณาตัวแปรที่เกีย่วข้องกับทรัพยากรน้ําในลุม่น้ํา รวม ๔ ประเด็น
ด้วยกัน คือ ปริมาณน้ําเก็บกัก ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ย น้ําบาดาลไหลเติม และปริมาณน้ําเก็บกักต่อพื้นที่รับ
ประโยชน์ 
 ๒. ด้านการเข้าถึง มีการพจิารณาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงในลุ่มน้ํา รวม ๔ ประเด็นด้วยกัน 
คือ พ้ืนที่ชลประทานต่อพื้นที่เกษตร พ้ืนที่ชลประทานรวมพืน้ที่รับประโยชน์ต่อพื้นที่เกษตร พ้ืนที่นาข้าว รวม
พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์น้ําต่อพื้นที่ราบลุ่ม และพืน้ที่พืชไร่รวมพื้นที่ไม้ยืนต้นต่อพื้นที่ดอน 
 ๓. ด้านสมรรถนะการพัฒนา มีการพิจารณาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะการพัฒนาในลุ่มน้ํา 
รวม ๔ ประเดน็ด้วยกัน คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อประชากร รายได้รวมต่อประชากร ประชากรวยั
แรงงานต่อประชากรลุม่น้ํา และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อครัวเรือน 
 ๔. ด้านการใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร มีการพิจารณาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกบัการใช้ประโยชน์ในลุ่ม
น้ํารวม ๔ ประเด็นด้วยกันคือ ผลผลิตข้าวนาปีต่อไร่ ผลผลิตอ้อยต่อไร่  ผลผลิตข้าวโพดต่อไร่ และผลผลติมัน
สําปะหลังต่อไร่ 
 ๕. ด้านสิ่งแวดล้อม มีการพิจารณาตัวแปรที่เกีย่วข้องกับสิ่งแวดล้อมในลุม่น้าํ รวม  
๔ ประเด็น ด้วยกันคือ  ปรมิาณตะกอนเฉลี่ย พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมต่อพื้นที่ป่าไม ้ คุณภาพน้ําโดยรวมของ
แม่น้ําสายหลกั และพืน้ที่ชุมชนที่อยู่อาศยัต่อพื้นที่ลุม่น้ํา  
 ๖. ด้านภัยพิบัติจากน้ํา มีการพิจารณาตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับภัยจากน้ําในลุ่มน้าํ รวม  ๔ ประเด็น 
ด้วยกันคือ มลูค่าความเสยีหายต่อปี  หมู่บ้านเสี่ยงน้ําท่วมซ้ําซาก หมู่บ้านเสี่ยงโคลนถลม่ และหมู่บ้านเสี่ยงน้ํา
บ่าไหลหลาก 
 
๗.๓.๒ การจัดลําดับความรุนแรงของสภาพปัญหาในลุ่มน้ํา 
  
 ในการวิเคราะห์ระดับความรุนแรงและความวิกฤตของปัญหาในแต่ละลุ่มน้ํา ได้มีวิธีการวิเคราะห์
สรุปได้ดังนี้  
 ๑) วิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญ/ความรุนแรงของสภาพปัญหาต่างๆ ในแต่ละลุม่น้ําโดย
พิจารณาจากข้อมูลที่ได้ทําการศึกษาวิเคราะห์  
 ๒) ในแต่ละปัญหา/ตัวแปร จะกําหนดระดับความสําคัญไว้ ๔ ระดับ คือ รุนแรงมาก รุนแรง ปาน
กลางและน้อย โดยมีคะแนนความรุนแรงเทา่กับ ๑  ๒  ๓  และ ๔ ตามลําดับ การใหค้ะแนนความรนุแรง
จะขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์การให้คะแนนของแต่ละตัวแปรตามที่กําหนด  
 ๓) เมื่อได้คะแนนของความรุนแรงในแต่ละตัวแปรที่กําหนดแล้ว นํามาพิจารณาร่วมกันโดยการ
รวมคะแนนทั้งหมด 
 ๔) จัดกลุ่มลําดับความรุนแรงของแต่ละลุ่มน้ําโดยใช้ผลคะแนนรวมในแต่ละด้านและดัชนีรวม
ของทุกด้าน   
 ๕) ผลที่ได้รับ คือ กลุ่มของลุ่มน้ําที่มีสภาพปัญหาความรุนแรงในแต่ละระดับเพื่อนําไปสู่การ
กําหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 จากการวิเคราะห์ความวิกฤตและความรุนแรงของปัญหาในลุ่มน้ํา ซึ่งแสดงรายละเอียดคะแนนอยู่
ในตารางที่ ๗.๓-๑ สรุปรายชื่อลุ่มน้ําที่มีปัญหาในแต่ละด้านและระดับความรุนแรงของปัญหาได้ดังนี้ 
 

รายการ ลุ่มน้ําที่มีปัญหารุนแรงมาก < ๖๐ 
๑. ทรัพยากรน้ํา ๑.สาละวิน(๓๑.๒๕) ๒.โขง(เหนือ ๓๗.๕๐) ๓.กก(๓๗.๕๐) ๔.บางปะ

กง(๓๗.๕๐) ๕.ปราจีนบุรี(๔๓.๗๕) ๖.ทะเลสาบสงขลา(๔๓.๗๕) ๗.
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก(๔๓.๗๕) ๘.ภาคใต้ฝั่งตะวันตก(๔๓.๗๕) ๙.ยม
(๕๐.๐๐) ๑๐.โขง(ตะวันออกเฉียงเหนือ ๕๐.๐๐) ๑๑ปิง(๕๖.๒๕) 

๒. ด้านการเข้าถึง  ๑.ตาปี(๔๓.๗๕) ๒.ภาคใต้ฝั่งตะวันตก(๔๓.๗๕) ๓.มูล(๕๖.๒๕)  
๓. ด้านสมรรถนะการพัฒนา  ๑.ชี(๓๗.๕๐) ๒.โขง(ตะวันออกเฉียงเหนือ ๔๓.๗๕) ๓.มูล(๔๓.๗๕) ๔.

โขง(เหนือ ๔๓.๗๕) ๕.สาละวิน(๕๐.๐๐) ๖.น่าน(๕๐.๐๐) ๗.ปิง
(๕๖.๒๕) ๘.วัง(๕๖.๒๕) ๙.ยม(๕๖.๒๕) ๑๐.ทะเลสาบสงขลา(๕๖.๒๕)  

๔. ด้านการใช้ประโยชน์เพื่อ
การเกษตร 

๑.ชายฝั่งทะเลตะวันตก(๔๑.๖๗) ๒.ตาปี(๕๐.๐๐) ๓.ทะเลสาบสงขลา
(๕๐.๐๐) ๔.ภาคใต้ฝั่งตะวันออก(๕๐.๐๐) ๕.ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
(๕๐.๐๐) ๖.ปัตตานี(๕๐.๐๐) ๗.บางปะกง(๕๐.๐๐) ๘.โขง(เหนือ 
๕๐.๐๐) ๙.วัง(๕๐.๐๐) ๑๐.โขง(ตะวันออกเฉียงเหนือ ๕๖.๒๕) 

๕. ด้านสิ่งแวดล้อม ๑.โตนเลสาบ(๕๐.๐๐) ๒.มูล(๕๖.๒๕) ๓.ป่าสัก(๕๖.๒๕) 
๖. ด้านภัยพิบัติจากน้ํา ๑.น่าน(๕๐.๐๐) ๒.ตาปี(๕๐.๐๐) ๓.เจ้าพระยา(๕๖.๒๕) ๔.ทะเลสาบ

สงขลา(๕๖.๒๕) ๕.ปิง(๕๖.๒๕) ๖.ยม(๕๖.๒๕) ๖.ท่าจีน(๕๖.๒๕) ๗.
มูล(๕๖.๒๕) ๘.ชี(๕๖.๒๕) 

 

 ระดับความรุนแรง                               ลุ่มน้ําที่มีปัญหา 
        ของปัญหา  
๑. รุนแรงมาก WPI < ๖๐ ๑.โขง(ตะวันออกเฉียงเหนือ ๕๗.๒๙) ๒.ทะเลสาบสงขลา(๕๙.๓๘) ๓.

มูล(๕๙.๓๘) ๔.ภาคใต้ฝั่งตะวันตก(๕๙.๓๘)    
๒. รุนแรง  ๖๐ < WPI < ๗๐ ๑.ชี(๖๑.๔๖) ๒.สาละวิน(๖๑.๔๖) ๓.โขง(เหนือ ๖๓.๕๔) ๔.ตาปี

(๖๕.๖๓) ๕.ยม(๖๖.๖๗) ๖.ภาคใต้ฝั่งตะวันออก(๖๗.๗๑) ๗.ปิง
(๖๘.๗๕) ๘.ป่าสัก(๖๙.๗๙) ๙.กก(๖๙.๗๙)  

๓. ปานกลาง ๗๐ < WPI < ๘๐ ๑.บางปะกง(๗๐.๘๓) ๒.น่าน(๗๐.๘๓) ๓.วัง(๗๐.๘๓) ๔.ปราจีนบุรี
(๗๑.๘๘) ๕.โตนเลสาบ(๗๒.๙๒) ๖.ชายฝั่งทะเลตะวันออก(๗๓.๙๖) ๗.
ท่าจีน(๗๖.๐๔) ๘.ปัตตานี(๗๖.๐๔) ๙.ชายฝ่ังทะเลตะวันตก(๗๘.๘๒) 
๑๐.สะแกกรัง(๗๙.๑๗) ๑๑.เจ้าพระยา(๗๙.๑๗)   

๔. น้อย WPI > ๘๐ ๑.เพชรบุรี(๘๐.๒๑) ๒.แม่กลอง(๘๑.๒๕)  
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที ่๗.๓-๑ สรุปผลการวิเคราะหด์ัชนีความเพียงพอด้านทรัพยากรน้ําในระดับลุ่มน้ําหลักของประเทศไทย

ทรัพยากร การเข้า สมรรถนะ การใช้ ส่ิงแวด ภยัพิบัติ ดัชนีรวม
นํ้า ถึง การพัฒนา ประโยชน์ ล้อม จากน้ํา WPI

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ
๑๐๐ กลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง
๐๑ สาละวิน ๓๑.๒๕ ๖๒.๕๐ ๕๐.๐๐ ๖๒.๕๐ ๘๗.๕๐ ๗๕.๐๐ ๖๑.๔๖
๐๒N โขง(เหนอื) ๓๗.๕๐ ๘๗.๕๐ ๔๓.๗๕ ๕๐.๐๐ ๘๗.๕๐ ๗๕.๐๐ ๖๓.๕๔

๐๓ กก ๓๗.๕๐ ๙๓.๗๕ ๖๒.๕๐ ๗๕.๐๐ ๘๑.๒๕ ๖๘.๗๕ ๖๙.๗๙

๐๖ ปิง ๕๖.๒๕ ๙๓.๗๕ ๕๖.๒๕ ๗๕.๐๐ ๗๕.๐๐ ๕๖.๒๕ ๖๘.๗๕

๐๗ วัง ๖๒.๕๐ ๘๑.๒๕ ๕๖.๒๕ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๗๐.๘๓

๐๘ ยม ๕๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๕๖.๒๕ ๖๘.๗๕ ๙๓.๗๕ ๕๖.๒๕ ๖๖.๖๗

๐๙ นา่น ๖๘.๗๕ ๘๗.๕๐ ๕๐.๐๐ ๘๗.๕๐ ๘๑.๒๕ ๕๐.๐๐ ๗๐.๘๓

๑๐ เจ้าพระยา ๖๒.๕๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๓.๗๕ ๙๓.๗๕ ๖๘.๗๕ ๕๖.๒๕ ๗๙.๑๗

๑๑ สะแกกรัง ๖๒.๕๐ ๘๑.๒๕ ๗๕.๐๐ ๘๗.๕๐ ๙๓.๗๕ ๗๕.๐๐ ๗๙.๑๗

๑๒ ป่าสัก ๖๒.๕๐ ๘๑.๒๕ ๖๘.๗๕ ๘๗.๕๐ ๕๖.๒๕ ๖๒.๕๐ ๖๙.๗๙

๑๓ ท่าจีน ๖๒.๕๐ ๑๐๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๙๓.๗๕ ๖๘.๗๕ ๕๖.๒๕ ๗๖.๐๔

๕๓.๙๘ ๘๕.๘๐ ๖๒.๕๐ ๗๕.๕๗ ๘๑.๒๕ ๖๔.๒๐ ๗๐.๕๕
๒๐๐ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๐๒NE โขง(ตะวันออกเฉียงเหนอื) ๕๐.๐๐ ๖๒.๕๐ ๔๓.๗๕ ๕๖.๒๕ ๖๘.๗๕ ๖๒.๕๐ ๕๗.๒๙

๐๔ ชี ๖๒.๕๐ ๗๕.๐๐ ๓๗.๕๐ ๖๒.๕๐ ๗๕.๐๐ ๕๖.๒๕ ๖๑.๔๖
๐๕ มูล ๗๕.๐๐ ๕๖.๒๕ ๔๓.๗๕ ๖๘.๗๕ ๕๖.๒๕ ๕๖.๒๕ ๕๙.๓๘

๖๒.๕๐ ๖๔.๕๘ ๔๑.๖๗ ๖๒.๕๐ ๖๖.๖๗ ๕๘.๓๓ ๕๙.๓๘
๓๐๐ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออก
๑๕ ปราจีนบุรี ๔๓.๗๕ ๘๑.๒๕ ๖๒.๕๐ ๖๒.๕๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๒๕ ๗๑.๘๘

๑๖ บางปะกง ๓๗.๕๐ ๙๓.๗๕ ๘๑.๒๕ ๕๐.๐๐ ๘๑.๒๕ ๘๑.๒๕ ๗๐.๘๓

๑๗ โตนเลสาบ ๘๗.๕๐ ๖๘.๗๕ ๘๗.๕๐ ๖๒.๕๐ ๕๐.๐๐ ๘๑.๒๕ ๗๒.๙๒

๑๘ ชายฝ่ังทะเลตะวันออก ๘๑.๒๕ ๖๒.๕๐ ๙๓.๗๕ ๖๒.๕๐ ๖๘.๗๕ ๗๕.๐๐ ๗๓.๙๖

๖๒.๕๐ ๗๖.๕๖ ๘๑.๒๕ ๕๙.๓๘ ๗๕.๐๐ ๗๙.๖๙ ๗๒.๔๐
๔๐๐ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันตก
๑๔ แม่กลอง ๖๒.๕๐ ๘๗.๕๐ ๖๒.๕๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๑.๒๕ ๙๓.๗๕ ๘๑.๒๕

๑๙ เพชรบุรี ๖๘.๗๕ ๘๗.๕๐ ๖๒.๕๐ ๗๕.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๕๐ ๘๐.๒๑

๒๐ ชายฝ่ังทะเลตะวันตก ๘๑.๒๕ ๘๑.๒๕ ๘๑.๒๕ ๔๑.๖๗ ๑๐๐.๐๐ ๘๗.๕๐ ๗๘.๘๒

๗๐.๘๓ ๘๕.๔๒ ๖๘.๗๕ ๗๒.๒๒ ๙๓.๗๕ ๘๙.๕๘ ๘๐.๐๙
๕๐๐ กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันออก
๒๑ ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ๔๓.๗๕ ๗๕.๐๐ ๖๘.๗๕ ๕๐.๐๐ ๘๑.๒๕ ๘๗.๕๐ ๖๗.๗๑

๒๒ ตาปี ๗๕.๐๐ ๔๓.๗๕ ๘๗.๕๐ ๕๐.๐๐ ๘๗.๕๐ ๕๐.๐๐ ๖๕.๖๓

๒๓ ทะเลสาบสงขลา ๔๓.๗๕ ๘๑.๒๕ ๕๖.๒๕ ๕๐.๐๐ ๖๘.๗๕ ๕๖.๒๕ ๕๙.๓๘

๒๔ ปัตตานี ๗๕.๐๐ ๘๑.๒๕ ๗๕.๐๐ ๕๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๗๕.๐๐ ๗๖.๐๔

๕๙.๓๘ ๗๐.๓๑ ๗๑.๘๘ ๕๐.๐๐ ๘๔.๓๘ ๖๗.๑๙ ๖๗.๑๙
๖๐๐ กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันตก
๒๕ ภาคใต้ฝ่ังตะวันตก ๔๓.๗๕ ๔๓.๗๕ ๖๒.๕๐ ๕๐.๐๐ ๘๗.๕๐ ๖๘.๗๕ ๕๙.๓๘

๕๖.๒๕ ๖๕.๐๐ ๗๐.๐๐ ๕๐.๐๐ ๘๕.๐๐ ๖๗.๕๐ ๖๕.๖๓
๖๑.๒๑ ๗๕.๔๗ ๖๔.๘๓ ๖๑.๖๑ ๘๐.๓๓ ๗๑.๘๖ ๖๙.๒๒รวมท้ังประเทศ

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออก

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันตก

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันออก

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้

รหัส
ลุ่มน้ํา

กลุ่มลุ่มน้ํา/ลุ่มน้ํา

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง

รวมกลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
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๗.๔ แผนงาน/โครงการบริหารจดัการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ป ี
 
 แผนงาน/โครงการระดับลุ่มน้ํา จากรายงานแผนรวมฯ แยกตามแต่ละยุทธศาสตร์ทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา  
มีความแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ํา ดังนั้นจึงจัดประเภทของแผนงาน/โครงการระดับลุ่มน้ําที่มีอยู่ใน 
แต่ละลุ่มน้ําเข้าตามแต่ละกลุ่มยุทธศาสตรท์ั้ง ๔ กลุ่ม เรียงตามกลยุทธ์ทั้ง ๑๒ กลยุทธ์ สรุปได้ดังนี้   
 
๗.๔.๑ กลุ่มลุ่มน้าํภาคเหนือและภาคกลาง 
 
 กลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง ประกอบด้วย ลุ่มน้ําสาละวิน ลุ่มน้ําโขง (ภาคเหนือ) ลุ่มน้ํากก 
และลุ่มน้ําสาขาของลุ่มน้ําเจ้าพระยา ๘ ลุ่มน้ํา ได้แก่ ลุ่มน้ําปิง ลุ่มน้ําวัง ลุ่มน้ํายม ลุ่มน้ําน่าน ลุ่มน้ําเจ้าพระยา 
(สายหลัก) ลุ่มน้ําสะแกกรัง ลุ่มน้ําป่าสัก และลุ่มน้ําท่าจีน แผนงาน/โครงการระดับลุ่มน้ําในกลุ่มลุ่มน้ํา
ภาคเหนือและภาคกลางตามกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน 
โดยในกลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํามีให้เห็นเด่นชัดในลุ่มน้ําสาขาของลุ่มน้ําเจ้าพระยา ๘ ลุ่ม
น้ํา ได้แก่ ลุ่มน้ําปิง ลุ่มน้ําวัง ลุ่มน้ํายม ลุ่มน้ําน่าน ลุ่มน้ําเจ้าพระยา (สายหลัก) ลุ่มน้ําสะแกกรัง ลุ่มน้ําป่าสัก 
และลุ่มน้ําท่าจีน โดยลุ่มน้ําเจ้าพระยา ท่าจีน และสะแกกรัง จะเน้นกลยุทธ์การเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน และ
การพัฒนาเครือข่ายน้ํา เนื่องจากมีพ้ืนที่การเกษตรในลุ่มน้ํามาก และมีแนวโน้มการขาดแคลนน้ําในอนาคต 
ดังรายละเอียดแยกตามพื้นที่ลุ่มน้ําต่างๆ ได้ดังนี้ 
 ๑) ลุ่มน้ําสาละวิน ได้เน้นกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่
ย่ังยืน แผนกลยุทธ์ที่สําคัญ คือ การเก็บกักน้ําให้เพียงพอและใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การก่อสร้าง
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา แผนกลยุทธ์ที่สําคัญ คือ การ
ลดพ้ืนที่และความเสียหายจากอุทกภัย และการป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้และพื้นที่ต้นน้ําอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน ในส่วนการพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน ได้เน้นแผนกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่าน้ํา เป็นการ
พัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ํา ในพื้นที่ลุ่มน้ําสาละวิน เพราะมีศักยภาพการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําสูง  
 ๒) ลุ่มน้ําโขงเหนือ ได้เน้นกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่
ย่ังยืน แผนกลยุทธ์ที่สําคัญ คือ การเก็บกักน้ําให้เพียงพอและใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการก่อสร้าง
โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง ขนาดเล็ก กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา แผนกลยุทธ์ที่
สําคัญ คือ การลดพื้นที่และความเสียหายจากอุทกภัย และการป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้และพื้นที่ต้นน้ํา
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
 ๓) ลุ่มน้ํากก ได้เน้นกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน
และแผนกลยุทธ์ในทิศทางเดียวกับลุ่มน้ําโขงเหนือ คือ การพัฒนาแหล่งน้ําตามศักยภาพลุ่มน้ํา โดยการ
ก่อสร้างฝาย อ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก และขนาดกลางที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อย เป็นต้น  
 ๔) ลุ่มน้ําปิง เป็นลุ่มน้ําที่มีปัญหาด้านทรัพยากรน้ํามาก ดังนั้น ได้กําหนดแผนงาน/โครงการหลักๆ 
ในทุกกลุ่มยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน ได้กําหนด
แผนงาน/โครงการ ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําหลัก คือ กลยุทธ์การเก็บกักน้ําให้พอเพียงและใช้น้ําอย่างมี
ประสิทธิภาพ กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการเดิม เช่น การปรับปรุงโครงการและระบบชลประทาน 
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และกลยุทธ์การป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู พัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําธรรมชาติ การปรับปรุงระบบการปลูก
พืช การพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ําฝน 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา เช่น กลยุทธ์การลดพื้นที่และความเสียหาย
จากอุทกภัย ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ การป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง การก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
ตลิ่ง การก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน และการจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมและดินถล่ม กลยุทธ์การ
ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูป่าไม้และพื้นที่ต้นน้ําอย่างสมดุลและยั่งยืน คือ แผนงานฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ําที่เสื่อมโทรม
และกลยุทธ์การป้องกัน รักษาและฟื้นฟูคุณภาพของแหล่งน้ํา   
   - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน ประกอบด้วยกลยุทธ์การเพิ่ม
ปริมาณน้ําต้นทุน เช่น การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก  โดยโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา
ขนาดใหญ่ที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ําได้คือ อ่างเก็บน้ําห้วยต้ัง อ่างเก็บน้ําแม่ท้อ อ่าง
เก็บน้ําห้วยฉลอม เป็นต้น และกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายน้ําเป็นการพัฒนาโครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ่าง
เก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธารา นอกจากนั้นมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําด้านพลังงานและการ
ท่องเที่ยว คือการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อนกรมชลประทาน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ ได้เสนอแผนงาน/โครงการในกล
ยุทธ์การเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการและการมีส่วนร่วม  โดยได้เป็นแผนงานการ
ฝึกอบรมองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการลุ่มน้ํา และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้าน
กิจการน้ํา โดยในส่วนกลยุทธ์การพัฒนาระบบฐานข้อมูล องค์ความรู้และเทคโนโลยีได้เน้นแผนงานการ
จัดทําระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานในระดับตําบล 
 ๕) ลุ่มน้ําวัง มีแผนงาน/โครงการในกลุ่มยุทธศาสตร์ที่สําคัญ คือ กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน มีกลยุทธ์ที่สําคัญ คือ เก็บกักน้ําให้เพียงพอและใช้น้ําอย่าง
มีประสิทธิภาพ มีแผนงาน/โครงการที่ใช้ คือ การปรับปรุงระบบชลประทาน และการก่อสร้างฝาย อ่างเก็บ
น้ํา และกลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา มีกลยุทธ์ที่สําคัญ คือ การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งใน
แม่น้ําวัง พ้ืนที่เสี่ยงภัยและมาตรการเตือนภัย และกลยุทธ์ป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูป่าไม้และพื้นที่ต้นน้ําอย่าง
สมดุลและยั่งยืน คือ แผนงานฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ําที่เสื่อมโทรม นอกจากนั้นมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
น้ําด้านพลังงานและการท่องเที่ยว คือการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อนกรมชลประทาน และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 ๖) ลุ่มน้ํายม เป็นลุ่มน้ําที่มีปัญหาด้านทรัพยากรน้ํามาก จึงได้กําหนดแผนงาน/โครงการที่สําคัญ
ในการแก้ไขปญัหาทั้ง ๔ กลุม่ยุทธศาสตร์ กล่าวคือ  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน เน้นแผนงาน/
โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน โครงการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก การฟื้นฟู/
พัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติ การปรับปรุงระบบการปลูกพืช การพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และการ
พัฒนาพื้นที่เกษตรน้ําฝน 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา โดยเน้นกลยุทธ์การป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูป่าไม้
และพื้นที่ต้นน้ําอย่างสมดุลและยั่งยืน และแผนงาน/โครงการประกอบด้วย แผนงานฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ําที่
เสื่อมโทรม แผนงานป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง งานป้องกันตลิ่ง งานผันน้ําหลาก โครงการขนาดใหญ่ที่
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําและบรรเทาอุทกภัยได้คือ อ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งเสือเต้นหรืออ่างเก็บน้ําเขื่อนน้ํา



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๑๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ยมและอ่างเก็บน้ําเขื่อนน้ํายมตอนบน และโครงการขนาดกลาง คือ อ่างเก็บน้ําน้ําป้ี ส่วนกลยุทธ์การป้องกัน 
รักษา ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ํา ก็มีแผนงานการก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสียชุมชน 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน ได้กําหนดกลยุทธ์ที่สําคญั 
คือ การพัฒนาเครือข่ายน้ําเป็นแผนงาน/โครงการที่มีความสําคัญ คือ งานผันน้ําเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง 
แนวผันน้ํายม-น่าน เป็นต้น 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ เป็นการพัฒนาองค์กรการมีสว่น
ร่วม และการพัฒนาข้อมูลขา่วสารและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ํา 
 ๗) ลุ่มน้ําน่าน ได้กําหนดแผนงาน/โครงการที่สําคัญทั้ง ๔ กลุม่ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน มุ่งเน้นการ
แก้ไขปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย มีกลยุทธ์การป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู ป่าไม้ และพื้นที่ต้นน้ําอย่างสมดุลและ
ย่ังยืน เพื่อป้องกันป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์ มีการเสนอแผนงาน/โครงการ ปรับปรุงระบบชลประทาน 
การก่อสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ํา การก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสียชุมชน โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และ
ขนาดกลางที่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําและบรรเทาอุทกภัย ได้แก่ อ่างเก็บน้ําเขื่อนน้ําเข็ก อ่างเก็บน้ํา
เขื่อนคลองชมพู อ่างเก็บน้ําเขื่อนน้ําปาด โครงการอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง การปรับปรุงระบบการปลูกพืช 
การพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ําฝน เป็นต้น 
      - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา โดยเน้นกลยุทธ์การป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูป่าไม้
และพื้นที่ต้นน้ําอย่างสมดุลและยั่งยืน ประกอบด้วย แผนงานฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ําที่เสื่อมโทรม งานป้องกันน้ํา
ท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง งานป้องกันตลิ่ง และกลยุทธ์การป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟูคุณภาพแหล่งน้ํา โดยมีแผนงาน
การก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสียชุมชน  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน คือ โครงการผันน้ํา กก-อิง-
น่าน ปรากฏว่าทางเลือกการพัฒนาโครงการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนให้เขื่อนภูมิพลมีความน่าลงทุนกว่า 
นอกจากนั้นมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําด้านพลังงานและการท่องเที่ยว คือการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ํา
ขนาดเล็กท้ายเขื่อนกรมชลประทาน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ มุ่งเน้นการพัฒนาการมีส่วนร่วม
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาข้อมูลข่าวสาร และองค์ความรู้ด้าน
ทรัพยากรน้ําเพื่อการใช้ประโยชน์และป้องกันภัยพิบัติ 
 ๘) ลุ่มน้ําเจ้าพระยา เป็นพื้นทีเ่ศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศ ประสบปญัหาด้านทรัพยากรน้ํา 
โดยเฉพาะอุทกภัย ได้มีการกําหนดแผนงาน/โครงการที่สําคัญใน ๔ กลุม่ยุทธศาสตร์ กล่าวคือ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน ได้เน้นการ
ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติ และแหล่งน้ําท้องถิ่น เช่น การพัฒนาบึงบอระเพ็ด การปรับปรุงฟื้นฟู
หนองบึงธรรมชาติ การปรับปรุงระบบการปลูกพืช การพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และการพัฒนา
พ้ืนที่เกษตรน้ําฝน 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา มีโครงการป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
และนิคมอุตสาหกรรม การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง การผันน้ําเข้าพ้ืนที่เกษตรรับน้ํานอง การกําหนดทาง
ระบายน้ําหลากทั้งพื้นที่ฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา คลองผันน้ําลงสู่อ่าวไทย และการ
ก่อสร้างโรงบําบัดน้ําเสียชุมชน เป็นต้น 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๑๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน เป็นโครงการเพิ่มปริมาณน้ํา
ต้นทุนให้เขื่อนภูมิพล โครงการผันน้ํา กก-อิง-น่าน และการเพิ่มมูลค่าน้ํา คือ เขื่อนยกระดับน้ําในแม่น้ํา
เจ้าพระยาและแม่น้ําน่านเพื่อการเดินเรือ นอกจากนั้นมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําด้านพลังงานและ
การท่องเที่ยว คือการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อนกรมชลประทาน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ เป็นการปรับปรุงองค์กรบริหาร
จัดการน้ําในลุ่มน้ําเจ้าพระยา 
 ๙) ลุ่มน้ําสะแกกรัง เป็นลุ่มน้ําที่ประสบปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา รองลงมา คือ คุณภาพ
น้ําและอุทกภัย ได้กําหนดแผนงาน/โครงการที่สําคัญใน ๔ กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน มีมาตรการ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง คือ การจัดการน้ําอ่างเก็บน้ําเขื่อนทับเสลา การปรับปรุงระบบชลประทาน การ
พัฒนาแหล่งน้ํา คือ อ่างเก็บน้ําเขื่อนคลองโพธิ์ อ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่วงก์ อ่างเก็บน้ําเขื่อนห้วยหรั่ง การ
ปรับปรุงระบบการปลูกพืช การพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ําฝน 
  -  กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการ การป้องกัน
น้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองและคลองผันน้ํา การก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
ชุมชน  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน ได้เสนอโครงการผันน้ําจาก
ลุ่มน้ําแม่กลองสู่จังหวัดอุทัยธานี และผันน้ําปิงมาสู่ลุ่มน้ําสะแกกรัง นอกจากนั้นมีการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้ําด้านพลังงานและการท่องเที่ยว คือการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อนกรมชลประทาน 
และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ ได้เสนอแผนการพัฒนาองค์กร 
คือ การปรับปรุงองค์กรการบริหารจัดการน้ําโครงการทับเสลา 
 ๑๐) ลุ่มน้ําป่าสัก ได้กําหนดแผนงาน/โครงการที่สําคัญทั้ง ๔ กลุ่มยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน มีแผนงาน/
โครงการในทุกกลยุทธ์ โดยเน้นการเก็บกักน้ําให้พอเพียงและการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้น้ํา การก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา การปรับปรุงระบบการปลูกพืช การพัฒนาเกษตรตามแนว
ทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ําฝน เป็นต้น  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา การลดพื้นที่และความเสียหาย เช่น ระบบ
เตือนภัย ระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง การป้องกันควบคุมคุณภาพ อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ และการสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน เป็นการจัดการน้ําร่วมกัน
ของอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล อ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ และอ่างเก็บน้ําเขื่อนป่าสักชลสิทธ์ิ นอกจากนั้นมีการใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําด้านพลังงานและการท่องเที่ยว คือการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อน
กรมชลประทาน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ มีแผนงาน/โครงการใน ๒ กล
ยุท ธ์หลัก  ในด้ านการพัฒนาองค์กร  การมีส่ วนร่ วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํ าและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ํา 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๑๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๑๑) ลุ่มน้ําท่าจีน ได้กําหนดแผนงาน/โครงการที่สําคัญใน ๔ กลุ่มยุทธศาสตร์หลัก โดยเน้น
กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ย่ังยืนและมีแผนงาน/โครงการหลายโครงการร่วมกับลุ่มน้ําเจ้าพระยาและลุ่ม
น้ําสะแกกรัง กล่าวคือ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน มีแผนงาน/
โครงการ ในการจัดการน้ําการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา การก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา การ
ปรับปรุงระบบการปลูกพืช การพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ําฝน 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา มีโครงการติดต้ังระบบเตือนภัย การจัดทํา
แผนที่เสี่ยงภัย การป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง การขุดลอกและปรับปรุงแม่น้ําท่าจีน ในส่วนการ
ป้องกันและแก้ไขน้ําเสียมีการปรับปรุงและการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียแบบรวมศูนย์ รวมทั้งการ
ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียแบบกลุ่มอาคาร (Cluster treatment Plant) สําหรับพ้ืนที่ชุมชนขนาดเล็กหรือ
กลุ่มอาคารบ้านเรือนขนาดเล็ก เป็นต้น 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน เป็นการพัฒนาโครงการผัน
น้ําจากลุ่มน้ําแม่กลองสู่จังหวัดอุทัยธานีที่ให้ประโยชน์กับพ้ืนที่การเกษตรในลุ่มน้ําท่าจีน  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ เป็นการปรับปรุงองค์กรการ
บริหารจัดการน้ําในลุ่มน้ําท่าจีนร่วมกับลุ่มน้ําเจ้าพระยา 
 
๗.๔.๒ กลุ่มลุ่มน้าํภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
 
 กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ลุ่มน้ําโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ลุ่มน้ําชี และ 
ลุ่มน้ํามูล จากการรวบรวมแผนงาน/โครงการระดับลุ่มน้ําจากรายงานแผนรวมฯ แยกตามกลุ่มยุทธศาสตร์ 
๔ กลุ่มหลัก ในแต่ละลุ่มน้ํา ได้ดังนี้ 
 ๑) ลุ่มน้ําโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้เสนอ แผนงาน/โครงการที่สําคัญ ทั้ง ๔ กลุ่มยุทธศาสตร์ 
สรุปได้ดังนี้ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ ย่ังยืน เป็น
ยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําในลุ่มน้ํา ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ ในมาตรการ
บรรเทาภัยแล้ง เช่น การก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ประตูระบายน้ํา การพัฒนาแหล่งน้ําตามศักยภาพ
ของลุ่มน้ํา เช่น การก่อสร้างฝายและอ่างเก็บน้ํา การฟื้นฟู/พัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติ การปรับปรุงระบบการ
ปลูกพืช การพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ําฝน 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา เช่น โครงการป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน
เมือง การก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
การสงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน เป็นการใช้ประโยชน์แม่น้ํา
โขงที่เป็นแม่น้ําระหว่างประเทศ คือ โครงการผันน้ําโขง  นอกจากนั้นมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ํา
ด้านพลังงานและการท่องเที่ยว คือการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อนกรมชลประทาน และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ เป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ความรู้เรื่องพื้นที่ชุ่มน้ําและจัดทําแผนที่ดินเค็ม  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๑๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๒) ลุ่มน้ําชี ได้มีการจัดกลุ่มและแยกประเภทของแผนงาน/โครงการ ตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ๔ กลุ่ม 
กล่าวคือ  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน มีแผนงาน/
โครงการ ก่อสร้างโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ระบบส่งน้ํา ฝาย และอ่างเก็บน้ํา การขุดลอกและปรับปรุงแหล่ง
น้ําธรรมชาติ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และการพัฒนาอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่
เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาอุทกภัย คืออ่างเก็บน้ําเขื่อนชีบน อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง การปรับปรุง
ระบบการปลูกพืช การพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ําฝน 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา มีโครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง การ
ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง การก่อสร้างประตูระบายน้ํา ท่อระบายน้ํา การป้องกันและบําบัดน้ําเสีย 
เป็นต้น  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน เป็นการจัดการน้ําร่วมกัน
ภายในและระหว่างกลุ่มลุ่มน้ํา คือ การผันน้ําในลุ่มน้ํา นอกจากนั้นมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําด้าน
พลังงานและการท่องเที่ยว คือการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อนกรมชลประทาน และการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ มีแผนงานในมาตรการ พัฒนา
องค์กร การพัฒนาการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาข้อมูล
ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ํา เพื่อการใช้ประโยชน์และป้องกันภัยพิบัติ 
 ๓) ลุ่มน้ํามูล ได้มีการจัดกลุ่มและแยกประเภท แผนงาน/โครงการ ใน ๔ กลุ่มยุทธศาสตร์  
 สรุปได้ดังนี้  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน มีแผนงาน/
โครงการ ก่อสร้างโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า การเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ํา การปรับปรุงระบบชลประทาน อ่าง
เก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก การพัฒนาแหล่งน้ําทุ่งกุลาร้องไห้ การปรับปรุงระบบการปลูกพืช การ
พัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ และการพัฒนาพื้นที่เกษตรน้ําฝน 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา เช่น โครงการขุดลอกปรับปรุงสภาพลําน้ํา 
การป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง การพัฒนาแก้มลิง การก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียชุมชน 
เป็นต้น 
 - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน เป็นการจัดการน้ําร่วมกัน
ภายในและระหว่างกลุ่มลุ่มน้าํ เช่น การผันน้ํามาเติมลุ่มน้าํลําเชียงไกร การผันน้ําจากลําตะคองสู่อ่างเก็บน้ํา
ซับประดู่  และการผันน้ําจากแม่น้ํามูลไปพืน้ที่ทุ่งกุลาร้องไห้ นอกจากนั้นมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
น้ําด้านพลังงานและการท่องเที่ยว คือการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อนกรมชลประทาน และการ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ มีแผนงานในด้านการพัฒนา
องค์กร การพัฒนาการมีส่วนรวมบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาข้อมูล
ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ําเพื่อการใช้ประโยชน์และป้องกันภัยพิบัติ 
 
 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๑๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๗.๔.๓ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออก 
 
 กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออก ประกอบด้วย ลุ่มน้ําปราจีนบุรี ลุ่มน้ําบางปะกง ลุ่มน้ําโตนเลสาบ และ 
ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก มีแผนงาน/โครงการ แยกตามกลุ่มยุทธศาสตร์ในแต่ละลุ่มน้ํา กล่าวคือ 
 ๑) ลุ่มน้ําปราจีนบุรี บางปะกง และโตนเลสาบ มีแผนงาน/โครงการ และงบประมาณจํานวนมาก 
ในกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมีแผนงาน/โครงการ ในกลุ่มยุทธศาสตร์ต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน มีการพัฒนา
โครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่หลายโครงการ เช่น อ่างเก็บน้ําห้วยโสมง อ่างเก็บน้ําคลองพระปรงตอนล่าง อ่างเก็บ
น้ําคลองพระสะทึง อ่างเก็บน้ําไสน้อย-ไสใหญ่ การก่อสร้างอ่างเก็บขนาดกลางและขนาดเล็ก เป็นต้น และ
แผนกลยุทธ์ที่สําคัญคือ การสร้างดุลยภาพการใช้น้ําให้ทุกภาคส่วนที่เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น มาตรการ
ชดเชยเมื่อมีการแลกโควตาน้ําที่ได้รับการจัดสรรในฤดูแล้งให้กับอีกกิจกรรมหนึ่งในปีที่ขาดแคลน 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา เช่น โครงการป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง  
การพัฒนาพื้นที่แก้มลิง การก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน เป็นการพัฒนาเครือข่ายน้ํา 
เช่น ท่อส่งน้ําดิบห้วยพระปรง-ห้วยพรมโหดน้อย ท่อส่งน้ําดิบห้วยโสมง-กบินทร์บุรี-ศรีมหาโพธิ์ และการ
บริหารจัดการน้ําแบบผสมผสาน นอกจากนั้นมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําด้านพลังงานและการ
ท่องเที่ยว คือการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อนกรมชลประทาน และการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ เป็นการพัฒนาองค์กร การมี
ส่วนร่วมและการพัฒนาข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ํา 
 ๒) ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก มีแผนงาน/โครงการ ใน ๓ กลุ่มยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน มีการพัฒนา
อ่างเก็บน้ําขนาดกลาง เช่น อ่างเก็บน้ําคลองตาหลิว คลองปะแกด คลองพะวาใหญ่ คลองหางแมว คลอง
โสน ห้วยสะตอ คลองวังโตนด คลองตารอง คลองแอ่ง และคลองโพล้ เป็นต้น ชลประทานระบบท่อ การ
ก่อสร้างประตูระบายน้ําและฝายน้ําล้น การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และการ
สงวนรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น และแผนกลยุทธ์ที่สําคัญคือ การสร้างดุลยภาพการใช้น้ําให้
ทุกภาคส่วนที่เหมาะสมและเป็นธรรม เช่น มาตรการชดเชยเมื่อมีการแลกโควตาน้ําที่ได้รับการจัดสรรในฤดู
แล้งให้กับอีกกิจกรรมหนึ่งในปีที่ขาดแคลน 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา เช่น โครงการป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง  
การพัฒนาพื้นที่แก้มลิง การก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน และการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน เป็นการผันน้ําจากแม่น้ําบาง
ปะกง-อ่างเก็บน้ําบางพระ และการผันน้ําในลุ่มน้ํา นอกจากนั้นมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําด้าน
พลังงานและการท่องเที่ยว คือการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อนกรมชลประทาน และการส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๑๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ มีการดําเนินการในแผนงาน
ต่างๆ เช่น การฝึกอบรม การพัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร การมีส่วนร่วมการจัดทําทะเบียนแหล่งน้ํา 
การจัดทําฐานข้อมูล และการอบรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรน้ํา เป็นต้น 
 
 ๗.๔.๔ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันตก 
 
 กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันตก ประกอบด้วย ลุ่มน้ําแม่กลอง ลุ่มน้ําเพชรบุรี และลุ่มน้ําชายฝั่งทะเล
ตะวันตก ได้จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ ตามประเภทกลุ่มยุทธศาสตร์ในแต่ละลุ่มน้ํา ได้ดังนี้ 
 ๑) ลุ่มน้ําแม่กลอง ได้เสนอแผนงาน/โครงการ ใน ๔ กลุ่มยุทธศาสตร์ โดยมีแผนงาน/โครงการ 
ส่วนใหญ่ในกลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ย่ังยืน กล่าวคือ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน ประกอบด้วย 
แผนงาน/โครงการส่วนใหญ่ เป็นการก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ระบบส่งน้ําชลประทาน ก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก และก่อสร้างฝายทดน้ํา โดยเฉพาะในพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของลุ่มน้ําที่ขาดแคลนน้ํา เช่น อําเภอห้วยกระเจาและอําเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา เช่น โครงการป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน
เมือง การก่อสร้างระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสีย และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ํา เป็นต้น 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน เป็นการพัฒนาเครือข่ายน้ํา 
คือ การผันน้ําจากลุ่มน้ําแม่กลองมาช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในลุ่มน้ําท่าจีนเขตจังหวัดกาญจนบุรี และการ
เพิ่มมูลค่าน้ํา เช่น โครงการไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเขื่อนกรมชลประทาน 
นอกจากนั้นมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ มีแผนงานการมีส่วนร่วมในการ
จัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์และอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อการใช้น้ําในโครงการ
ชลประทานแม่กลองใหญ่และพื้นที่ท้ายเขื่อนทดน้ําแม่กลอง 
 ๒) ลุ่มน้ําเพชรบุรีและชายฝั่งทะเลตะวันตก (ประจวบคีรีขันธ์) ประกอบด้วย แผนงาน/โครงการ 
ใน ๔ กลุ่มยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน ประกอบด้วย 
แผนงาน/โครงการที่เน้นการพัฒนาน้ําต้นทุนเพื่อการท่องเที่ยวและเกษตรกรรม เช่น โครงการพระราชดําริ 
โครงการเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ํา การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทาน โครงการพัฒนาระบบ
ชลประทาน โครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก และการปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ เป็นต้น 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา เช่น ระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน การจัดทําฐานข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา เป็นต้น 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน เป็นการผันน้ําภายในลุ่มน้ํา 
และการเพิ่มมูลค่าน้ํา เช่น โครงการไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเขื่อนกรมชลประทาน 
นอกจากนั้นมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ เป็นแผนงานอบรมให้ความรู้
ระบบประปาการบริหารจัดการน้ํา การจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรน้ํา เป็นต้น 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๑๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๗.๔.๕ กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 

 กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ําปัตตานี ลุ่มน้ําตาปี 
และลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา มีการเสนอแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําต่างๆ ดังนี้ 
 ๑) ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออกและปัตตานี มีแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน ประกอบด้วย 
แผนงาน/โครงการ การก่อสร้างระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบชลประทาน การก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา
ขนาดกลางและขนาดเล็ก และก่อสร้างฝาย  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา เช่น การบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
การปรับปรุงงานป้องกันน้ําท่วม และการปลูกป่าทดแทนบริเวณป่าเสื่อมโทรม เป็นต้น 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ ประกอบด้วย แผนงานโครงการ 
ในการพัฒนาองค์กรการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาลุ่มน้ําและการจัดทําศูนย์ข้อมูล
และแผนที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม และภัยแล้ง เป็นต้น 
 ๒) ลุ่มน้ําตาปี มีแผนงาน/โครงการ ในกลุ่มยุทธศาสตร์หลัก ๔ กลุ่ม 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน ส่วนใหญ่เป็น
โครงการก่อสร้างระบบประปา การก่อสร้างสระเก็บน้ํา การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก 
และก่อสร้างฝาย และกลยุทธ์ที่สําคัญคือ การกักเก็บน้ําให้พอเพียงและใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
มาตรการเพิ่มน้ําต้นทุนให้แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะ โดยสร้างเรือสําหรับผลิตน้ําทะเลเป็นน้ําจืด ที่สามารถ
เคลื่อนย้ายไปยังเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและขาดแคลนน้ําได้ เป็นต้น 
   -  กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา เช่น ระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
๒๓ เทศบาล ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน การจัดทําฐานข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้น
น้ํา เป็นต้น 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน เป็นการพัฒนาโครงข่ายน้ํา
พ้ืนที่ลุ่มน้ําตาปีตอนบน การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเขื่อนกรม
ชลประทาน นอกจากนั้นมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ เป็นการพัฒนาองค์กรและการ
พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 
 ๓) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา มีแผนงาน/โครงการ ในกลุ่มยุทธศาสตร์หลัก ๔ กลุ่ม สรุปได้ดังนี้ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน ส่วนใหญ่เป็น
โครงการก่อสร้างระบบประปา ก่อสร้างสระเก็บน้ํา ขุดเจาะบ่อบาดาล การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง
และขนาดเล็ก และการปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ เช่น โครงการอนุรักษ์พ้ืนที่พรุควนเคร็ง โดยการพัฒนา
ระบบควบคุมระดับน้ําในพื้นที่พรุให้เหมาะสมกับระบบนิเวศ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา เช่น ระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
๒๓ เทศบาล ระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน การจัดทําฐานข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษ การอนุรักษ์และฟื้นฟู
คุณภาพน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติและการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้ํา เป็นต้น 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน เป็นการพัฒนาโครงข่ายน้ํา
ในพื้นที่ การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กและโรงไฟฟ้าพลังน้ําท้ายเขื่อนกรมชลประทาน 
นอกจากนั้นมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๑๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ เป็นการพัฒนาองค์กรและการ
พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 
 

๗.๔.๖ ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
 

 ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการ ตามกลุ่มยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
 - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน ประกอบด้วย 
แผนงาน/โครงการส่วนใหญ่ ในด้านการขุดลอกลําน้ําหน้าฝาย การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ฝายและ
ทํานบดินเพื่อการเก็บกักน้ํา เป็นต้น 
 - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน เป็นแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ เป็นแผนการบริหารจัดการลุ่ม
น้ําย่อย 
 

๗.๕ แผนทางเลือกในแต่ละพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ํา 
 

 พ้ืนที่แต่ละกลุ่มลุ่มน้ําของประเทศไทยมีลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติที่แตกต่างกัน สามารถ
สรุปลักษณะทางกายภาพ ภูมิอากาศ สภาพของทรัพยากรธรรมชาติและข้อจํากัดได้ดังนี้ 
  - กลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลางมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีน้อยกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยรายปี
ของประเทศไทย แต่มีพ้ืนที่ป่าไม้อุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ตอนบนและมีสภาพภูมิประเทศที่เหมาะสมในการ
พัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง โดยมีพ้ืนที่การเกษตรจํานวนมากในลุ่มน้ําภาคกลาง ปัญหาอุทกภัย
เกิดในวงกว้างก่อให้เกิดความเสียหายมหาศาล ปัญหาดินโคลนถล่มและปัญหาน้ําเสียในพื้นที่อุตสาหกรรมใน
เขตลุ่มน้ําเจ้าพระยาและท่าจีนตอนล่าง 
  - กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ป่าน้อยมาก แต่มีพ้ืนที่การเกษตรจํานวนมาก 
และสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน้ํา ขนาดใหญ่และขนาดกลาง ทําให้มีปริมาณน้ําไม่
เพียงพอต่อการใช้น้ําภาคการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ําชีตอนบนและลุ่มน้ํามูลตอนบน ปัญหา
อุทกภัยก่อให้เกิดความเสียหายมากและปัญหาน้ําเสียในพื้นที่ลุ่มน้ําลําตะคองตอนล่างช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่
เทศบาลนครนครราชสีมาในช่วงฤดูแล้ง 
  - กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออกมีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่
และขนาดกลาง และพัฒนาการชลประทานในพื้นที่การเกษตร ในขณะที่มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและ
การท่องเที่ยวอย่างมาก ทําให้มีความต้องการน้ําด้านดังกล่าวมาก ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ําในลุ่มน้ํา 
ปัญหาอุทกภัยก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี จันทบุรีและตราดและปัญหาน้ําเสียในพื้นที่
อุตสาหกรรมในเขตลุ่มน้ําบางปะกงตอนกลางและตอนล่าง 
  - กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันตกเป็นลุ่มน้ําที่มีพ้ืนที่ป่าไม้มาก โดยเฉพาะในลุ่มน้ําแม่กลอง และมี
พ้ืนที่การเกษตรมากในลุ่มน้ําเพชรบุรีและชายฝั่งทะเลตะวันตก ในขณะที่ปัจจุบันสภาพภูมิประเทศที่
เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางมีจํากัด ทําให้มีปัญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ที่ไม่มีแหล่งเก็บกัก
น้ํา และปัญหาน้ําเสียในพื้นที่อุตสาหกรรมในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และในลุ่มน้ําแม่กลองด้านท้ายน้ํา  
 - กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีสภาพภูมิประเทศเหมาะสมต่อการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ และมีการวางแผนพัฒนาเป็นพื้นที่อุตสาหกรรมใน



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๒๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

อนาคต ในลุ่มน้ําตาปีมีปัญหาอุทกภัยเกิดก่อให้เกิดความเสียหายมากและปัญหาดินโคลนถล่ม มีปัญหาน้ําเสีย
ในช่วงฤดูแล้งในลุ่มน้ําตาปีช่วงที่ไหลผ่านพื้นที่ชุมชน 
  - กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีพ้ืนที่ป่าไม้เหมาะสมกับพ้ืนที่ลุ่มน้ํา และมีปริมาณฝนเฉลี่ย
รายปีสูงกว่าทุกลุ่มน้ําในประเทศ การพัฒนาในลุ่มน้ําเป็นการปรับปรุงแหล่งน้ํา ขุมเหมือง การจัดการน้ํา
และการควบคุมคุณภาพน้ําเพื่อให้เกิดความสมดุล และย่ังยืนในลุ่มน้ําไม่เน้นการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 
เพราะพื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ปลูกยางพารา ไม้ผล และปาล์มน้ํามัน 
 แม้ ว่ า พ้ืนที่ ของแต่ละกลุ่ มลุ่ มน้ํ า ในประ เทศไทยมีลั กษณะทางกายภาพ  สภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติและข้อจํากัดที่แตกต่างกัน และทําให้ศักยภาพในการพัฒนาลุ่มน้ํามีรายละเอียดไม่
เหมือนกัน แต่ปัญหาที่ประสบเหมือนกันในพื้นที่ทุกกลุ่มลุ่มน้ําคือ ปัญหาอุทกภัย ปัญหาภัยแล้ง และการ
ขาดแคลนน้ํา ดังนั้นได้จัดแผนทางเลือกในแต่ละพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ํา ดังนี้ 
 

 แผนทางเลือกที่ ๑ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ําด้วยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
 แผนทางเลือกที่ ๒ แผนทางเลือกที่เน้นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่ม

น้ําด้วยมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง 
 แผนทางเลือกที่ ๓ แผนทางเลือกที่เน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําด้วยมาตรการไม่ใช้

สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง 
 แผนทางเลือกที่ ๔ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบผสมผสานทั้งอุทกภัย ดิน

โคลนถล่ม ภัยแล้ง การขาดแคลนน้ําและน้ําเสีย ด้วยมาตรการไม่ใช้
สิ่งก่อสร้างและใช้สิ่งก่อสร้าง 

 

 จากศักยภาพ สภาพทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและข้อจํากัด ได้จัดแผนทางเลือกในแต่ละพื้นที่กลุ่ม
ลุ่มน้ํา ดังนี้ 
 ๑. ลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง มีพ้ืนที่การเกษตรและพื้นที่ชลประทานจํานวนมาก มีศักยภาพ 
ในการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง รวมทั้งการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนในลุ่มน้ํา มีปัญหา
ทรัพยากรน้ําในด้านภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา รวมทั้งปัญหาน้ําท่วม ดังได้เสนอแผนทางเลือก ดังนี้ 

 แผนทางเลือกที่ ๑ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยไม่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา
และพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ่ ไม่มีการก่อสร้างคลองผันน้ําหลาก ไม่พัฒนา
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่ม  ต้องควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเคร่งครัด 
กําหนดเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่แบบยืดหยุ่น มีการ
บริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพและลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวฤดูแล้ง
ลงจากปัจจุบันเฉลี่ยปีละ ๗๕๐,๐๐๐ ไร่  

 แผนทางเลือกที่ ๒ แผนทางเลือกที่เน้นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่ม
น้ํา ดังได้เสนอแผนทางเลือก ในตารางที่ ๗.๕-๑ 

 แผนทางเลือกที่ ๓ แผนทางเลือกที่เน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ํา ดังได้เสนอแผน
ทางเลือก ในตารางที่ ๗.๕-๒ 

 แผนทางเลือกที่ ๔ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบผสมผสาน 



ตารางที่ ๗.๕-๑ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง
๑. ลุ่มนํ้าภาคเหนือและภาคกลาง

ลุ่มน้ําสาละวิน โขงเหนือ กก ปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก และท่าจีน
๑ ข้อมูลทั่วไป ๒ สภาพปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา

- พื้นที่ลุ่มน้ํา                                          ๑๒๑.๙   ล้านไร่ ๒.๑ การบุกรุกพื้นท่ีป่าต้นนํ้าลําธารในลุ่มนํ้า ได้แก่ ลุ่มนํ้าน่าน
- พื้นที่ป่าไม้                                          ๔๙.๖๕   ล้านไร่ สาละวิน วัง ยม ปิง ป่าสัก โขงเหนือ และกก เป็นต้น
- พื้นที่การเกษตร                                    ๕๐.๙๙   ล้านไร่ ๒.๒ ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะลุ่มนํ้ายม 
- พื้นที่ชลประทาน สะแกกรัง เจ้าพระยา ท่าจีน และน่าน เป็นต้น
และพื้นที่รับประโยชน์                            ๑๓.๘๓   ล้านไร่ ๒.๓ ปัญหาคุณภาพนํ้าเสื่อมโทรมในลุ่มนํ้าสาขาแม่กวง 

- ปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ                             ๑,๒๑๘.๖   มม. ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาและท่าจีน เป็นต้น
- ปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยปีละ                        ๕๕,๗๑๗.๔   ล้าน ลบ.ม.

- ความจุน้ํารวม                                   ๒๗,๖๗๔.๖  ล้าน ลบ.ม.

- ความต้องการน้ํา
ในปัจจุบัน                                      ๒๘,๒๖๐  ล้าน ลบ.ม.(๒,๕๔๑ ล้าน ลบ.ม.)
อนาคต ๒๐ ปี                                  ๓๓,๗๒๐  ล้าน ลบ.ม.(๓,๖๑๙ ล้าน ลบ.ม.)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑ การจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภค ๑ ผลลัพธ์

๑ การขุดลอกปรับปรุงแหล่งนํ้าธรรมชาติ ดําเนินการในพื้นท่ีนอกเขตชลประทาน ๑) มีนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรใช้นํ้าน้อย

ในพื้นท่ีลุ่มนํ้า ปิง วัง ยม น่านในพื้นท่ีตอนล่าง และลุ่มนํ้าเจ้าพระยาในพื้นท่ี ๒) มีนํ้าเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
ตอนบน ใน ๘,๗๘๐ หมู่บ้าน

๒ การขุดสระเก็บนํ้าประจําหมู่บ้านสําหรับการอุปโภคบริโภค ขนาด 100 ครัวเรือน ๓) เพิ่มปริมาตรเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้งไม่น้อยกว่า ๕๐
ความจุ ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. ลึก ๔.๕ ม. ใช้พื้นท่ีประมาณ ๕ ไร่ คิดเป็นเงินลงทุน ล้าน ลบ.ม.
ประมาณ ๐.๕ ล้านบาทต่อแห่ง ในพื้นท่ีห่างไกลแหล่งนํ้าในพื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้ง
รุนแรงและปานกลางรวม ๘,๗๘๐ หมู่บ้าน ๒ ข้อจํากัด

๓ สํารวจแหล่งนํ้าบาดาลเป็นแหล่งนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค ๑) การบุกรุกพื้นท่ีแหล่งนํ้าธรรมชาติ
๒) การจัดหาพื้นท่ีในการขุดสระเก็บนํ้า

แผนทางเลือกที่ ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

๔,๙๓๐

ุ
๒ การจัดหาน้ําเพื่อการเกษตร

๒.๑ ทางเลือกที่ ๑ การจัดการและควบคุมการใช้ที่ดินและการใช้น้ํา
๑) การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้ ในพื้นท่ีลุ่มนํ้าต่างๆ ดังน้ี ๑. ผลลัพธ์

๑) ฟื้นฟูพื้นท่ีป่าไม้รวม 7.55 ล้านไร่
๒) สร้างรายได้ให้กับประชาชนในการปลูกป่า

๓) ลดการกัดเซาะ
๔) ลดปริมาณนํ้าหลากท่วม

๒. ข้อจํากัด
๑) มีพื้นท่ีป่าไม้ท่ีจะฟื้นฟูมาก ใช้ระยะเวลาในการ

ดําเนินการนาน
๒) ด้านงบประมาณ

๑๑,๓๒๕

ลําดับ ลุมน้ํา ฟนฟูปาไม จังหวัด

(ลานไร)

๑ สาละวิน ๐.๙๔  แมฮองสอน, ตาก, เชียงใหม 

๒ โขง(เหนือ) ๐.๔๐  เชียงราย, พะเยา, ลําปาง 

๓ กก ๐.๓๗  เชียงราย, เชียงใหม, ลําปาง 

๔ ปง ๐.๘๔  เชียงใหม, กําแพงเพชร, ลําพูน, แมฮองสอน, ตาก 

๕ วัง ๐.๙๐  ลําปาง, ตาก, เชียงราย 

๖ ยม ๐.๘๘  แพร, สุโขทัย, นาน, พะเยา 

๗ นาน ๒.๔๓  นาน, สุโขทัย, พิษณุโลก,อุตรดิตถ 

๘ เจาพระยา ๐.๐๓  นครสวรรค, ลพบุรี, เพชรบูรณ , สระบุรี 

๙ สะแกกรัง ๐.๐๖  อุทัยธานี, นครสวรรค, กําแพงเพชร 

๑๐ ปาสัก ๐.๖๐  เพชรบูรณ , สระบุรี, เลย, นครราชสีมา 

๑๑ ทาจีน ๐.๑๐  ชัยนาท, สุพรรณบุรี, อุทัยธานี 

๗.๕๕รวม

 ๗-๒๑ ตาราง+7.5-1/0578



ตารางที่ ๗.๕-๑ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง   (ต่อ)
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๒) การจัดการและควบคุมการใช้ท่ีดินเพื่อการเกษตร มีแผนงานต่าง ๆ ดังน้ี ๑. ผลลัพธ์
๑ ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใช้นํ้าน้อยในเขตพื้นท่ีโครงการชลประทาน ๑) ลดพื้นท่ีปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทาน
๒ การส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นโดยเฉพาะในพื้นท่ีลุ่มนํ้าสะแกกรังและ ภาคกลาง ๐.๖๐ ล้านไร่ ประหยัดการใช้นํ้าปีละ ๙๐๐ 

ลุ่มนํ้าป่าสักท่ีมีพื้นท่ีการเกษตรมากแต่ขาดแหล่งเก็บกักนํ้าในพื้นท่ีลุ่มนํ้า ล้าน ลบ.ม.
๓ การลดการปลกูข้าวนาปรังในพื้นท่ีลุ่มนํ้ายม ปิง วัง เจ้าพระยา และท่าจีน ๒) ลดพื้นท่ีปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทานภาคเหนือ

ปลูกพืชเศรษฐกิจใช้นํ้าน้อย เป็นต้น ๐.๑๕ ล้านไร่ ประหยัดการใช้นํ้าปีละ ๑๘๐ ล้าน ลบ.ม.
๔ ปรังปรุงพันธุ์ข้าวท่ีให้ผลผลิตสูง ๓) ให้ผลผลิตจากการปลูกไม้ยืนต้น

๓) การจัดเขตพื้นท่ีเกษตรเศรษฐกิจในโครงการชลประทานขนาดใหญ่ เช่น โครงการ ๔) การปลูกไม้ยืนต้นในพื้นท่ีการเกษตรนอกเขตชลประทาน
เจ้าพระยาใหญ่ โดยมีเป้าหมายเป็นพื้นท่ีเกษตรเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก มีการ ในลุ่มนํ้าสะแกกรัง ๕๐๐,๐๐๐ ไร่
ส่งเสริมจากภาครัฐ และการสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาดําเนินการแบบครบวงจร ๕) การส่งเสริมให้เอกชนเข้าดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ

๔) การปรับปรุงประสิทธิภาพชลประทานในโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง การใช้นํ้าร้อยละ ๑๐ เพิ่มรายได้เกษตรกรร้อยละ ๒๐
เช่น โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด แม่แตง แม่กวง แม่ปิงเก่า ๖) เพิ่มประสทิธิภาพจากการปรับปรุงระบบชลประทานร้อยละ ๑๐
แม่วัง-ก่ิวลม แม่ยม พิษณุโลก ปิงตอนล่าง กระเสียว ทับเสลา และโครงการ ๒. ข้อจํากัด
เจ้าพระยาใหญ่ เป็นต้น ๑) การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรยอมรับเพื่อดําเนินการตามแผน

๒) งบประมาณในการดําเนินงาน
๓) การจัดหาตลาดรองรับผลิตผลด้านการเกษตร

๒.๒ ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้ําในลุ่มน้ํา
๑) ทางเลือก ๒/๑ การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดกลาง ท่ีมีความจุอ่างเก็บนํ้า ๑. ผลลัพธ์

มากกว่า ๔ ล้าน ลบ.ม. จํานวน ๔๓ โครงการ มีดังน้ี ๑) มีปริมาณนํ้าเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑,๑๙๐ ล้าน ลบ.ม.
๒) ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีการเกษตรเป็นพื้นท่ีรับประโยชน์

รวม ๗๒๖,๙๑๑ ไร่
๓) มีนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม
๒. ข้อจํากัด
๑) การขัดแย้งทางสังคมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมใน

บางโครงการ

๒๑,๖๑๓

๒๕๐

๗๐๐

ผลลัพธ์/ข้อจํากัดแผนทางเลือกที่

รหัส ความจุ พ้ืนท่ี ราคา

ลุมนํ้า ลุมนํ้า โครงการ จังหวัด อางเก็บนํ้า รับประโยชน โครงการ

 (ลาน ลบ.ม.) (ไร) (ลานบาท)

๑ สาละวิน ๑ อางเก็บน้ําเข่ือนปายตอนบน แมฮองสอน ๓๖ ๒,๗๔๙ ๑,๐๔๙

๒ อางเก็บน้ํายวม แมฮองสอน ๘๓ ๓,๐๐๐ ๒๕

๓ อางเก็บน้ําเข่ือนแมละเมา ตาก ๙๔ ๑๑,๖๙๐ ๗๑๓

รวมลุมนํ้าสาละวิ ๓ โครงการ ๒๑๓ ๑๗,๔๓๙ ๑,๗๘๗

๐๒N โขง(เหนือ)

รวมลุมนํ้าโขง(เหนือ)

๓ กก ๑ อางเก็บน้ําแมนาวาง เชียงใหม ๓๖ ๑๓๐๐๐ ๖๑๕ บางโครงการ๓ กก ๑ อางเกบนาแมนาวาง เชยงใหม ๓๖ ๑๓,๐๐๐ ๖๑๕

๒ อางเก็บน้ําแมเจดีย (ดอยจู) เชียงราย ๓๕ ๓๖,๐๐๐ ๖๗๖

๓ อางเก็บน้ําแมปูนหลวง เชียงราย ๕๓ ๕๕,๐๐๐ ๘๕๖

๔ อางเก็บน้ํายางมิ้น เชียงราย ๓๒ ๓๙,๐๐๐ ๖๙๐

๕ อางเก็บน้ําแมคํา (แมจัน) ๔๐

รวมลุมนํ้ากก ๕ โครงการ ๑๙๖ ๑๔๓,๐๐๐ ๒,๘๓๗

๖ ปง ๑ อางเก็บน้ําหวยต้ัง กําแพงเพชร ๔๕ ๗,๒๐๐ ๒๗๓

๒ อางเก็บน้ําหวยฉลอม เชียงใหม ๑๕ ๕,๐๔๐ ๑๘๗

๓ อางเก็บน้ําแมสะปวด เชียงใหม ๘ ๒,๑๐๐ ๑๕๓

๔ อางเก็บน้ําแมทอ ตาก ๖๓ ๓๕,๒๐๐ ๒๗๖

๕ อางเก็บน้ําคลองไพร กําแพงเพชร ๑๕ ๕,๗๖๐ ๒๘๐

๖ อางเก็บน้ําแมสลวม เชียงใหม ๑๖ ๖,๐๐๐ ๕๐๐

รวมลุมนํ้าปง ๖ โครงการ ๑๖๒ ๖๑,๓๐๐ ๑,๖๗๐

๗ วัง ๑ เข่ือนแมนึง ลําปาง ๑๖ ๙,๐๐๐ ๔๗๐

๒ อางเก็บน้ําแมสอย ลําปาง ๑๑ ๙,๐๐๐ ๑๕๖

๓ อางเก็บน้ําแมปาน ลําปาง ๑๒ ๗,๓๐๐ ๒๒๖

๔ อางเก็บน้ําแมฟา ลําปาง ๒๐ ๙,๗๓๐ ๓๓๕

๕ อางเก็บน้ําแมจาง (บานลู) ลําปาง ๔๔ ๑๕,๐๐๐ ๒๕๒

๖ อางเก็บน้ําแมพริก (ผาวิ่งชู) ลําปาง ๓๖ ๔,๐๐๐ ๕๐๑

รวมลุมนํ้าวัง ๖ โครงการ ๑๔๐ ๕๔,๐๓๐ ๑,๙๔๑

๘ ยม ๑ อางเก็บน้ําน้ําป พะเยา ๒๘ ๑,๐๖๗ ๓๓๐

๒ อางเก็บน้ําหวยไร พะเยา ๗ ๓,๙๐๐ ๑๓๘

๓ อางเก็บน้ําหวยแมกอน พะเยา ๑๑ ๑๑,๘๐๐ ๖๐๐

๔ อางเก็บน้ําหวยรู พะเยา ๑๐ ๑๒,๘๐๐ ๒๘๔

๕ อางเก็บน้ําแมตีบ(วังแดง) พะเยา ๒๙ ๑๗,๐๐๐ ๓๕๐

๖ อางเก็บน้ําหวยโปงผาก พะเยา ๑๕ ๑๐,๒๐๐ ๔๐๑

๗ อางเก็บน้ําน้ํางิม พะเยา ๑๗ ๑๓,๖๐๐ ๓๘๑

๘ อางเก็บน้ําหวยแมถันนอย ๔ ๕๐๔ ๒๒๐

รวมลุมนํ้ายม ๘ โครงการ ๑๒๑ ๗๐,๓๖๗ ๒,๔๘๓

๙ นาน ๑ อางเก็บน้ําหวยพริกขิง พิษณุโลก ๑๐ ๖,๐๐๐ ๒๙๖

๒ อางเก็บน้ําหวยระเบย นาน ๓๕ ๒,๓๐๐ ๗๖๒

๓ อางเก็บน้ําคลองชมพู นาน ๘๖ ๘๘,๕๐๐ ๑,๙๗๐

๔ อางเก็บน้ําน้ําปาด (ภูวังผา) อุตรดิตถ ๕๙ ๓๒,๒๕๐ ๖๒๔

๕ อางเก็บน้ําหวยพังงา อุตรดิตถ ๑๑ ๙,๙๐๐ ๒๖๙

๖ อางเก็บน้ําน้ําริม พิษณุโลก ๔ ๔,๐๐๐ ๙๓

๗ อางเก็บน้ําหวยออมสิงห พิษณุโลก ๗ ๑๐,๐๐๐ ๑๑๙

รวมลุมนํ้านาน ๗ โครงการ ๒๑๓ ๒๖๘,๗๗๕ ๔,๑๓๒

๑๐ เจาพระยา

รวมลุมนํ้าเจาพระยา ๐ ๐ ๐

๑๑ สะแกกรัง ๑ อางเก็บน้ําหวยระบํา นครสวรรค ๗ ๔,๕๐๐ ๒๐๙

รวมลุมนํ้าสะแกก ๑ โครงการ ๗ ๔,๕๐๐ ๒๐๙

๑๒ ปาสัก ๑ อางเก็บน้ําหวยทาพล เพชรบูรณ ๑๒ ๑๐,๐๐๐ ๓๖๙

๒ อางเก็บน้ําหวยน้ําขุนนอย สระบุรี ๙ ๖,๐๐๐ ๕๐๗

๓ อางเก็บน้ําหวยน้ําเฮ๊ียะ สระบุรี ๕ ๔,๕๐๐ ๔๑๒

๔ อางเก็บน้ําคลองน้ําทิน สระบุรี ๑๒ ๑๑,๕๐๐ ๕๒๕

๕ อางเก็บน้ําบานนาง่ัว สระบุรี ๕ ๖,๐๐๐ ๓๖๑

รวมลุมนํ้าปาสัก ๕ โครงการ ๔๓ ๓๘,๐๐๐ ๒,๑๗๕

๑๓ ทาจีน ๑ อางเก็บน้ําหวยหนองโรง สระบุรี ๒๑ ๙,๐๐๐ ๕๖๙

๒ อางเก็บน้ําพุปลากาง(ขยาย) ๒๖ ๑๖,๕๐๐ ๑,๒๗๖

รวมลุมนํ้าทาจีน ๒ โครงการ ๙๕ ๖๙,๕๐๐ ๔,๓๗๙

รวมลมนํ้าทาจีน ๙๕ ๖๙ ๕๐๐ ๔๓๗๙รวมลุมนาทาจน ๙๕ ๖๙,๕๐๐ ๔,๓๗๙

รวม ๔๓ โครงการ ๑,๑๙๐ ๗๒๖,๙๑๑ ๒๑,๖๑๓

 ๗-๒๒ ตาราง+7.5-1/0578



ตารางที่ ๗.๕-๑ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง   (ต่อ)
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๒) ทางเลือก ๒/๒ การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ท่ีมีความจุอ่างเก็บนํ้า ๑. ผลลัพธ์
มากกว่า ๑๐๐ ล้าน ลบ.ม. จํานวน ๓ โครงการ มีดังน้ี ๑) มีปริมาณนํ้าเก็บกักเพิ่มขึ้น ๑,๔๗๔ ล้าน ลบ.ม.

๒) ปรับเปลี่ยนพื้นท่ีการเกษตรเป็นพื้นท่ีรับประโยชน์

รวม ๑,๑๕๑,๗๒๕ ไร่

๓) มีนํ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม

๒. ข้อจํากัด
๑) การขัดแย้งทางสังคม
๒) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๓) ด้านงบประมาณ

๒.๓ ทางเลือกโครงการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน
๑ โครงการเพิ่มปริมาณนํ้าในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธาราเป็นปริมาณ ๑. ผลลัพธ์

นํ้าผันเฉลี่ยปีละ ๑๔๗.๔ ล้าน ลบ.ม. ๑) ส่งนํ้าให้พื้นท่ีชลประทานแม่กวง ๕๗,๙๒๐ ไร่
๒ โครงการเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนให้อ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล เป็นการผันนํ้า ๒) นํ้าเพื่ออุปโภคบริโภค การท่องเท่ียว  อําเภอดอยสะเก็ด 

จากแม่นํ้ายวม แม่นํ้าเมยมายังอ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล สามารถเพิ่มปริมาณ อําเภอเมืองเชียงใหม่ นิคมอุตสาหกรรมลําพูน 
นํ้าต้นทุนได้เฉลี่ยปีละ ๓,๙๖๗ ล้าน ลบ.ม. ประกอบด้วย แนวส่งนํ้า ๒ แนว ดังน้ี เป็นปริมาณนํ้าเฉลี่ยปีละ ๕.๐ ล้าน ลบ.ม.

แนวส่งนํ้าอ่างเก็บนํ้านํ้ายวมตอนล่าง-อ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล ผันนํ้าจาก ๓) รักษาระบบนิเวศท้ายนํ้าเขื่อนแม่กวงอุดมธารา
อ่างเก็บนํ้านํ้ายวมตอนล่างท่ี อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ไปยังเขื่อนภูมิพล ๔) มีปริมาณต้นทุนท่ีมั่นคงในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ทําให้
ได้เฉลี่ยปีละ ๒,๑๘๔ ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานเจ้าพระยาสามารถปลูกข้าวนาปรัง
แนวส่งนํ้าเมย-ห้วยขะแนง-อ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล สูบนํ้าจากนํ้าเมย และพืชฤดูแล้งได้เฉลี่ย ๔ ล้านไร่
ท่ีห้วยขะแนง ไปนํ้าแม่ตื่น และไหลลงอ่างเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล 
เฉลี่ยปีละ ๑,๗๘๓ ล้าน ลบ.ม. ๒. ข้อจํากัด

๑) ใช้เงินลงทนสง

๒๕,๖๘๕

๓๖,๐๒๒

๕,๕๕๘

๑๕,๗๘๖

แผนทางเลือกที่ ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

รหัส ความจุ พ้ืนท่ี ราคา

ลุมนํ้า ลุมนํ้า โครงการ จังหวัด อางเก็บนํ้า รับประโยชน โครงการ

 (ลาน ลบ.ม.) (ไร) (ลานบาท)

๘ ยม ๑ อางเก็บน้ํายมและน้ํายมตอนบน แพร ๖๖๖ ๖๗๔,๐๐๐ ๑๔,๔๔๕

รวมลุมนํ้ายม ๑ โครงการ ๖๖๖ ๖๗๔,๐๐๐ ๑๔,๔๔๕

๙ นาน ๑ อางเก็บน้ําน้ําเข็ก พิษณุโลก ๕๕๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑,๖๗๐

รวมลุมนํ้านาน ๑ โครงการ ๕๕๐ ๒๒๕,๘๒๕ ๑,๖๗๐

๑๑ สะแกกรัง ๑ เข่ือนแมวงก นครสวรรค ๒๕๘ ๒๕๑,๙๐๐ ๙,๗๔๙

รวมลุมนํ้าสะแกก ๑ โครงการ ๒๕๘ ๒๕๑,๙๐๐ ๙,๗๔๙

รวม ๓ โครงการ ๑,๔๗๔ ๑,๑๕๑,๗๒๕ ๒๕,๘๖๕

๑) ใชเงนลงทุนสูง
๒) มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม
๓) ระยะเวลาก่อสร้างนาน
๔) แม่นํ้าเมยเป็นแม่นํ้าระหว่างประเทศ
๕) มีนํ้าต้นทุนสามารถขยายพื้นท่ีชลประทานในลุ่มนํ้าปิง 

ยม และน่านตอนล่างได้ประมาณ ๑.๕ ล้านไร่
๖) มีนํ้าต้นทุนจัดสรรเพิ่มขึ้นเพื่อการอุปโภคบริโภค 

เพื่อการประปา การอุตสาหกรรม การผลักดันนํ้าเค็ม 
และการรักษาระบบสุมดลนิเวศท้ายนํ้าในลุ่มนํ้า
เจ้าพระยา โดยมีปริมาณนํ้าระบายไม่ต่ํากว่า ๘๐ ลบ.ม.
ต่อวินาที

 ๗-๒๓ ตาราง+7.5-1/0578



ตารางที่ ๗.๕-๑ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง   (ต่อ)
งบประมาณ
(ล้านบาท)

3. การจัดหาน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม
๑ โครงการเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ๑. ผลลัพธ์
๒ การพัฒนาโครงการอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่ ในลุ่มนํ้าปิงตอนบน ๑) ลดปัญหาการขาดแคลนน้ําด้านอุตสาหกรรม
๓ สามารถพัฒนาพื้นท่ีอุตสาหกรรมได้ บริเวณจังหวัดเชียงราย ใช้นํ้าจาก ๒) การวางแผนพัฒนาอุตสาหกรรมให้เหมาะสมกับ

แม่นํ้ากก และแม่นํ้าโขง ศักยภาพนํ้าในพื้นท่ี
๔ พื้นท่ีอุตสาหกรรมบริเวณลุ่มนํ้าเจ้าพระยา โดยใช้นํ้าจากโครงการเพิ่มปริมาณ ๓) พื้นท่ีอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม่และลําพูนมนํ้ีา

ต้นทุนเขื่อนภูมิพล เพียงพอต่อความต้องการใช้นํ้า
๔) มีนํ้าใช้เพียงพอต่อความต้องการใช้นํ้าด้านอุตสาหกรรม

ในพื้นท่ีภาคกลาง
๒. ข้อจํากัด
๑) ต้นทุนนํ้าด้านอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น
๒) กรณีไม่มีการพัฒนาโครงการเพิ่มนํ้าต้นทุนให้เขื่อน

ภูมิพล จะไม่สามารถจัดหานํ้าให้กลุ่มอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่เพิ่มได้ เน่ืองจากไม่สามารถจัดหานํ้าให้ได้
ในปีท่ีมีปริมาณนํ้าน้อยมาก

แผนทางเลือกที่ ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

 ๗-๒๔ ตาราง+7.5-1/0578



ตารางที่ ๗.๕-๒ แผนทางเลือก การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง 
1. ลุ่มนํ้าภาคเหนือและภาคกลาง

ลุ่มน้ําสาละวิน โขงเหนือ กก ปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก และท่าจีน
๑ ข้อมูลทั่วไป ๒ สภาพปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ต่าง ๆ

๒.๑ อุทกภัยแบบนํ้าท่วมฉับพลัน ในพื้นท่ีเป็นภูเขาลาดชัน ในพื้นท่ี
ลุ่มนํ้าสาละวิน ปิง ยม น่านเป็นต้น

๒.๒ อุทกภัยแบบนํ้าท่วมขัง/นํ้าล้นตลิ่ง เป็นพื้นท่ีในท่ีลุ่มริมนํ้า 
เช่น เชียงใหม่ ลําพูน แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร 
และจังหวัดในท่ีราบภาคกลางในลุ่มนํ้าเจ้าพระยาและท่าจีน

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑ ทางเลือกที่ ๑ การบริหารจัดการการใช้ที่ดินและการจัดการน้ํา ๑. ผลลัพธ์
๑ การบริหารจัดการการใช้ท่ีดิน ๑ บรรเทาปัญหานํ้าท่วมในพื้นท่ีชุมชนเมือง พาณิชยกรรม

๑ จัดทําแผนผังนโยบายลุ่มนํ้าเพื่อกําหนดแหล่งตั้งถิ่นฐานและพื้นท่ีรองรับ อุตสาหกรรมและพื้นท่ีการเกษตร
การขยายตัวของชุมชนท่ีเหมาะสม การกําหนดขอบเขตพื้นท่ีเสี่ยงภัยนํ้าท่วม ๒ การใช้พื้นท่ีนาข้าวเพื่อเก็บกักนํ้าหลาก สามารถเก็บกัก

ของลุ่มนํ้า นํ้าหลากได้ปริมาตรเฉลี่ยปีละ ๕,๑๐๐ ล้าน ลบ.ม.
๒ ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเศรษฐกิจสําคัญ เพื่อออกกฎหมายการควบคุม ๓ เพิ่มพื้นท่ีเก็บกักนํ้าหลากในแหล่งนํ้าธรรมชาติ และพื้นท่ี

อาคาร กฎกระทรวงการควบคุมระดับพื้นท่ีเพื่อจัดระเบียบการใช้ท่ีดิน การ ชุ่มนํ้า
ก่อสร้างอาคารและการควบคุมการขุดและถมดินในพื้นท่ีเสี่ยงภัยนํ้าท่วม ๔ ลดระดับนํ้าหลาก

๓ การจัดทําแผนท่ีเสี่ยงภัยนํ้าท่วม ๕ ลดจํานวนวันท่ีได้ระดับผลกระทบจากน้ําท่วม
๖ การเตือนภัยนํ้าท่วม ลดความเสียหายจากอุทกภัย

๒ การจัดการพื้นท่ีแหล่งนํ้าธรรมชาติและพื้นท่ีการเกษตร เป็นแหล่งเก็บกัก
นํ้าหลาก เช่น พื้นท่ีเกษตรโครงการชลประทานเจ้าพระยา ๒. ข้อจํากัด

๓ การปรับปรุงแหล่งนํ้าธรรมชาติเป็นพื้นท่ีแก้มลิง ๑ มีการบุกรุกพื้นท่ีแหล่งนํ้าสาธารณะ และพื้นท่ีชุ่มนํ้า

๑ พื้นท่ีแก้มลิงในพื้นท่ีฝายแม่แตง แม่นํ้าปิงตอนบน ความจุ ๓ ล้าน ลบ.ม. ๒ การให้เกษตรกรยอมรับในการใช้พื้นท่ีเกษตรเพื่อการ

๒ ลุ่มนํ้าวัง การขุดลอกหนองจระเข้ ค้นคอย ก้างปลา และหนองไม้ล่าง เก็บกักนํ้าหลาก

แผนทางเลือกที่ ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

๒๐,๐๐๐

๑,๒๕๐

๓๒,๔๕๐

ุ ุ
๓ ลุ่มนํ้ายม การปรับปรุงแหล่งนํ้าธรรมชาติ รวม ๑๙ แห่ง มีความจุรวม ๓ ด้านงบประมาณในการดําเนินงาน

๑๓๔.๘๒ ล้าน ลบ.ม.

๔ พัฒนาพื้นท่ีการเกษตรในเขตอําเภอบางระกําเป็นท่ีเก็บกักนํ้าหลาก ๕๐

ล้าน ลบ.ม.
๕ ลุ่มนํ้าน่าน การพัฒนาแก้มลิงในพื้นท่ีต่างๆ

- แก้มลิงอําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๒ แห่ง  (แก้มลิงบึงพระและแก้มลิง
  วังนํ้าคู้) ความจุ รวม ๑๐๐ ล้าน ลบ.ม.
- แก้มลิงบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ความจุ ๕๐ ล้าน ลบ.ม.
- แก้มลิงอําเภอเมือง จังหวัดพิจิตร ๒ แห่ง (แก้มลิงท่าหลวงและแก้มลิง
  บ้านบุ่ง) ความจุรวม ๑๐๐ ล้าน ลบ.ม. 
- แก้มลิงอําเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นท่ีกักเก็บนํ้า ๒๖,๐๐๐ ไร่ 
  ความจปุระมาณ  ๑๐๐ ล้าน ลบ.ม. 

๖ ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา-ท่าจีน ใช้พื้นท่ีการเกษตรในโครงการเจ้าพระยาใหญ่เพื่อ
เก็บกักนํ้าหลาก ประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ ไร่

๔ การกําหนดระดับควบคุมนํ้าหลาก เพื่อการจัดการนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่เช่น เขื่อน
แม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเขื่อนแควน้อย เป็นตน้

๕ ระบบโทรมาตรเพื่อการพยากรณ์และเตือนภัยนํ้าท่วมในลุ่มนํ้าท่าจีน น่าน ยม 
สะแกกรัง และป่าสัก

-

๓,๐๐๐

 ๗-๒๕ ตาราง+7.5-2/0578



ตารางที่ ๗.๕-๒ แผนทางเลือก การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง  (ต่อ)
งบประมาณ
(ล้านบาท)

2. ทางเลือกที่ ๒ การขุดลอกปรับปรุงลําน้ําและป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจ และชุมชน ๑. ผลลัพธ์
เมือง ๑ การเพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ํา ทําให้สามารถลด
๒.๑ การขุดลอกปรับปรุงลําน้ํา ระดับนํ้าหลากได้

๑ การขุดลอกแม่นํ้าปิง จากท้ายฝายแม่แฝกจนถึงสบกลาง ระยะทาง ๑๑๐ กม. ๒ ลดระยะเวลาน้ําท่วม
๒ การขุดลอกคลองระบายน้ํา และระบบระบายน้ําในพื้นท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่

และลําพูน ๒. ข้อจํากัด
๓ การขุดลอกปรับปรุงแม่นํ้าวัง ตั้งแต่ท้ายเขื่อนก่ิวลมเป็นช่วงๆ ความยาว ๒๒๐ ๑ การยอมรับของประชาชนในพื้นท่ี

กม. ๒ การบุกรุกแม่นํ้าลําคลอง
๔ การขุดลอกปรับปรุงแม่นํ้ายม จากจังหวัดสุโขทัยถึงจุดบรรจบแม่นํ้าน่าน ๓ ด้านงบประมาณในการดําเนินงาน

ระยะทาง ๑๕๖ กม. เพื่อความสามารถระบายน้ํา ๒๐๐ ลบ.ม./วินาที
๕ การปรับปรุงแม่นํ้ายมสายเก่า สามารถระบายน้ํา ๒๔๐ ลบ.ม./วินาที
๖ การปรับปรุงคลองผันนํ้ายม-น่าน ระยะทาง ๒๗.๒ กม. ระบายน้ําสูงสุด 

๑๐๐ ลบ.ม./วินาที
๗ การปรับปรุงคลองระบายน้ําเชื่อมแม่นํ้ายม-แม่นํ้าน่าน
๘ การปรับปรุงฝาย ประตูระบายน้ํา ในแม่นํ้ายม
๙ การขุดลอกปรับปรุงแม่นํ้าน่านจากพิษณุโลก-นครสวรรค์ ความยาว ๒๕๙ กม.

๑๐ การขุดลอกปรับปรุงแม่นํ้าท่าจีน
๑๑ การขุดลอกปรับปรุงแม่นํ้าป่าสัก ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
๑๒ การปรับปรุงลํานํ้าเจ้าพระยาจากจังหวัดอ่างทองถึงจังหวัดปทุมธานี ความยาว

๖๗ กม.
๒.๒ การก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วม ๑. ผลลัพธ์

๑ ก่อสร้างคันก้ันนํ้าแม่ปิงตอนบน ในเขตพื้นท่ีชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ๑ ป้องกันนํ้าท่วมพื้นท่ีเศรษฐกิจและพื้นท่ีชุมชนเมือง
๒ ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพื้นท่ีชุมชนริมแม่นํ้าวัง ริมแม่นํ้าสายหลัก
๓ แม่นํ้ายม สร้างคันก้ันนํ้าป้องกันพื้นท่ีชุมชน ประกอบด้วยพื้นท่ีในเขต อําเภอ ๒ ป้องกันนํ้าท่วมในรอบ ๕๐-๑๐๐ ปี

ื  ั ั ่ ํ ี ั ั  ํ ี ํ โ  ํ ื โ ั  

แผนทางเลือกที่ ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

๓๐,๐๐๐

๗,๐๐๐

เมือง จังหวัดแพร่ อําเภอศรีสัชนาลัย อําเภอศรีสําโรง อําเภอเมืองสุโขทัย 
อําเภอคีรีมาศ อําเภอกงไกรลาศ อําเภอทุ่งเสลี่ยมและอําเภอบ้านด่าน ๒. ข้อจํากัด
ลานหอย จังหวัดสุโขทัย อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก อําเภอโพทะเล ๑ การยอมรับจากประชาชนในพื้นท่ี
อําเภอโพธิ์ประทับช้าง และอําเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ๒ มีผลกระทบด้านระดับนํ้าในพื้นท่ีใกล้เคียงชุมชนเมือง

๔ แม่นํ้าน่าน การสร้างคันก้ันนํ้าป้องกันพื้นท่ีชุมชน ประกอบด้วย พื้นท่ีในเขต
อําเภอพรหมพิราม อําเภอเมือง และอําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก 
อําเภอเมือง อําเภอบางมูลนาก อําเภอตะพานหิน และอําเภอทับคล้อ
จังหวัดพิจิตร อําเภอชุมแสง และอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

๕ แม่นํ้าสะแกกรัง การป้องกันนํ้าท่วมในพื้นท่ีชุมชนเทศบาลเมืองอุทัยธานี และ
เทศบาลตําบลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์

๖ แม่นํ้าป่าสัก การก่อสร้างคันป้องกันพื้นท่ีนํ้าท่วมในเขตเทศบาลเมืองหล่มสัก
๗ แม่นํ้าท่าจีน การก่อสร้างคันก้ันนํ้าป้องกันนํ้าท่วมพื้นท่ี ๓ จังหวัด คือ 

สุพรรณบุรี นครปฐม และสมุทรสาคร รวม ๑๓ แห่ง
๘ แม่นํ้าเจ้าพระยา การก่อสร้างคันก้ันนํ้าปิดล้อมพื้นท่ีชุมชนเมืองหลักริมแม่นํ้า

เจ้าพระยา ได้แก่ จังหวัด นครสวรรค์ ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง 
พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร และสมุทรปราการ

3. ทางเลือกที่ ๓ การขุดคลองผันน้ํา ๑. ผลลัพธ์
๑ โครงการผันนํ้าแม่แตง เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล-เขื่อนแม่กวงอุดมธารา ๑ ลดระดับนํ้าหลากและระยะเวลาน้ําท่วม
๒ คลองผันนํ้าเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ฝั่งตะวันตก ๒ แนว ๒ ไม่เกิดนํ้าท่วมในกรณีนํ้าหลากในรอบ ๑๐๐ ปี

- แม่นํ้าปิง ทรบ. วัดโบสถ์ อําเภอบรรพตพิสัย ถึงอําเภอโกรกพระ ความยาว ๓ เพิ่มขีดความสามารถการระบายน้ําจากเขื่อนเจ้าพระยา
๘๐ กม.อัตราการระบายน้ําสูงสุด ๒๕๐ ลบ.ม./วินาที ๔,๕๐๐ ลบ.ม./วินาที

- แม่นํ้าปิง ทรบ. คลองกระท้อน อําเภอบรรพตพิสัย ไปรวมแนวผันนํ้าท่ี ๑ 
ท้ายฝายห้วยตาแวน ความยาว ๒๕ กม. อัตราระบายสูงสุด ๒๕๐ ลบ.ม./วินาที

๓๕๖

 ๗-๒๖ ตาราง+7.5-2/0578



ตารางที่ ๗.๕-๒ แผนทางเลือก การแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง  (ต่อ)
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๓ ขุดคลองผันนํ้าจากแม่นํ้าวังไปลงแม่นํ้าปิง ความยาว 5.6 กม. ๒. ข้อจํากัด
๔ ขุดคลองผันนํ้าแม่นํ้าน่าน-บึงบอระเพ็ด-แม่นํ้าเจ้าพระยา ความยาว 51 กม.ระบาย ๑ ผลกระทบด้านสังคม

นํ้าสูงสุด 500 ลบ.ม./วินาที ๒ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๕ การขุดคลองผันนํ้าคลองชัยนาท-ป่าสัก ไปสู่ทะเล ปรับปรุงประตูระบายน้ํา 

เพิ่มคันก้ันนํ้า เพิ่มความสามารถระบายน้ํา เป็น 1,000 ลบ.ม./วินาที
๖ การขุดคลองผันนํ้าคลองชัยนาท-อู่ทอง ไปสู่ทะเล ปรับปรุงประตูระบายน้ํา 

เพิ่มคันก้ันนํ้า เพิ่มความสามารถระบายน้ํา เป็น 1,000 ลบ.ม./วินาที

๗ การขุดคลองผันนํ้าหลากตามแนวถนนวงแหวนขั้นท่ี 3 ไปสู่ทะเล 
เพิ่มความสามารถระบายน้ํา เป็น 500 ลบ.ม./วินาที

4. แนวทางเลือกที่ ๔ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่ ๑. ผลลัพธ์
ลุ่มน้ํา ๑ ไม่เกิดนํ้าท่วมจังหวัดแพร่ และลดปัญหานํ้าท่วมจังหวัด
๔.๑ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดกลาง ความจุอ่างเก็บนํ้ารวม ๑,๑๙๐ ล้าน ลบ.ม. สุโขทัยในลุ่มนํ้ายม
๔.๒ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ (ความจุอ่างเก็บนํ้ามากกว่า ๑๐๐ ล้าน ลบ.ม.) ๒ ป้องกันนํ้าท่วมจังหวัดเชียงใหม่ได้ในรอบ ๕๐ ปี

มีความจุอ่างเก็บนํ้ารวม ๑,๔๗๔ ล้าน ลบ.ม.
๒. ข้อจํากัด
๑ โครงการขนาดกลางบางโครงการมีความขัดแย้งด้านสังคม

และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๒ โครงการขนาดใหญ่ มีผลกระทบด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

๔๐,๒๕๐

๕๐,๐๐๐

แผนทางเลือกที่

๗๘,๒๖๔

๑๐๐,๕๗๐

๑,๑๖๐

ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

 ๗-๒๗ ตาราง+7.5-2/0578



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๒๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๒. ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพ้ืนที่การเกษตรจํานวนมากในขณะที่ศักยภาพพัฒนาแหล่ง
น้ํามีจํากัด แมจ้ะมีโครงการโขง-ชี-มูล ก็ไมม่ีน้ําใช้เพียงพอต่อภาคการเกษตร จึงได้เสนอแผนทางเลือก ในการ
จัดการและควบคุมการใช้ที่ดิน เพื่อให้มกีารใช้พ้ืนที่การเกษตรให้เหมาะสมกับทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา
และปริมาณน้าํที่ได้จากการผันน้ําโขง ดังได้เสนอแผนทางเลือก ดังนี้ 

 แผนทางเลือกที่ ๑ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยไม่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา
และพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ่ ไม่พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่ม ต้อง
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเคร่งครัด กําหนดเกณฑ์การบริหารจัดการ
อ่าง เก็บน้ํ าขนาดใหญ่แบบยืดหยุ่น  มีการบริหารจัดการน้ํ าอย่ างมี
ประสิทธิภาพและลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวฤดูแล้งลงจากปัจจุบันเฉลี่ยปีละ 
๔๕๐,๐๐๐ ไร่ 

 แผนทางเลือกที่ ๒ แผนทางเลือกที่เน้นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่ม
น้ํา ดังได้เสนอแผนทางเลือก ในตารางที่ ๗.๕-๓ 

 แผนทางเลือกที่ ๓ แผนทางเลือกที่เน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ํา ดังได้เสนอแผน
ทางเลือก ในตารางที่ ๗.๕-๔ 

 แผนทางเลือกที่ ๔ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบผสมผสาน 
 ๓. ลุ่มน้ําภาคตะวันออก ในปัจจุบันมีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างมาก 
ในขณะที่ลุ่มน้ําบางปะกงและปราจีนบุรีมีพ้ืนที่การเกษตรที่ใช้ปลูกข้าวเป็นจํานวนมาก ดังนั้นได้เสนอแผน
ทางเลือกในการจัดการทางด้านอุตสาหกรรมและการเกษตร เพื่อให้ปริมาณความต้องการใช้น้ําได้เหมาะสม
กับการพัฒนาแหล่งน้ําต้นทุนในลุ่มน้ํา รวมทั้งการแก้ไขปัญหาอุทกภัย เช่น จังหวัดจันทบุรี และมลพิษทาง
น้ําที่รุนแรงในบางพื้นที่ เช่น จังหวัดระยอง เป็นต้น จึงได้เสนอแผนทางเลือกดังนี้ 

 แผนทางเลือกที่ ๑ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยไม่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา
และพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ่ ไม่พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่ม ต้อง
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเคร่งครัด กําหนดเกณฑ์การบริหารจัดการ
อ่าง เก็บน้ํ าขนาดใหญ่แบบยืดหยุ่น  มีการบริหารจัดการน้ํ าอย่ างมี
ประสิทธิภาพและลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวฤดูแล้งลงจากปัจจุบันเฉลี่ยปีละ 
๑๒๐,๐๐๐ ไร่ 

 แผนทางเลือกที่ ๒ แผนทางเลือกที่เน้นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่ม
น้ํา ดังได้เสนอแผนทางเลือก ในตารางที่ ๗.๕-๕ 

 แผนทางเลือกที่ ๓ แผนทางเลือกที่เน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ํา ดังได้เสนอแผน
ทางเลือก ในตารางที่ ๗.๕-๖ 

 แผนทางเลือกที่ ๔ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบผสมผสาน 



ตารางที่ ๗.๕-๓ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๒. ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลุ่มน้ําโขงอีสาน มูล ชี
๑ ข้อมูลทั่วไป ๒ สภาพปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา

- พ้ืนที่ลุ่มน้ํา                                         ๑๐๔.๖   ล้านไร่ ๒.๑ การบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ําลําธาร
- พ้ืนที่ป่าไม้                                          ๑๓.๗๖   ล้านไร่ ๒.๒ การบุกรุกลําน้ําและแหล่งน้ําสาธารณะ
- พ้ืนที่การเกษตร                                   ๗๐.๕๕   ล้านไร่ ๒.๓ การขาดแคลนน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร
- พ้ืนที่ชลประทาน  - ลุ่มน้ําโขง ได้แก่ ลุ่มน้ําสาขาห้วยหลวง น้ําสงคราม น้ําอูน 
และพ้ืนที่รับประโยชน์                           ๕.๙๖   ล้านไร่    น้ําก่ํา และแม่น้ําโขงส่วนที่ ๙ เป็นต้น

- ปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ                            ๑,๓๓๕.๕   มม.  - ลุ่มน้ําชี ได้แก่ ลุ่มน้ําสาขาลําคันฉู ลําน้ําชีส่วนที่ ๓ เป็นต้น
- ปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยปีละ                ๕๕,๗๑๗.๔   ล้าน ลบ.ม.  - ลุ่มน้ํามูล ได้แก่ ลุ่มน้ํามูลส่วนที่ 1 และลุ่มน้ําสาขามูลส่วนที่ ๒ 
- ความจุน้ํารวม                            ๑๑,๑๗๕.๙  ล้าน ลบ.ม.    เป็นต้น
- ความต้องการน้ํา
ในปัจจุบัน                                ๑๐,๙๓๐     ล้าน ลบ.ม.(๑,๐๓๕ ล้าน ลบ.ม.)
อนาคต ๒๐ ปี                            ๑๘,๓๒๐     ล้าน ลบ.ม.(๒,๒๔๒ ล้าน ลบ.ม.)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑ การจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ๑. ผลลัพธ์
๑ การขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติที่มีเป็นจํานวนมากใน ๓ ลุ่มน้ํา ๑ มีน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษตรใช้น้ําน้อย
๒ การขุดสระเก็บน้ําประจําหมู่บ้านสําหรับการอุปโภคบริโภค ขนาด ๑๐๐ ครัวเรือน ๒ มีน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ความจุ ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. ลึก ๔.๕ ม. ใช้พื้นที่ประมาณ ๕ ไร่ คิดเป็นเงินลงทุน ใน ๑๒,๙๐๐ หมู่บ้าน

ประมาณ ๐.๕ ล้านบาทต่อแห่ง ๓ เพิ่มปริมาตรเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้งไม่น้อยกว่า ๘๐
๓ การจัดต้ังสถานีสูบน้ําเพื่อสูบน้ําจากแหล่งน้ําในปลายฤดูฝนไปเก็บในแหล่งน้ํา ล้าน ลบ.ม.

ธรรมชาติและสระเก็บน้ํา ๒. ข้อจํากัด
๔ การขุดเจาะบ่อน้ําบาดาลในพื้นที่มีศักยภาพ ๑ การบุกรุกพื้นที่แหล่งน้ําสาธารณะ

๒ การจัดหาพื้นที่ในการขุดสระเก็บน้ํา
้ ่

แผนทางเลือกที่ ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

12,900      

๒ การจัดหาน้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
๒.๑ ควบคุมการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ํามูลตอนบนในเขตจังหวัด ๑. ผลลัพธ์

นครราชสีมา โดยมีการดําเนินการดังนี้ ๑ การลดปัญหาการขาดแคลนน้ําด้านอุตสาหกรรม

 *  ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน ๒ การวางเขตการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่อย่างชัดเจน

 *  ส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมที่ใช้น้ําน้อย ๓ มีน้ําใช้เพียงพอต่อการอุตสาหกรรม
 *  มีแหล่งเก็บน้ําของตนเอง ๒. ข้อจํากัด

๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ํามูลตอนล่าง และ ๑ การคมนาคมขนส่งมีระยะทางไกล ทําให้ต้นทุนเพิ่มขึ้น

จังหวัดตามริมแม่น้ําโขง เนื่องจากมีปริมาณน้ําใช้เพียงพอ ๒ ต้นทุนด้านอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน
๓ การจัดหาน้ําเพื่อการเกษตร

๓.๑ ทางเลือกที่ ๑ การจัดการและควบคุมการใช้ที่ดินและการใช้นํ้า ๑. ผลลัพธ์
๑) การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ ในพื้นที่ลุ่มน้ําต่างๆ ดังนี้ ๑ ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้รวม ๒.๗๗ ล้านไร่

๒ สร้างรายได้ให้กับประชาชนในการปลูกป่า

๓ ลดการกัดเซาะ
๔ ลดปริมาณน้ําหลากท่วม
๒. ขอ้จํากัด
๑ พื้นที่ป่าไม้กระจายในหลายจังหวัด
๒ ด้านงบประมาณ

๔,๑๕๕
ลุมน้ํา ฟนฟูพื้นท่ีปาไม จังหวัด

ลานไร

๑. โขง ๑.๓๗ เลย เพชรบูรณ

๒. ชี ๐.๙๔ กาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ รอยเอ็ด เพชรบูรณ

๓. มูล ๐.๔๕ นครราชสีมา บุรีรัมย ยโสธร อุบลราชธานี

รวม ๒.๗๗

 ๗-๒๙ ตาราง+7.5-3/0578



ตารางที่ ๗.๕-๓ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ต่อ)
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๒) การจัดการและควบคุมการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร มีแผนงานต่างๆ ดังนี้ ๑. ผลลัพธ์
๑ ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปีและนาปรัง ปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ําน้อย ๑ ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทาน ๐.๔๕ ล้านไร่ 
๒ ปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง ประหยัดการใช้น้ําปีละ ๖๗๕ ล้าน ลบ.ม.
๓ ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ําน้อยในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน ๒ ให้ผลผลิตจากการปลูกไม้ยืนต้น

๔ ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นทนแล้งใน พื้นที่ดินเค็มและพื้นที่ดอนเส่ียงภัยแล้ง ๓ การปลูกไม้ยืนต้นทนแล้งทําให้พื้นที่มีความชุ่มช้ืนในดิน

ปานกลางถึงสูง ที่มีปริมาณน้ําฝนมากกว่า ๑,๐๐๐ มม.ต่อปี ประมาณ ๑๕ เพิ่มขึ้น
ล้านไร่ (ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่การเกษตร) ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ํามูลและชี ๔ การปลูกพืชไร่ ประหยัดการใช้น้ําเฉล่ียปีละ ๑,๐๐๐ ลบ.ม.
ได้แก่ จังหวัด (ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่การเกษตร) ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ํามูลและชี ต่อไร่
ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ และชัยภูมิ เป็นต้น ๕ เพิ่มประสิทธิภาพจากการ ปรับปรุงระบบชลประทาน 
*  การปลูกยูคาลิปตัส เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกระดาษ และการใช้ราก ร้อยละ ๑๐
   ของยูคาลิปตัสเพื่อเป็นเช้ือเพลิงของโรงไฟฟ้า
*  การปลูกกระถินยักษ์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์
*  การปลูกยางพาราในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนสูงกว่า 1,600 มม. ต่อปี ได้แก่
พื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือริมแม่น้ําโขง เช่น จังหวัดอุบลราชธานี ๒. ข้อจํากัด
อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม และหนองคาย เป็นต้น ๑ การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรยอมรับเพื่อดําเนินการ

๕ ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ใน พื้นที่ลุ่มเส่ียงภัยปานกลางถึงสูง ที่มีปริมาณน้ําฝน ตามแผน
มากกว่า ๑,๐๐๐ มม.ต่อปี ประมาณ ๑๑ ล้านไร่ (ร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่ ๒ งบประมาณในการดําเนินงาน
การเกษตร) ในพื้นที่ลุ่มน้ํามูลและชี ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ๓ การจัดหาตลาดรองรับผลิตผลด้านการเกษตร
ขอนแก่น สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และหนองบัวลําภู เป็นต้น ๔ มีปริมาณน้ําในลุ่มน้ําจํากัดไม่เพียงพอต่อการใช้น้ํา

๖ ส่งเสริมการทําเกษตรแบบบเศรษฐกิจพอเพียง ภาคการเกษตร
๓) การปรับปรุงประสิทธิภาพชลประทานในโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง 

เช่น โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ลําพระเพลิง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษหนองหวาย และโครงการส่งน้ํา

แผนทางเลือกที่ ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

๒,๐๐๐

๒๐๐

และบํารุงรักษาลําปาว เป็นต้น
๓.๒ ทางเลือกที่ ๒ การพัฒนาแหล่งน้ําในลุ่มน้ํา

๑ ทางเลือกที่ ๒.๑ การพัฒนาสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้าและโครงการขนาดเล็ก ๑. ผลลัพธ์
๑ มีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
๒ ปรับเปล่ียนพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับประโยชน์

๑,๕๖๐
ลุมนํ้า

โขง

ชี

มูล

จํานวนโครงการ

สถานีสูบน้ําดวยไฟฟา ฝาย/อางฯขนาดเล็ก

๗

๖๑

๑๐

๑๒๒

๒๗๕

๑๒๔

 ๗-๓๐ ตาราง+7.5-3/0578



ตารางที่ ๗.๕-๓ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ต่อ)
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๒ ทางเลือกที่ ๒.๒ การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดกลาง ความจุอ่างเก็บน้ํา 
๓๐-๙๙ ล้าน ลบ.ม.

๑. ผลลัพธ์

๑ เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ํารวม ๗๒๗ ล้าน ลบ.ม.
๒ ปรับเปล่ียนพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่ชลประทาน

๖๔๔,๗๕๙ ไร่
๓ เกิดผลประโยชน์ต่อราษฎร จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ครัวเรือน
๔ มีน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
๒. ข้อจํากัด
๑ ความคิดขัดแย้งทางสังคม
๒ ด้านผลกระทบส่ิงแวดล้อม

๓ ทางเลือกที่ ๒.๓ การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ความจุอ่างเก็บน้ํา ๑. ผลลัพธ์
มากกว่า ๑๐๐ ล้าน ลบ.ม. ๑ เพิ่มความจุอ่างเก็บน้ํารวม ๕๘๒ ล้าน ลบ.ม.

๒ ปรับเปล่ียนพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่รับประโยชน์รวม 

๒๙๖,๕๐๐ ล้านไร่
๓ เกิดผลประโยชน์ต่อราษฎรจํานวน ๕๐,๐๐๐ ครัวเรือน

ี ้ํ ื่ ปโ ิโ

แผนทางเลือกที่ ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

๑๘,๐๐๐

๔,๙๐๐

โครงการ จังหวัด ความจุ พืนทีรับประโยชน์
ล้าน ลบ.ม. ไร่

ลุ่มนําโขงอีสาน
๑.อ่างฯน้ําเลย เลย ๓๕.๒๙ ๕๗,๐๐๐

รวม ๓๕.๒๙ ๕๗,๐๐๐
ลุ่มน้ําชี

๑.อ่างฯบ้านโหล่น ชัยภูมิ ๓๖.๐๐ ๑๕,๐๐๐
๒.อ่างฯห้วยเจียง ชัยภูมิ ๕๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐
๓.อ่างฯยางนาดี ชัยภูมิ ๗๐.๐๐ ๑๖๕,๓๐๐
๔.อ่างฯลําสะพุง ชัยภูมิ ๓๒.๐๐ ๒๔,๐๐๐
๕.อ่างฯโปร่งขุนเพชร ชัยภูมิ ๙๓.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐
๖.อ่างฯลํากระจวน ชัยภูมิ ๙๐.๐๐ -
๗.อ่างฯลําเชียงทา ชัยภูมิ ๕๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐
๘.อ่างฯต้นน้ําพอง เลย ๓๐.๐๐ ๕๙,๐๐๐
๙.อ่างฯห้วยซาง ๑ ชัยภูมิ ๔๖.๑๗ ๒๒,๖๙๕
๑๐.อ่างฯน้ําเชิญ เพชรบูรณ์ ๓๐.๐๐ -
๑๑.อ่างฯน้ําสุตอนล่าง ชัยภูมิ ๓๕.๓๗ ๓๘,๐๐๐
๑๒.อ่างฯลําพันชาด อุดรธานี ๔๗.๐๐ ๓๐,๐๐๐
๑๓.อ่างฯลําพะยังตอนล่าง กาฬสินธ์ุ ๔๒.๓๘ ๒๓,๗๖๔

รวม ๖๕๑.๙๒ ๕๖๗,๗๕๙
ลุ่มน้ํามูล

๑.อ่างฯห้วยขยุง ศรีษะเกษ ๔๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐
รวม ๔๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐

รวมทังหมด ๗๒๗.๒๑ ๖๔๔,๗๕๙

โครงการ จังหวัด ความจุ พื้นทีรับประโยชน์
ล้าน ลบ.ม. ไร่

ลุ่มน้ําชี
๑.อ่างฯชีบน ชัยภูมิ ๓๒๕.๐๐ ๓๕,๐๐๐
๒ ่ ้ ๔ มีนําเพืออุปโภคบริโภค

๕ มีน้ําเพื่ออุตสาหกรรม
๒. ข้อจํากัด
๑ การพัฒนาโครงการขนาดใหญ่มีความคิดขัดแย้งทางสังคม
๒ มีผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม
๓ ด้านงบประมาณ

๓.๓ ทางเลือกที่ ๓ การพัฒนา โครงการโขง-ชี-มูล
๑) แผนพัฒนาระยะที่ 1 ๑. ผลลัพธ์

๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการชลประทานลําปาว ๑ ประโยชน์ทางด้านอุปโภคบริโภค
๒ พัฒนาพื้นที่โครงการในลุ่มน้ําชี-มูล และสาขา รวม ๑๓ ฝาย ๒ พัฒนาพื้นที่การเกษตรเป็นพื้นที่ชลประทานรวม ๔.๙๘
๓ สูบน้ําจากแม่น้ําโขงที่ปากห้วยหลวง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ล้านไร่ ครอบคลุมพื้นที่ ๑๔ จังหวัด

โดยการพัฒนาพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ําห้วยหลง และพื้นที่ระหว่างห้วยหลวง  - ลุ่มน้ําชี ๒.๐๕ ล้านไร่
กับอ่างเก็บน้ําลําปาว  - ลุ่มน้ํามูล ๒.๗๔ ล้านไร่

๔ พัฒนาพื้นที่ชลประทานของฝายกมลาไสยและฝายร้อยเอ็ดรวมทั้งเพิ่ม  - ลุ่มน้ําโขง ๐.๑๙ ล้านไร่
พื้นที่ส่งน้ําของฝายกุมภวาปีและฝายธาตุน้อย ๓ ครัวเรือนได้รับประโยชน์ ๘๓๐,๐๐๐ ครัวเรือน

๕ สร้างคลองส่งน้ําสายยโสธร-ราษีไศล พัฒนาพื้นที่ตามแนวคลองผันน้ําและ ๒. ข้อจํากัด
เพิ่มพื้นที่ส่งน้ําของโครงการฝายราษีไศล ฝายห้วยสําราญและฝายหัวนา ๑ เป็นแม่น้ําระหว่างประเทศ

๖ สร้างระบบส่งน้ําสายยโสธร-เซบาย-เซบก และพัฒนาพื้นที่ส่งน้ําของฝาย ๒ มีผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม
ลําเซบาย ฝายอํานาจเจริญ ฝายหนองแก้ว ฝายหนองกุง และฝายลําเซบก ๓ ใช้เงินลงทุนสูง

๒) แผนพัฒนาระยะที่ ๒ ๔ ระยะเวลานานในการพัฒนาโครงการ
๑ สูบน้ําจากแม่น้ําโขงเพิ่มเติมโดยสูบน้ําที่บริเวณใกล้บ้านเวียงคุกพัฒนา ๕ การผันน้ําในฤดูฝนมาในลุ่มน้ําชีและมูลมีแหล่งเก็บกักน้ํา

พื้นที่ส่งน้ําตามแนวคลอง พร้อมปรับปรุงฝายกุมภวาปีและลําปาวช่วง จํากัด
หนองหานกุมภวาปี-อ่างเก็บน้ําลําปาว ข้อเสนอแนะ

๒ ก่อสร้างคลองส่งน้ํา ชี-มูล ช่วงแรก คลองส่งน้ําและระบบชลประทาน - การพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ําในประเทศสาธารณรัฐ
ลําปาว-น้ําพอง ก่อสร้างระบบสูบน้ําจากฝายมหาสารคาม ฝายชนบท ประชาชนจีน และ สปป.ลาว จะเพิ่มปริมาณน้ําฤดูแล้ง
(สถานีสูบน้ํา ผักตบ) และขยายพื้นที่ชลประทานของฝายมหาสารคามและ ในแม่น้ําโขง ๑,๐๐๐-๑,๒๐๐ ลบ.ม./วินาที ทําให้มีศักยภาพ
ฝายวังยาง ในการผันน้ําฤดูแล้ง ถ้ามีการประสานความร่วมมือกัน

ระหว่างประเทศในภูมิภาค

๒๑๙,๗๖๙*

๒.อางฯผาคะเฮา เลย ๑๔๐.๐๐ ๔๙,๐๐๐
รวม ๔๖๕.๐๐ ๘๔,๐๐๐

ลุ่มนํามูล
๓.อ่างฯลําโดมใหญ่ อุบลราชธานี ๑๑๗.๑๐ ๒๑๒,๕๐๐

รวม ๑๑๗.๑๐ ๒๑๒,๕๐๐
รวมทังหมด ๕๘๒.๑๐ ๒๙๖,๕๐๐

 ๗-๓๑ ตาราง+7.5-3/0578



ตารางที่ ๗.๕-๓ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (ต่อ)
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๓ ก่อสร้างคลองส่งน้ํา ชี-มูล ช่วงแรก ก่อสร้างสถานีสูบน้ําชนบท-น้ํามูล 
(สถานีสูบน้ําบ้านท่าฉาง) พัฒนาพื้นที่ตามแนวคลอง ชี-มูล พื้นที่ตามแนว
คลองส่งน้ํา พื้นที่ชลประทานหนองผักตบและท่าฉางและขยายพื้นที่ของฝาย
บ้านตะลุง

๓) แผนพัฒนาระยะที่ ๓
๑ สูบน้ําจากแม่น้ําโขงที่อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ส่งน้ํามาลงแม่น้ําชีที่

อําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภมิู และพัฒนาพื้นที่ส่งน้ําตามแนวคลองผันน้ํา
๒ เพิ่มพื้นที่ส่งน้ําในลุ่มน้ํามูล

หมายเหตุ : *ราคาโดยประมาณปี ๒๕๔๘

แผนทางเลือกที่ ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

 ๗-๓๒ ตาราง+7.5-3/0578



ตารางที่ ๗.๕-๔  แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒. ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลุ่มน้ําโขงอีสาน มูล ชี
๑ ข้อมูลทั่วไป ๒ สภาพปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ต่างๆ

๒.๑ พ้ืนที่ตามริมฝั่งแม่นํ้าชีและแม่นํ้ามูล
๒.๒ บริเวณพ้ืนที่จุดบรรจบลํานํ้าสาขาและลุ่มนํ้าหลัก เช่น ห้วยทับทัน

และแม่นํ้ามูล ลําปาวและแม่นํ้าชี และจุดบรรจบแม่นํ้ามูล และแม่นํ้า
ชี ในพ้ืนที่อําเภอเมืองอุบลราชธานี และวารินชําราบ

๒.๓ พ้ืนที่จุดบรรจบสาขาแม่นํ้าโขงกับแม่นํ้าโขง

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑ ทางเลือกที่ 1 การบริหารจัดการการใช้ที่ดินและการจัดการน้ํา ๑ ผลลัพธ์
๑) การจัดทําแผนผังทุกระดับ ๑) การบรรเทาปัญหาน้ําท่วมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง

(1) วางและจัดทําแผนผังนโยบายลุ่มนํ้าเพ่ือกําหนดแหล่งตั้งถิ่นฐานและพ้ืนที่ ๒) การใช้พ้ืนที่นาข้าวเพ่ือกักนํ้าหลาก สามารถเก็บกักนํ้า
รองรับการขยายตัวของชุมชนที่เหมาะสม การกําหนดเขตที่ดินพ้ืนที่เสี่ยงภัย ได้เป็นปริมาณเฉลี่ยปีละ ๕๐๐ ล้าน ลบ.ม. และมีนํ้าใช้

นํ้าท่วมของลุ่มนํ้า ด้านการเกษตรในฤดูแล้ง
(2) วางและปรังปรุงผังเมืองรวมชุมชนเศรษฐกิจสําคัญ เพ่ือออกกฎกระทรวง ๓) เพ่ิมพ้ืนที่เก็บกักนํ้าหลากในแหล่งน้ําธรรมชาติ และ

การควบคุมอาคาร กฎกระทรวงการควบคุมระดับพ้ืนที่ดินเพ่ือจัดระเบียบ พ้ืนที่ลุ่มนํ้า
การใช้ที่ดิน การก่อสร้างอาคารและการควบคุมการขุดและถมดินในพ้ืนที่
เสี่ยงภัยนํ้าท่วม ๒ ข้อจํากัด

๒) การจัดการพ้ืนที่นาข้าวในการเก็บกักนํ้าหลาก เนื่องจากพ้ืนที่ภาคตะวันออก ๑) การบังคับใช้กฎหมายด้านผังเมือง
เฉียงเหนือโดยเฉพาะลุ่มนํ้ามูลมีพ้ืนที่ปลูกข้าวสูงถึง ๒๖ ล้านไร่ (ร้อยละ ๗๘ ของ ๒) การร่วมมือของประชาชนในพื้นที่
พ้ืนที่การเกษตร) การเพ่ิมความสูงของคันนาประมาณ ๐.๕๐ เมตร สามารถ ๓) มีการบุกรุกพ้ืนที่แหล่งน้ําสาธารณะ และพ้ืนที่ชุ่มนํ้า
ช่วยเก็บกักนํ้าหลากได้มาก ๔) การให้เกษตรกรยอมรับในการใช้พ้ืนที่เกษตรเพื่อการ

๓) การกระจายน้ําหลากให้เก็บในพ้ืนที่ลุ่ม และแหล่งน้ําธรรมชาติ เก็บกักนํ้าหลาก

๔) การควบคุม ป้องกันการบุกรุก และกําหนดแนวทางการใช้ที่ดินในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า ๕) ด้านงบประมาณในการดําเนินงาน
(Flood Plain) เช่น ฝั่งขวาของแม่นํ้ามลเขตอําเภอวารินชําราบ และแหล่งน้ํา

แผนทางเลือกที่ ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

๔,๐๐๐

(Flood Plain) เชน ฝงขวาของแมนามูลเขตอาเภอวารนชาราบ และแหลงนา
ธรรมชาติต่างๆ ในลุ่มนํ้า เป็นต้น

๒ ทางเลือกที่ ๒ การปรับปรุงและก่อสร้างระบบป้องกันพ้ืนที่ชุมชนเมือง ๑. ผลลัพธ์
๑) ศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์ และเตือนภัยนํ้าท่วมใน ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําจากการปรับปรุง

ลุ่มนํ้ามูล และลุ่มนํ้าชี เส้นทางคมนาคม ลดความเสียหายจากน้ําท่วม
๒) การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่กีดขวางทางน้ํา ๒) การเตือนภัยก่อนเกิดอุทกภัย บรรเทาความเสียหาย
๓) การจัดทําระบบระบายน้ําและระบบป้องกันพ้ืนที่ชุมชนเมือง เช่น โครงการป้องกัน จากน้ําท่วม

นํ้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองอุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร และหนองคาย ๓) การปิดก้ันชุมชนเมือง ป้องกันน้ําหลากในรอบ ๕๐-๑๐๐ ปี
๓ ทางเลือกที่ ๓ การพัฒนาโครงการแหล่งนํ้าเพ่ือการบรรเทาอุทกภัย ๑. ผลลัพธ์

๓.๑ การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง ความจุอ่างเก็บนํ้า ๑ เก็บกักนํ้าหลากเพ่ือการบรรเทาปัญหาอุทกภัย
๕๘๒ ล้าน ลบ.ม. (ดังแสดงโครงการในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการ ๒ เก็บกักนํ้าหลากเพ่ือการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการ
ขาดแคลนน้ํา) ขาดแคลนนํ้า

๒ ข้อจํากัด
๑ ความคิดขัดแย้งทางสังคมในการพัฒนาโครงการแหล่งน้ํา
๒ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

๓.๒ ก่อสร้างอาคารบังคับนํ้าและสถานีสูบนํ้า ปิดก้ันปากแม่นํ้าสาขาที่ไหลลงแม่นํ้า ๑. ผลลัพธ์
โขง เพ่ือป้องกันการรุกล้ําของน้ําในแม่นํ้าโขง และมีการสูบนํ้าหลากจากลํานํ้า ๑ ป้องกันและบรรเทาปัญหาน้ําท่วม เนื่องจากสภาวะน้ําเอ่อ
สาขาลงในแม่นํ้าโขง เช่น นํ้าสงคราม เป็นต้น จากแม่นํ้าโขง

๒ เก็บกักนํ้าเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง
๒. ข้อจํากัด
๑ ผลกระทบน้ําท่วมในที่ราบริมฝั่งแม่นํ้าจากการก่อสร้าง

ประตูระบายน้ํา
๒ ผลกระทบด้านสังคม
๓ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

๕,๐๐๐

๑๘,๐๐๐

 ๗-๓๓ ตาราง+7.5-4/0578



ตารางที่ ๗.๕-๕ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันออก 
๓. ลุ่มน้ําภาคตะวันออก

ลุ่มน้ําบางปะกง ปราจีนบุรี โตนเลสาบ และชายฝ่ังทะเลตะวันออก
๑ ข้อมูลท่ัวไป ๒ สภาพปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา

- พ้ืนท่ีลุ่มนํ้า                                       ๒๓.๗   ล้านไร่ ๒.๑ ปัญหาการขาดแคลนน้ําด้านอุปโภคบริโภค และการเกษตรในลุ่มน้ํา
- พ้ืนท่ีป่าไม้                                        ๔.๔๙   ล้านไร่ บางปะกง ปราจีนบุรี และโตนเลสาบ
- พ้ืนท่ีการเกษตร                                ๑๔.๔๖   ล้านไร่ ๒.๒ ปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภค-บริโภค การท่องเที่ยว
- พ้ืนท่ีชลประทาน และอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี
และพ้ืนท่ีรับประโยชน์                           ๒.๕๕   ล้านไร่ ๒.๓ ปัญหาการขาดแคลนน้ําการเกษตรในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และตราด

- ปริมาณฝนเฉล่ียปีละ                            ๑,๖๗๕.๕   มม. ในเดือนมีนาคม เมษายน และพฤษภาคม
- ปริมาณนํ้าท่าเฉล่ีย                     ๑๗,๐๐๐.๒   ล้าน ลบ.ม. ๒.๔ การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยวในพื้นที่
- ความจุนํ้ารวม                              ๒,๑๗๘.๕  ล้าน ลบ.ม. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง
- ความต้องการนํ้า ๒.๕ ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและปราจีนบุรี 
ในปัจจุบัน                                  ๔,๒๐๐  ล้าน ลบ.ม.(๙๑๙ ล้าน ลบ.ม.)
อนาคต 20 ปี                              ๕,๖๙๐  ล้าน ลบ.ม.(๙๕๘ ล้าน ลบ.ม.)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในลุ่มน้ําบางปะกง 
ปราจีนบุรีและโตนเลสาบ
๑.๑ แผนทางเลือกท่ี ๑ การจัดการด้านการใช้ท่ีดินและการจัดการน้ํา ๑. ผลลัพธ์
๑) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ําต่างๆ ๑) ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้รวม ๐.๕ ล้านไร่

๒) สร้างรายได้ให้กับประชาชนในการปลูกป่า

๓) มีแหล่งน้ําในการอุปโภคบริโภค
๔) มีปริมาณน้ําเพิ่มข้ึนในการใช้น้ํา
๕) ปรับปรุงพื้นที่เกษตรที่เป็นดินเปรี้ยวรวม ๕๐๐,๐๐๐ ไร่
๖) ลดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทาน ๐.๑๒ ล้าน ไร่

ลดการใช้น้ําเฉลี่ยปีละ ๑๕๐ ล้าน ลบ.ม.

๒) การปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ เพื่อการอุปโภคบริโภค
๓) การจัดสรรน้ําและการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา ๒ ข้อจํากัด

แผนทางเลือกท่ี

๗๕๐

ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

๒,๐๐๐
๒ ๕๐๐

ลําดับ ลุมนํ้า พื้นท่ีฟนฟูปาไม  จังหวัด 
  (ลานไร)

๑ ปราจีนบุรี ๐.๒๒ ปราจีนบุรี, สระแกว, นครราชสีมา, จันทบุรี
๒ บางปะกง ๐.๐๖ ฉะเชิงเทรา, นครนายก, สระบุรี ชลบุรี
๓ โตนเลสาบ ๐.๐๔ สระแกว, จันทบุรี
๔ ชายฝงทะเลตะวันออก ๐.๑๘ จันทบุรี, ชลบุรี ตราด, ระยอง

๐.๕๐รวมลุมนํ้าภาคตะวันออก

๓) การจดสรรนาและการเพมประสทธภาพการใชนา ๒. ขอจากด
๑ การจัดสรรน้ําอ่างเก็บน้ําเข่ือนขุนด่านปราการชล ๑) มีพ้ืนที่ป่ากระจายในพื้นที่ต่างๆ ต้องใช้ระยะเวลาในการ

๒ การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปลูกป่า

เช่น โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษานครนายก เป็นต้น ๒) ด้านงบประมาณ
๓ การปรับปรุงดินเปรี้ยวในพื้นที่ลุ่มน้ํานครนายก ๓) มีการบุกรุกพ้ืนที่แหล่งน้ําธรรมชาติ มีปัญหาในการฟื้นฟู
๔ ลดการปลูกข้าวนาปรัง ปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ําน้อย ๔) การปลูกพืชอืนแทนข้าวนาปรังอาจมีรายได้ลดลงและมีปัญหา

๕ การส่งเสริมการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจในพื้นที่เกษตรในที่ดอน ด้านการตลาด
๑.๒ แผนทางเลือกท่ี ๒ การพัฒนาอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางในลุ่มน้ํา ๑. ผลลัพธ์
๑) การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางในลุ่มน้ําโตนเลสาบ ๑) เพิ่มแหล่งเก็บกักน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
๒) การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดเล็กในลุ่มน้ําบางปะกง และปราจีนบุรี และการเกษตร
๓) การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดกลางในลุ่มน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี ๒) มีปริมาณน้ําต้นทุนเพิ่มข้ึน ๓๒๐.๗ ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ําให้

พ้ืนที่ชลประทาน ๑๘๙,๔๔๐ ไร่
๓) มีปริมาณน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว
๔) ครัวเรือนเกษตรกรรับประโยชน ์๓๒,๐๐๐ ครัวเรือน

๒. ข้อจํากัด
๑ ข้อขัดแย้งด้านสังคมจากการบุกรุกพ้ืนที่ลําน้ําสาธารณะ
๒ ด้านงบประมาณ

๑๐,๓๗๓

๒,๕๐๐

โครงการ จังหวัด ความจุ พืนทีชลประทาน ราคา
โครงการ

ล้าน ลบ.ม. (ไร่) ล้าน บาท
ลุ่มนําปราจีนบุรี

๑. อ่างฯคลองพระสทึง(ทุ่งกระบินทร์) สระแก้ว ๖๕.๐๐ ๔๐,๖๔๐ ๑,๙๔๗.๕๒
๒. อ่างฯลําพระยาธาร(ตอนบน) ปราจีนบุรี ๓๐.๐๐ - ๒๘๒.๔
๓. อ่างฯคลองวังมืด(Site ๓) ปราจีนบุรี ๓๐.๖๐ - ๓๘๓.๓๓

รวม ๑๒๕.๖๐ ๔๐,๖๔๐ ๒,๖๑๓.๒๕
ลุ่มนําบางปะกง

๑. อ่างฯคลองชะลูด ชลบุรี ๓๓.๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๓,๗๑๖.๖๓
๒. อ่างฯคลองมะเดือ นครนายก ๘๕.๔๐ ๖๗,๔๐๐ ๓,๑๐๖.๗๐
๓. อ่างฯคลองกระแส ชลบุรี ๒๙.๗๐ ๑๐,๐๐๐ ๔๖๖.๔๑
๓. อ่างฯคลองบ้านนา สระแก้ว ๔๗.๐๐ ๕๖,๔๐๐ ๔๗๐.๐๐

รวม ๑๙๕.๑๐ ๑๔๘,๘๐๐ ๗,๗๕๙.๗๔
รวมทังหมด ๓๒๐.๗๐ ๑๘๙,๔๔๐ ๑๐,๓๗๒.๙๙

 ๗-๓๔ ตาราง+7.5-5/0578



ตารางที่ ๗.๕-๕ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันออก  (ต่อ) 
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๔) การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในลุ่มน้ําปราจีนบุรี ๑. ผลลัพธ์
๑) ลุ่มน้ําปราจีนบุรีมีปริมาณน้ําต้นทุนเพิ่มข้ึน ๖๑๗ ล้าน ลบ.ม. 

ส่งน้ําให้พ้ืนที่ชลประทาน ๒๖๒,๔๐๐ ไร่

๒) มีปริมาณน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
๓) บรรเทาอุทกภัย
๔) ครัวเรือนเกษตรกรรับประโยชน์ ๖๒,๐๐๐ ครัวเรือน
๒. ข้อจํากัด
๑) ผลกระทบด้านสังคม
๒) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

๒ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นท่ีจังหวัดชลบุรีและระยอง
๒.๑ แผนทางเลือกท่ี 1 การจัดการและควบคุมการใช้ท่ีดินและการใช้น้ํา ๑. ผลลัพธ์

๑ มาตรการจัดการด้านความต้องการ ประกอบด้วย ๑) เพิ่มประสิทธิภาพกการใช้น้ําร้อยละ ๑๐
(1.1)  แผนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูที่ต้นน้ํา ๒) ลดการใชน้ําในฤดูแล้ง
(1.2)  แผนการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของน้ํา และการ ๓) ลดการใช้น้ําภาคอุตสาหกรรม และผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ประหยัดน้ํา
(1.3)  แผนการลดความสูญเสียในระบบส่งน้ําและกระจายน้ํา ๒. ข้อจํากัด
(1.4)  แผนการบําบัดน้ําเสียเพื่อนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ ๑) การปลูกพืชเศรษฐกิจมีปัญหาด้านรายได้ของเกษตรกร

๒ มาตรการจัดการและควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่การเกษตร (Zoning) ๒) ปัญหาด้านการตลาด
เช่นการปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ําน้อยในฤดูแล้ง การปลูกไม้เศรษฐกิจ
ใช้น้ําน้อย เป็นต้น

๓ การควบคุมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม
(๓.๑) ส่งเสริมอุตสาหกรรมใช้น้ําน้อย และใช้เทคโนโลยีที่สะอาด
(๓.๒) ควบคุมการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมที่ใช้น้ํามาก ๑. ผลลัพธ์

๒.๒ แผนทางเลือกท่ี ๒ การจัดหาพัฒนาแหล่งน้ําและการผันน้ํา ๑) เพิ่มปริมาณน้ําในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี รวม 
๑ โครงการผันน้ําคลองวังโตนด-อ่างฯประแสร์    ๓๕ ล้าน ลบ.ม./ปี ๔๘ ล้าน ลบ.ม.ต่อปี
๒ แหล่งน้ําขนาดเล็ก                                    ๑๓ ล้าน ลบ.ม./ปี ๒) มีปริมาณน้ําเพียงพอต่อการใช้น้ําในด้านอุปโภคบริโภค

และอุตสาหกรรมในอนาคต ๑๐ ปี
๒. ข้อจํากัด

๒๐๐๐

3,000  

ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

๑๓,๓๖๗.๘๒

แผนทางเลือกท่ี

โครงการ จังหวัด ความจุ พื้นทีชลประทาน ราคา
โครงการ

ล้าน ลบ.ม. (ไร่) ล้าน บาท
ลุ่มน้ําปราจีนบุรี

๑. อ่างฯคลองใสน้อย-ใสใหญ่ ปราจีนบุรี ๓๓๔.๔๓ ๒๒,๔๐๐ ๙,๑๕๙.๘๖
๒. อ่างฯคลองพระปรงตอนล่าง(Site ๒) สระแก้ว ๑๕๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑,๐๗๒.๐
๓. อ่างฯคลองหนองแก้ว ปราจีนบุรี ๑๓๓.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๓,๑๓๕.๙๖

รวม ๖๑๗.๔๓ ๒๖๒,๔๐๐ ๑๓,๓๖๗.๘๒

๑) การขัดแย้งกับการใช้น้ําในภาคการเกษตร
๒) ปริมาณน้ําผันมีจํากัดเนื่องจากต้องสูบน้ําในช่วงฤดูฝน
๓) ต้นทุนของการผันน้ําเพิ่มมากข้ึน
๔) อ่างเก็บน้ําบางพระสามารถรองรับน้ําผันไดจํากัด

๓ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําด้านการท่องเท่ียวและ
การเกษตร พื้นท่ีลุ่มน้ําชายฝ่ังทะเลตะวันออก
๓.๑ การพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ๑. ผลลัพธ์
๑) มาตรการจัดการด้านความต้องการน้ํา ๑) มีแหล่งน้ําเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการ

๑ กําหนดมาตรการ การจัดสรรน้ําจากแหล่งน้ําแต่ละแหล่งให้ชัดเจน ท่องเที่ยว
ถึงสัดส่วนและลําดับความสําคัญ สําหรับการอุปโภค, บริโภค, เกษตรกรรม 
และกิจกรรมอื่นๆ ๒. ข้อจํากัด

๒ กําหนดมาตรการประหยัดน้ํา โดยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีส่วนร่วม ๑) พ้ืนที่เป็นเขตอุทยานเป็นอุปสรรคในการพัฒนาแหล่งน้ํา
อย่างจริงจัง ๒) บทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานไม่ชัดเจน

๓ ควบคุมการเจริญเติบโตของชุมชนทางด้านต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๓) ขาดหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
๒) มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ํา ๔) ด้านงบประมาณ

๑ ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ําที่อยู่เดิม และการขุดสระเก็บกักน้ําเพื่อการ
อุปโภคบริโภค

๒ ก่อสร้างฝายต้นน้ําลําธาร เพื่อชะลอการไหลของน้ําสร้างความชุ่มชื้น
ให้กับพ้ืนที่ป่าไม้ และลดการกัดเซาะของน้ํา

๑๐,๐๐๐

 ๗-๓๕ ตาราง+7.5-5/0578



ตารางที่ ๗.๕-๕ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันออก  (ต่อ) 
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๓) มาตรการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ํา
๑ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองพร้าว อ่างเก็บน้ําคลองสลักเพชร คลองสน 

คลองด่านใหม่ คลองทรายแดง เพื่อการประปาในพื้นที่เกาะช้าง และ
อ่างเก็บน้ําคลองเจ้าในพื้นที่เกาะกูด

๒ โครงการผันน้ําอ่างเก็บน้ําคลองสะพานหิน อําเภอเมือง จังหวัดตราด
ไปยังเกาะหมากและเกาะกูด

๔) มาตรการด้านการบริหารจัดการ
๑ กําหนดบทบาทของอุทยานแห่งชาติเกาะช้าง ให้สามารถรองรับการพัฒนา

ในเชิงอนุรักษ์ได้อย่างย่ังยืน ควรกําหนดขอบเขตการใช้พ้ืนที่ในแต่ละ
กิจกรรมให้ชัดเจน

๒ กําหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานให้ชัดเจน ในภารกิจที่จําเป็น
ต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยร่วมดําเนินการ ต้องกําหนดเจ้าภาพที่ชัดเจน 
เช่น การจัดหาพัฒนาแหล่งน้ํา การก่อสร้างและการจัดระบบประปา

๓.๒ การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง ในลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก ๑. ผลลัพธ์
๑) มีปริมาณน้ําต้นทุนเพิ่มข้ึน ๕๕๖.๖๒ ล้าน ลบ.ม.
๒) ส่งน้ําให้พ้ืนที่ชลประทานรวม ๓๕๐,๔๒๐ ไร่

๓) มีปริมาณเพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว
๔) ครัวเรือนเกษตรกรที่ได้รับประโยชน์ ๖๐,๐๐๐ ครัวเรือน

๒. ข้อจํากัด
๑) ผลกระทบด้านสังคม
๒) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๓) ด้านงบประมาณ

๑๔,๕๘๗.๖๖

แผนทางเลือกท่ี ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

โครงการ จังหวัด ความจุ พื้นทีชลประทาน ราคา
โครงการ

ล้าน ลบ.ม. (ไร่) ล้าน บาท
ลุ่มน้ําปราจีนบุรี

๑. อ่างฯคลองตาหลิว จันทบุรี ๓๔.๖๕ ๗๙,๐๐๐ ๑,๔๕๘.๕๕
๒. อ่างฯคลองปะแกด จันทบุรี ๖๐.๒๖ ๒๒,๓๐๐ ๑,๙๙๗.๒๑
๓. อ่างฯคลองพะวาใหญ่ จันทบุรี ๖๘.๑๐ ๑๒,๗๐๐ ๑,๐๓๙.๔๓
๔. อ่างฯคลองหางแมว จันทบุรี ๘๐.๗๐ ๒๕,๐๐๐ ๑,๓๖๗.๖๙
๕. อ่างฯคลองโสน ตราด ๖๕.๐๐ ๔๘,๐๐๐ ๒,๖๕๗.๙๒
๖ อ่างฯห้วยสะตอ ตราด ๓๕.๐๘ ๕๓,๔๒๐ ๒,๖๙๒.๘๐
๗. อ่างฯคลองวังโตนด จันทบุรี ๗๙.๙๐ ๒,๐๐๐ ๕๕๔.๘๑
๘. อ่างฯคลองตารอง จันทบุรี ๔๑.๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๑,๓๔๘.๖๕
๙. อ่างฯคลองแอ่ง ตราด ๓๕.๓๘ ๓๐,๐๐๐ ๕๐๐.๓๐
๑๐. อ่างฯคลองโพล้ ระยอง ๕๖.๔๕ ๕๒,๐๐๐ ๙๗๐.๓๐

รวม ๕๕๖.๖๒ ๓๕๐,๔๒๐ ๑๔,๕๘๗.๖๖
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ตารางที่ ๗.๕-๖ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มนํ้าภาคตะวันออก 
๓. ลุ่มน้ําภาคตะวันออก

ลุ่มน้ําบางปะกง ปราจีนบุรี โตนเลสาบ และชายฝั่งทะเลตะวันออก
๑ ข้อมูลทั่วไป ๒ สภาพปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ต่างๆ

สภาพปัญหาน้ําท่วมในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี นครนายกและปราจีนบุรี
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑ แผนทางเลือกที่ ๑ การบริหารจัดการใช้ที่ดินและการขุดลอกปรับปรุงลํานํ้า
๑) การบริหารจัดการการช้ที่ดิน ๑. ผลลัพธ์

๑ จัดทําแผนผังนโยบายลุ่มนํ้าเพ่ือกําหนดแหล่งตั้งถิ่นฐานและพ้ืนที่รองรับ ๑) ลดความเสียหายจากอุทกภัย
การขยายตัวของชุมชนที่เหมาะสม การกําหนดเขตที่ดินพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม ๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําหลาก ลดความเสียหาย

ของลุ่มนํ้า อุทกภัย
๒ ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเศรษฐกิจสําคัญ เพ่ือออกกฎทรวงการควบคุม ๓) เพ่ิมแหล่งเก็บกักนํ้าหลากไว้ใช้เพ่ืออุปโภคบริโภค

อาคาร กฎกระทรวงการควบคุมระดับพ้ืนที่ดินเพ่ือจัดระเบียบการใช้ที่ดิน และการเกษตรในฤดูแล้ง
การก่อสร้างอาคารและการควบคุมการขุดและถมดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม

๓ การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม เช่น อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ๒. ข้อจํากัด
๔ การมีระบบประกันภัยนํ้าท่วม ๑) การบังคับใช้กฎหมายด้านผังเมือง

๒) การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมกีดขวางทางน้ํา ๒) การร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่
๓) การขุดลอกปรับปรุงลํานํ้าและกําหนดพ้ืนที่แก้มลิง ๓) ข้อขัดแย้งด้านสังคมจากการบุกรุกพ้ืนที่ลํานํ้าสาธารณะ

๑ ลุ่มนํ้าสาขาคลองวังโตนด ขุดลอกปรับปรุงคลองวังโตนด คลองเสม็ดโพธิ์ศรี ๔) ด้านงบประมาณ
ขุดพ้ืนที่แก้มลิงในที่สาธารณะสองฝั่งคลองวังโตนด

๒ ลุ่มนํ้าสาขาตราดและเวฬุ (ตราด) ขุดลอกคลองอ่างคลองโสน คลองกุ่ม

คลองสตอ คลองตะแบก และขุดลอกบริเวณพ้ืนที่ลุ่มนํ้าตะวันออกของลุ่มนํ้า
พ้ืนที่แก้มลิง

๓ ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ ขุดลอกปรับปรุงคลองพระพุทธ และคลองสาขา การ

ขุดลอกลํานํ้าห้วยสะโตน ห้วยตะเคียน ห้วยนางาม ห้วยพรมโหด และ
คลองหว้า

๒ แผนทางเลือกที่ ๒ การก่อสร้างระบบป้องกันนํ้าท่วม ๒ ผลลัพธ์๓ ๐๐๐

แผนทางเลือกที่ ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

๒,๐๐๐

๒ แผนทางเลอกท ๒ การกอสรางระบบปองกนนาทวม ๒. ผลลพธ
๑ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ๑) ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่เศรษฐกิจและพ้ืนที่ชุมชนในรอบ 
๒ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมในเขตเทศบาลเมืองนครนายก ๕๐-๑๐๐ ปี
๓ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมในเขตเทศบาลตําบลบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
๔ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมในเขตเทศบาลตําบลกบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี ๒. ข้อจํากัด
๕ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมในเขตเทศบาลตําบลอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ๑) เกิดผลกระทบต่อระดับนํ้าหลากในพื้นที่รอบชุมชน
๖ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมในเขตเทศบาลตําบลศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี
๗ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมในเขตเทศบาลตําบลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี
๖ ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมในเขตเทศบาลตําบลพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี

๓ แผนทางเลือกที่ ๓ การก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งนํ้า ๑. ผลลัพธ์
๑) ลุ่มนํ้าคลองวังโตนด ๑) บรรเทาปัญหาอุทกภัย

๑ ก่อสร้างฝายแบบถาวรมีประตูระบายทดแทนฝายดินของชาวบ้าน ๒) นํ้าหลากเพ่ือใช้ในฤดุแล้งเพ่ิมแหล่งเก็บนํ้า
๒ ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าตอนบน คือ อ่างเก็บนํ้าคลองพะวาใหญ่

อ่างเก็บนํ้าคลองวังโตนด อ่างเก็บนํ้าคลองประแกด และอ่างเก็บนํ้าคลอง ๒. ข้อจํากัด
หางแมว ๑) ข้อขัดแย้งทางสังคม

๒) ลุ่มนํ้าสาขาตราดและคลองเวฬุ ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าคลองโสน อ่างเก็บนํ้าห้วยสะตอ ๒) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๓) ลุ่มนํ้าโตนเลสาบ ๓) งบประมาณ

๑ ก่อสร้างฝายตามลํานํ้าเป็นขั้นบันไดเพ่ือการชะลอน้ํา และการก่อสร้าง
ฝายแบบถาวร พร้อมบานระบายแทนฝายดินเดิมของชาวบ้านที่เป็น
อุปสรรคต่อการระบายน้ํา

๒ ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําในพ้ืนที่ต้นน้ํา ได้แก่ อ่างเก็บนํ้าคลองโป่งน้ําร้อน 
อ่างเก็บนํ้าคลองทับปะตี อ่างเก็บนํ้าคลองตาพลาย อ่างเก็บนํ้าคลองเร็ว 
อ่างเก็บนํ้าคลองตาชัน อ่างเก็บนํ้าลําสะโตน และอ่างเก็บนํ้าบ้านแซร์ออ

๓,๐๐๐

๑๐,๐๐๐
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โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๓๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๔. ลุ่มน้ําภาคตะวันตก มีพ้ืนที่การเกษตรจํานวนมาก สภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมในการพัฒนา 
แหล่งน้ําขนาดใหญ่ โดยสามารถพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางได้ในลุ่มน้ําสาขาห้วยตะเพิน ลําภาชี ในลุ่มน้ํา
แม่กลอง ลุ่มน้ําเพชรบุรี และชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก ในปัจจุบันมีแหล่งน้ําต้นทุนและมีระบบชลประทาน 
ที่สมบูรณ์ สําหรับการใช้น้ําในที่ราบลุ่มน้ําแม่กลอง มีการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเล 
ตะวันตก และเกิดปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในบางพื้นที่ ดังได้เสนอแผนทางเลือก ดังนี้ 

 แผนทางเลือกที่ ๑ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยไม่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา
และพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ่ ไม่พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่ม ต้อง
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเคร่งครัด กําหนดเกณฑ์การบริหารจัดการ
อ่าง เก็บน้ํ าขนาดใหญ่แบบยืดหยุ่น  มีการบริหารจัดการน้ํ าอย่ างมี
ประสิทธิภาพและลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวฤดูแล้งลงจากปัจจุบันเฉลี่ยปีละ 
๑๒๐,๐๐๐ ไร่  

 แผนทางเลือกที่ ๒ แผนทางเลือกที่เน้นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่ม
น้ํา ดังได้เสนอแผนทางเลือก ในตารางที่ ๗.๕-๗ 

 แผนทางเลือกที่ ๓ แผนทางเลือกที่เน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ํา ดังได้เสนอแผน
ทางเลือก ในตารางที่ ๗.๕-๘ 

 แผนทางเลือกที่ ๔ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบผสมผสาน 
 ๕. ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นลุ่มน้ําที่มีความต้องการให้มีการพัฒนาลุ่มน้ําแบบสมดุลและ
ย่ังยืน โดยการเพิ่มขีดความสามารถของคน การจัดการและการแก้ไขคุณภาพน้ํา ในขณะเดียวกันเป็นพื้นที่
ลุ่มน้ําที่มีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ดังนั้นมีการวางแผนพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวในพื้นที่ 
จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานี จะต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางในพื้นที่เพื่อสนอง
ความต้องการใช้น้ําในกิจกรรมดังกล่าว สําหรับพ้ืนที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลามีพ้ืนที่การเกษตรมาก แต่ไม่มี
ศักยภาพในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ดังนั้นต้องมีการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก
กระจายในพื้นที่ สําหรับพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ควรจะมีการพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดกลาง
เพื่อใช้ในการเกษตรและอุตสาหกรรม ดังได้เสนอแผนทางเลือก ดังนี้ 

 แผนทางเลือกที่ ๑ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยไม่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา
และพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ่ ไม่พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่ม ต้อง
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเคร่งครัด กําหนดเกณฑ์การบริหารจัดการ
อ่าง เก็บน้ํ าขนาดใหญ่แบบยืดหยุ่น  มีการบริหารจัดการน้ํ าอย่ างมี
ประสิทธิภาพและลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวฤดูแล้งลงจากปัจจุบันเฉลี่ยปีละ 
๑๐๐,๐๐๐ ไร่  

 แผนทางเลือกที่ ๒ แผนทางเลือกที่เน้นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่ม
น้ํา ดังได้เสนอแผนทางเลือก ในตารางที่ ๗.๕-๙ 

 แผนทางเลือกที่ ๓ แผนทางเลือกที่เน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ํา ดังได้เสนอแผน
ทางเลือก ในตารางที่ ๗.๕-๑๐ 

 แผนทางเลือกที่ ๔ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบผสมผสาน 



ตารางที่ ๗.๕-๗ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันตก  
๔. ลุ่มน้ําภาคตะวันตก

ลุ่มน้ําแม่กลอง เพชรบุรี และชายฝ่ังทะเลตะวันตก
๑ ข้อมูลท่ัวไป ๒ สภาพปัญหาการเกิดภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา

- พ้ืนท่ีลุ่มนํ้า                       ๒๗.๒         ล้านไร่ ๒.๑ การขาดแคลนน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรในพื้นที่
- พ้ืนท่ีป่าไม้                        ๑๕.๐         ล้านไร่ ตอนบนของลุ่มน้ําแม่กลอง และลุ่มน้ําสาขาลําภาชี ลุ่มน้ําสาขา
- พ้ืนท่ีเกษตร                        ๗.๓         ล้านไร่ ลําตะเพิน ลุ่มน้ําเพชรบุรี เนื่องจากมีพ้ืนที่การเกษตรมาก
- พ้ืนท่ีชลประทาน                ๒.๒ การขาดแคลนน้ําการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่มน้ํา

และพ้ืนท่ีรับประโยชน์            ๒.๐         ล้านไร่ สาขาบางสะพาน
- ปริมาณฝนเฉล่ียปีละ       ๑,๑๑๓.๘             มม.          ๒.๓ ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม และจังหวัด
- ปริมาณนํ้าท่าเฉล่ียปีละ   ๑๐,๓๕๗      ล้าน ลบ.ม.          ประจวบคีรีขันธ์
- ความจุอ่างเก็บนํ้ารวม     ๒๘,๐๗๘      ล้าน ลบ.ม.          ๒.๔ ปัญหาคุณภาพน้ําในลําคลองต่างๆ ในลุ่มน้ําแม่กลองตอนล่าง
- ความต้องการใช้นํ้าปีละ        

ในปัจจุบัน                    ๘,๑๔๐      ล้าน ลบ.ม.(๓๓๕ ล้าน ลบ.ม.)
ในอนาคต                     ๙,๘๐๐      ล้าน ลบ.ม.(๖๓๓ ล้าน ลบ.ม.)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑ แผนทางเลือกท่ี ๑ การจัดการด้านการใช้ท่ีดิน และมาตรการความต้องการใช้น้ํา
๑ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ําต่างๆ ๑. ผลลัพธ์

๑) เพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ในลุ่มน้ํา ๙๑๐,๐๐๐ ไร่

๒) ลดการกัดเซาะ

๓) ลดปริมาณน้ําหลาก
๒. ข้อจํากัด
๑) มีพ้ืนที่ป่าไม้กระจายในพื้นที่ต่างๆ ต้องใช้เวลาการปลูกป่า
๒) ด้านงบประมาณ

๒ มาตรการจัดการด้านความต้องการใช้น้ํา ๑. ผลลัพธ์
๑ การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของน้ํา และมีจิตสํานึก ๑) ประหยัดการใช้น้ํา

ประหยัดการใช้น้ําและรักษาคุณภาพน้ํา ๒) มีแหล่งเก็บน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค
๒ การรณรงค์ให้ประชาชนดูแลป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่แหล่งเก็บกักน้ํา และการ ๓) ลดการใช้น้ําในพื้นที่การเกษตร

รักษาคณภาพน้ํา โดยเฉพาะพื้นที่เป็นแหล่งเก็บกักน้ํา ๔) ลดการใช้น้ําภาคอตสาหกรรม

แผนทางเลือกท่ี ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

-

๑,๓๖๕

พ้ืนที่ฟนฟูปาไม จังหวัด
 (ลานไร)

๑ แมกลอง ๐.๗๘ กาญจนบุรี, ตาก, อุทัยธานี, ราชบุรี
๒ เพชรบุรี ๐.๐๒ เพชรบุรี, ราชบุรี, ประจวบคีรีขันธ
๓ ชายฝงทะเลตะวันตก ๐.๑๑ ประจวบคีรีขันธ, ชุมพร, เพชรบุรี

๐.๙๑

ลําดับ ลุมน้ํา

รวมลุมนําภาคตะวันตก

รกษาคุณภาพนา โดยเฉพาะพนทเปนแหลงเกบกกนา ๔) ลดการใชนาภาคอุตสาหกรรม

๓ การกําหนดอัตราค่าน้ําในช่วงฤดูร้อนในระหว่างเดือนมีนาคม เมษายน และ ๕) ลดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ๑๒๐,๐๐๐ ไร่ ลดปริมาณการ

พฤษภาคม ให้มีอัตราสูงกว่าอัตราค่าน้ําในช่วงฤดูฝนเพื่อเป็นมาตรการให้เกิด ใช้น้ําเฉลี่ยปีละ ๑๕๐ ล้าน ลบ.ม.
การประหยัดน้ํา

๔ ลดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ําน้อย ๒. ข้อจํากัด

๕ กําหนดพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก และเกษตรอุตสาหกรรมในโครงการ ๑) การยอมรับของประชาชนในพื้นที่
ชลประทานแม่กลอง ๒) การยอมรับของเกษตรกร

๖ การจัดการควบคุมพ้ืนที่การเกษตร การปลูกไม้ยืนต้น ในลุ่มน้ําสาขาลําภาชี ๓) รายได้ของเกษตรกร
และห้วยตะเพิน เป็นต้น ๔) การมีอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

๗ การจัดการวางแผนพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
และประจวบคีรีขันธ์ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรน้ําในพื้นที่

๘ การจัดการควบคุมการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๒ แผนทางเลือกท่ี ๒ การจัดการน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา
๑ การจัดการน้ําอ่างเก็บน้ําเข่ือนศรีนครินทร์และเข่ือนวชิราลงกรณให้สอดคล้อง ๑. ผลลัพธ์

กับความต้องการใช้น้ํา และการผลักดันน้ําเสียในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่กลองตอนล่าง ๑) เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ํา มีการใช้น้ําที่เกิด
๒ การวางแผนการจัดสรรน้ําอ่างเก็บน้ําเชื่อนแก่งกระจาน และเข่ือนปราณบุรี ประโยชน์เพิ่มข้ึนในด้านต่างๆ

ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําต้นทุนและการใช้น้ําในพื้นที่ตอนล่าง ๒) ลดปัญหาคุณภาพน้ํา
๓ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา ๓) เพิ่มปริมาตรน้ําเก็บกักน้ําเข่ือนแก่งกระจาน ๗๐ ล้าน

๑ เพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กลองใหญ่ เพชรบุรี ลบ.ม. ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการใช้น้ําด้านการเกษตร
ปราณบุรี และโครงการชลประทานขนาดกลาง

๒ ปรับปรุงเสริมความสูงอาคารระบายน้ําล้นอ่างฯแก่งกระจาน ๑.๕๐ เมตร ๒. ข้อจํากัด
๓ การปรับปรุงคลองท่าล้อ ๑) การประสานงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

๔,๐๐๐

-

-

-

-

-

-

 ๗-๓๙ ตาราง+7.5-7/0578



ตารางที่ ๗.๕-๗ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันตก   (ต่อ)
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๓ แผนทางเลือกท่ี ๓ การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก
๑ การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กในลุ่มน้ําแม่กลอง โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ําลําภาชี ๑. ผลลัพธ์

และลําตะเพิน ๑) มีน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการเกษรใช้น้ําน้อย
- ก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า        จํานวน  ๙๒  โครงการ
- ก่อสร้างระบบส่งน้ํา                    จํานวน  ๙๒  โครงการ
- ก่อสร้างอ่างฯขนาดเล็ก                จํานวน  ๙๒  โครงการ
- ก่อสร้างฝายทดน้ํา                      จํานวน  ๙๒  โครงการ

๒ การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กในลุ่มน้ําเพชรบุรี และชายฝั่งทะเลตะวันตก
4. แผนทางเลือกท่ี 4 การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลาง

๑ การจัดหาพัฒนาแหล่งน้ําในลุ่มน้ําแม่กลอง มีดังนี้ ๑. ผลลัพธ์
๑ การพัฒนาแหล่งน้ําในลุ่มน้ําแควใหญ่และแควน้อย ๑) มีปริมาตรเก็บกักน้ํารวม 277 ล้าน ลบ.ม.

๒) ส่งน้ําให้พ้ืนที่ชลประทานรวม 250,000 ไร่
๓) เกิดประโยชน์ต่อครัวเรือนเกษตรกร 42,000 ครัวเรือน

๒. ข้อจํากัด
๑) มีข้อขัดแย้งด้านสังคม
๒) มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
๓) ด้านงบประมาณ

๒ การจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก ๑. ผลลัพธ์
๑ ก่อสร้างระบบผลิตน้ําจากน้ําทะเล (ระบบ Reverse Osmosis, R.O.) ๑) มีปริมาณเก็บกักน้ําเพิ่มข้ึน
๒ พัฒนาโครงการแหล่งน้ําในลุ่มน้ํา มีโครงการต่างๆ ดังนี้ ๒) ก่อให้เกิดประโยชน์การใช้น้ําอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม

๓) ส่งน้ําให้พ้ืนที่เกษตร

๕ ทางเลือกท่ี ๕ การผันน้ําจากลุ่มน้ําคลองท่าตะเภามายังพื้นท่ีอุตสาหกรรม ๑. ผลลัพธ์

๑,๑๗๖

แผนทางเลือกท่ี ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

๒๗,๑๒๗

โครงการ จังหวัด ความจุ

ล้าน ลบ.ม.
๑. อ่างฯห้วยสต่อง กาญจนบุรี ๕๔.๒๔
๒. อ่างฯเขาผึ้ง กาญจนบุรี ๙๓.๙๓
๓. อ่างฯห้วยแม่น้ําน้อย กาญจนบุรี ๖๓.๕๔
๔. อ่างฯห้วยแม่น้ําเสาะ กาญจนบุรี ๗๙.๗๒

รวม ๒๙๑.๔๓

- อางเก็บนําหวยผาก จ.เพชรบุรี ๒๗.๕๐ ลาน ลบ.ม.
- อางเก็บนําหวยโศก จ.เพชรบุรี ๗.๑๐ ลาน ลบ.ม.
- อางเก็บนําคลองกุย 1 จ.ประจวบคีรีขันธ ๔๒.๖๗ ลาน ลบ.ม.
- อางเก็บนําคลองกุย 2 จ.ประจวบคีรีขันธ ๖.๖๓ ลาน ลบ.ม.
- อางเก็บนําบานไทรทอง จ.ประจวบคีรีขันธ ๑๓.๒๙ ลาน ลบ.ม.
- อางเก็บนําคลองลอย จ.ประจวบคีรีขันธ ๑๗.๔๖ ลาน ลบ.ม.
- อางเก็บนําหวยมงคล จ.ประจวบคีรีขันธ ๕.๘๐ ลาน ลบ.ม.

บางสะพาน คือ ๑) มีน้ําเพียงพอด้านอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม
- อ่างฯท่าแซะ จ.ชุมพร ความจุ ๑๙๔.๐ ล้าน ลบ.ม. ๒. ข้อจํากัด
- อ่างฯรับร่อ   จ.ชุมพร ความจุ ๑๔๙.๙ ล้าน ลบ.ม. ๑) ข้อขัดแย้งในระหว่างลุ่มน้ํา

๒) ผลกระทบด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ๗-๔๐ ตาราง+7.5-7/0578



ตารางที่ ๗.๕-๘  แผนทางเลือกการบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มนํ้าภาคตะวันตก
๔. ลุ่มน้ําภาคตะวันตก

ลุ่มน้ําแม่กลอง เพชรบุรี และชายฝั่งทะเลตะวันตก
๑ ข้อมูลทั่วไป ๒ สภาพปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ต่าง ๆ

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑ แผนทางเลือกที่ ๑ การบริหารจัดการน้ําใช้ที่ดิน การจัดการน้ํา และการติดตั้งระบบ
เตือนภัย

๑ การบริหารจัดการด้านการใช้ที่ดิน ๑. ผลลัพธ์
๑ วางและจัดทําแผนนโยบายลุ่มนํ้าเพ่ือกําหนดแหล่งตั้งถิ่นฐานและพ้ืนที่รองรับ ๑) การลดความเสียหายด้านอุทกภัย

การขยายตัวของชุมชนที่เหมาะสม การกําหนดเขตที่ดินพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม
ของลุ่มนํ้า ๒. ข้อจํากัด

๒ วางและปรับปรุงผังเมืองรวมชมุชนเศรษฐกิจสําคัญ เพ่ือออกกฎกระทรวงการ ๑) การบังคับใช้กฎหมายด้านผังเมือง
ควบคุมอาคาร กฎกระทรวงการควบคุมระดับพ้ืนที่ดินเพ่ือจัดระเบียบการใช้ ๒) ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่
ที่ดิน การก่อสร้างอาคารและการควบคุมการขุดและถมดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัย
นํ้าท่วม

๓ การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม
๔ การมีระบบประกันภัยนํ้าท่วม

๒ การกําหนดระดับควบคุมนํ้าหลากในอ่างเก็บนํ้าเขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์
เขื่อนแก่งกระจาน และเขื่อนปราณบุรี เพ่ือการจัดการน้ําในการบรรเทาอุทกภัย

๓ การติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อการเตือนภัย และพยากรณ์นํ้าท่วมในลุ่มนํ้าแม่กลอง 

และลุ่มนํ้าเพชรบุรี
๒ แผนทางเลือกที่ 2 การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ําและก่อสร้างระบบ ๑. ผลลัพธ์

ป้องกันนํ้าท่วม ๑ เพ่ือความจุลํานํ้าแม่นํ้าเพชรบุรีเพ่ือระบายน้ําหลาก

๑ การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่กีดขวางทางน้ํา เพ่ือการบรรเทาอุทกภัย

แผนทางเลือกที่ ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

๑ การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ําของแม่นํ้าเพชรบุรี ตั้งแต่ท้าย ๒ เร่งระบายน้ําจากแม่นํ้าเพชรบุรีออกสู่ทะเลเพ่ือการ
เขื่อนเพชรจนถึงตัวเมืองเพชรบุรี บรรเทาอุทกภัย

๒ การปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ําของคลองระบายน้ํา ในพ้ืนที่โครงการ ๓ เพิ่มความจุอ่างเก็บนํ้าในการเก็บกักนํ้าหลากอีก 
ส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี พร้อมทั้งขุดคลองผันน้ําผ่านถนนเพชรเกษม ๑๓๖ ล้าน ลบ.ม. ทําให้สามารถบรรเทาอุทกภัย
เชื่อมแม่นํ้าเพชรบุรีกับคลองระบายน้ําสาย D๑, D๓, D๙ และ D๑๘ ๒. ข้อจํากัด

๓ ปรับปรุงเสริมความสูงอาคารระบายน้ําล้นอ่างฯแก่งกระจาน ๑.๕๐ เมตร ๑ แม่นํ้าเพชรบุรีช่วงไหลผ่านตัวเมืองจะทําการปรับปรุงได้
๔ โครงการปรับปรุงอ่างฯปราณบุรี ให้อาคารระบายน้ําล้นให้สูงขึ้นกว่าเดิม ไม่มากนัก เนื่องจากสิ่งปลูกสร้างในตัวเมืองอยู่ชิดแม่นํ้า

๑.๙๐ เมตร จะเพ่ิมความจุได้อีก ๖๖ ล้าน ลบ.ม. เพชรบุรีค่อนข้างหนาแน่น
๓ แผนทางเลือกที่ ๓ การก่อสร้างระบบป้องกันนํ้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง ๑. ผลลัพธ์

การป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองหลัก ๔ ชุมชน ได้แก่ เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ๑) ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เศรษฐกิจในรอบ 
เทศบาลตําบลอัมพวา เทศบาลเมืองกาญจนบุรี และเทศบาลตําบลท่าเรือพระแท่น ๕๐-๑๐๐ ปี 

๔ แผนทางเลือกที่ ๔ ก่อสร้างโครงการการพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดกลาง (ตามแผนการ ๑. ผลลัพธ์
แก้ไขและบรรเทาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ํา) ๑) บรรเทาปัญหาอุทกภัยในลุ่มนํ้า

๒. ข้อจํากัด
๑) ข้อขัดแย้งทางสังคม
๒) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
๓) ด้านงบประมาณ

๑,๓๑๕

 ๗-๔๑ ตาราง+7.5-8/0578



ตารางที่ ๗.๕-๙  แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก   
๕. ลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันออก

ลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ตาปี ทะเลสาบสงขลา และปัตตานี
๑ ข้อมูลทั่วไป ๒ สภาพปัญหาการเกิดภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา

- พ้ืนที่ลุ่มน้ํา                       ๓๒.๖            ล้านไร่ ๒.๑ ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในช่วงเดือนมีนาคมและเมษายน
- พ้ืนที่ป่าไม้                         ๖.๔            ล้านไร่ ๒.๒ ปัญหาการขาดแคลนน้ําด้านการท่องเที่ยว ในพ้ืนที่เกาะสมุย 
- พ้ืนที่เกษตร                      ๑๙.๙            ล้านไร่ เกาะพะงัน และเกาะเต่า
- พ้ืนที่ชลประทาน                ๒.๓ ปัญหาการขาดแคลนน้ําในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา เนื่องจาก

และพื้นที่รับประโยชน์            ๒.๖            ล้านไร่ มีพ้ืนที่การเกษตรมาก และขนาดแหล่งเก็บกักนํ้า
- ปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ          ๑,๘๐๘.๙             มม.          ๒.๔ ปัญหาคุณภาพน้ําเสื่อมโทรมในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา
- ปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยปีละ    ๒๙,๓๙๕.๓     ล้าน ลบ.ม.          ๒.๕ ปัญหาคุณภาพน้ําในแม่นํ้าปัตตานี แม่นํ้าปากพนัง เป็นต้น
- ความจุอ่างเก็บน้ํารวม        ๗,๔๓๘.๖     ล้าน ลบ.ม.          
- ความต้องการใช้น้ําปีละ        

ในปัจจุบัน                      ๕,๑๔๐      ล้าน ลบ.ม.(๔๑๕ ล้าน ลบ.ม.)
ในอนาคต                       ๖,๗๖๐      ล้าน ลบ.ม.(๖๔๓ ล้าน ลบ.ม.)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ 1.88 ล้านไร่ ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๑. ผลลัพธ์
๑) เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ ๑.๘๘ ล้านไร่ 
๒) ลดการกัดเซาะ
๓) ชะลอภัยนํ้าหลาก

๒. ข้อจํากัด
๑) พ้ืนที่ป่าไม้กระจายในหลายจังหวัด
๒) ด้านงบประมาณ

๒ การจัดหาน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ๑. ผลลัพธ์
๑) พัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กในไร่นา ในลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มนํ้า ๑ มีแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค

ปัตตานี ๒ แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค
้

๓๘๒.๕๐

ผลลัพธ์/ข้อจํากัดแผนทางเลือกที่

๒) ก่อสร้างระบบประปาในลุ่มนําตาปี (๕๔๖ แห่ง)
๓) ก่อสร้างสระเก็บนํ้า ๔๐๓ แห่ง ในลุ่มนํ้าตาปี ๒. ข้อจํากัด
๔) ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา ๑๖๗ โครงการ ในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ๑ การพัฒนาดังกล่าวสามารถใช้ได้เฉพาะพ้ืนที่และเป็น
๕) ก่อสร้างสระเก็บนํ้า ๒๖ แห่ง ในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ชุมชนในระดับหมู่บ้าน

๖) ขุดเจาะบ่อน้ําบาดาล ๓๑ โครงการ ในลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา
๓ การจัดหาน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เกาะสมุย 

เกาะพะงัน และเกาะเต่า

๓.๑ ทางเลือกที่ ๑ การจัดการและควบคุมการใช้ที่ดินและการใช้นํ้า ๑. ผลลัพธ์
๑) การจัดการและควบคุมการใช้ที่ดินในด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่ ๑ มีแหล่งน้ําไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และการ
๒) การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับทรัพยากรน้ํา ท่องเที่ยว การจัดการและควบคุมการใช้ที่ดินและการ
๓) การรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ ใช้นํ้า สามารถประหยัดนํ้าได้เพียงร้อยละ ๑๕

พ้ืนที่ต้นน้ํา พ้ืนที่แหล่งน้ําและประหยัดการใช้นํ้า ๒) ลดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ๑๐๐,๐๐๐ ไร่ ลดปริมาณการ
๔) การลดความสูญเสียในระบบจัดส่งน้ําประปา ใช้นํ้าเฉลี่ยปีละ ๑๒๕ ล้าน ลบ.ม.
๕) การกําหนดอัตราค่านํ้าในช่วงฤดูร้อนระหว่างเดือนมีนาคม เมษายน

และพฤษภาคม ให้มีอัตราสูงกว่าอัตราน้ําในฤดูฝน เพ่ือเป็นมาตรการ ๒. ข้อจํากัด
ให้เกิดการประหยัดนํ้า ๑ แหล่งเก็บกักนํ้ามีความจุจํากัดไม่เพียงพอต่อการใช้นํ้า

๖) ลดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ปลูกพืชเศรษฐกิจใช้นํ้าน้อย
๓.๒ ทางเลือก ๒ การจัดหาพัฒนาแหล่งนํ้า ๑. ผลลัพธ์

๑) การก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าในพ้ืนที่เกาะสมุย คือ อ่างเก็บนํ้าคลองลิปะใหญ่ ๑) มีนํ้าเพียงพอต่อการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว
คลองท่าจีน คลองแม่นํ้า และท่าละไม เป็นต้น ๒) มีต้นทุนน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวใน

๒) การก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าในพ้ืนที่เกาะพะงัน คือ อ่างเก็บนํ้าพะงัน ๕ ราคาที่เหมาะสม
อ่างเก็บนํ้าพะงัน ๑ (ธารประเวศ) ฝายนํ้าล้นพะงัน ๑ (สระโนราห์) เป็นต้น ๒. ข้อจํากัด

๓) การพัฒนาฝายในพ้ืนที่อําเภอเกาะเต่า คือ ฝายนํ้าล้นเกาะเต่า ๑ ๑) ปัญหาเรื่องที่ดิน
(หาดทรายรี) และอ่างเก็บนํ้าคลองโตนด เป็นต้น ๒) ที่ดินมีราคาสูง

๓) ความคิดเห็นที่ขัดแย้งทางสังคม

๓๑.๙๓
๒๑.๐๐

๒,๐๐๐.๐

๕๓๖.๘๕
๓๐.๒๐

๒,๗๕๐.๐

 ๗-๔๒ ตาราง+7.5-9 /0578



ตารางที่ ๗.๕-๙  แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก     (ต่อ) 
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๔ การจัดหาน้ําเพ่ืออุตสาหกรรม ๑. ผลลัพธ์
๔ ก่อสร้างสถานีสูบนํ้าจากแม่นํ้าตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ไปยังพ้ืนที่นิคม ๑ มีปริมาณน้ําสูบเฉลี่ยปีละ ๑๕๐ ล้าน ลบ.ม. เพียงพอต่อการใช้

อุตสาหกรรมและธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง ในพ้ืนที่จังหวัดนครศรี- นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม
ธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๒ มีปริมาณน้ําเก็บกักเพียงพอต่อการพัฒนาเป็นศูนย์กลาง

อาหารอิสลาม
๔ การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ๒. ข้อจํากัด

เพ่ือส่งเสริมพืชการเกษตรที่สนับสนุนพ้ืนที่ ๓ จังหวัดเป็นศูนย์อุตสาหกรรม ๑ ปริมาณน้ําในฤดูแล้งในแม่นํ้าตาปีที่สถานีสูบนํ้ามีจํากัด
อาหารอิสลาม อาจจะต้องมีการสร้างแหล่งเก็บกักนํ้าเพ่ือเป็นปริมาณ

นํ้าต้นทุนในฤดูแล้ง

๕ การจัดหาน้ําเพ่ือการเกษตร
๕.๑ ทางเลือกที่ ๑ การพัฒนาแหล่งนํ้าขนาดเล็กและขนาดกลาง ๑. ผลลัพธ์

๑) การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดเล็ก กระจายในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะ ๑ มีปริมาตรเก็บกักนํ้าเพ่ิมขึ้น ๒๘๕.๗ ล้าน ลบ.ม.
ลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ๒ บรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย

๒) การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางในลุ่มนํ้าตาปี ๓ มีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว
จํานวน ๗ โครงการ มีความจุอ่างเก็บนํ้ารวม  ๒๘๕.๗ ล้าน ลบ.ม. ๔ ส่งน้ําให้พ้ืนที่การเกษตร รวม ๒๘,๐๐๐ ไร่

๕ ครัวเรือนเกษตรกรที่รับประโยชน์ ๕,๐๐๐ ครัวเรือน

๒. ข้อจํากัด
๑ การพัฒนาอ่างเก็บนํ้าขนาดกลางในบางพื้นที่มีปัญหา

ด้านสังคม
๒ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๓ ด้านงบประมาณ

๓) การพัฒนาโครงการขนาดกลางในลุ่มนํ้าภาคใต้ฝั่งตะวันตกรวม ๑๗ โครงการ 
ความจอ่างเก็บนํ้ารวม ๘๔๗ ๘ ล้าน ลบ ม

ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

๑๐,๙๖๙

แผนทางเลือกที่

โครงการ จังหวัด ความจุ พื้นทีชลประทาน
ล้าน ลบ.ม. (ไร่)

๑. อ่างฯคลองระแนะ นครศรีธรรมราช ๔๗ .๓๐ ๑๕,๐๐๐
๒. อ่างฯบ้านนายคล้าย นครศรีธรรมราช ๕๑ .๗๐ -
๓. อ่างฯคลองทรายขาว กระบี่ ๔๔.๙๐ -
๔. อ่างฯคลองพรุเดียว กระบี ๓๕.๓๐ -
๕. อ่างฯคลองลําพูน สุราษฎรานี ๖๘.๕๐ ๑๓,๐๐๐
๖ อ่างฯคลองสังข์ ๒๐.๐๐ -
๗. อ่างฯคลองเทวดา ๑๘.๐๐ -

รวม ๒๘๕.๗๐ ๒๘,๐๐๐

ความจุอางเกบนารวม ๘๔๗.๘ ลาน ลบ.ม.
๑. ผลลัพธ์

๑) มีปริมาณเก็บนํ้าเก็บกักเพ่ิมขึ้น ๘๔๗.๘ ล้าน ลบ.ม.
๒) บรรเทาปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย
๓) มีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการเกษตร
๔) ส่งน้ําให้พ้ืนที่การเกษตร รวม ๓๒๕,๙๐๐ ไร่
๕) ครัวเรือนกษตรที่รับประโยชน์ ๕๔,๐๐๐ ครัวเรือน

๒. ข้อจํากัด
๑ การพัฒนาอ่างเก็บนํ้าขนาดกลางในบางพื้นที่มีปัญหา

ด้านสังคม
๒ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๓ ด้านงบประมาณ

โครงการ จังหวัด ความจุ พืนทีชลประทาน ราคา
โครงการ

ล้าน ลบ.ม. (ไร่) ล้าน บาท
๑. อ่างฯคลองหินลับ ชุมพร ๕๓ .๐๐ ๔๐๐ ๔๕๐.๐๐
๒. อ่างฯคลองน้ําร้อน ชุมพร ๔๘.๐๐ ๒,๕๐๐ ๓๕๐.๐๐
๓. อ่างฯคลองน้อย ชุมพร ๗๖.๙๐ - ๖๗.๑๖
๔. อ่างฯคลองสวี ชุมพร ๓๒ .๙๐ - ๒๑๘.๔๐
๕. อ่างฯคลองละแม ชุมพร ๔๓ .๐๐ อุปโภคบริโภค ๑๕๑.๗๖
๖ อ่างฯคลองท่าตีน สุราษฎร์ธานี ๔๒.๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๕๔๕.๐๐
๗. อ่างฯคลองเสวียด สุราษฎร์ธานี ๓๘.๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๔๑๕.๐๐
๘. อ่างฯห้วยปากหมาก สุราษฎร์ธานี ๓๖.๕๐ ๓๐,๐๐๐ ๑,๕๙๐.๐๐
๙. อ่างฯคลองกระแดะ สุราษฎร์ธานี ๗๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๕๘๐.๐๐
๑๐. อ่างฯคลองท่าเรือรี นครศรีธรรมราช ๔๐.๕๐ ๘,๐๐๐ ๔๒๗.๖๑
๑๑. อ่างฯคลองกรุงชิง นครศรีธรรมราช ๖๐.๐๐ - ๑๑๔.๐๖
๑๒. อ่างฯคลองกลาย นครศรีธรรมราช ๖๒ .๐๐ ๒๔,๕๐๐ ๔,๑๐๗.๖๙
๑๓. อ่างฯคลองท่าพูด นครศรีธรรมราช ๓๒ .๘๐ ๒๐,๐๐๐ ๕๒๒.๖๔
๑๔. อ่างฯคลองลาไม นครศรีธรรมราช ๕๑ .๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๘๖๘.๕๓
๑๕. อ่างฯคลองเทพา สงขลา ๖๙.๐๐ ๓๕,๕๐๐ ๑๐๕.๙๘
๑๖. อ่างฯคลองน้ําใส ยะลา ๔๐.๐๐ - ๒๕๔.๙๒
๑๗. อ่างฯคลองท่าทอง สุราษฎร์ธานี ๕๒.๒๐ ๕๗,๐๐๐ ๒๐๐.๐๐

รวม ๘๔๗.๘๐ ๓๒๕,๙๐๐ ๑๐,๙๖๘.๗๕
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ตารางที่ ๗.๕-๙  แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันออก     (ต่อ) 
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๕.๒ ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาโครงการแห่งนํ้าขนาดใหญ่ ๑. ผลลัพธ์
๑) การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ๘ โครงการ ความจุอ่างเก็บนํ้ารวม ๑) มีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม

๑,๑๙๗ ล้าน ลบ.ม. และการเกษตร ๑,๐๙๖.๙๐ ล้าน ลบ.มใ
๒) ส่งน้ําให้พ้ืนที่รวม ๔๓๗,๙๐๐ ไร่

๓) ครัวเรือนเกษตรกรที่รับประโยชน์ ๕๕,๐๐๐ ครัวเรือน

๒. ข้อจํากัด
๑) มีข้อขัดแย้งทางสังคม
๒) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๓) ด้านงบประมาณ

๒) การพัฒนาโครงการเอนกประสงค์ เขื่อนแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑. ผลลัพธ์
ในลุ่มนํ้าตาปี มีความจุอ่างเก็บนํ้ารวม ๑,๒๒๓.๔ ล้าน ลบ.ม. มีกําลังผลิต ๑ มีปริมาณน้ําเพียงพอต่อการใช้นํ้าในด้านอุปโภคบริโภค
ติดตั้ง ๒x๔๐ เมกะวัตต์  ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ ๑๗๘ ล้านหน่วย การใช้นํ้าในด้านอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรม และการเกษตร

๒ เขื่อนแก่งกรุง เป็นแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ืออุปโภค
และเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรม เป็นแหล่งผลิตพลังงาน
ไฟฟ้า เพ่ืออุตสาหกรรม และเป็นพลังงานสะอาด

๓ ส่งน้ําให้พ้ืนที่การเกษตร ๒๕๒,๐๐๐ ไร่
๒. ข้อจํากัด
๑ มีข้อขัดแย้งทางสังคม
๒ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๓ ด้านงบประมาณ

ผลลัพธ์/ข้อจํากัดแผนทางเลือกที่

๑๒,๖๒๕

๖,๘๙๒

โครงการ จังหวัด ความจุ พืนทีชลประทาน ราคา
โครงการ

ล้าน ลบ.ม. (ไร่) ล้าน บาท
๑ . อ่างฯท่าแซะ ชุมพร ๑๙๔.๐๐ ๘๗,๐๐๐ ๓,๖๒๐.๐๐
๒ . อ่างฯรับร่อ ชุมพร ๑๔๒ .๙๐ ๙๑,๖๐๐ ๖๘๐.๐๐
๓ . อ่างฯคลองชุมพร ชุมพร ๑๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๗,๑๒๗.๐๐
๔. อ่างฯบ้านคล้ายสองกอ ชุมพร ๑๓๓ .๐๐ - ๙๙.๙๖
๕. อ่างฯคลองหินโฉ่ สุราษฎร์ธานี ๑๑๕.๐๐ ๕๘,๐๐๐ ๔๓๕.๙๖
๖ อ่างฯไอร์บือแต นราธิวาส ๒๔๐.๐๐ ๑๒๑,๓๐๐ ๑๖๖.๐๑
๗ . อ่างฯโกลก นราธิวาส ๑๗๒ .๐๐ - ๔๙๕.๖๐

รวม ๑๐๙๖.๙๐ ๔๓๗,๙๐๐ ๑๒,๖๒๔.๕๓
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ตารางที่ ๗.๕-๑๐  แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก
๕. ลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันออก

ลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันออก ตาปี ทะเลสาบสงขลา และปัตตานี
๑ ข้อมูลทั่วไป ๒ สภาพปัญหาการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ต่าง ๆ 

๒.๑ อําเภอเมืองจังหวัดชุมพร
๒.๒ อําเภอเมือง อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๒.๓ อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.๔ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๒.๕ อําเภอเมือง จังหวัดยะลา

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑ ทางเลือกที่ ๑ การบริหารจัดการการใช้ที่ดินและระบบเตือนภัย ๑. ผลลัพธ์
๑) การบริหารจัดการการใช้ที่ดิน ๑ การลดความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย

๑ วางและจัดทําแผนผังนโยบายลุ่มนํ้าเพ่ือกําหนดแหล่งตั้งถิ่นฐานและพ้ืนที่
รองรับการขยายตัวของชุมชนที่เหมาะสม การกําหนดที่ดินพ้ืนที่เสี่ยงภัย ๒. ข้อจํากัด

นํ้าท่วมของลุ่มนํ้า ๑ การบังคับใช้กฎหมายด้านผังเมือง
๒ วางและปรังปรุงผังเมืองรวมชุมชนเศรษฐกิจสําคัญ เพ่ือออกกฎทรวงการ ๒ ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่

ควบคุมอาคาร กฎกระทรวงการควบคุมระดับพ้ืนที่ดินเพ่ือจัดระเบียบ
การใช้ที่ดิน การก่อสร้างอาคารและการ

๓ การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม
๔ การมีระบบประกันภัยนํ้าท่วม

๒) การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่กีดขวางทางน้ํา
๓) การวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์และเตือนภัยนํ้าท่วมใน

ลุ่มนํ้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และลุ่มนํ้าปัตตานี
๒ ทางเลือกที่ ๒ การก่อสร้างระบบป้องกันนํ้าท่วม ๑. ผลลัพธ์

๑) การจํากัดพ้ืนที่ชุมชนและป้องกันด้วยคันปิดล้อม อําเภอเมืองยะลา อําเภอเมือง ๑ การป้องกันอุทกภัยในพ้ืนที่เศรษฐกิจและพ้ืนที่ชุมชน

ชุมพร เมืองในรอบ ๕๐-๑๐๐ ปี
้ ่ ้ ้ ้

ผลลัพธ์/ข้อจํากัดแผนทางเลือกที่

๒) การบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มนํ้านครศรีธรรมราช ลุ่มนํ้าชุมพร ลุ่มนํ้ายะลา
ลุ่มนํ้าคลองเบตง ๒. ข้อจํากัด

๓) การบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ชุมชน เทศบาลนครศรีธรรมราช เทศบาลตําบลจันดี ๑ ข้อขัดแย้งด้านสังคมจากการบุกรุกพ้ืนที่ลํานํ้าสาธารณะ
ท่าแพ บางจาก ๒ ด้านงบประมาณ

๔) การปรับปรุงระบบระบายน้ํา และคันก้ันน้ํารวม ๑๓ โครงการ

๓ ทางเลือกที่ ๓ การก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าขนาดกลางและขนาดใหญ่ ลุ่มนํ้าชายฝั่ง ๑. ผลลัพธ์
ทะเลตะวันออกและลุ่มนํ้าปัตตานี รวม ๒๙ โครงการ และลุ่มนํ้าตาปี ๔ โครงการ ๑ บรรเทาอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มนํ้า

๒. ข้อจํากัด
๑ ผลกระทบด้านสังคม
๒ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

๑๑๐.๐๐
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โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๔๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๖. ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก เป็นลุ่มน้ําที่มีฝนตกมาก ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้มีการพัฒนา
ลุ่มน้ําแบบสมดุลและยั่งยืน โดยเน้นให้มีการพัฒนาคน การประสานงานในด้านการจัดการ การปรับปรุง 
แหล่งน้ําที่มีอยู่ในพื้นที่ การแก้ไขคุณภาพน้ํา การพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่มีการท่องเที่ยว เช่น จังหวัดภูเก็ต 
พังงา กระบ่ี และการพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร เช่น จังหวัดระนอง ตรัง และสตูล ดังได้เสนอ 
แผนทางเลือกดังนี้ 

 แผนทางเลือกที่ ๑ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ํา โดยไม่มีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา
และพื้นที่ชลประทานขนาดใหญ่ ไม่พัฒนาอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เพิ่ม ต้อง
ควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเคร่งครัด กําหนดเกณฑ์การบริหารจัดการ
อ่าง เก็บน้ํ าขนาดใหญ่แบบยืดหยุ่น  มีการบริหารจัดการน้ํ าอย่ างมี
ประสิทธิภาพและลดพื้นที่การเพาะปลูกข้าวฤดูแล้งลงจากปัจจุบันเฉลี่ยปีละ 
๑๘,๐๐๐ ไร่  

 แผนทางเลือกที่ ๒ แผนทางเลือกที่เน้นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่ม
น้ํา ดังได้เสนอแผนทางเลือก ในตารางที่ ๗.๕-๑๑ 

 แผนทางเลือกที่ ๓ แผนทางเลือกที่เน้นการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ํา ดังได้เสนอแผน
ทางเลือก ในตารางที่ ๗.๕-๑๒ 

 แผนทางเลือกที่ ๔ แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบผสมผสาน 
 
๗.๖ โครงการที่เสนอแนะในการแก้ไขปัญหา 
 
 ในอดีตที่ผ่านมาประเทศไทยได้มีการพัฒนาโครงการแหล่งน้ําแบบอเนกประสงค์ เช่น อ่างเก็บน้ํา
เขื่อนภูมิพล อ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ อ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ อ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ เป็นต้น 
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเกษตร พลังงานไฟฟ้า อุตสาหกรรม และสนองความต้องการใช้น้ําใน
กิจกรรมต่างๆ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศเป็นอันมากและสามารถบรรเทา
ปัญหาอุทกภัยและปัญหาน้ําเสียที่เกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง นอกจากนั้นก็มีการพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาด
ใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และสูบน้ําด้วยไฟฟ้าเป็นจํานวนมากทําให้แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การบรรเทา
ปัญหาน้ําท่วมและปัญหาคุณภาพน้ํา แต่จากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจส่งผลให้เกิดการเพิ่มขึ้นของ
ประชากร การขยายตัวของชุมชนเมือง อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว การเพิ่มขึ้นของพื้นที่การเกษตร 
การใช้น้ําเพื่อการปลูกพืชฤดูแล้งเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ําที่เก็บกักในอ่างเก็บน้ําต่างๆ ในบาง
ปีในช่วงปีน้ําน้อยไม่เพียงพอต่อการใช้น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา รวมทั้งเกิดปัญหาภัยแล้งในหลายพื้นที่ ปัญหาน้ํา
ท่วมที่มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และปัญหาน้ําเสียที่เกิดจากการเกษตร ชุมชนเมือง และอุตสาหกรรม และ
ปัญหาด้านทรัพยากรน้ํามีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นทุกปี ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําดังกล่าวข้างต้นได้มี
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอแผนงานโครงการ ต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา ตามท่ีแสดงในแผนทางเลือกของ
มาตรการและโครงการ ตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถสรุป
โครงการที่มีความสําคัญเพื่อแก้ปัญหาในกลุ่มลุ่มน้ําต่างๆแบบผสมผสานตามแผนทางเลือกที่ ๔ ได้ดังนี้ 
 



ตารางที่ ๗.๕-๑๑  แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันตก
๖. ลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันตก

ลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันตก
๑ ข้อมูลทั่วไป ๒ สภาพปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา

- พ้ืนที่ลุ่มน้ํา                       ๑๒.๓            ล้านไร่ ๒.๑ ปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 
- พ้ืนที่ป่าไม้                        ๓.๕๗            ล้านไร่ กระบี่ และพังงา และการท่องเที่ยว
- พ้ืนที่เกษตร                      ๖.๑๔            ล้านไร่ ๒.๒ ปัญหาการขาดแคลนน้ําด้านการเกษตรในเดือนมีนาคมถึง
- พ้ืนที่ชลประทาน                พฤษภาคมในจังหวัดสตูล

และพื้นที่รับประโยชน์           ๐.๑๗            ล้านไร่
- ปริมาณฝนเฉลี่ยปีละ          ๒,๕๓๒.๓              มม.          
- ปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยปีละ        ๒๒,๓๓๓      ล้าน ลบ.ม.          
- ความจุอ่างเก็บน้ํารวม             ๖๒.๓      ล้าน ลบ.ม.          
- ความต้องการใช้น้ําปีละ        

ในปัจจุบัน                         ๖๖๐      ล้าน ลบ.ม.(๘๔ ล้าน ลบ.ม.)
ในอนาคต                       ๑,๐๕๐      ล้าน ลบ.ม.(๑๒๒ ล้าน ลบ.ม.)

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นนํ้า
๑) การจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาป่าต้นน้ําและป่าชายเลน ๑. ผลลัพธ์
๒) การจัดทําขอบเขตพื้นที่จังหวัดตรัง พังงา ระนอง สตูล กระบี่ รวม ๗๑๐,๐๐๐ ไร่ ๑) เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้รวม ๐.๗ ล้านไร่

๒) ลดการกัดเซาะ

๓) ชะลอภัยนํ้าหลาก
๒. ข้อจํากัด
๑) พ้ืนที่ป่าไม้กระจายในหลายจังหวัด
๒) ด้านงบประมาณ

๒ การจัดหาน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว

แผนทางเลือกที่ ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

๒.๑ ทางเลือกที่ ๑ การจัดการน้ําและการปรับปรุงแหล่งนํ้าและขุมเหมือง ๑. ผลลัพธ์
๑ มาตรการจัดการด้านความต้องการน้ํา ๑) มีปริมาณน้ําเพ่ือสนองความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภค

 -  การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของน้ํา และมีจิตสํานึก บริโภคและการท่องเที่ยวในจังหวัดกระบี่ และภูเก็ต
    ประหยัดการใช้นํ้า ๒. ข้อจํากัด

 - การรณรงค์ให้ประชาชนดูแลป้องกันการบุกรุกพ้ืนที่แหล่งเก็บกักนํ้า ๑) ปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณะ
    และการรักษาคุณภาพน้ํา โดยเฉพาะพ้ืนที่เป็นแหล่งเก็บกักนํ้า ๒) ด้านงบประมาณ
 - การกําหนดอัตราค่านํ้าในช่วงฤดูร้อนในระหว่างเดือนมีนาคม เมษายน 

    และพฤษภาคม ให้มีอัตราสูงกว่าอัตราค่านํ้าในช่วงฤดูฝน เพ่ือเป็น
    มาตรการให้เกิดการประหยัดนํ้า

๒ การขุดลอกขยายสระเก็บนํ้า
๓ การปรับปรุงขุมเหมืองในจังหวัดกระบี่ และจังหวัดภูเก็ต

๒.๒ ทางเลือกที่ ๒ การพัฒนาโครงการแหล่งนํ้าในพื้นที่ ๑. ผลลัพธ์
๑ การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย อ่างเก็บนํ้า ๑ มีปริมาณน้ําเพียงพอต่อการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค

คลองกะทะ เขื่อนใต้ดินบางเทา และการท่องเที่ยวในจังหวัดพังงา และภูเก็ต
๒ การพัฒนาอ่างเก็บนํ้าในพ้ืนที่จังหวัดพังงา เช่น อ่างเก็บนํ้าคลองลํารูใหญ่ ๒ มีต้นทุนน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว

บ้านดอกแดง คลองชาลี บ้างทุ่งขม้ิน และคลองถ้ํา เป็นต้น ที่เหมาะสม
๓ การผันน้ําจากอ่างเก็บนํ้าจากจังหวัดพังงาไปยังพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต ๒. ข้อจํากัด

๑ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และด้านสังคม
๒ ราคาที่ดิน

๑๑๑.๑๙
๑๕๔.๐๐

 ๗-๔๗ ตาราง+7.5-11/0578



ตารางที่ ๗.๕-๑๑  แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันตก  (ต่อ)
งบประมาณ
(ล้านบาท)

๓ การจัดหาน้ําเพ่ือการเกษตร
๑) การพัฒนาปรับปรุงระบบชลประทาน ๑. ผลลัพธ์
๒) ฝายและทํานบเพ่ือเก็บกักนํ้า ๑ มีนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค
๓) การพัฒนาอ่างเก็บนํ้าขนาดเล็ก  ๑๘  แห่ง ๒ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ําด้านการเกษตร
๔) ลดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ปลูกพืชเศรษฐกิจใช้นํ้าน้อย
๕) การพัฒนาอ่างเก็บนํ้าขนาดกลาง ๑๒ แห่ง ความจุอ่างเก็บนํ้า ๓๕๔.๖๑ ล้าน ลบ.ม. ๑. ผลลัพธ์

๑) แก้ไขปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ําด้านการเกษตร

โดยเฉพาะในจังหวัดสตูล
๒) บรรเทาปัญหาอุทกภัย
๓) มีนํ้าเพียงพอเพื่อการอุปโภคบริโภค
๔) มีปริมาณน้ําต้นทุนเพ่ิมขึ้น ๓๕๔.๖ ล้าน ลบ.ม. ส่งน้ําให้

พ้ืนที่ชลประทาน ๑๖๓,๒๐๐ ไร่
๕) ลดพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรัง ๑๘,๐๐๐ ไร่ ลดปริมาณการ

ใช้นํ้าเฉลี่ยปีละ ๒๒.๕๐ ล้าน ลบ.ม.
๖) ครัวเรือนเกษตรกรรับประโยชน์ ๒๗,๗๗๗ ครัวเรือน

๒. ข้อจํากัด
๑) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
๒) ข้อขัดแย้งด้านสังคม
๓) ด้านงบประมาณ

๗,๓๑๕

๑๑๖๕.๑๒

ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

๕๙๘.๐๕

แผนทางเลือกที่

โครงการ จังหวัด ความจุ พืนทีชลประทาน ราคา
โครงการ

ล้าน ลบ.ม. (ไร่) ล้าน บาท
๑. อ่างฯคลองกระเปอร์ ระนอง ๔๓ .๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๕๕๐
๒. อ่างฯคลองละอุ่น ระนอง ๓๓ .๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๔๐๐
๓. อ่างฯคลองช้าง สตูล ๓๑ .๗๐ ๑๙,๐๐๐ ๓๖๐
๔. อ่างฯเขาไคร สตูล ๗๔.๗๐ ๒๗,๐๐๐ ๕๕๐
๕. อ่างฯคลองลําโลน สตูล ๘๓ .๕๐ ๗๐,๐๐๐ ๒,๕๕๐
๖ อ่างฯคลองย่าบน(ลําโลนน้อย) สตูล ๓๘.๔๐ ๑๙,๐๐๐ ๔๙๐
๗. อ่างฯคลองทรายขาว ตรัง ๓.๖๑ - ๗๒
๘. อ่างฯคลองลํารูใหญ่ พังงา ๑.๕๐ - ๑,๐๐๐
๙. อ่างฯบ้านดอกแดง พังงา ๕.๕๐ - ๔๕๐
๘. อ่างฯคลองชาลี พังงา ๔.๐๐ - ๒๐๓
๙. อ่างฯบ้านทุ่งขมิน พังงา ๑๕.๕๐ - ๔๑๕
๑๐. อ่างฯคลองถํา พังงา ๒๐.๒๐ ๓,๒๐๐ ๒๗๕

รวม ๓๕๔.๖๑ ๑๖๓,๒๐๐ ๗,๓๑๕

 ๗-๔๘ ตาราง+7.5-11/0578



ตารางที่ ๗.๕-๑๒  แผนทางเลือกการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มนํ้าภาคใต้ฝ่ังตะวันตก
๖. ลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันตก

ลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันตก
๑ ข้อมูลทั่วไป ๒ สภาพปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่ต่าง ๆ 

๒.๑ นํ้าท่วมในพ้ืนที่อําเภอตะกั่วป่า จังหว้ดพังงา
๒.๒ นํ้าท่วมในพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดตรัง
๒.๓ นํ้าท่วมพ้ืนที่อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ
(ล้านบาท)

๑ ทางเลือกที่ 1 การบริหารจัดการการใช้ที่ดินและระบบเตือนภัย
๑) การบริหารจัดการการใช้ที่ดิน ๑. ผลลัพธ์

๑ วางและจัดทําแผนผังนโยบายลุ่มนํ้าเพ่ือกําหนดแหล่งตั้งถิ่นฐานและพ้ืนที่ ๑ การลดความเสียหายเนื่องจากอุทกภัย
รองรับการขยายตัวของชุมชนที่เหมาะสม การกําหนดเขตที่ดินพ้ืนที่

เสี่ยงภัยนํ้าท่วมของลุ่มนํ้า ๒. ข้อจํากัด
๒ วางและปรังปรุงผังเมืองรวมชุมชนเศรษฐกิจสําคัญ เพ่ือออกกฎกระทรวงการ ๑) การบังคับใช้กฎหมายด้านผังเมือง

ควบคุมอาคาร กฎกระทรวงการควบคุมระดับพ้ืนที่ดินเพ่ือจัดระเบียบ ๒) ความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่
การใช้ที่ดิน การก่อสร้างอาคารและการควบคุมการขุดและถมดิน
ในพ้ืนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม

๓ การจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยนํ้าท่วม
๔ การมีระบบประกันภัยนํ้าท่วม

๒) การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่กีดขวางทางน้ํา
๓) การวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตร เพ่ือพยากรณ์และเตือนภัยนํ้าท่วม

ในลุ่มนํ้าตรัง-ปะเหลียน

๒ ทางเลือกที่ 2 การก่อสร้างระบบป้องกันนํ้าท่วม ๑. ผลลัพธ์

๑ จํากัดพ้ืนที่ชุมชนและป้องกันด้วยคันปิดล้อมพ้ืนที่ชุมชนเมืองและท้ายเหมือง ๑ การป้องกันอุทกภัยในพ้ืนที่เศรษฐกิจ และพ้ืนที่ชุมชน

แผนทางเลือกที่

๔๕.๐

ผลลัพธ์/ข้อจํากัด

อําเภอเมืองจังหวัดตรัง เมืองในรอบ ๕๐-๑๐๐ ปี
๒ การปรับปรุงระบบระบายน้ําในพ้ืนที่ชลประทาน
๓ โครงการป้องกันอุทกภัยย่านตาขาว เทศบาลเมืองทุ่งสง ๒. ข้อจํากัด
๔ ขุดลอกปรับปรุงแม่นํ้าตรังและลํานํ้าสาขา รวมทั้งการขุดช่องลัดในแม่นํ้าตรัง ๑ ข้อขัดแย้งด้านสังคม จากการบุกรุกพ้ืนที่ลํานํ้าสาธารณะ

ให้สามารถระบายน้ําออกสู่ทะเลได้โดยเร็ว โดยทําการปรับปรุงตั้งแต่อําเภอ ๒ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ห้วยยอด ไปจนถึงปากแม่นํ้า ๓ ด้านงบประมาณ

๕ ขุดลอกปรับปรุงลํานํ้า คลองละอุ่น คลองท้ายเหมือง และคลองตะกั่วทุ่ง
๖ ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าคลองลําดัง และคลองนางน้อย
๗ ก่อสร้างอ่างเก็บนํ้าคลองละอุ่น ๔๐๐.๐

 ๗-๔๙ ตาราง+7.5-12 /0578



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๕๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๗.๖.๑ แผนงาน/โครงการที่เสนอแนะในทุกลุ่มน้าํ 
 
 ๑) การรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ํา  
พ้ืนที่แหล่งน้ํา และประหยัดการใช้น้ํา  
 ๒) การรณรงค์ให้ประชาชนดูแลป้องกันการบุกรุกแม่น้ํา ลําคลอง แหล่งเก็บกักน้ํา และการรักษา
คุณภาพน้ํา โดยเฉพาะพื้นที่เป็นแหล่งเก็บกักน้ํา 
 ๓) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ําลําธาร 
 ๔) การขุดลอกปรับปรุงแม่น้ํา ลําคลอง ลําห้วยเพื่อการระบายน้ําและการปรับปรุงแหล่งน้ํา
ธรรมชาติเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา 
 ๕) การลดความสูญเสียในระบบจัดส่งน้ําประปา 
 ๖) การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส่งน้ําชลประทาน 
 ๗) การจัดทําโซนนิ่งพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่เขตชลประทาน เพื่อสามารถกําหนดและ
ควบคุมการใช้น้ําด้านเกษตรได้อย่างเหมาะสม 
 ๘) การปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางให้คํานึงถึงทั้งการ
บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  
 ๙) การปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพื่อวาง
แผนการเพาะปลูกและการจัดสรรน้ําในกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําต้นทุน  
 ๑๐) การพัฒนาหลักเกณฑ์และกลไกในการแลกเปลี่ยนโควต้าการใช้น้ําระหว่างภาคการเกษตร 
ภาคการท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในปีที่เกิดวิกฤติขาดแคลนน้ําต้นทุนในฤดูแล้ง ซึ่งสามารถรู้
ล่วงหน้าได้ต้ังแต่สิ้นสุดฤดูฝน (โดยอาจทดลองใช้ในลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีข้อจํากัดในการหาน้ํา
ต้นทุนเพิ่ม แล้วทําการประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกในการแลกเปลี่ยนโควต้าการใช้
น้ําของลุ่มน้ําอ่ืนๆ)   
 ๑๑) การเพิ่มมูลค่าน้ํา 
 ๑๒) การคาดการณ์และเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
  
๗.๖.๒  โครงการที่เสนอแนะในแต่ละกลุ่มลุ่มน้ํา 
 
 ในพื้นที่แต่ละกลุ่มลุ่มน้ําของประเทศไทย มีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา น้ําท่วม  
และคุณภาพน้ําที่เสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
 
 ๗.๖.๒.๑ กลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง 
 
 กลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง เป็นกลุ่มลุ่มน้ําที่มีการพัฒนาทรัพยากรน้ํา และพัฒนาพื้นที่ 
ชลประทานมากกว่าลุ่มน้ําอ่ืน ทําให้เกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจมาก มีผลผลิตทางการเกษตรสูง รวมทั้ง
มีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมมากในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ทําให้ปัจจุบันมีปัญหาด้านทรัพยากรน้ํา 
เช่น การขาดแคลนน้ํา อุทกภัย และคุณภาพน้ํา ดังนั้นในการไขปัญหา นอกจากการเร่งดําเนินการจัดโซนนิ่ง 
ในพื้นที่การเกษตรแล้ว ควรมีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ดังนี้ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๕๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 ๑) โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ํา ลํา
ธารที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภทรวม ๗.๕๕ ล้านไร่ ประกอบด้วย 
 

ตร.กม.  ไร ตร.กม.  ไร

ภาคเหนือ ภาคกลาง

๑ สาละวิน ๑,๕๐๔.๑๕ ๙๔๐,๐๙๓.๗๕ ๑ เจาพระยา ๔๔.๖๗ ๒๗,๙๑๘.๗๕

๒ โขง (เหนือ) ๖๔๐.๘๔ ๔๐๐,๕๒๕.๐๐ ๒ สะแกกรัง ๙๖.๑๔ ๖๐,๐๘๗.๕๐

๓ กก ๕๙๓.๑๙ ๓๗๐,๗๔๓.๗๕ ๓ ปาสัก ๙๕๓.๓๕ ๕๙๕,๘๔๓.๗๕

๔ ปง ๑,๓๔๖.๗๓ ๘๔๑,๗๐๖.๒๕ ๔ ทาจีน ๑๖๑.๒๔ ๑๐๐,๗๗๕.๐๐

๕ วัง ๑,๔๓๖.๒๕ ๘๙๗,๖๕๖.๒๕

๖ ยม ๑,๔๑๕.๐๙ ๘๘๔,๔๓๑.๒๕

๗ นาน ๓,๘๙๒.๘๖ ๒,๔๓๓,๐๓๗.๕๐

รวมพื้นที่ภาคเหนือ ๑๐,๘๒๙.๑๑ ๖,๗๖๘,๑๙๓.๗๕ รวมพื้นที่ภาคกลาง ๑,๒๕๕.๔๐ ๗๘๔,๖๒๕ .๐๐

รวมพื้นทีฟ่นฟูปาไมบริเวณพื้นที่ตนน้ําทัง้หมด ๑๒,๐๘๔.๕๑ ๗,๕๕๒,๘๑๘.๗๕

ลําดับที่ ลําดับที่ ลุมน้ํา
 พื้นทีฟ่นฟูปา

ลุมน้ํา
 พื้นที่ฟนฟูปา

 จากพ้ืนที่ที่เสนอแนะให้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ําในแต่ละลุ่มน้ํา ในระยะแรกควรดําเนินการ
ในลุ่มน้ํากก ปิงตอนบน น่าน ยมตอนกลางและลุ่มน้ําป่าสัก เนื่องจากมีผลกระทบถึงปัญหาภัยแล้ง และ 
น้ําท่วมฉับพลันค่อนข้างมาก 
 
 ๒) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ํา เป็นการลดการชะล้างพังทลายของดิน และลดความเสี่ยงการเกิด
ดินถล่มและน้ําทว่มฉับพลัน ในพื้นที่การเกษตรบนที่ลาดชัน พ้ืนที่ที่ควรเน้นการดําเนินการ ได้แก่ ลุ่มน้ํากก
และโขง(ภาคเหนือ) น่าน ปิง ยม และป่าสัก 
 

๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง ประกอบด้วย 
 

รหัส ความจุ พื้นที่ ราคา

ลุมน้ํา ลุมน้ํา โครงการ อางเก็บน้ํา รับประโยชน โครงการ สถานะโครงการ

 (ลาน ลบ.ม.) (ไร) (ลานบาท)

๐๑ สาละวิน ๑ อางเก็บน้ําเขื่อนปายตอนบน ๓๕.๗๕ ๒,๗๔๙ ๑,๐๔๙.๐๒ ศึกษาความเหมาะสม

๒ อางเก็บน้ํายวม ๘๒.๕๐ ๓,๐๐๐ ๙๖๐.๐๐ ศึกษาเบ้ืองตน

๓ อางเก็บน้ําเขื่อนแมละเมา ๙๔.๓๐ ๑๑,๖๙๐ ๑,๑๐๐.๐๐ ศึกษาความเหมาะสม

รวมลุมน้ําสาละวิน ๓ โครงการ ๒๑๒.๕๕ ๑๗,๔๓๙ ๓,๑๐๙.๐๒

๐๒N โขง(เหนือ)

๐๓ กก ๑ อางเกบ็น้ําแมนาวาง ๓๖.๒๐ ๑๓,๐๐๐ ๖๑๕.๐๐ ศึกษาเบ้ืองตน

๒ อางเก็บน้ําแมเจดีย (ดอยจู) ๓๕.๐๐ ๓๖,๐๐๐ ๖๗๖.๐๐ ศึกษาเบ้ืองตน

๓ อางเก็บน้ําแมปูนหลวง ๕๓.๐๐ ๕๕,๐๐๐ ๘๕๖.๐๐ ศึกษาเบ้ืองตน

๔ อางเก็บน้ํายางมิ้น ๓๒.๐๐ ๓๙,๐๐๐ ๖๙๐.๐๐ ศึกษาเบ้ืองตน

๕ อางเก็บน้ําแมคํา (แมจัน) ๔๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๗๘๐.๐๐ ศึกษาเบ้ืองตน

รวมลุมน้ํากก ๕ โครงการ ๑๙๖.๒๐ ๑๘๓,๐๐๐ ๓,๖๑๗.๐๐

๐๖ ปง ๑ อางเกบ็น้ําหวยตั้ง ๔๔.๕๐ ๗,๒๐๐ ๒๗๒.๙๕ พรอมกอสราง

๒ อางเก็บน้ําหวยฉลอม ๑๕.๒๐ ๕,๐๔๐ ๑๘๗.๔๖ พรอมกอสราง

๓ อางเก็บน้ําแมแจม ๑๓๔.๗๐ ๗๑,๘๓๖ ๒,๓๕๒.๐๐ ศึกษาเบ้ืองตน

รวมลุมน้ําปง ๓ โครงการ ๑๙๔.๔๐ ๘๔,๐๗๖ ๒,๘๑๒.๔๑  
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๕๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รหัส ความจุ พื้นที่ ราคา

ลุมน้ํา ลุมน้ํา โครงการ อางเก็บน้ํา รับประโยชน โครงการ สถานะโครงการ

 (ลาน ลบ.ม.) (ไร) (ลานบาท)

๐๗ วัง ๑ เขื่อนแมนึง ๑๖.๔๐ ๙,๐๐๐ ๔๗๐.๐๐ พรอมกอสราง

๒ อางเก็บน้ําแมสอย ๑๑.๔๐ ๙,๐๐๐ ๑๕๕.๖๐ ศึกษาเบ้ืองตน

๓ อางเก็บน้ําแมปาน ๑๑.๙๓ ๗,๓๐๐ ๒๒๖.๐๐ ศึกษาเบ้ืองตน

๔ อางเก็บน้ําแมจาง (บานลู) ๔๔.๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๒๕๒.๑๕ ศึกษาความเหมาะสม

รวมลุมน้ําวัง ๔ โครงการ ๘๓.๗๓ ๔๐,๓๐๐ ๑,๑๐๓.๗๕

๐๘ ยม ๑ อางเก็บน้ํายมและน้ํายมตอนบน ๖๖๖.๐๐ ๖๗๔,๐๐๐ ๑๔,๔๔๕.๐๐ FS/EHIA

๒ อางเก็บน้ําน้ําป ๒๗.๘๑ ๑,๐๖๗ ๓๒๙.๖๐ ศึกษาความเหมาะสม

๓ อางเก็บน้ําหวยไร ๗.๓๓ ๓,๙๐๐ ๑๓๘.๐๒ IEE

๔ อางเก็บน้ําหวยแมกอน ๑๑.๔๗ ๑๑,๘๐๐ ๖๐๐.๐๕ IEE

๕ อางเก็บน้ําหวยรู ๑๐.๐๗ ๑๒,๘๐๐ ๒๘๔.๐๘ ศึกษาความเหมาะสม

๖ อางเก็บน้ําแมตีบ(วังแดง) ๒๘.๕๐ ๑๗,๐๐๐ ๓๔๙.๖๐ IEE

๗ อางเก็บน้ําหวยโปงผาก ๑๕.๐๗ ๑๐,๒๐๐ ๔๐๑.๑๐ ศึกษาความเหมาะสม/IEE

๘ อางเก็บน้ําน้ํางิม ๑๖.๗๐ ๑๓,๖๐๐ ๓๘๐.๕๐ ศึกษาความเหมาะสม/EIA

๙ อางเก็บน้ําหวยแมถันนอย(อางเดนจี้) ๔.๑๕ ๕๐๔ ๒๑๙.๙๒ IEE

รวมลุมน้ํายม ๙ โครงการ ๗๘๗.๑๐ ๗๔๔,๓๖๗ ๑๖,๙๒๗.๙๕

๐๙ นาน ๑ อางเก็บน้ําน้ําเข็ก ๕๕๐.๐๐ ๑๑๐,๐๐๐ ๑,๖๗๐.๑๘ ศึกษาเบ้ืองตน

๒ อางเก็บน้ําหวยพริกขิง ๑๐.๒๑ ๖,๐๐๐ ๒๙๕.๖๑ พรอมกอสราง

๓ อางเก็บน้ําหวยระเบย ๓๕.๓๘ ๒,๓๐๐ ๗๖๑.๕๑ ศึกษาความเหมาะสม

๔ อางเก็บน้ําคลองชมพู ๔๓.๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑,๙๗๐.๐๐ พรอมกอสราง

๕ อางเก็บน้ําน้ําปาด (ภูวังผา) ๕๘.๙๐ ๓๒,๒๕๐ ๖๒๔.๒๘ ศึกษาความเหมาะสม

๖ อางเก็บน้ําหวยพังงา ๑๑.๓๓ ๙,๙๐๐ ๒๖๙.๐๘ ศึกษาเบ้ืองตน

๗ อางเก็บน้ําน้ําริม(พระราชดําริ) ๔.๐๐ ๔,๐๐๐ ๙๒.๗๐ ศึกษาเบ้ืองตน

๘ อางเก็บน้ําหวยออมสิงห ๖.๙๗ ๑๐,๐๐๐ ๑๑๙.๓๑ ศึกษาเบ้ืองตน

รวมลุมน้ํานาน ๘ โครงการ ๗๑๙.๗๙ ๓๑๐,๒๗๕ ๕,๘๐๒.๖๗

๑๐ เจาพระยา

รวมลุมน้ําเจาพระยา ๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

๑๑ สะแกกรัง ๑ เขื่อนแมวงก ๒๕๘.๐๐ ๒๕๑,๙๐๐ ๙,๗๔๙.๔๓ EHIA

๒ อางเก็บน้ําหวยระบํา ๗.๐๐ ๔,๕๐๐ ๒๐๙.๐๐ ศึกษาเบ้ืองตน

รวมลุมน้ําสะแกกรัง ๒ โครงการ ๒๖๕.๐๐ ๒๕๖,๔๐๐ ๙,๙๕๘.๔๓

๑๒ ปาสัก ๑ อางเก็บน้ําหวยทาพล ๑๒.๓๐ ๑๐,๐๐๐ ๓๖๙.๓๕ พรอมกอสราง

๒ อางเก็บน้ําหวยน้ําขุนนอย ๘.๖๗ ๖,๐๐๐ ๕๐๗.๔๐ ออกแบบรายละเอียด

๓ อางเก็บน้ําหวยน้ําเฮี๊ยะ ๕.๔๐ ๔,๕๐๐ ๔๑๒.๐๐ ออกแบบรายละเอียด

๔ อางเก็บน้ําคลองน้ําทิน ๑๒.๐๐ ๑๑,๕๐๐ ๕๒๕.๓๐ ศึกษาเบ้ืองตน

๕ อางเก็บน้ําเขาพังเหย ๒๖.๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๕๑๙.๐๐ ศึกษาเบ้ืองตน

รวมลุมน้ําปาสัก ๕ โครงการ ๖๔.๓๗ ๔๕,๐๐๐ ๒,๓๓๓.๐๕

๑๓ ทาจีน ๑ อางเก็บน้ําพุปลากาง(ขยาย) ๒๖.๔๐ ๑๖,๕๐๐ ๑,๒๗๕.๖๒ ศึกษาเบ้ืองตน

รวมลุมน้ําทาจีน ๑ โครงการ ๑๑๖.๗๗ ๗๔,๕๐๐ ๔,๑๒๗.๖๗

รวมลุมน้ําทาจีน ๑๑๖.๗๗ ๗๔,๕๐๐ ๔,๑๒๗.๖๗

รวม ๔๐ โครงการ ๒,๖๑๑.๘๐ ๑,๖๙๓,๘๔๑ ๔๖,๘๒๐.๒๒

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๕๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 จากโครงการดังกล่าวข้างต้น ในระยะแรกควรดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําในลุ่มน้ํายม วัง และ
ลุ่มน้ําสะแกกรัง เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งค่อนข้างสูง สําหรับในลุ่มน้ํายมยังมีอ่างเก็บน้ําขนาด
กลางที่มีศักยภาพ (ความจุอ่างเก็บน้ําน้อยกว่า ๓๐ ล้าน ลบ.ม.) อีกหลายโครงการ เช่น อ่างเก็บน้ําน้ําป๊ี อ่าง
เก็บน้ําแม่ตีบ เป็นต้น ซึ่งควรดําเนินการก่อน ถ้าอ่างเก็บน้ําเขื่อนน้ํายมและอ่างเก็บน้ําเขื่อนน้ํายมตอนบนหรือ
อ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งเสือเต้นยังไม่สามารถดําเนินการได้ 
 ๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา ประกอบด้วย 
  (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการชลประทานเจ้าพระยาทั้งด้านองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ํา การ 
ติดต้ังระบบควบคุมอัตโนมัติ และปรับปรุงระบบส่งน้ําในโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาในเขตพื้นที่ชลประทาน 
  (๒) การวางแผนการจัดการน้ําอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล และอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ และการ
ปรับปรุงโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ ให้มีการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕) โครงการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน ประกอบด้วย 
  (๑) โครงการเพิ่มปริมาณน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ปริมาณน้ําผนัเฉลี่ยปีละ 
๑๔๗.๔๒ ล้าน ลบ.ม. 
  (๒) โครงการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนให้อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ปริมาณน้ําผันเฉลี่ยปีละ ๓,๙๖๗ 
ล้าน ลบ.ม. ประกอบด้วย 
   - แนวส่งน้ําอ่างเก็บน้ํายวมตอนล่าง-อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ปริมาณน้ําผันเฉลี่ยปีละ 
๒,๑๘๔ ล้าน ลบ.ม. 
   - แนวส่งน้ําแม่น้ําเมย-ห้วยขะแนง-น้ําแม่ต่ืน ปริมาณน้ําผันเฉลี่ยปีละ ๑,๗๘๓ ล้าน ลบ.ม. 
 โครงการเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนมีค่าลงทุนสูง ควรมีการทบทวนการจัดการน้ําเพื่อให้สามารถใช้น้ํา
ได้อย่างคุ้มค่าการลงทุน และความจําเป็นในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ นอกเหนือจาก
การใช้ประโยชน์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าและเพื่อการเกษตร 
 

 ๖) โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ประกอบด้วย 
  (๑) โครงการจัดการพื้นที่เกษตรรับน้ํานองเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ําเจ้าพระยาและท่าจีน  
ที่ โครงการ ปริมาตรเก็บกัก 

(ล้าน ลบ.ม.) 
สถานภาพ ค่าลงทนุ 

(ล้านบาท) 
๑ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งป่าโมกข์-ผักไห่ ๑๒๕ MP/FS/IEE ๘๘๔.๒๖ 
๒ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําอ่างทองตะวันตก ๑๘๖ MP/FS/IEE ๑,๒๓๗.๔๕ 
๓ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งภูเขาทอง-บางปะหัน ๒๔๙ MP/FS/IEE ๒,๒๐๘.๘๒ 
๔ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําชุมแสง-เก้าเลี้ยว ๒๓๘ MP/FS/IEE ๓,๔๐๘.๑๐ 
๕ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําบางบาล ๑ ๑๒๖ MP ๑,๑๙๓.๐๐ 
๖ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําบางบาล ๒ ๒๗๙ MP ๒,๘๗๕.๐๕ 
๗ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งผักไห-่บางยี่หน ๒๕๗ MP ๓๗๖๑.๗๖ 
๘ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งดอนพุด-มหาราช ๑๕๗ MP ๒,๗๗๓.๖๑ 
๙ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งไชโย-บ้านแพรก ๒๕๙ MP ๓,๖๒๘.๙๑ 
๑๐ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําบึงบอระเพ็ด-ชุมแสง ๒๓๓ MP ๒๙๐.๓๕ 
๑๑ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําตะพานหิน-บางมูลนาก-โพทะเล ๒๔๐ MP ๒,๔๖๐.๒๐ 
๑๒ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําพิจิตร-โพธิ์ประทับช้าง ๑๔๕ MP ๑,๒๓๓.๔๔ 
๑๓ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําบางกระทุ่ม ๓๐๐ MP ๕,๙๑๑.๐๓ 
๑๔ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําบางระกํา ๕๐ DS ๖๓๑.๐๐ 

รวม ๒,๘๔๔  ๓๒,๔๙๖.๙๘ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๕๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  (๒) โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และลุ่มน้ําวังตอนล่าง เขตจังหวัดตาก 
  (๓) โครงการปรับปรุงทางระบายน้ําหลากลุ่มน้ําท่าจีน และลุ่มน้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก 
 
ที่ โครงการ ลักษณะโครงการ ปริมาณน้ํา 

(ลบ.ม/วินาท)ี 
สถาน 
ภาพ 

ค่าลงทนุ 
(ล้านบาท) 

๑ ปรับปรุ งแนวผั นน้ํ าฝั่ ง
ต ะ วั น อ อ ก ข อ ง แ ม่ น้ํ า
เจ้าพระยา 

ปรับปรุงขยายคลองชัยนาท-ป่าสัก-คลองระ
พีพัฒน์และขุดคลองระบายเพิ่มเติม 

๑,๐๐๐ FS/IEE ๗๘,๒๖๓.๕๔ 

๒ แนวผันน้ําหลากร่วมกับ
ถนนวงแหวนระยะที่ ๓ 

ก่อสร้างทางระบายน้ําหลากควบคู่กับถนน
วงแหวนขั้นที่ ๓ 

๕๐๐ DS ๑๐๐,๕๗๐.๐๐ 

๓ แนวผันน้ําฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ําเจ้าพระยา 

ก่ อสร้ า งทาง ระบายน้ํ าหลากทางฝั่ ง
ตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัด
ชัยนาทถึงอ่าวไทย 

๑,๐๐๐ DS ๔๐,๒๕๐.๐๐ 

รวม ๒,๕๐๐  ๒๑๙,๐๘๓.๕๔ 

 
(๔) โครงการปรับปรุงลําน้ํา/คันกั้นน้ํา 
 

ที่ โครงการ ลักษณะโครงการ ระยะทาง 
(กม.) 

สถาน 
ภาพ 

ค่าลงทนุ 
(ล้านบาท) 

๑ ปรับปรุงคลองบางแก้ว-แม่น้ําลพบุรี ปรับปรุงขยายขนาด ก่อสร้าง
อาคารควบคุม 

๒๕ FS ๕,๐๒๐.๐๐ 

๒ คันกั้นน้ําจากคลองบางไผ่น้อย-กฝผ. ก่อสร้างคันกั้นน้ํา  DS ๑๐๓.๐๐ 
๓ คันกั้นน้ําจากสะพานพระนั่งเกล้า-วัด

เฉลิมพระเกียรติ 
ก่อสร้างคันกั้นน้ํา  DS ๑๗๗.๕๐ 

๔ คันกั้นน้ําจากคลองบางกอกน้อยถึงถนน
ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี 

ก่อสร้างคันกั้นน้ํา  DS ๒๖๐.๕๐ 

๕ ปรับปรุงลําน้ํา/คันกั้นน้ําแม่น้ําป่าสักจากท้ายเขื่อนพระรามหก-แม่น้ํา
เจ้าพระยา ปรับปรุงตลิ่ง ขุดลอกสร้างคันกั้นน้ํา ยกระดับถนน 

๓๖ DS ๒,๔๐๗.๐๐ 

รวม   ๗,๙๖๕ 

  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๕๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๗) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน ประกอบด้วย 
ลุมน้ํา โครงการ ลุมน้ํา โครงการ
ปง ๑ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เมือง เชียง ให ม เจาพ ระย า ๑ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตําบลโกรกพ ระ

๒ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เมือง กําแพ งเพชร ๒ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตําบลชุมแสง

ยม ๑ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลเมืองสุโขทั ยระยะ 2 ๓ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตําบลพยุหะคีรี
๒ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลสวรรคโลก ๔ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตําบลวัดสิงห

๓ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลบางระ กํา ๕ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตําบลสรรพ ยา ระยะ  2
นาน ๑ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลเมืองนาน ๖ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตําบลทา วุง

๒ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลเวียงสา ๗ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตําบลทา โขลง

๓ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลเมืองอุตร ดิตถ ๘ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตําบลลํานารายณ

๔ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลศรีพนมมาศ ๙ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตําบลอินทร บุ รี
๕ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลพรหมพิราม ๑๐ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตําบลปากบาง

๖ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลบางกระทุ ม ๑๑ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตําบลบางน้ําเชี่ ยว

๗ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลวังทอง ๑๒ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตําบลไชโย
๘ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลตะพานหิน ๑๓ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนอบต .โพ งเพง

สะแกกรั ง ๑ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลเมืองอุทัยธานี ๑๔ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตําบลบางปะหั น

๒ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลลาดยาว ๑๕ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตําบลบางบาล

ท าจีน ๑ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลเมืองสุพรรณบุรี ๑๖ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตําบลทา เรือ
๒ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลสองพี่นอง ๑๗ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลเมืองบางกะดี

๓ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลไผ กองดิน ๑๘ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลเมืองปทุมธานี

๔ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลบานแหลม ๑๙ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี
๕ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลบางปลาม า ๒๐ ปองกันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชนเทศบาลตําบลสําโรงใต

๖ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลโครกคราม

๗ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลนครนครปฐม
๘ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลรางกระทุ ม

๙ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลบางหลวง

๑๐ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลบางเลน

๑๑ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลนครสมุทรสาคร
๑๒ ปอง กันน้ําทวมพื้นที่ ชุมชน เทศบ าลตําบลอ อมนอย

 
 โครงการป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน ในระยะแรกควรดําเนินการในชุมชนริมแม่น้ําสายหลักในลุม่
น้ํายม น่าน และเจ้าพระยา สําหรับพ้ืนที่ทีอ่ยู่ห่างจากลําน้ําสายหลักจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าทั้งด้านความ 
รุนแรงและความถี่ของการเกิดน้ําท่วม 
 
 ๘) โครงการจัดการมลพิษทางน้ํา ควรดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพน้ําดังนี้ 
 
  ๑. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน 
   ๑) การลดปริมาณความสกปรกน้าํเสีย ณ แหล่งกําเนิด 
   ๒) การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม ได้แก่ 
เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลตําบลแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลตําบลสลกบาตร จังหวัดกําแพงเพชร เทศบาล
เมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองนครปฐม 
   ๓) ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ดังนี้ 
    - ลุ่มน้ําท่าจีนตอนล่าง จํานวน ๔ พ้ืนที่ คือ เทศบาลนครสมุทรสาคร เทศบาล
เมืองกระทุ่นแบน และเทศบาลตําบลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร และเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม 
    - ลุ่มน้ําเจ้าพระยา จํานวน ๑ พ้ืนที่ คือ เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบรุี 
    - ลุ่มน้ําป่าสัก คอื จํานวน ๑ พ้ืนที่ คือ เทศบาลเมืองสระบุรี 
    - ลุ่มน้ํายม จํานวน ๑ พ้ืนที่ คอื เทศบาลเมืองแพร่ 
  ๒. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียอุตสาหกรรม  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๕๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม 
   ๒) กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 
   ๓) สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการ
ดูแลบํารุงรักษาระบบให้กับผู้ประกอบการ 
 

  ๓. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียและการดูแล
บํารุงรักษาระบบจากฟาร์มสุกรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้กับผู้ประกอบการ 
   ๒) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
   ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในภาคเกษตรกรรม 
 

 ๙) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรดินและการเกษตร มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
  ๑. การลดการปลูกข้าวนาปรังไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี และการปรับระบบการปลูกพืชใช้น้ําน้อย
ในโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ เป็นพื้นที่ ๑.๒ ล้านไร่ 
  ๒. การส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรังและลุ่มน้ําป่าสักที่มีพ้ืนที่
การเกษตรมากแต่ขาดแหล่งเก็บกักน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา 
  ๓. ปรังปรุงพันธ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง 
  ๔. การจัดเขตพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจในโครงการชลประทานขนาดใหญ่ เช่น โครงการ
เจ้าพระยาใหญ่ โดยมีเป้าหมายเป็นพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก มีการส่งเสริมจากภาครัฐ และการ
สนับสนุนให้เอกชนเข้ามาดําเนินการแบบครบวงจร 
 

 ๗.๖.๒.๒ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นลุ่มน้ําที่มีพ้ืนที่การเกษตร และเกษตรกรมาก แต่มี 
ข้อจํากัดสภาพภูมิประเทศที่จะสร้างอ่างเก็บกักน้ําขนาดใหญ่ เพื่อการใช้น้ําภาคการเกษตรและทรัพยากรดิน 
เป็นดินเค็ม เป็นบริเวณกว้างมีคุณภาพดินตํ่า ทําให้มีผลผลิตด้านการเกษตรค่อนข้างตํ่า ดังนั้นการจัดทํา
โซนน่ิง พ้ืนที่การเกษตรจึงมีความจําเป็นที่ต้องดําเนินการในพื้นที่การเกษตร ทั้งในเขตและนอกเขต
ชลประทาน รวมทั้งควรดําเนินการแผนงาน/โครงการที่สําคัญ ดังนี้ 
 

 ๑) โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ํา ลํา
ธารที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภทรวม ๒.๗๗ ล้านไร่ โดยเฉพาะในลุ่มน้ําโขงอีสาน ประกอบด้วย 

ตร .กม .  ไร

๑ โขง  (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ๒ ,๑๙๘ .๕๔ ๑ ,๓๗๔ ,๐๘๗ .๕๐

๒ ชี ๑ ,๕๐๘ .๙๖ ๙๔๓ ,๑๐๐.๐๐

๓ มูล ๗๒๗ .๕๘ ๔๕๔ ,๗๓๗ .๕๐

รวมพื้นที่ฟนฟู ป าไม บ ริเวณพื้ นที่ตน น้ําทั้งหมด ๔ ,๔๓๕ .๐๘ ๒ ,๗๗๑,๙๒๕ .๐๐

ลุมน้ํา
 พื้ นที่ฟ นฟูป า

ลําดับที่

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๕๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๒) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ํา เป็นการลดการชะล้างพังทลายของดิน และลดความเสี่ยงการเกิด
ดินถล่มและน้ําท่วมฉับพลัน ในพื้นที่การเกษตรบนที่ลาดชัน พ้ืนที่ที่ควรเน้นการดําเนินการ ได้แก่ ลุ่มน้ําโขง 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตอนบน 
 

 ๓) โครงการสนับสนุนปลูกป่าชุมชน สภาพป่าไม้ในพื้นที่ราบส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ 
เกษตรกรรม ทําให้ป่าไม้ในลุ่มน้ําชี และมูล เหลืออยู่น้อยมาก ควรมีการสนับสนุนการปลูกป่าชุมชนเพื่อเพิ่ม
พ้ืนที่ป่า และสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
 

 ๔) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง ประกอบด้วย 
 

รหัส ความจุ พ้ืนที่ ราคา

ลุ่มนํ้า ลุ่มนํ้า โครงการ อ่างเก็บน้ํา รับประโยชน์ โครงการ สถานะโครงการ

 (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)
๐๒NE โขง NE ๑ อ่างเก็บน้ําน้ําเลย ๓๕.๒๙ ๕๙,๕๙๒ ๙๕๓.๖๐ ศึกษาความเหมาะสม

๒ อ่างเก็บน้ําน้ําลาย ๕๖.๐๐ ๗๕๐.๐๐ ศึกษาเบื้องต้น

รวมลุ่มนํ้าโขง ๒ โครงการ ๙๑.๒๙ ๕๙,๕๙๒ ๑,๗๐๓.๖๐
๐๔ ชี ๑ อ่างเก็บน้ําชีบน ๓๒๕.๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐.๐๐ ศึกษาความเหมาะสม

๒ อ่างเก็บน้ําบ้านโหล่น ๓๖.๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๔๐๐.๐๐ ศึกษาความเหมาะสม

๓ อ่างเก็บน้ํายางนาดี ๗๐.๐๐ ๑๖๕,๓๐๐ ๘๕๐.๐๐ ชะลอการก่อสร้าง

๔ อ่างเก็บน้ําลําสะพุง ๓๒.๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๑,๑๓๕.๐๐ ออกแบบรายละเอียด

๕ อ่างเก็บน้ําโปร่งขุนเพชร ๙๓.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๒,๒๒๐.๐๐ ชะลอการก่อสร้าง

๖ อ่างเก็บน้ําลําเชียงทา ๕๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๖๒๕.๐๐ ศึกษาเบื้องต้น

๗ อ่างเก็บน้ําต้นน้ําพอง ๓๐.๐๐ ๕๙,๐๐๐ ๓๑๐.๐๐ ศึกษาเบื้องต้น

๘ อ่างเก็บน้ําห้วยซาง 1 ๔๖.๑๗ ๒๒,๖๙๕ ๑,๑๐๔.๓๔ ศึกษาความเหมาะสม

๙ อ่างเก็บน้ําน้ําสุตอนล่าง ๓๕.๓๗ ๓๘,๐๐๐ ๔๓๔.๐๐ ศึกษาความเหมาะสม

๑๐ อ่างเก็บน้ําลําพันชาด ๔๗.๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๓๘.๐๐ ออกแบบรายละเอียด

๑๑ อ่างเก็บน้ําลําพะยัง ๔๒.๓๘ ๒๓,๗๖๔ ๒๕๐.๐๐ ศึกษาเบื้องต้น

รวมลุ่มนํ้าชี ๑๑ โครงการ ๘๐๖.๙๒ ๕๖๒,๗๕๙ ๑๙,๕๖๖.๓๔
๐๕ มูล ๑ อ่างเก็บน้ําลําโดมใหญ่ ๑๑๗.๑๐ ๒๑๒,๕๐๐ ๒,๘๗๗.๐๐ ศึกษาความเหมาะสม

๒ อ่างเก็บน้ําห้วยขยุง ๔๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๗๑๐.๐๐ ศึกษาความเหมาะสม

รวมลุ่มนํ้ามูล ๒ โครงการ ๑๕๗.๑๐ ๒๓๒,๕๐๐ ๓,๕๘๗.๐๐

รวม ๑๕ โครงการ ๑,๐๕๕.๓๑ ๘๕๔,๘๕๑ ๒๔,๘๕๖.๙๔

 

 ๕) การจัดการน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา 
  (๑) การจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เช่น เขื่อนลําตะคอง  
เขื่อนลําแซะ เขื่อนลํามูลบน เขื่อนลําพระเพลิง ในลุ่มน้ํามูล เพื่อให้มีการจัดสรรน้ําอย่างเหมาะสมในปี 
น้ําน้อยให้แก่ พ้ืนที่การเกษตร อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม เขื่อนน้ําอูน และเขื่อน 
ห้วยหลวง ในลุ่มน้ําโขง การจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ 
เขื่อนลําปาว ในลุ่มน้ําชี 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๕๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  (๒) การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาในลุ่มน้ํามูล ได้แก่ โครงการ 
ลําตะคอง โครงการลําพระเพลิง และโครงการมูลบน ในลุ่มน้ําชี ได้แก่ โครงการหนองหวาย และโครงการ 
ลําปาว และในลุ่มน้ําโขง ได้แก่ โครงการห้วยหลวง และโครงการน้ําอูน 
              (๓) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเขื่อนลําตะคอง โดยการเสริมความสูงบานประตูทางระบาย
น้ําล้นอีก ๑.๕๐ เมตร จะเพิ่มความจุอีก ๖๐ ล้าน ลบ.ม.  
              (๔) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเขื่อนลําพระเพลิง โดยเพิ่มความจุอีก ๕๐ ล้าน ลบ.ม. 
              (๕) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเขื่อนลําเชียงไกร โดยเพิ่มความจุอีก ๕ ล้าน ลบ.ม. 
 
 ๖) โครงการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน ประกอบด้วย 
  โครงการโขง-ชี-มูล เป็นการผันน้ําจากแม่น้ํ าโขงมายังลุ่มน้ําชีและลุ่มน้ํามูล มี พ้ืนที่ 
รับประโยชน์รวม ๔.๙๘ ล้านไร่ เป็นพื้นที่ในลุ่มน้ําโขง ๐.๑๙ ล้านไร่ ลุ่มน้ําชี ๒.๐๕ ล้านไร่ และลุ่มน้ํามูล 
๒.๗๔ ล้านไร่ โดยควรก่อสร้างโครงการตามแผนงานระยะที่ ๑ ให้แล้วเสร็จ และทบทวนความเหมาะสม
ของโครงการในระยะที่ ๒ และ ๓ เนื่องจากตามผลการศึกษาเดิมใช้งบประมาณดําเนินการสูงมาก และควร 
ทบทวนให้ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ทั้งทางด้านอุปโภคบริโภค การเกษตร และการอุตสาหกรรม 
 
 ๗) โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ประกอบด้วย 
  (๑) ปรับปรุงการระบายน้ําแม่น้ําเลย จ.เลย 
  (๒) ก่อสร้างอาคารบังคับน้ําและสถานีสูบน้ําปิดก้ันปากแม่น้ําสาขาที่ไหลลงแม่น้ําโขงเพื่อ 
ป้องกันการรุกล้ําของน้ําในแม่น้ําโขง เช่น ปตร.ปากนํ้าสวย และปตร.ห้วยทราย เป็นต้น 
  (๓) โครงการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยซ้ําซากในเขตลุ่มน้ํายังตอนล่างระยะที่ ๑ 
  (๔) โครงการระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน จ.นครพนม จ.มุกดาหาร และ จ.หนองคาย 
  (๕) โครงการระบบป้องกันและติดต้ังระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ํา และเตือนภัยลุ่มน้ํามูล 
 
 ๘) โครงการจัดการมลพิษทางน้ํา ควรดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพน้ําดังนี้ 
  ๑. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน 
   ๑) การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด 
   ๒) การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม เช่น เทศบาล
ตําบลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลเมืองชัยภูมิ 
   ๓) ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลตําบลสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
  ๒. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียอุตสาหกรรม 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม 
   ๒) กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 
   ๓) สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการ
ดูแลบํารุงรักษาระบบให้กับผู้ประกอบการ 
  ๓. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๕๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียและการดูแล
บํารุงรักษาระบบจากฟาร์มสุกรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้กับผู้ประกอบการ 
   ๒) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
   ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในภาคเกษตรกรรม 
 
 ๙) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรดินและการเกษตร มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
  ๑) ส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน เพื่อลดการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสม 
  ๒) ปรับปรุงพันธ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง 
  ๓)  ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ําน้อยในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน 
  ๔) ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นทนแล้งใน พ้ืนที่ดินเค็มและพื้นที่ดอนเสี่ยงภัยแล้งปานกลางถึงสูง 
ที่มีปริมาณน้ําฝนมากกว่า ๑,๐๐๐ มม.ต่อปี ประมาณ ๑๕ ล้านไร่ (ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่การเกษตร) ในเขต
พ้ืนที่ลุ่มน้ํามูลและชี ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ และชัยภูมิ เป็นต้น  
    การปลูกยูคาลิปตัส เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกระดาษ และการใช้รากของยูคาลิปตัส 
เพื่อเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า 
    การปลูกกระถินยักษ์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ 
    การปลูกยางพาราในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนสูงกว่า ๑,๖๐๐ มม. ต่อปี ได้แก่ พ้ืนที่
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือริมแม่น้ําโขง เช่น จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม 
และหนองคาย เป็นต้น 
  ๕) ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ใน พ้ืนที่ลุ่มเสี่ยงภัยแล้งปานกลางถึงสูง ที่มีปริมาณน้ําฝนมากกว่า 
๑,๐๐๐ มม.ต่อปี ประมาณ ๑๑ ล้านไร่ (ร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่การเกษตร) ในพื้นที่ลุ่มน้ํามูลและชี ได้แก่
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และหนองบัวลําภู เป็นต้น 
  ๖) ส่งเสริมการทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และจัดหาแหล่งน้ําในไร่นาในพื้นที่ที่ไม่มี
ศักยภาพพัฒนาระบบชลประทาน 
  ๗) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําทุ่งกุลาร้องไห้ ปัญหาของพื้นที่ทั้งจากทรัพยากรดินที่ไม่ค่อย
เหมาะสม ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ํา การพัฒนาจึงต้องทําแบบผสมผสาน ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ํา
ในพื้นที่ การพัฒนาทรัพยากรดิน และการพัฒนาด้านการเกษตร 
 
 ๗.๖.๒.๓ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออก 
 

 กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออก เป็นลุ่มน้ําที่มีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง ทําให้มีความต้องการใช้น้ําในภาคอุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค 
และการท่องเที่ยวเป็นปริมาณมาก ในบางพื้นที่ เช่น ลุ่มน้ําปราจีนบุรี ลุ่มน้ําบางปะกง ลุ่มน้ําจันทบุรี และ
ลุ่มน้ําตราด ยังมีความต้องการให้จัดหาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเกาะช้าง มีความ
ต้องการให้จัดหาแหล่น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยว โดยมีแผนงาน/โครงการที่สําคัญ สรุปได้
ดังนี้ 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๖๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๑) โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ํา ลํา
ธารที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภทรวม ๕๐๔,๑๘๗.๕๐ ไร่ ประกอบด้วย 

ตร .ก ม .  ไร

๑ ปรา จีน บุ รี ๓ ๕๗ .๔๑ ๒ ๒๓ ,๓๘๑ .๒๕

๒ บางปะก ง ๙๙ .๙๕ ๖๒ ,๔๖๘ .๗๕

๓ โตน เลสาบ ๕ ๙ .๘๓ ๓๗ ,๓๙๓ .๗๕

๔ ชายฝ งทะ เลต ะวั นออก ๒๘ ๙ .๕๑ ๑๘๐ ,๙๔๓ .๗๕

ร วม พ้ืนที่ ฟ น ฟู ป าไม บ ริเวณ พ้ื น ท่ี ตน นํ้า ทั้ งห มด ๘๐๖ .๗๐ ๕๐๔ ,๑๘๗ .๕๐

ลุ ม นํ้ า
 พ้ื นที่ฟ น ฟูป า

ลํา ดั บ ที่

 
 

 ๒) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา  
 

  (๑)  พื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง  
   การพัฒนาโครงการและระบบเครือข่ายน้ํา มีดังนี้ 
   -  โครงการผันน้ําคลองวังโตนด-อ่างเก็บน้ําประแสร์ ผันน้ํา ๓๕ ล้าน ลบ.ม. / ปี 
   -  โครงการผันน้ําจากสระเก็บน้ําทับมา   ผันน้ํา ๑๐ ล้าน ลบ.ม. / ปี 
   -  แหล่งน้ําขนาดเล็ก     ผันน้ํา ๑๓ ล้าน ลบ.ม. / ปี 
    

  (๒)  พื้นที่จังหวัดจันทบุรี จัดแผนในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาด
กลาง ตามลําดับความสําคัญของการใช้น้ําในพื้นที่ต่างๆ โดยพัฒนาโครงการต่างๆ ดังนี้ 
 

ความจุ พ้ืนที่ ราคา
โครงการ อา่งเก็บนํ้า รับประโยชน์ โครงการ สถานะโครงการ

 (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)
๑ อ่างเก็บน้ําคลองตาหลิว ๓๔.๖๕ ๗๙,๐๐๐ ๑,๔๕๘.๕๕ ศกึษาเบื้องต้น
๒ อ่างเก็บน้ําคลองพะวาใหญ่ ๖๘.๑๐ ๑๒,๗๐๐ ๑,๐๓๙.๔๓ ศกึษาความเหมาะสม
๓ อ่างเก็บน้ําคลองหางแมว ๘๐.๗๐ ๒๕,๐๐๐ ๑,๓๖๗.๖๙ ศกึษาความเหมาะสม
๔ อ่างเก็บน้ําคลองวังโตนด ๗๙.๙๐ ๒๔,๐๐๐ ๕๕๔.๘๑ ศกึษาความเหมาะสม
๕ อ่างเก็บน้ําคลองตารอง ๔๔.๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๑,๓๔๘.๖๕ ศกึษาความเหมาะสม

๓๐๗.๔๕ ๑๖๖,๗๐๐ ๕,๗๖๙.๑๓

 
 

 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําในเขตจังหวัดจันทบุรีในระยะแรกควรเร่งดําเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บ
น้ําคลองวังโตนด เพื่อสร้างความเช่ือมั่นว่าถ้าก่อสร้างโครงการผันน้ําจากคลองวังโตนดไปอ่างเก็บน้ําประ
แสร์แล้วจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองวังโตนด 
 
  (๓) พื้นที่จังหวัดตราด  มีปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ในฤดูแล้ง และปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําเพื่อการท่องเที่ยวบนเกาะช้างในอนาคต แนวทางแก้ไขคือการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ําที่มี
ศักยภาพเพิ่มเติม เช่น 
   - อ่างเก็บน้ําห้วยสะตอ และอ่างเก็บน้ําคลองโสน มีความจุอ่างเก็บน้ํา ๓๕ และ ๖๕ 
ล้าน ลบ.ม. ตามลําดับ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๖๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   - อ่างเก็บน้ําคลองพร้าวและอ่างเก็บน้ําคลองหาดทรายแดงบนเกาะช้าง ความจุรวมกัน 
๒.๕๓ ล้าน ลบ.ม. เป็นทางเลือกการจัดหาน้ํา เพื่อการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง 
   - ทางเลือกการผันน้ําจากอ่างเก็บน้ําสะพานหิน อําเภอเมือง จังหวัดตราด ไปใช้ที่เกาะช้าง 
   - การเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ําเขาระกํา เพื่อการใช้น้ําในพื้นที่จังหวัดตราด 
  การดําเนินงานในระยะแรกควรจัดหาน้ําให้กับการท่องเที่ยวบนเกาะช้างก่อน สําหรับโครงการ
อ่ืนๆ มีความจําเป็นรองลงมา เนื่องจากปริมาณน้ําฝนบริเวณจังหวัดตราดอยู่ในเกณฑ์สูง 
 
  (๔) ลุ่มน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางที่
เสนอแนะดังนี้ 

รหัส ความจุ พื้นท่ี ราคา
ลุ่มน้ํา ลุ่มน้ํา โครงการ อ่างเกบ็นํ้า รับประโยชน์ โครงการ สถานะโครงการ

 (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)
๑๕ ปราจนีบุรี ๑ เขื่อนคลองใสน้อย-ใสใหญ่ ๓๓๔.๔๓ ๒๒,๔๐๐ ๙,๑๕๙.๘๖ ศึกษาความเหมาะสม

๒ เขื่อนคลองพระปรงตอนลา่ง ๑๕๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐ ๑,๐๗๒.๐๐ ศึกษาเบื้องตน้

๓ เขื่อนคลองหนองแกว้ ๑๓๓.๐๐ ๑๗๐,๐๐๐ ๓,๑๓๕.๙๖ ศึกษาเบื้องตน้

๔ อา่งเกบ็นํ้าคลองพระสะทึง (ทุ่ง ๖๕.๐๐ ๔๐,๖๔๐ ๑,๙๔๗.๕๒ ศึกษาความเหมาะสม

๕ อา่งเกบ็นํ้าลําพระยาธาร ๓๐.๐๐ - ๒๘๒.๔๐ ศึกษาความเหมาะสม

๖ อา่งเกบ็นํ้าคลองวังมืด(site ๓) ๓๐.๖๐ - ๓๘๓.๓๓ ศึกษาความเหมาะสม

รวมลุ่มน้ําปราจีนบุรี ๖ โครงการ ๗๔๓.๐๓ ๓๐๓,๐๔๐ ๑๕,๙๘๑.๐๗

๑๖ บางปะกง ๑ อา่งเกบ็นํ้าคลองชะลดู ๓๓.๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๔๐๐.๐๐ ศึกษาเบื้องตน้

๒ อา่งเกบ็นํ้าคลองมะเดือ่ ๘๕.๔๐ ๖๗,๔๐๐ ๓,๑๐๖.๗๐ ศึกษาความเหมาะสม

๓ อา่งเกบ็นํ้าคลองกระแส ๒๙.๗๐ ๑๐,๐๐๐ ๔๖๖.๔๑ ศึกษาเบื้องตน้

รวมลุ่มน้ําบางปะกง ๓ โครงการ ๑๔๘.๑๐ ๙๒,๔๐๐ ๓,๙๗๓.๑๑

รวม ๙ โครงการ ๘๙๑.๑๓ ๓๙๕,๔๔๐ ๑๙,๙๕๔.๑๘

 การดําเนินการพัฒนาโครงการแหล่งน้ําในเขตลุ่มน้ําปราจีนบุรีและบางปะกง ในระยะแรก  
ควรพิจารณาดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําบริเวณตอนบนของพื้นที่ลุ่มน้ําก่อน เช่น อ่างเก็บน้ําคลองพระ
ปรงตอนล่าง เป็นต้น เนื่องจากความต้องการใช้น้ําสําหรับการอุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรม ตามลํานํ้า
สายหลักมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น 
 
  (๕) ลุ่มน้ําโตนเลสาบ การพัฒนาแหล่งน้ํา เช่น อ่างเก็บน้ําลําสะโตน อ่างเก็บน้ําบ้านแชร้อย 
อ่างเก็บน้ําห้วยไผ่ อ่างเก็บน้ําคลองโป่งน้ําร้อน อ่างเก็บน้ําคลองตาพลาย อ่างเก็บน้ําคลองเร็ว และอ่างเก็บ
น้ําคลองตาชัน เป็นต้น 
 
 ๓) โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ประกอบด้วย 
  (๑) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี โดยการผันน้ําหลาก ที่ดําเนินการโดยกรมชลประทาน 
  (๒) โครงการจัดทําผังนโยบายการใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมในลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๖๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๔) โครงการจัดการมลพิษทางน้ํา ควรดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพน้ําดังนี้ 
  ๑. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน 
   ๑) การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด 
   ๒) การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสียและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม เช่น เมืองพัทยา 
เทศบาลตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
   ๓) ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
  ๒. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียอุตสาหกรรม 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม 
   ๒) กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบ 
การอุตสาหกรรม 
   ๓) สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการ
ดูแลบํารุงรักษาระบบให้กับผู้ประกอบการ 
  ๓. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการดูแล
บํารุงรักษาระบบจากฟาร์มสุกร และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้กับผู้ประกอบการ 
   ๒) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
   ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในภาคเกษตรกรรม 
 ๕) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรดินและการเกษตร มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
  ๑. จัดการและควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่การเกษตร (Zoning) เช่น การปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ใช้น้ําน้อยในฤดูแล้ง การปลูกไม้เศรษฐกิจใช้น้ําน้อย เป็นต้น  
  ๒. การปรับปรุงดินเปรี้ยวในพื้นที่ลุ่มน้ํานครนายก 
 
 ๗.๖.๒.๔ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันตก 
 
 ปัจจุบันในภาคตะวันตกของประเทศมีการพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ในลุ่มน้ําแม่กลอง  
ได้แก่ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ ซึ่งมีปริมาณน้ําเก็บกักมากเพียงพอต่อการใช้น้ําในกิจกรรม
ต่างๆ แต่มีปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในลุ่มน้ําสาขาลําภาชี และลุ่มน้ําสาขาลําตะเพิน ที่ไม่มีแหล่ง
เก็บน้ําในลุ่มน้ํา ส่วนลุ่มน้ําเพชรบุรี และลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก มีการขยายตัวด้านท่องเที่ยว และ
ยังมีการขาดแคลนน้ําภาคเกษตรในบางพื้นที่ขาดแหล่งเก็บกักน้ํา พ้ืนที่บางสะพานที่มีการพัฒนา
อุตสาหกรรมก็ประสบปัญหาน้ําในด้านอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําใน
พ้ืนที่ จึงได้เสนอแผนงาน/โครงการต่างๆ ดังนี้ 
 

 ๑) โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ํา ลํา
ธารที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภทรวม ๙๐๗,๗๓๑.๒๕ ไร่ โดยเฉพาะในลุ่มน้ําแมกลอง ประกอบด้วย 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๖๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ต ร .กม .  ไร

๑ แม กล อ ง ๑ ,๒ ๔๒ .๓๑ ๗ ๗๖ ,๔๔๓ .๗๕

๒ เพ ชร บุ รี ๓ ๘ .๙๓ ๒๔ ,๓๓ ๑ .๒๕

๓ ชายฝ ง ท ะเลตะ วัน ตก ๑๗ ๑ .๑๓ ๑๐๖ ,๙๕ ๖ .๒๕

ร วม พื้ น ที่ ฟ น ฟู ป าไม บ ริเวณ พื้ น ที่ ตน นํ้า ทั้ งห ม ด ๑ ,๔ ๕๒ .๓๗ ๙ ๐๗ ,๗ ๓๑ .๒๕

ลุ ม น้ํ า
 พ้ื น ที่ ฟ น ฟู ป า

ลํ า ดับ ที่

 
 ๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันตก มี
โครงการที่เสนอแนะ ประกอบด้วย 

อ่างเก็บน้ํา จังหวัด ความจุ 
  (ล้าน ลบ.ม.) 

ห้วยผาก เพชรบุรี ๒๗.๕ 
คลองกุย ๒ ประจวบคีรีขันธ ์ ๑๒.๖๗ 
บ้านไทรทอง ประจวบคีรีขันธ ์ ๑๓.๒๙ 
คลองลอย ประจวบคีรีขันธ ์ ๑๗.๔๖ 

 
 ๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กในลุ่มน้ําสาขาลําตะเพินและ 
ลุ่มน้ําสาขาลําภาชีในลุ่มน้ําแม่กลอง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ําและฝายขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
ในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่กลอง ไม่มีศักยภาพการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ 
 
 ๔) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา 
  (๑) การวางแผนการจัดการน้ําอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ  
  (๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ําอ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนปราณบุรี 
  (๓) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจาน โดยการเสริมอาคารระบายน้ําล้น ๑.๕๐ 
เมตร จะเพิ่มความจุได้อีก ๗๐ ล้าน ลบ.ม. 
               (๔) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี โดยการปรับปรุงอาคารระบายน้ําล้นให้สูงขึ้น 
กว่าเดิม ๑.๙๐ เมตร(เพิ่มระดับเก็บกักปกติจากเดิม ๕๖.๑ ม.รทก. เป็น ๕๘.๐ ม.รทก. ซึ่งปัจจุบันระดับ
ทางระบายน้ําฉุกเฉินอยู่ที่ ๕๗.๕๐ ม.รทก.) จะเพิ่มความจุได้อีก ๖๖ ล้าน ลบ.ม. 
  (๕) โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี และปราณบุรี
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 ๕) โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ประกอบด้วย 
  (๑) โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่อําเภอบางสะพาน สายที่ ๑ 
(กําเนิดนพคุณ-แม่รําพึง-ร่อนทอง) 
      (๒) โครงการศึกษาวางระบบและติดต้ังระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ําและเตือนภัยลุ่มน้ํา
ปราณบุรี 
  (๓) โครงการบริหารจัดการน้ําและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ําสาขาลําภาชี 
  (๔) โครงการวางระบบและติดต้ังระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ําและเตือนภัยลุ่มน้ําแม่กลอง 
  (๕) โครงการปรับปรุงการระบายน้ําโครงการชลประทานเพชรบุรี 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๖๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
 ๖) โครงการจัดการมลพิษทางน้ํา ควรดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพน้ําดังนี้ 
  ๑. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน 
   ๑) การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด 
   ๒) การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม เช่น เทศบาล
เมืองราชบุรี  เป็นต้น 
   ๓) ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
  ๒. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียอุตสาหกรรม 
   ๑) สง่เสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม 
   ๒) กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 
   ๓) สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการ
ดูแลบํารุงรักษาระบบให้กับผู้ประกอบการ 
  ๓. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียและการดูแล
บํารุงรักษาระบบจากฟาร์มสุกรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้กับผู้ประกอบการ 
   ๒) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
   ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในภาคเกษตรกรรม 
 
 ๗) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรดินและการเกษตร มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
  ๑. การกําหนดพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก และเกษตรอุตสาหกรรม ในโครงการ 
ชลประทานแม่กลองใหญ่ 
  ๒. การจัดการควบคุมพ้ืนที่การเกษตร การปลูกไม้ยืนต้น ในลุ่มน้ําสาขาลําภาชี และลุ่มน้ําสาขา
ลําตะเพินเป็นต้น 
 
 ๗.๖.๒.๕ กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
 
 กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก มีปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํามากในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
ลุ่มน้ําตาปี ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก และลุ่มน้ําปัตตานี มีปัญหาการขาดแคลนน้ําภาคการเกษตร 
โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ขาดแหล่งเก็บกักน้ํา ในอนาคตมีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช และสุราษฎร์ธานี ซึ่งจะทําให้มีการใช้น้ําภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้มีการ
ขยายตัวด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า ทําให้มีการใช้น้ําอุปโภคบริโภค 
และการท่องเที่ยวเป็นปริมาณมาก ในขณะที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ําเก็บกักเพื่อทําน้ําประปามีจํากัด ทําให้มี
ปัญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ ดังนั้นจึงได้มีการเสนอแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 
 

 ๑) โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ํา ลํา
ธารที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภทรวม ๑.๘๘ ล้านไร่ โดยเฉพาะในลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก 
ประกอบด้วย 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๖๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ต ร .ก ม .  ไ ร

๑ ภ า ค ใต ฝ ง ต ะ วั น อ อ ก ๑ ,๗ ๕ ๓ .๒ ๙ ๑ ,๐ ๙ ๕ ,๘ ๐ ๖ .๒ ๕

๒ ต า ป ๕ ๙ ๐ .๐ ๙ ๓ ๖ ๘ ,๘ ๐ ๖ .๒ ๕

๓ ท ะ เ ล ส า บ ส ง ข ล า ๔ ๐ ๔ .๑ ๐ ๒ ๕ ๒ ,๕ ๖ ๒ .๕ ๐

๔ ป ต ต า นี ๒ ๖ ๑ .๖ ๔ ๑ ๖ ๓ ,๕ ๒ ๕ .๐ ๐

ร ว ม พื้ น ที่ ฟ น ฟู ป า ไ ม บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่ ต น น้ํ า ทั้ ง ห ม ด ๓ ,๐ ๐ ๙ .๑ ๒ ๑ ,๘ ๘ ๐ ,๗ ๐ ๐ .๐ ๐

ลุ ม น้ํ า
 พื้ น ที่ ฟ น ฟู ป า

ลํ า ดั บ ที่

 
 ๒) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ํา เป็นการลดการชะล้างพังทลายของดิน และลดความเสี่ยงการเกิด
ดินถล่มและน้ําท่วมฉับพลัน ในพื้นที่การเกษตรบนที่ลาดชัน  
 

 ๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง ประกอบด้วย 
รหัส ความจุ พ้ืนที่ ราคา

ลุ่มน้ํา ลุ่มนํ้า โครงการ อ่างเก็บน้ํา รับประโยชน์ โครงการ สถานะโครงการ

 (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)
๒๑ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๑ เขื่อนท่าแซะ ๑๙๔.๐๐ ๘๗,๐๐๐ ๓,๓๒๑.๐๐ ออกแบบรายละเอียด (ชะลอ

การก่อสร้าง)

๒ เขื่อนรับร่อ ๑๔๒.๙๐ ๙๑,๖๐๐ ๓,๖๒๐.๐๐ ออกแบบรายละเอียด

๓ เขื่อนคลองชุมพร ๑๐๐.๐๐ ๘๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ศึกษาเบื้องต้น

๔ เขื่อนคลองหินโฉ่ ๑๑๕.๐๐ ๕๘,๐๐๐ ๒,๕๐๐.๐๐ ศึกษาเบื้องต้น

๕ อ่างคลองหินลับ ๕๓.๐๐ ๔๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ ศึกษาเบื้องต้น

๖ อ่างเก็บนํ้าคลองนํ้าร้อน ๔๘.๐๐ ๒,๕๐๐ ๙๖๐.๐๐ ศึกษาเบื้องต้น

๗ อ่างเก็บนํ้าคลองละแม ๔๓.๐๐ อุปโภคบริโภค ๘๒๐.๐๐ ศึกษาศักยภาพ

๘ อ่างเก็บนํ้าคลองท่าตีน ๔๒.๐๐ ๕๗,๐๐๐ ๘๐๐.๐๐ ศึกษาเบื้องต้น

๙ อ่างเก็บนํ้าคลองเสวียด ๓๘.๐๐ ๔๐,๐๐๐ ๗๕๐.๐๐ ศึกษาเบื้องต้น

๑๐ อ่างเก็บนํ้าห้วยปากหมาก ๓๖.๕๐ ๓๐,๐๐๐ ๑,๕๙๐.๐๐ ศึกษาเบื้องต้น

๑๑ อ่างเก็บนํ้าคลองกระแดะ ๗๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐ ๑,๔๐๐.๐๐ ศึกษาเบื้องต้น

๑๒ อ่างเก็บนํ้าคลองท่าเรือรี ๔๐.๕๐ ๘,๐๐๐ ๘๐๐.๐๐ ศึกษาศักยภาพ

๑๓ เขื่อนคลองกลาย ๖๒.๐๐ ๒๔,๕๐๐ ๔,๘๓๕.๙๑ ออกแบบรายละเอียด

๑๔ อ่างเก็บนํ้าคลองลาไม ๕๑.๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๘๖๘.๕๓ ศึกษาความเหมาะสม

๑๕ อ่างเก็บนํ้าคลองท่าทอง ๕๒.๒๐ ๕๗,๐๐๐ ๔๐๐.๐๐ ศึกษาความเหมาะสม

๑๖ อ่างเก็บนํ้าคลองวังหีบ ๒๐.๑๐ ๑๓,๐๑๔ ๖๕๐.๐๐ ออกแบบรายละเอียด

รวมลุ่มนํ้าภาคใต้ฝัง่ตะวันออก ๑๖ โครงการ ๑,๑๐๘.๒๐ ๖๐๐,๐๑๔ ๒๖,๓๑๕.๔๔
๒๒ ตาปี ๑ อ่างเก็บนํ้าคลองระแนะ ๔๗.๓๐ ๑๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐ ศึกษาเบื้องต้น

รวมลุ่มนํ้าตาปี ๑ โครงการ ๔๗.๓๐ ๒๖๗,๐๐๐ ๒,๐๐๐.๐๐

๒๓ ทะเลสาบสงขลา ๑ อ่างเก็บนํ้าคลองหัวช้าง
(อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ)

๓๐.๐๐ ๑๐๓,๓๐๐ ๘๔๐.๐๐ ศึกษาความเหมาะสม

รวมลุ่มนํ้าทะเลสาบสงขลา ๑ โครงการ ๓๐.๐๐ ๑๐๓,๓๐๐ ๘๔๐.๐๐

รวม ๑๘ โครงการ ๑,๑๘๕.๕๐ ๙๗๐,๓๑๔ ๒๙,๑๕๕.๔๔  
 การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําในลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ควรดําเนินการเฉพาะที่มีการศึกษา
ความเหมาะสมหรือออกแบบรายละเอียดไว้แล้วเท่านั้น ส่วนโครงการอื่นๆ ที่มีศักยภาพควรชะลอโครงการ



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๖๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ไว้ก่อน เนื่องจากระบบการปลูกพืชในพื้นที่เปลี่ยนไปปลูกไม้ยืนต้น จึงมีความต้องการพัฒนาระบบชลประทาน
น้อยลง และส่วนใหญ่โครงการพัฒนาแหล่งน้ําดังกล่าวอยู่ในเขตอนุรักษ์หรือพื้นที่ช้ันคุณภาพน้ําช้ันที่ ๑ 
 
 ๔) การบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา 
  (๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการท่องเที่ยว 
  (๒) โครงการอนุรักษ์พ้ืนที่พรุควนเคร็ง โดยการพัฒนาระบบควบคุมระดับน้ําในพื้นที่พรุให้
เหมาะสมกับระบบนิเวศ 
  (๓) การปรับปรุงระบบชลประทาน เช่น โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูโนะ โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาลุ่มน้ําบางนรา โครงการชลประทานพรุบาเจาะ-ไม้แก่น เป็นต้น 
  (๔) โครงการพัฒนาลุ่มน้ําสายบุรีตอนล่าง โดยการก่อสร้างอาคารหัวงาน สถานีสูบน้ํา พร้อม
ระบบชลประทาน 
  (๕) โครงการสูบน้ําจากแม่น้ําตาปี เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรและอุตสาหกรรมภาคใต้ 
 
 ๕) โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ประกอบด้วย 
  (๑) โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองสงขลา(ระยะกลางและระยะยาว) 
  (๒) โครงการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยนครหาดใหญ่ 
  (๓) โครงการระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน 
   - จังหวัดยะลา 
   - จังหวัดชุมพร 
   - จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   - จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ 
  (๔) โครงการวางระบบและติดต้ังระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ําและเตือนภัยลุ่มน้ําปากพนัง 
และลุ่มน้ําปัตตานี  
  (๕) การจัดทําผังนโยบายการใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม ได้แก่ ลุ่มน้ําตาปี ลุ่มน้ําท่าตะเภา 
และคลองท่าแซะ ลุ่มน้ําคลองท่าดี ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา และลุ่มน้ําปัตตานี 
  (๖) การปรับปรุงการระบายน้ําตามแนวถนนรอบเกาะสมุย 
 
 ๖) โครงการจัดการมลพิษทางน้ํา ควรดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพน้ําดังนี้ 
  ๑. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน 
   ๑) การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด 
   ๒) การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
   ๓) ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
  ๒. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียอุตสาหกรรม 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมใน 
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การประมง และยางพารา 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๖๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ๒) กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 
   ๓) สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการ
ดูแลบํารุงรักษาระบบให้กับผู้ประกอบการ 
  ๓. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม 
   ๑) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
   ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการใชแ้นวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในภาคเกษตรกรรม 
 
 ๗) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรดินและการเกษตร ควรดําเนินการจัดการและควบคุมการ
ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ําต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา  
 
 ๗.๖.๒.๖ ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก  
 
 ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกเป็นปริมาณเฉลี่ยสูง ดังนั้นจึงมีปัญหาการขาดแคลนน้ําค่อน 
ข้างน้อย ยกเว้นในพื้นที่เป็นแหล่งน้ําท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสตูล เป็นต้น 
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีแหล่งน้ําเพื่อทําน้ําประปามีปริมาณจํากัด จําเป็นต้องมีการจัดหาโดยการ
ผันน้ําจากจังหวัดพังงามาใช้เพื่อสนองความต้องการน้ําอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว โดยได้เสนอ
แผนงาน/โครงการ ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนี้ 
 
 ๑) โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ํา ลํา
ธารที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภทรวม ๗๑๓,๕๑๘.๗๕ ไร่  
 
 ๒) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ํา เป็นการลดการชะล้างพังทลายของดิน และลดความเสี่ยงการเกิด
ดินถล่มและน้ําท่วมฉับพลัน ในพื้นที่การเกษตรบนที่ลาดชัน  
 
 ๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง ประกอบด้วย 

รหัส ความจุ พื้นที่ ราคา

ลุ่มน้ํา ลุ่มนํ้า โครงการ อ่างเก็บนํ้า รับประโยชน์ โครงการ สถานะโครงการ

 (ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) (ล้านบาท)
๒๕ ภาคใต้ฝ่ัง ๑ อ่างเก็บนํ้าคลองกะเปอร์ (ห้วยลงปลา) ๔๓.๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๙๕๐.๐๐ ศึกษาศักยภาพ

ตะวันตก ๒ อ่างเก็บนํ้าคลองละอุ่น ๓๓.๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๗๐๐.๐๐ ศึกษาเบื้องต้น

๓ อ่างเก็บนํ้าคลองช้าง ๓๑.๗๐ ๑๙,๐๐๐ ๖๖๐.๐๐ ศึกษา EIA

๔ อ่างเก็บนํ้าเขาไคร ๗๔.๗๐ ๒๗,๐๐๐ ๑,๕๕๐.๐๐ ศึกษาเบื้องต้น

๕ อางเก็บนํ้าคลองลําโลน ๘๓.๕๐ ๗๐,๐๐๐ ๒,๕๕๐.๐๐ ศึกษาศักยภาพ

๖ อ่างเก็บนํ้าคลองย่าบน (ลําโลนน้อย) ๓๘.๔๐ ๑๙,๐๐๐ ๘๙๐.๐๐ ศึกษาศักยภาพ

รวม ๖ โครงการ ๓๐๔.๓๐ ๑๖๐,๐๐๐ ๗,๓๐๐.๐๐

 การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําในพื้นที่มีลักษณะเช่นเดียวกันกับพ้ืนที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก คือ ควร
ชะลอโครงการไปก่อน และพิจารณาทบทวนขนาดของอ่างเก็บน้ําเนื่องจากตามผลการศึกษาเบื้องต้นจะ



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่  ๗  แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในระยะ ๒๐ ปี 

 

 ๗-๖๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กําหนดขนาดอ่างเก็บน้ําเต็มศักยภาพ ในระยะแรกควรดําเนินการในเขตจังหวัดสตูลก่อน เนื่องจากยังมี 
พ้ืนที่การเกษตรที่เพาะปลูกข้าวอยู่เป็นจํานวนมาก 
 ๔) การบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา ได้แก่ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองกะทะ 
จ.ภูเก็ต และอ่างเก็บน้ําคลองแห้ง จ.กระบี่ การปรับปรุงขุมเหมืองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ เพื่อการ
จัดหาน้ําอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 
 
 ๕) โครงการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน ได้แก่  โครงการผันน้ําจากอ่างเก็บน้ําในจังหวัดพังงาไป
จังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติม ในกรณีที่มีแนวโน้มการขาดแคลนน้ําในอนาคต 
 
 ๖) โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ประกอบด้วย 
  (๑) โครงการพัฒนาลุ่มน้ําตรัง-ปะเหลียน ในส่วนของป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ําตรังและปะเหลียน 
  (๒) โครงการป้องกันอุทกภัยแม่น้ําตรังตอนบนบริเวณอําเภอทุ่งสง 
  (๓) โครงการจัดทําผังนโยบายการใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมลุ่มน้ําตะกั่วป่าและลุ่มน้ําตรัง 
  (๔) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองตรัง เมืองตะกั่วป่าและท้ายเหมือง จ.พังงา 
  (๕) โครงการวางระบบและติดต้ังระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ําและเตือนภัยลุ่มน้ําตรัง-ปะ
เหลียน 
 
 ๗) โครงการจัดการมลพิษทางน้ํา ควรดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพน้ําดังนี้ 
  ๑. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน 
   ๑) การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่
กระจายตัว 
   ๒) การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม เช่น เกาะพีพี 
จังหวัดกระบี่ 
   ๓) ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลกมลาและ
เทศบาลตําบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 
  ๒. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียอุตสาหกรรม 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม ใน 
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การประมงและยางพารา 
   ๒) กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 
   ๓) สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการ
ดูแลบํารุงรักษาระบบให้กับผู้ประกอบการ 
  ๓. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม 
   ๑) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
   ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในภาคเกษตรกรรม 



บทที่ ๘ 
กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ป ี



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บทที่ ๘ 
กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแต่ละกลุ่มลุ่มน้ํา เพื่อให้มีกรอบของ 
แผนงานในการพัฒนาที่เหมาะสม และมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหาที่สามารถนําไปดําเนินการได้ในทาง
ปฏิบัติและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่แท้จริง โดยได้ดําเนินการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ 
เพื่อนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการเป็นแผนระยะสั้น และระยะยาว 
 
๘.๑ การทบทวนแผนปฏบิัติการบริหารจดัการทรัพยากรน้ําในแต่ละลุ่มน้าํหลัก 
 
 จากการศึกษาทบทวนรายงานแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแต่ละลุ่มน้ําหลักทั้ง ๒๕ 
ลุ่มน้ํา พบว่ามี แนวคิดและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนปฏิบัติการ เกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการระดับลุ่มน้ําคล้ายคลึงกัน แตกต่างกันในรายละเอียด สรุปได้ดังนี้ 
 
๘.๑.๑ แนวคิดและหลักเกณฑ์การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
 
 แผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแต่ละลุม่น้ําหลัก ได้วางแผนไว้เป็นเวลา ๒๐ ปี โดย
แบ่งเป็น ๒ แผน คือ 
 (๑) แผนระยะสั้น ปีที่ ๑-๕ 
 (๒) แผนระยะยาว ปีที่ ๖-๒๐  

 
การจัดทําแผนปฏิบัติการไม่สามารถจัดโครงการที่มีอยู่ทั้งหมดไว้ในแผนระยะสั้น เนื่องจาก

กําลังคนและงบประมาณการลงทุนมีจํากัด การเลือกโครงการเพื่อดําเนินการก่อนและหลัง ได้พิจารณาจาก
เกณฑ์การจัดลําดับความสําคัญของโครงการระดับลุ่มน้ํา นอกจากนี้ในบางลุ่มน้ํายังนําค่าดัชนีช้ีวัดความ
เพียงพอด้านทรัพยากรน้ํา (Water Poverty Index; WPI) มาใช้ประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการอีก
ด้วย 
 
๘.๑.๒ การจัดลําดบัความสาํคญัของโครงการ 
 
 การจัดทําแผนปฏิบัติการจะต้องพิจารณาลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ซึ่งเป็น
สิ่งจําเป็นที่ต้องดําเนินการเพื่อให้การแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําเป็นไปอย่างมีทิศทาง และตอบสนองตามความ
ต้องการของประชาชนและสภาพปัญหาของพื้นที่ที่จะต้องได้รับการแก้ไขก่อนและหลัง และทันกับความ
ต้องการของท้องถิ่น เหตุผลอีกประการหนึ่งที่ต้องมีการจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการนั้น 
เนื่องจากงบประมาณของท้องถิ่นและรัฐบาลมีจํากัด การที่จะแก้ไขปัญหาของประชาชนที่มีอยู่ทั้งหมด 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

พร้อมๆ กันในคราวเดียว ไม่อาจทําให้ได้ ดังนั้นจึงจําเป็นต้องเลือกเอาโครงการที่มีความสําคัญที่สุดที่จะต้อง
ดําเนินการเร็วที่สุดมาก่อน แล้วจึงดําเนินการโครงการที่มีความสําคัญรองลงไปตามลําดับ 
 
๘.๑.๓ เกณฑ์ในการจดัลําดับความสําคัญของโครงการระดบัลุ่มน้ํา 
 
 แผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ําหลักทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา ได้จัดลําดับ
ความสําคัญของแผนงาน/โครงการ โดยพิจารณาประเด็นสําคัญต่างๆ สรุปได้ดังนี้  
 ๑) การแก้ปัญหาตามลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์หลักของลุ่มน้ํา 
 ๒) การแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ํา และยุทธศาสตร์ของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด 
 ๓) ลักษณะและความพร้อมของแผนงาน/โครงการ 
  - เป็นแผนงาน/โครงการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง 
  - เป็นแผนงาน/โครงการปรับปรุงโครงสร้างที่มีอยู่เดิม 
  - เป็นแผนงาน/โครงการใช้สิ่งก่อสร้างแต่มีผลกระทบน้อยมาก 
  - มีความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา 
  - เวลาดําเนินงานโครงการ 
 ๔) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๕) งบประมานของแผนงาน/โครงการ 
 ๖) ผลประโยชน์ต่อสังคม 
 
 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการระดับลุ่มน้ํา ได้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนในด้านต่างๆ
ประกอบด้วย 
 - ลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์หลักของลุ่มน้ํา 
 - ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ํา และยุทธศาสตร์จังหวัด/ กลุ่มจังหวัด 
 - ด้านวิศวกรรม 
 - ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
 - ด้านเศรษฐศาสตร์ 
 - ด้านสิ่งแวดล้อม 
  
 (๑) ลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์หลักของลุ่มน้ํา เป็นการพิจารณาแผนงาน/โครงการ
ตามลําดับความสําคัญของยุทธศาสตร์หลักในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําในพื้นที่ 
 (๒) ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ํา ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เป็นการพิจารณา 
แผนงาน/โครงการ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ลุ่มน้ํา และยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในพื้นที่ 
 (๓) ด้านวิศวกรรม เป็นการพิจารณาความพร้อมในการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการด้าน 
วิศวกรรม และความเหมาะสมการพัฒนาโครงการ 
   (๔) ด้านเศรษฐกิจ-สังคม เป็นการพิจารณาในแง่ของความเร่งด่วนและความต้องการในการแก้ไข
ปัญหา การกระจายผลประโยชน์ รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน และโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
เพิ่มรายได้กับครัวเรือนในท้องถิ่น 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  (๕) ด้านเศรษฐศาสตร์ เป็นการพิจารณาเงินลงทุนโครงการ ผลประโยชน์ที่ได้รับต่อเงินลงทุนหรือ
อัตราผลตอบแทนการคืนทุน โดยพิจารณาค่าก่อสร้างโครงการเบื้องต้นต่อพื้นที่ได้รับประโยชน์ โครงการที่มี
ค่าก่อสร้างโครงการต่อพื้นที่รับประโยชน์ที่ตํ่ากว่าเป็นโครงการที่มีความเหมาะสมมากกว่า 
 (๖) ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการพิจารณาถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ได้แก่ คุณภาพน้ําผิวดิน 
ทรัพยากรป่าไม้ ช้ันคุณภาพลุ่มน้ํา การอพยพย้ายถิ่นฐานเนื่องจากน้ําท่วมที่พักอาศัย รวมถึงผลกระทบด้าน
ดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้ในบางพื้นที่ลุ่มน้ํายังพิจารณาถึงระดับการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ 
 จากรายงานแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ําหลักทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา ได้
จัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ ด้วยเกณฑ์การให้คะแนนในด้านต่างๆ ในแต่ละลุ่มน้ํา สรุปได้ดังนี้ 

 
 
 

ประเด็นในการจัดลําดับความสําคัญ

ลุมนํ้า ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖

ลําดับความสําคัญของ ความสอดคลองกับยุทธศาสตร ดาน ดาน ดาน ดาน

ยุทธศาสตรหลักในลุมนํ้า ลุมนํ้า/จังหวัด/กลุมจังหวัด วิศวกรรม เศรษฐกิจ-สังคม เศรษฐศาสตร ส่ิงแวดลอม

๑ สาละวิน

๒ กก

โขงเหนือ

๓ ปง

๔ วัง

๕ ยม

๖ นาน

๗ เจาพระยา

สะแกกรัง

ทาจีน

๘ ปาสัก

๙ โขงอีสาน

๑๐ ชี

๑๑ มูล

๑๒ แมกลอง

๑๓ เพชรบุรี

ชายฝงทะเลตะวันตก

๑๔ ปราจีนบุรี

บางปะกง

โตนเลสาป

๑๕ ชายฝงทะเลตะวันออก

๑๖ ภาคใตฝงตะวันออก

ปตตานี

๑๗ ตาป

๑๘ ทะเลสาบสงขลา

๑๙ ภาคใตฝงตะวันตก



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๘.๒ กรอบแผนปฏบิัติการ ๕ ป ี
 

 การจัดทําแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในรายงานฉบับนี้ได้พิจารณาจากหลักเกณฑ์ 
การจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการดังกล่าว รวมทั้งการรวบรวมแผนงาน/โครงการจากหน่วย
ราชการที่รับผิดชอบหลักเพิ่มเติมตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้าน โดยพิจารณาจากสถานะโครงการ ความเป็นไป
ได้ในการพัฒนาที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของลุ่มน้ําในระยะสั้น และจัดระยะของแผนตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้ังแต่ฉบับที่ ๑๑ เป็นต้นไป โดยเริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ถึง ๒๕๖๐ 
รายละเอียดของแผนปฏิบัติการในแต่ละกลุ่มลุ่มน้ําสรุปได้ดังนี้ 
 

๘.๒.๑ แผนงาน/โครงการที่เสนอแนะในทุกลุ่มน้าํ 
 

          ๑) การรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ํา  
พ้ืนที่แหล่งน้ํา และประหยัดการใช้น้ํา  
 ๒) การรณรงค์ให้ประชาชนดูแลป้องกันการบุกรุกแม่น้ํา ลําคลอง แหล่งเก็บกักน้ํา และการรักษา
คุณภาพน้ํา โดยเฉพาะพื้นที่เป็นแหล่งเก็บกักน้ํา 
 ๓) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ําลําธาร 
 ๔) การขุดลอกปรับปรุงแม่น้ํา ลําคลอง ลําห้วยเพื่อการระบายน้ําและการปรับปรุงแหล่งน้ํา
ธรรมชาติเป็นแหล่งเก็บกักน้าํ 
 ๕) การลดความสูญเสียในระบบจัดส่งน้ําประปา 
 ๖) การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส่งน้ําชลประทาน 
 ๗) การจัดทําโซนนิ่งพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่เขตชลประทาน เพื่อสามารถกําหนดและ
ควบคุมการใช้น้ําด้านเกษตรได้อย่างเหมาะสม 
          ๘) การปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางให้คํานึงถึงทั้งการ
บรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์  
 ๙) การปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพื่อวาง
แผนการเพาะปลูกและการจัดสรรน้ําในกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําต้นทุน  
        ๑๐) การพัฒนาหลักเกณฑ์และกลไกในการแลกเปลี่ยนโควต้าการใช้น้ําระหว่างภาคการเกษตร ภาค
การท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในปีที่เกิดวิกฤติขาดแคลนน้ําต้นทุนในฤดูแล้ง ซึ่งสามารถรู้
ล่วงหน้าได้ต้ังแต่สิ้นสุดฤดูฝน (โดยอาจทดลองใช้ในลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก ซึ่งมีข้อจํากัดในการหาน้ํา
ต้นทุนเพิ่ม แล้วทําการประเมินผลเพื่อนําไปปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกในการแลกเปลี่ยนโควต้าการใช้น้ํา
ของลุ่มน้ําอ่ืนๆ) 
 ๑๑) การเพิ่มมูลค่าน้ํา 
 ๑๒) การคาดการณ์และเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ 
 

๘.๒.๒ โครงการทีเ่สนอแนะในแตล่ะกลุ่มลุ่มน้าํ 
           

       ในพื้นที่แต่ละกลุ่มลุ่มน้ําของประเทศไทย มีโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา น้ําท่วม  
และคุณภาพน้ําที่เสนอแนะ สรุปได้ดังนี้ 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๘.๒.๒.๑ กลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนอืและภาคกลาง 
  
 กลุ่มลุม่น้ําภาคเหนือและภาคกลาง เป็นกลุ่มลุ่มน้ําที่พ้ืนทีลุ่่มน้ํามีความหลากหลาย ทั้งเป็นพื้นที่ต้น
น้ํา พ้ืนที่การเกษตรและอุตสาหกรรรมของประเทศ การจัดทําแผนปฏิบัติการคํานึงถงึความสอดคลอ้ง กับ
ยุทธศาสตร์ลุ่มน้ํา สรุปได้ดังนี้ 
 ๑) ลุ่มน้ําสาละวนิ ลุ่มน้ําโขงเหนือ และลุ่มน้ํากก เป็นลุ่มน้ําต้นน้ําที่เน้นการพัฒนาในเชิงอนุรักษ์ 
มีการจัดทําแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการตามกลุ่มยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน ได้เน้น
แผนงาน/โครงการในการจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การป้องกัน รักษา ฟ้ืนฟู พัฒนาและการใช้
ประโยชน์จากแหล่งน้ํา การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อย  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา มีแผนงาน/โครงการ การป้องกัน รักษา 
ฟ้ืนฟูป่าไม้และพื้นที่ต้นน้ํา 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน มีแผนงาน/โครงการในการ
พัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําหลายโครงการที่มีศักยภาพในพื้นที่ลุ่มน้ําสาละวิน เช่น มีการศึกษาปรับขนาดโครงการ
ไฟฟ้าพลังน้ําปายตอนล่างให้เหมาะสมกับการใช้พลังงานไฟฟ้าและการใช้น้ําในลุ่มน้ํา 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ กลุ่มองค์กรในลุ่มน้ําควรจะมกีาร
เสนอแผนงาน/โครงการเพิม่ขึน้ เพื่อการพัฒนาการบริหารจัดการแบบบูรณาการและพฒันาระบบฐานข้อมูล 
องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม้ีการบริหารจัดการลุ่มน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒) ลุ่มน้ําเจ้าพระยา-ท่าจีน และสาขา ได้แก่ ลุม่น้ําปิง วัง ยม น่าน เจ้าพระยา (สายหลัก) สะแกกรัง 
ป่าสัก เจ้าพระยา และท่าจีน เป็นลุ่มน้าํที่เป็นทั้งพื้นที่ต้นน้ํา มีพ้ืนที่การเกษตรมาก และมีการพัฒนา 
อุตสาหกรรม โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ําเจา้พระยา และท่าจีน ทําใหม้ีปัญหาภัยแลง้และการขาดแคลนน้ํา 
ในส่วนพื้นที่ต้นน้ํามีปัญหาแผ่นดินถล่มและน้ําหลาก พ้ืนที่ราบลุ่มตอนล่างมีปัญหาน้ําท่วมและคณุภาพน้ํา 
มีการจัดทําแผนงาน/โครงการที่สําคัญในแผนปฏิบัติการตามกลุ่มยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน ได้กําหนด
แผนงาน/โครงการ ในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ําหลัก คือ กลยุทธ์เก็บกักน้ําให้พอเพียงและใช้น้ําอย่างมี
ประสิทธิภาพ ประกอบด้วย การปรับปรุงระบบชลประทาน การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และ
ขนาดเล็ก และการป้องกันรักษาฟื้นฟู พัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําธรรมชาติ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา มีแผนงาน/โครงการ คือ กลยุทธ์การลดพื้นที่
และความเสี่ยงภัยจากอุทกภัย เช่น การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เพื่อบรรเทาอุทกภัย การเร่งระบาย
น้ําและกระจายน้ํา การป้องกันอุทกภัยชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เป็นต้น การป้องกันรักษา ฟ้ืนฟูป่าไม้ 
และพื้นที่ป่าต้นน้ําอย่างสมดุลและยั่งยืน โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ที่แก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทา
อุทกภัยในลุ่มน้ําได้คือ เขื่อนแก่งเสือเต้นหรือเขื่อนน้ํายมและเขื่อนน้ํายมตอนบน เขื่อนแม่วงก์ อ่างเก็บน้ํา
คลองชมพู อ่างเก็บน้ําน้ําปาด และอ่างเก็บน้ําน้ําป้ี เป็นต้น 
  การฟื้นฟูและพัฒนาแหล่งน้ําธรรมชาติ และแหล่งน้ําท้องถิ่น เช่น การพัฒนาบึงบอระเพ็ด 
การปรับปรุงฟื้นฟูหนองบึงธรรมชาติ การบรรเทาอุทกภัย มีโครงการป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง การใช้
พ้ืนที่เกษตรรับน้ํานอง การระบายน้ําหลากผ่านพื้นที่ฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยาลงอ่าว
ไทย เป็นต้น 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน แผนงาน/โครงการสําคัญ คือ 
การจัดการน้ําร่วมกันในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อนกรม
ชลประทาน  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ แผนการพัฒนาองค์กร การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการปรับปรุงองค์กรบริหารจัดการน้ํา เพื่อการใช้ประโยชน์และป้องกันภัยพิบัติ 
 

 เป็นกลุ่มลุ่มน้ําที่มีการพัฒนาทรัพยากรน้ํา และพัฒนาพื้นที่ชลประทานมากกว่าลุ่มน้ําอ่ืน ทําให้
เกิดการขยายตัวด้านเศรษฐกิจมาก มีผลผลิตทางการเกษตรสูง รวมท้ังมีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม
มากในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาและท่าจีน ทําให้ปัจจุบันมีปัญหาด้านทรัพยากรน้ํา เช่น การขาดแคลนน้ํา 
อุทกภัย และคุณภาพน้ํา ดังนั้นในการไขปัญหาควรมีการดําเนินการตามแผนงาน/โครงการต่างๆ ดังนี้ 
 

 ๑) โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ํา ลํา
ธารที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท ให้ได้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่รวม ๗.๕๕ ล้านไร่ ประกอบด้วย 

ตร.กม.  ไร ตร.กม.  ไร

ภาคเหนอื ภาคกลาง

๑ สาละวิน ๑,๕๐๔.๑๕ ๙๔๐,๐๙๓.๗๕ ๑ เจาพระยา ๔๔.๖๗ ๒๗,๙๑๘.๗๕

๒ โขง (เหนอื) ๖๔๐.๘๔ ๔๐๐,๕๒๕.๐๐ ๒ สะแกกรงั ๙๖.๑๔ ๖๐,๐๘๗.๕๐

๓ กก ๕๙๓.๑๙ ๓๗๐,๗๔๓.๗๕ ๓ ปาสัก ๙๕๓.๓๕ ๕๙๕,๘๔๓.๗๕

๔ ปง ๑,๓๔๖.๗๓ ๘๔๑,๗๐๖.๒๕ ๔ ทาจีน ๑๖๑.๒๔ ๑๐๐,๗๗๕.๐๐

๕ วัง ๑,๔๓๖.๒๕ ๘๙๗,๖๕๖.๒๕

๖ ยม ๑,๔๑๕.๐๙ ๘๘๔,๔๓๑.๒๕

๗ นาน ๓,๘๙๒.๘๖ ๒,๔๓๓,๐๓๗.๕๐

รวมพื้นทีภ่าคเหนอื ๑๐,๘๒๙.๑๑ ๖,๗๖๘,๑๙๓.๗๕ รวมพื้นทีภ่าคกลาง ๑,๒๕๕.๔๐ ๗๘๔,๖๒๕.๐๐

รวมพื้นทีฟ่นฟูปาไมบรเิวณพื้นทีต่นน้ําทัง้หมด ๑๒,๐๘๔.๕๑ ๗,๕๕๒,๘๑๘.๗๕

ลําดับที่ ลําดับที่ ลุมน้ํา
 พ้ืนทีฟ่นฟูปา

ลุมน้ํา
 พ้ืนที่ฟนฟูปา

 จากพ้ืนที่ที่เสนอแนะให้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ําในแต่ละลุ่มน้ํา ในระยะแรกควรดําเนินการ
ในลุ่มน้ํากก ปิงตอนบน น่าน ยมตอนกลางและลุ่มน้ําป่าสัก เนื่องจากมีผลกระทบถึงปัญหาภัยแล้ง และ 
น้ําท่วมฉับพลันค่อนข้างมาก 
 

 ๒) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ํา เป็นการลดการชะล้างพังทลายของดิน และลดความเสี่ยงการเกิด
ดินถล่มและน้ําท่วมฉับพลัน ในพื้นที่การเกษตรบนที่ลาดชัน พ้ืนที่ที่ควรเน้นการดําเนินการ ได้แก่ ลุ่มน้ํากก
และโขง(ภาคเหนือ) น่าน ปิง ยม และป่าสัก 
 

๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง ประกอบด้วย 
 

รหัสลุ่ม
น้ํา 

ลุ่มน้ํา โครงการ ความจุ 
ล้าน ลบ.ม. 

พ้ืนที่รับ
ประโยชน์ 

ไร่ 

ราคาโครงการ 
ล้าน บาท 

สถานะโครงการ 

๐๑ สาละวิน อ่างฯปายตอนบน ๓๕.๗๕ ๒,๗๔๙ ๑,๐๔๙ FS 
๐๓ ปิง อ่างฯห้วยต้ัง ๔๔.๕๐ ๗,๒๐๐ ๒๗๓ พร้อมก่อสร้าง 
๐๓ ปิง อ่างฯห้วยฉลอม ๑๕.๒๐ ๕,๐๔๐ ๑๘๘ พร้อมก่อสร้าง 
๐๓ ปิง อ่างฯแม่สะป๊วด ๘.๓๐ ๒,๑๐๐ ๑๕๔ กําลังก่อสร้าง 

๐๓ ปิง อ่างฯแม่ท้อ ๖๓.๐๐ ๓๕,๒๐๐ ๗๒๐ กําลังก่อสร้าง 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

รหัสลุ่ม
น้ํา 

ลุ่มน้ํา โครงการ ความจุ 
ล้าน ลบ.ม. 

พ้ืนที่รับ
ประโยชน์ 

ไร่ 

ราคาโครงการ 
ล้าน บาท 

สถานะโครงการ 

๐๓ ปิง อ่างฯแม่แจ่ม ๑๓๔.๗๐ ๗๑,๘๓๖ ๒,๓๕๒ DS 
๐๗ วัง อ่างฯแม่พริก(ผาวิ่งชู้) ๓๖.๐๐ ๔,๐๐๐ ๕๐๑ กําลังก่อสร้าง 
๐๘ ยม อ่างฯยมและอ่างฯยมตอนบน ๖๖๖.๐๐ ๖๗๔,๐๐๐ ๑๔,๔๔๕ FS/EHIA 
๐๘ ยม อ่างฯน้ําปี ๊ ๒๗.๘๑ ๑,๐๖๗ ๓๓๐ FS 
๐๘ ยม อ่างฯห้วยร ู ๑๐.๐๗ ๑๒,๘๐๐ ๒๘๔ FS 
๐๘ ยม อ่างฯน้ํางิม ๑๖.๗๐ ๑๓,๖๐๐ ๓๘๑ FS/EIA 
๐๙ น่าน อ่างฯห้วยพริกขิง ๑๐.๒๑ ๖,๐๐๐ ๒๙๖ พร้อมก่อสร้าง 
๐๙ น่าน อ่างฯคลองชมพู ๔๒.๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๑,๙๗๐ พร้อมก่อสร้าง 
๐๙ น่าน อ่างฯน้ําปาด(ภูวังผา) ๕๘.๙๐ ๓๒,๒๕๐ ๖๒๔ FS 
๑๒ ป่าสัก อ่างฯห้วยท่าพล ๑๒.๓๐ ๑๐,๐๐๐ ๓๖๙ พร้อมก่อสร้าง 
๑๒ ป่าสัก อ่างฯห้วยน้ําขุนน้อย ๘.๖๗ ๖,๐๐๐ ๕๐๗ DD 
๑๒ ป่าสัก อ่างฯเขาพังเหย ๒๖.๐๐ ๑๓,๐๐๐ ๕๑๙ DS 

  รวม ๑,๒๑๖.๑๑ ๙๑๖,๘๔๒ ๒๔,๙๖๒  

 จากโครงการดังกล่าวข้างต้น ในระยะแรกควรดําเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําในลุ่มน้ํายม วัง และลุ่ม
น้ําสะแกกรัง เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งค่อนข้างสูง  

 ๔) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา ประกอบด้วย 
  (๑) การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการชลประทานเจ้าพระยาทั้งด้านองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ํา การ 
ติดต้ังระบบควบคุมอัตโนมัติ และปรับปรุงระบบส่งน้ําในโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาในเขตพื้นที่ชลประทาน 
  (๒) การวางแผนการจัดการน้ําอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล และอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ และการ
ปรับปรุงโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ ให้มีการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๕) โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ประกอบด้วย 
  (๑) โครงการจัดการพื้นที่เกษตรรับน้ํานองเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ําเจ้าพระยาและท่าจีน 
ที่ โครงการ ปริมาตรเก็บกัก 

(ล้าน ลบ.ม.) 
สถานภาพ ค่าลงทนุ 

(ล้านบาท) 

๑ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งป่าโมกข์-ผักไห่ ๑๒๕ MP/FS/IEE ๘๘๔.๒๖ 
๒ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําอ่างทองตะวันตก ๑๘๖ MP/FS/IEE ๑,๒๓๗.๔๕ 

๓ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งภูเขาทอง-บางปะหัน ๒๔๙ MP/FS/IEE ๒,๒๐๘.๘๒ 

๔ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําชุมแสง-เก้าเลี้ยว ๒๓๘ MP/FS/IEE ๓,๔๐๘.๑๐ 

๕ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําบางบาล ๑ ๑๒๖ MP ๑,๑๙๓.๐๐ 
๖ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําบางบาล ๒ ๒๗๙ MP ๒,๘๗๕.๐๕ 

๗ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งผักไห-่บางยี่หน ๒๕๗ MP ๓๗๖๑.๗๖ 

๘ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งดอนพุด-มหาราช ๑๕๗ MP ๒,๗๗๓.๖๑ 

๙ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําทุ่งไชโย-บ้านแพรก ๒๕๙ MP ๓,๖๒๘.๙๑ 
๑๐ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําบึงบอระเพ็ด-ชุมแสง ๒๓๓ MP ๒๙๐.๓๕ 

๑๑ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําตะพานหิน-บางมูลนาก-โพทะเล ๒๔๐ MP ๒,๔๖๐.๒๐ 

๑๒ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําพิจิตร-โพธิ์ประทับช้าง ๑๔๕ MP ๑,๒๓๓.๔๔ 

๑๓ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําบางกระทุ่ม ๓๐๐ MP ๕,๙๑๑.๐๓ 
๑๔ แก้มลิงพื้นที่ลุ่มต่ําบางระกํา ๕๐ DS ๖๓๑.๐๐ 

รวม ๒,๘๔๔  ๓๒,๔๙๖.๙๘ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  (๒) โครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และลุ่มน้ําวังตอนล่าง เขตจังหวัดตาก 
  (๓) โครงการปรับปรุงทางระบายน้ําหลากลุ่มน้ําท่าจีน และลุ่มน้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก 
 
ที่ โครงการ ลักษณะโครงการ ปริมาณน้ํา 

(ลบ.ม/วินาที) 
สถาน 
ภาพ 

ค่าลงทุน 
(ล้านบาท) 

๑ ป รั บ ป รุ ง แ น ว ผั น น้ํ า ฝ่ั ง
ต ะ วั น อ อ ก ข อ ง แ ม่ น้ํ า
เจ้าพระยา 

ปรับปรุงขยายคลองชัยนาท-ป่าสัก-คลองระ
พีพัฒน์และขุดคลองระบายเพิ่มเติม 

๑,๐๐๐ FS/IEE ๗๘,๒๖๓ 

๒ แนวผันน้ําฝ่ังตะวันตกของ
แม่น้ําเจ้าพระยา 

ก่อสร้างทางระบายน้ําหลากทางฝั่งตะวันตก
ของแม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทถึง
อ่าวไทย 

๑,๐๐๐ DS ๔๐,๒๕๐ 

รวม ๒,๐๐๐  ๑๑๘,๕๑๓ 

 
(๔) โครงการปรับปรุงลําน้ํา/คันกั้นน้ํา 
 

ที่ โครงการ ลักษณะโครงการ ระยะทาง 
(กม.) 

สถาน 
ภาพ 

ค่าลงทนุ 
(ล้านบาท) 

๑ ปรับปรุงคลองบางแก้ว-แม่น้ําลพบุรี ปรับปรุงขยายขนาด ก่อสร้าง
อาคารควบคุม 

๒๕ FS ๕,๐๒๐.๐๐ 

๒ คันกั้นน้ําจากคลองบางไผ่น้อย-กฝผ. ก่อสร้างคันกั้นน้ํา  DS ๑๐๓.๐๐ 
๓ คันกั้นน้ําจากสะพานพระนั่งเกล้า-วัด

เฉลิมพระเกียรติ 
ก่อสร้างคันกั้นน้ํา  DS ๑๗๗.๕๐ 

๔ คันกั้นน้ําจากคลองบางกอกน้อยถึงถนน
ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี 

ก่อสร้างคันกั้นน้ํา  DS ๒๖๐.๕๐ 

๕ ปรับปรุงลําน้ํา/คันกั้นน้ําแม่น้ําป่าสักจากท้ายเขื่อนพระรามหก-แม่น้ํา
เจ้าพระยา ปรับปรุงตลิ่ง ขุดลอกสร้างคันกั้นน้ํา ยกระดับถนน 

๓๖ DS ๒,๔๐๗.๐๐ 

รวม   ๗,๙๖๕ 

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๖) โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน ประกอบด้วย 
ลุมน้าํ โครงการ ลุมน้าํ โครงการ
ปง ๑ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเมืองเชยีงใหม เจาพระยา ๑ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลโกรกพระ

๒ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเมืองกาํแพงเพชร ๒ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลชมุแสง

ยม ๑ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลเมอืงสุโขทยัระยะ 2 ๓ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลพยุหะครีี
๒ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลสวรรคโลก ๔ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลวัดสิงห

๓ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลบางระกาํ ๕ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลสรรพยา ระยะ 2
นาน ๑ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลเมอืงนาน ๖ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลทาวุง

๒ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลเวียงสา ๗ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลทาโขลง

๓ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลเมอืงอุตรดติถ ๘ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลลาํนารายณ

๔ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลศรีพนมมาศ ๙ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลอินทรบรีุ
๕ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลพรหมพริาม ๑๐ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลปากบาง

๖ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลบางกระทุม ๑๑ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลบางนํ้าเชีย่ว

๗ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลวังทอง ๑๒ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลไชโย
๘ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลตะพานหนิ ๑๓ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนอบต.โพงเพง

สะแกกรัง ๑ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลเมอืงอุทยัธานี ๑๔ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลบางปะหนั

๒ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลลาดยาว ๑๕ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลบางบาล

ทาจนี ๑ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลเมอืงสุพรรณบรีุ ๑๖ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลทาเรือ
๒ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลสองพีน่อง ๑๗ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลเมืองบางกะดี

๓ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลไผกองดนิ ๑๘ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลเมืองปทมุธานี

๔ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลบานแหลม ๑๙ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลนครนนทบรีุ
๕ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลบางปลามา ๒๐ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลสําโรงใต

๖ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลโครกคราม

๗ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลนครนครปฐม
๘ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลรางกระทุม

๙ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลบางหลวง

๑๐ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลบางเลน

๑๑ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลนครสมทุรสาคร
๑๒ ปองกนันํ้าทวมพืน้ทีช่มุชนเทศบาลตาํบลออมนอย  

 โครงการป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน ในระยะแรกควรดําเนินการในชุมชนริมแม่น้ําสายหลักในลุ่ม
น้ํายม น่าน และเจ้าพระยา สําหรับพ้ืนที่ที่อยู่ห่างจากลําน้ําสายหลักจะมีความเสี่ยงน้อยกว่าทั้งด้านความ 
รุนแรงและความถี่ของการเกิดน้ําท่วม 
 
 ๗) โครงการจัดการมลพิษทางน้ํา ควรดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพน้ําดังนี้ 
 
  ๑. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน 
   ๑) การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด 
   ๒) การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม ได้แก่ 
เทศบาลเมืองน่าน เทศบาลตําบลแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลตําบลสลกบาตร จังหวัดกําแพงเพชร เทศบาล
เมืองสิงห์บุรี เทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองนครปฐม 
   ๓) ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ดังนี้ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๑๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    - ลุ่มน้ําท่าจีนตอนล่าง จํานวน ๔ พ้ืนที่ คือ เทศบาลนครสมุทรสาคร เทศบาล
เมืองกระทุ่นแบน และเทศบาลตําบลอ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร และเทศบาลตําบลอ้อมใหญ่ จ.นครปฐม 
    - ลุ่มน้ําเจ้าพระยา จํานวน ๑ พ้ืนที่ คือ เทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี 
    - ลุ่มน้ําป่าสัก คือ จํานวน ๑ พ้ืนที่ คือ เทศบาลเมืองสระบุรี 
    - ลุ่มน้ํายม จํานวน ๑ พ้ืนที่ คือ เทศบาลเมืองแพร่ 
 
  ๒. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียอุตสาหกรรม  
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม 
   ๒) กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 
   ๓) สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการ
ดูแลบํารุงรักษาระบบให้กับผู้ประกอบการ 
 
  ๓. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียและการดูแล
บํารุงรักษาระบบจากฟาร์มสุกรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้กับผู้ประกอบการ 
   ๒) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
   ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในภาคเกษตรกรรม 
 
 ๘) โครงการด้านการจดัการทรัพยากรดินและการเกษตร มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
  ๑. การลดการปลูกข้าวนาปรังไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี และการปรับระบบการปลูกพืชใช้น้ําน้อย
ในโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ เป็นพื้นที่ ๑.๒ ล้านไร่ 
  ๒. การส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรังและลุ่มน้ําป่าสักที่มีพ้ืนที่
การเกษตรมากแต่ขาดแหล่งเก็บกักน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา 
  ๓. ปรังปรุงพันธ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง 
  ๔. การจัดเขตพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจในโครงการชลประทานขนาดใหญ่ เช่น โครงการ
เจ้าพระยาใหญ่ โดยมีเป้าหมายเป็นพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก มีการส่งเสริมจากภาครัฐ และการ
สนับสนุนให้เอกชนเข้ามาดําเนินการแบบครบวงจร 
 
 ๘.๒.๒.๒ กลุม่ลุ่มน้าํภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ  
 
 กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกลุ่มลุ่มน้ําที่มีพ้ืนที่การเกษตรมากกว่าปริมาณน้ําต้นทุน ใน
ลุ่มน้ํา และมีข้อจํากัดจากสภาพภูมิประเทศและความคิดขัดแย้งทางสังคมในการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ 
ปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่ตอนล่างของแม่น้ํามูล และคุณภาพน้ํา ในแม่น้ําที่มีการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ํา ดังนั้นในการจัดทําแผนปฏิบัติการนอกจากการพัฒนาโครงการตามศักยภาพ ได้เสนอให้มีการ
จัดการที่ดินให้สอดคล้องกับทรัพยากรดินและน้ําในลุ่มน้ํา สรุปได้ดังนี้ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๑๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน มีแผนงาน/
โครงการ ก่อสร้างโครงการสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ระบบส่งน้ํา ฝาย และอ่างเก็บน้ํา การเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ํา การ
ขุดลอกและปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การปรับปรุง
ระบบการปลูกพืช การพัฒนาเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ การลดพื้นที่ปลูกข้าวและปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ํา
น้อย การปลูกไม้ยืนต้นทนแล้งในพื้นที่การเกษตร  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา มีแผนงาน/โครงการ การบรรเทาอุทกภัย มี
โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง การป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง การก่อสร้างประตูระบายนํ้า ท่อ
ระบายน้ํา การยกระดับคันนาเพื่อเก็บกักน้ําหลาก การป้องกัน รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
 - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน เป็นการจัดการน้ําร่วมกัน
ภายในลุ่มน้ําและระหว่างลุ่มน้ํา เช่น การผันน้ําจากลําตะคองมาเติมลุ่มน้ําลําเชียงไกร  เป็นต้น นอกจากนั้น
มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ําด้านพลังงานและการท่องเที่ยว คือการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้าย
เขื่อนกรมชลประทานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ มีแผนงานในมาตรการ พัฒนา
องค์กร การพัฒนาการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนาข้อมูล
ข่าวสารและองค์ความรู้ด้านทรัพยากรน้ํา เพื่อการใช้ประโยชน์และป้องกันภัยพิบัติ 
  เป็นกลุ่มลุ่มน้ําที่มีพ้ืนที่การเกษตร และเกษตรกรมาก แต่มีข้อจํากัดสภาพภูมิประเทศที่จะสร้าง
อ่างเก็บกักน้ําขนาดใหญ่เพื่อการใช้น้ําภาคการเกษตร  และทรัพยากรดินเป็นดินเค็มเป็นบริเวณกว้างมี
คุณภาพดินตํ่า ทําให้มีผลผลิตด้านการเกษตรค่อนข้างตํ่า รวมท้ังควรดําเนินการแผนงาน/โครงการที่สําคัญ 
ดังนี้ 
 ๑) โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ํา ลํา
ธารที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท ให้ได้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่รวม ๒.๗๗ ล้านไร่ โดยเฉพาะใน
ลุ่มน้ําโขงอีสาน ประกอบด้วย 

ตร.กม.  ไร

๑ โขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) ๒,๑๙๘.๕๔ ๑,๓๗๔,๐๘๗.๕๐

๒ ชี ๑,๕๐๘.๙๖ ๙๔๓,๑๐๐.๐๐

๓ มูล ๗๒๗.๕๘ ๔๕๔,๗๓๗.๕๐

รวมพื้นที่ฟนฟูปาไมบริเวณพ้ืนที่ตนนํ้าทั้งหมด ๔,๔๓๕.๐๘ ๒,๗๗๑,๙๒๕.๐๐

ลุมน้ํา
 พ้ืนทีฟ่นฟูปา

ลําดับที่

 
 ๒) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ํา เป็นการลดการชะล้างพังทลายของดิน และลดความเสี่ยงการเกิด
ดินถล่มและน้ําท่วมฉับพลัน ในพื้นที่การเกษตรบนที่ลาดชัน พ้ืนที่ที่ควรเน้นการดําเนินการ ได้แก่ ลุ่มน้ําโขง 
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตอนบน 
 
 ๓) โครงการสนับสนุนปลูกป่าชุมชน สภาพป่าไม้ในพื้นที่ราบส่วนใหญ่เปลี่ยนเป็นพื้นที่ 
เกษตรกรรม ทําให้ป่าไม้ในลุ่มน้ําชี และมูล เหลืออยู่น้อยมาก ควรมีการสนับสนุนการปลูกป่าชุมชนเพื่อเพิ่ม
พ้ืนที่ป่า และสามารถใช้ประโยชน์ได้ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๑๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๔) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง ประกอบด้วย 
รหัสลุ่ม

น้ํา 
ลุ่มน้ํา โครงการ ความจุ 

ล้าน ลบ.ม. 
พ้ืนที่รับ
ประโยชน์ 

ไร่ 

ราคา
โครงการ 
ล้าน บาท 

สถานะ
โครงการ 

๐๒NE โขง(อีสาน) อ่างฯน้ําเลย ๓๕.๒๙ ๕๙,๕๙๒ ๙๕๔ FS 
๐๔ ชี อ่างฯชีบน ๓๒๕.๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐ FS 
๐๔ ชี อ่างฯบ้านโหล๋น ๓๖.๐๐ ๑๕,๐๐๐ ๔๐๐ FS 
๐๔ ชี อ่างฯลําสะพุง ๓๒.๐๐ ๒๔,๐๐๐ ๑,๑๓๕ DD 

๐๔ ชี อ่างฯห้วยซาง ๑ ๔๖.๑๗ ๒๒,๖๙๕ ๑,๑๐๔ FS 
๐๔ ชี อ่างฯน้ําสุตอนล่าง ๓๕.๓๗ ๓๘,๐๐๐ ๔๓๔ FS 
๐๔ ชี อ่างฯลําพันชาด ๔๗.๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๒๓๘ DD 
๐๔ ชี อ่างฯลํากระจวน ๓๓.๔๕ ๑๕,๐๐๐ ๖๐๐ กําลังก่อสร้าง 
๐๕ มูล อ่างฯลําโดมใหญ่ ๑๑๗.๑๐ ๒๑๒,๕๐๐ ๒๘๗๗ FS 
๐๕ มูล อ่างฯห้วยขยุง ๔๐.๐๐ ๒๐,๐๐๐ ๗๑๐ FS 

  รวม ๗๔๗.๓๘ ๔๗๑,๗๘๗ ๒๐,๔๕๒  

 
 ๕) การจัดการน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา 
  (๑) การจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เช่น เขื่อนลําตะคอง  
เขื่อนลําแซะ เขื่อนลํามูลบน เขื่อนลําพระเพลิง ในลุ่มน้ํามูล เพื่อให้มีการจัดสรรน้ําอย่างเหมาะสมในปี 
น้ําน้อยให้แก่ พ้ืนที่การเกษตร อุปโภคบริโภค และอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม เขื่อนน้ําอูน และเขื่อน 
ห้วยหลวง ในลุ่มน้ําโขง การจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย เช่น เขื่อนอุบลรัตน์ 
เขื่อนลําปาว ในลุ่มน้ําชี 
  (๒) การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาในลุ่มน้ํามูล ได้แก่ โครงการ 
ลําตะคอง โครงการลําพระเพลิง และโครงการมูลบน ในลุ่มน้ําชี ได้แก่ โครงการหนองหวาย และโครงการ 
ลําปาว และในลุ่มน้ําโขง ได้แก่ โครงการห้วยหลวง และโครงการน้ําอูน 
  (๓) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเขื่อนลําตะคอง โดยการเสริมความสูงบานประตูทางระบาย
น้ําล้นอีก ๑.๕๐ เมตร จะเพิ่มความจุอีก ๖๐ ล้าน ลบ.ม.  
  (๔) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเขื่อนลําพระเพลิง โดยเพิ่มความจุอีก ๕๐ ล้าน ลบ.ม. 
  (๕) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเขื่อนลําเชียงไกร โดยเพิ่มความจุอีก ๕ ล้าน ลบ.ม.  
 
 ๖) โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ประกอบด้วย 
  (๑) ปรับปรุงการระบายน้ําแม่น้ําเลย จ.เลย 
  (๒) โครงการระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน จ.นครพนม จ.มุกดาหาร และ จ.หนองคาย 
  (๓) โครงการใช้ระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ําและเตือนภัยลุ่มน้ําชี-มูล 
                
 ๗) โครงการจัดการมลพิษทางน้ํา ควรดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพน้ําดังนี้ 
  ๑. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน 
   ๑) การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด 
   ๒) การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม เช่น เทศบาล
ตําบลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลเมืองชัยภูมิ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๑๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   ๓) ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลตําบลสี
คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
  ๒. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียอุตสาหกรรม 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม 
   ๒) กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 
   ๓) สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการ
ดูแลบํารุงรักษาระบบให้กับผู้ประกอบการ 
  ๓. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียและการดูแล
บํารุงรักษาระบบจากฟาร์มสุกรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้กับผู้ประกอบการ 
   ๒) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
   ๓) ส่งเสริมและสนบัสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในภาคเกษตรกรรม 
 
 ๘) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรดินและการเกษตร มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
  ๑) ส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน เพื่อลดการปลูกข้าวในพื้นที่ที่ไม่
เหมาะสม 
  ๒) ปรับปรุงพันธ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง 
  ๓)  ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ําน้อยในเขตพื้นที่โครงการชลประทาน 
  ๔) ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นทนแล้งใน พ้ืนที่ดินเค็มและพื้นที่ดอนเสี่ยงภัยแล้งปานกลางถึงสูง 
ที่มีปริมาณน้ําฝนมากกว่า ๑,๐๐๐ มม.ต่อปี ประมาณ ๑๕ ล้านไร่ (ร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่การเกษตร) ในเขต
พ้ืนที่ลุ่มน้ํามูลและชี ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ และชัยภูมิ เป็นต้น  
    การปลูกยูคาลิปตัส เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมกระดาษ และการใช้รากของยูคาลิปตัส 
เพื่อเป็นเชื้อเพลิงของโรงไฟฟ้า 
    การปลูกกระถินยักษ์เพื่อใช้เป็นอาหารสัตว์ 
    การปลูกยางพาราในพื้นที่ที่มีปริมาณน้ําฝนสูงกว่า ๑,๖๐๐ มม. ต่อปี ได้แก่ พ้ืนที่
จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือริมแม่น้ําโขง เช่น จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ มุกดาหาร นครพนม 
และหนองคาย เป็นต้น 
  ๕) ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ใน พ้ืนที่ลุ่มเสี่ยงภัยแล้งปานกลางถึงสูง ที่มีปริมาณน้ําฝนมากกว่า 
๑,๐๐๐ มม.ต่อปี ประมาณ ๑๑ ล้านไร่ (ร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่การเกษตร) ในพื้นที่ลุ่มน้ํามูลและชี ได้แก่
จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ขอนแก่น สุรินทร์ ร้อยเอ็ด และหนองบัวลําภู เป็นต้น 
  ๖) ส่งเสริมการทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และจัดหาแหล่งน้ําในไร่นาในพื้นที่ที่ไม่มี
ศักยภาพพัฒนาระบบชลประทาน 
  ๗) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําทุ่งกุลาร้องไห้ ปัญหาของพื้นที่ทั้งจากทรัพยากรดินที่ไม่ค่อย
เหมาะสม ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ํา การพัฒนาจึงต้องทําแบบผสมผสาน ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ํา
ในพื้นที่ การพัฒนาทรัพยากรดิน และการพัฒนาด้านการเกษตร 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๑๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๘.๒.๒.๓ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออก ประกอบด้วย ลุ่มน้ําปราจีนบุรี บางปะกง โตนเลสาบ และ
ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก เป็นลุ่มน้ําที่มีพ้ืนที่การเกษตรเป็นจํานวนมากในลุ่มน้ําบางปะกง และ
ปราจีนบุรี และการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ในลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก ในการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ ได้เสนอแผนงาน/โครงการที่สําคัญตามกลุ่มยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 
   - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน มีการ
แผนงาน/โครงการ พัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กและอ่างเก็บน้ําขนาดกลางในพื้นที่ต่างๆ เช่น อ่างเก็บน้ําคลอง
ปะแกด อ่างเก็บน้ําคลองพะวาใหญ่ อ่างเก็บน้ําคลองหางแมว อ่างเก็บน้ําคลองวังโตนด อ่างเก็บน้ําคลองตา
รอง อ่างเก็บน้ําคลองโสน อ่างเก็บน้ําคลองสะตอ เป็นต้น ชลประทานระบบท่อ การก่อสร้างประตูระบาย
น้ําและฝายน้ําล้น การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ และการสงวนรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น 
   - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา มีแผนงาน/โครงการ การบรรเทา
อุทกภัย มีโครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง การป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง การก่อสร้างประตูระบาย
น้ํา ท่อระบายน้ํา การป้องกัน รวบรวมและบําบัดน้ําเสีย 
   - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน มีการพัฒนาเครือข่ายน้ํา 
เช่น ท่อส่งน้ําดิบห้วยโสมง-กบินทรบุ์รี-ศรีมหาโพธิ์ และการบริหารจัดการน้ําแบบผสมผสาน 
   - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ มีการการพัฒนาองค์กร การ
พัฒนาอาชีพนอกภาคการเกษตร การมีส่วนร่วมการจัดทําทะเบียนแหล่งน้ํา การจัดทําฐานข้อมูล และการ
อบรมให้ความรู้ด้านทรัพยากรน้ํา เป็นต้น 
 

  เป็นกลุ่มลุ่มน้ําที่มีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวโดยเฉพาะในพื้นที่
จังหวัดชลบุรีและระยอง ทําให้มีความต้องการใช้น้ําในภาคอุตสาหกรรม อุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยว
เป็นปริมาณมาก มีความต้องการให้จัดหาแหล่น้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยว โดยมีแผนงาน/
โครงการที่สําคัญ สรุปได้ดังนี้ 
 

 ๑) โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ํา ลํา
ธารที่มีการใช้ประโยชน์ที่ ดินผิดประเภท ให้ได้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่รวม ๕๐๔,๑๘๗.๕๐ ไร่ 
ประกอบด้วย 

ตร .ก ม .  ไร

๑ ป ร า จีน บุ รี ๓ ๕ ๗ .๔ ๑ ๒ ๒๓ ,๓ ๘๑ .๒๕

๒ บา ง ป ะก ง ๙ ๙ .๙๕ ๖๒ ,๔ ๖ ๘ .๗ ๕

๓ โต น เล ส าบ ๕ ๙ .๘๓ ๓๗ ,๓ ๙๓ .๗ ๕

๔ ชายฝ ง ท ะ เล ต ะวั น อ อก ๒๘ ๙ .๕๑ ๑๘๐ ,๙๔๓ .๗ ๕

ร วม พื้ น ที่ ฟ น ฟู ป าไม บ ริเวณ พื้ น ที่ ตน น้ํา ทั้ งห มด ๘ ๐๖ .๗๐ ๕๐๔ ,๑๘๗ .๕๐

ลุ ม น้ํ า
 พื้ น ที่ฟ น ฟู ป า

ลํา ดั บ ที่

 

 ๒) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา  
 

  (๑)  พื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง  
   การพัฒนาโครงการและระบบเครือข่ายน้ํา มีดังนี้ 
   -  โครงการผันน้ําคลองวังโตนด-อ่างเก็บน้ําประแสร์ ผันน้ํา ๓๕ ล้าน ลบ.ม. / ปี 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๑๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   -  โครงการผันน้ําจากสระเก็บน้ําทับมา   ผันน้ํา ๑๐ ล้าน ลบ.ม. / ปี 
   -  แหล่งน้ําขนาดเล็ก     ผันน้ํา ๑๓ ล้าน ลบ.ม. / ปี 
    
  (๒)  พื้นที่จังหวัดจันทบุรี จัดแผนในการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาด
กลาง ตามลําดับความสําคัญของการใช้น้ําในพื้นที่ต่างๆ โดยพัฒนาโครงการต่างๆ ดังนี้ 
 

รหัสลุ่ม
น้ํา 

ลุ่มน้ํา โครงการ ความจุ 
ล้าน ลบ.ม. 

พ้ืนที่รับ
ประโยชน์ 

ไร่ 

ราคา
โครงการ 
ล้าน บาท 

สถานะ
โครงการ 

๑๘ ชายฝั่งทะเลตะวนัออก อ่างฯคลองปะแกด ๖๐.๒๖ ๒๒,๓๐๐ ๑,๙๙๗ กําลังก่อสร้าง 
๑๘ ชายฝั่งทะเลตะวนัออก อ่างฯคลองพะวาใหญ่ ๖๘.๑๐ ๑๒,๗๐๐ ๑,๐๓๙ FS 
๑๘ ชายฝั่งทะเลตะวนัออก อ่างฯคลองหางแมว ๘๐.๗๐ ๒๕,๐๐๐ ๑,๓๖๘ FS 
๑๘ ชายฝั่งทะเลตะวนัออก อ่างฯคลองวังโตนด ๗๙.๙๐ ๒๔,๐๐๐ ๕๕๕ FS 

๑๘ ชายฝั่งทะเลตะวนัออก อ่างฯคลองตารอง ๔๔.๑๐ ๒๖,๐๐๐ ๑,๓๔๙ FS 
  รวม ๓๓๓.๐๖ ๑๑๐,๐๐๐ ๖,๓๐๘  

 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําในเขตจังหวัดจันทบุรีในระยะแรกควรเร่งดําเนินการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บ
น้ําคลองวังโตนด เพื่อสร้างความเช่ือมั่นว่าถ้าก่อสร้างโครงการผันน้ําจากคลองวังโตนดไปอ่างเก็บน้ําประ
แสร์แล้วจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้น้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําคลองวังโตนด 
 

  (๓) พื้นที่จังหวัดตราด  มีปัญหาการขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตร ในฤดูแล้ง และปัญหาการ
ขาดแคลนน้ําเพื่อการท่องเที่ยวบนเกาะช้างในอนาคต แนวทางแก้ไขคือการพัฒนาโครงการอ่างเก็บน้ําที่มี
ศักยภาพเพิ่มเติม เช่น 
   - อ่างเก็บน้ําห้วยสะตอ และอ่างเก็บน้ําคลองโสน มีความจุอ่างเก็บน้ํา ๓๕ และ ๖๕ 
ล้าน ลบ.ม. ตามลําดับ 
   - อ่างเก็บน้ําคลองพร้าวและอ่างเก็บน้ําคลองหาดทรายแดงบนเกาะช้าง ความจุรวมกัน 
๒.๕๓ ล้าน ลบ.ม. เป็นทางเลือกการจัดหาน้ํา เพื่อการท่องเที่ยวบนเกาะช้าง 
   - การเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ําเขาระกํา เพื่อการใช้น้ําในพื้นที่จังหวัดตราด 
   

  (๔) ลุ่มน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางที่
เสนอแนะดังนี้ 
รหัสลุ่ม

น้ํา 
ลุ่มน้ํา โครงการ ความจุ 

ล้าน ลบ.ม. 
พ้ืนที่รับ
ประโยชน์ 

ไร่ 

ราคา
โครงการ 
ล้าน บาท 

สถานะ
โครงการ 

๑๕ ปราจีนบุร ี อ่างฯคลองพระสทงึ ๖๕.๐๐ ๔๐,๖๔๐ ๑,๙๔๘ FS 

๑๖ บางปะกง อ่างฯคลองมะเดื่อ ๘๕.๔๐ ๖๗,๔๐๐ ๓,๑๐๗ FS 
  รวม ๑๕๐.๔๐ ๑๐๘,๐๔๐ ๕,๐๕๕  

   
 ๓) โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ประกอบด้วย 
  (๑) โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองจันทบุรี โดยการผันน้ําหลาก ที่ดําเนินการโดยกรมชลประทาน 
  (๒) โครงการจัดทําผังนโยบายการใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมในลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๑๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๔) โครงการจัดการมลพิษทางน้ํา ควรดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพน้ําดังนี้ 
  ๑. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน 
   ๑) การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด 
   ๒) การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสียและปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม เช่น เมืองพัทยา 
เทศบาลตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
   ๓) ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
  ๒. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียอุตสาหกรรม 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม 
   ๒) กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบ 
การอุตสาหกรรม 
   ๓) สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการ
ดูแลบํารุงรักษาระบบให้กับผู้ประกอบการ 
  ๓. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการดูแล
บํารุงรักษาระบบจากฟาร์มสุกร และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้กับผู้ประกอบการ 
   ๒) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
   ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในภาคเกษตรกรรม 
 ๕) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรดินและการเกษตร มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
  ๑. จัดการและควบคุมการใช้ประโยชน์ พ้ืนที่การเกษตร เช่น การปลูกพืชเศรษฐกิจ 
ใช้น้ําน้อยในฤดูแล้ง การปลูกไม้เศรษฐกิจใช้น้ําน้อย เป็นต้น  
  ๒. การปรับปรุงดินเปรี้ยวในพื้นที่ลุ่มน้ํานครนายก 
 
 ๘.๒.๒.๔ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันตก ประกอบด้วย ลุ่มน้ําแม่กลอง เพชรบุรี และชายฝั่งทะเล
ตะวันตก เป็นลุ่มน้ําที่มีการใช้น้ําด้านการเกษตรมากในลุ่มน้ําแม่กลอง และเพชรบุรี แต่มีข้อจํากัดด้าน
สภาพภูมิประเทศในการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ และการพัฒนาอุตสาหกรรมในลุ่มน้ําชายฝั่งทะเล
ตะวันตก ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ได้เสนอแผนงาน/โครงการที่สําคัญตามกลุ่มยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน ประกอบด้วย 
การก่อสร้างสถานีสูบน้ําด้วยไฟฟ้า ระบบส่งน้ํา ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กและขนาดกลางและก่อสร้าง
ฝายทดน้ํา การเพิ่มความจุอ่างเก็บน้ํา การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการชลประทาน การปรับปรุงแหล่งน้ํา
ธรรมชาติ และการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ต้นน้ํา เป็นต้น 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา มีแผนงาน/โครงการการบรรเทาอุทกภัย มี
โครงการป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง การป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมือง การป้องกัน รวบรวมและบําบัดน้ํา
เสีย 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน เป็นการพัฒนาเครือข่ายน้ํา 
คือ การผันน้ําจากลุ่มน้ําแม่กลองมาช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรในลุ่มน้ําท่าจีนเขตจังหวัดกาญจนบุรี และการ
เพิ่มมูลค่าน้ํา เช่น โรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อนกรมชลประทาน และการผันน้ําภายในลุ่มน้ํา 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๑๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ มีแผนงานการมีส่วนร่วมในการ
จัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ เพื่อการใช้น้ําท้ายเขื่อนแม่กลอง การ
อบรมให้ความรู้ระบบประปา การบริหารจัดการน้ํา การจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรน้ําและการจัดทํา
ฐานข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษ 
 
  ปัจจุบันในลุ่มน้ําแม่กลอง มีปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในลุ่มน้ําสาขาลําภาชี และลุ่ม
น้ําสาขาลําตะเพิน ที่ไม่มีแหล่งเก็บน้ําในลุ่มน้ํา ส่วนลุ่มน้ําเพชรบุรี และลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลภาคตะวันตก มี
การขยายตัวด้านท่องเที่ยว และยังมีการขาดแคลนน้ําภาคเกษตรในบางพื้นที่ขาดแหล่งเก็บกักน้ํา พ้ืนที่บาง
สะพานที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมก็ประสบปัญหาน้ําในด้านอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม ในการแก้ไข
ปัญหาทรัพยากรน้ําในพื้นที่ จึงได้เสนอแผนงาน/โครงการต่างๆ ดังนี้ 
 
 ๑) โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ํา ลํา
ธารที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท ให้ได้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่รวม ๙๐๗,๗๓๑.๒๕ ไร่ โดยเฉพาะ
ในลุ่มน้ําแมกลอง ประกอบด้วย 
 

ตร.กม .  ไร

๑ แม กลอง ๑ ,๒๔๒ .๓๑ ๗๗๖ ,๔๔๓ .๗๕

๒ เพชรบุรี ๓๘ .๙๓ ๒๔ ,๓๓๑.๒๕

๓ ชายฝ งทะเลตะวัน ตก ๑๗๑ .๑๓ ๑๐๖ ,๙๕๖.๒๕

รวมพื้น ท่ีฟนฟู ป าไม บ ริเวณ พื้น ท่ีตน น้ําท้ั งหมด ๑ ,๔๕๒ .๓๗ ๙๐๗ ,๗๓๑ .๒๕

ลุมน้ํา
 พื้น ท่ีฟนฟูป า

ลํา ดับ ท่ี

 
 ๒) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กในพื้นที่ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันตก มี
โครงการที่เสนอแนะ ประกอบด้วย  

อ่างเก็บน้ํา จังหวัด ความจุ 
  (ล้าน ลบ.ม.) 

ห้วยผาก เพชรบุรี ๒๗.๕ 
คลองกุย ๒ ประจวบคีรีขันธ ์ ๑๒.๖๗ 
บ้านไทรทอง ประจวบคีรีขันธ ์ ๑๓.๒๙ 
คลองลอย ประจวบคีรีขันธ ์ ๑๗.๔๖ 

 รวม ๗๐.๙๒ 

 
 ๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กในลุ่มน้ําสาขาลําตะเพินและ 
ลุ่มน้ําสาขาลําภาชีในลุ่มน้ําแม่กลอง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ําและฝายขนาดเล็กเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก
ในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่กลอง ไม่มีศักยภาพการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ 
 ๔) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา 
  (๑) การวางแผนการจัดการน้ําอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ  
  (๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ําอ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนปราณบุรี 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๑๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  (๓) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจาน โดยการเสริมอาคารระบายน้ําล้น ๑.๕๐ 
เมตร จะเพิ่มความจุได้อีก ๗๐ ล้าน ลบ.ม. 
  (๔) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี โดยการปรับปรุงอาคารระบายน้ําล้นให้สูงขึ้น 
กว่าเดิม ๑.๙๐ เมตร(เพิ่มระดับเก็บกักปกติจากเดิม ๕๖.๑ ม.รทก. เป็น ๕๘.๐ ม.รทก. ซึ่งปัจจุบันระดับ
ทางระบายน้ําฉุกเฉินอยู่ที่ ๕๗.๕๐ ม.รทก.) จะเพิ่มความจุได้อีก ๖๖ ล้าน ลบ.ม. 
  (๕) โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี และปราณบุรี
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 ๕) โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ประกอบด้วย 
  (๑) โครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่อําเภอบางสะพาน สายที่ ๑ 
(กําเนิดนพคุณ-แม่รําพึง-ร่อนทอง) 
  (๒) โครงการศึกษาวางระบบและติดต้ังระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ําและเตือนภัยลุ่มน้ํา
ปราณบุรี 
  (๓) โครงการบริหารจัดการน้ําและบรรเทาอุทกภัยลุ่มน้ําสาขาลําภาชี 
  (๔) โครงการวางระบบและติดต้ังระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ําและเตือนภยัลุ่มน้ําแม่กลอง 
  (๕) โครงการปรับปรุงการระบายน้ําโครงการชลประทานเพชรบุรี 
 
 ๖) โครงการจัดการมลพิษทางน้ํา ควรดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพน้ําดังนี้ 
  ๑. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน 
   ๑) การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด 
   ๒) การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม เช่น เทศบาล
เมืองราชบุรี  เป็นต้น 
   ๓) ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 
  ๒. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียอุตสาหกรรม 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม 
   ๒) กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 
   ๓) สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการ
ดูแลบํารุงรักษาระบบให้กับผู้ประกอบการ 
  ๓. มาตรการแก้ไขปญัหาน้ําเสียเกษตรกรรม 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียและการดูแล
บํารุงรักษาระบบจากฟาร์มสุกรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้กับผู้ประกอบการ 
   ๒) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
   ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในภาคเกษตรกรรม 
 ๗) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรดินและการเกษตร มีแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
  ๑. การกําหนดพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก และเกษตรอุตสาหกรรม ในโครงการ 
ชลประทานแม่กลองใหญ่ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๑๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ๒. การจัดการควบคุมพ้ืนที่การเกษตร การปลูกไม้ยืนต้น ในลุ่มน้ําสาขาลําภาชี และลุ่มน้ําสาขา
ลําตะเพินเป็นต้น 
 

 ๘.๒.๒.๕ กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ํา
ปัตตานีลุ่มน้ําตาปี และลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ในการจัดทําแผนปฏิบัติการ ได้เสนอแผนงาน/โครงการ ตาม
กลุ่มยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน ประกอบด้วย 
การก่อสร้างระบบประปา การก่อสร้างระบบชลประทาน การปรับปรุงระบบชลประทาน การก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก การอนุรักษ์พ้ืนที่พรุ  
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา มีแผนงาน/โครงการการ การบรรเทาอุทกภัย
พ้ืนที่ชุมชนเมือง การเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของแหล่งท่องเที่ยวขนาด
ใหญ่ และการปลูกป่าทดแทนบริเวณป่าเสื่อมโทรม นอกจากนี้ในพื้นที่ลุ่มน้ํามีศักยภาพในการก่อสร้างอ่าง
เก็บน้ําขนาดใหญ่ เช่น เขื่อนท่าแซะ และเขื่อนรับร่อ ในลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก การพัฒนาอ่างเก็บน้ําใน
พ้ืนที่แหล่งท่องเที่ยว เกาะสมุย เกาะพะงันและเกาะเต่า เป็นต้น 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน มีการพัฒนาโครงข่ายน้ําใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ําและการพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อนกรมชลประทาน 
  - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ มีการพัฒนาองค์กรและการ
พัฒนาระบบข้อมูลเครือข่ายสารสนเทศ เป็นต้น 
 

 เป็นกลุ่มลุ่มน้ําที่มีปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํามากในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ลุ่มน้ําตาปี ลุ่ม
น้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก และลุ่มน้ําปัตตานี มีปัญหาการขาดแคลนน้ําภาคการเกษตร โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง
ในพื้นที่ขาดแหล่งเก็บกักน้ํา ในอนาคตมีแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และสุ
ราษฎร์ธานี ซึ่งจะทําให้มีการใช้น้ําภาคอุตสาหกรรมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้มีการขยายตัวด้านการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่า ทําให้มีการใช้น้ําอุปโภคบริโภค และการท่องเที่ยวเป็นปริมาณ
มาก ในขณะที่ปัจจุบันมีปริมาณนํ้าเก็บกักเพื่อทําน้ําประปามีจํากัด ทําให้มีปัญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่ 
ดังนั้นจึงได้มีการเสนอแผนงาน/โครงการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 
 

 ๑) โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ํา ลํา
ธารที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท ให้ได้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่รวม ๑.๘๘ ล้านไร่ โดยเฉพาะใน
ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบด้วย 

ตร .กม .  ไร

๑ ภ าคใต ฝ งต ะ วัน อ อก ๑ ,๗ ๕ ๓ .๒ ๙ ๑ ,๐ ๙๕ ,๘ ๐๖ .๒ ๕

๒ ต าป ๕๙ ๐ .๐ ๙ ๓ ๖ ๘ ,๘ ๐๖ .๒ ๕

๓ ทะเล ส าบส ง ขล า ๔ ๐ ๔ .๑๐ ๒๕ ๒ ,๕ ๖๒ .๕ ๐

๔ ป ตต านี ๒ ๖ ๑ .๖ ๔ ๑ ๖ ๓ ,๕ ๒๕ .๐ ๐

ร วม พื้ น ที่ ฟ น ฟู ปา ไม บ ริ เวณ พื้ น ที่ต น น้ํ า ทั้ งหม ด ๓ ,๐๐๙ .๑ ๒ ๑ ,๘๘ ๐ ,๗๐๐ .๐๐

ลุ ม น้ํ า
 พื้ น ที่ ฟ น ฟู ป า

ลํ า ดับ ที่

 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๒๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๒) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ํา เป็นการลดการชะล้างพังทลายของดิน และลดความเสี่ยงการเกิด
ดินถล่มและน้ําท่วมฉับพลัน ในพื้นที่การเกษตรบนที่ลาดชัน  
 

๓) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง ประกอบด้วย 
รหัสลุ่ม

น้ํา 
ลุ่มน้ํา โครงการ ความจุ 

ล้าน ลบ.ม. 
พ้ืนที่รับ
ประโยชน์ 

ไร่ 

ราคา
โครงการ 
ล้าน บาท 

สถานะ
โครงการ 

๒๑ ภาคใต้ฝั่งตะวนัออก อ่างฯคลองกลาย ๖๒.๐๐ ๒๔,๕๐๐ ๔,๘๓๖ DD 
๒๑ ภาคใต้ฝั่งตะวนัออก อ่างฯคลองลาไม ๕๑.๐๐ ๓๕,๐๐๐ ๘๖๙ FS 
๒๑ ภาคใต้ฝั่งตะวนัออก อ่างฯคลองวังหีบ ๒๐.๑๐ ๑๓,๐๑๔ ๖๕๐ DD 
๒๑ ภาคใต้ฝั่งตะวนัออก อ่างฯคลองท่าทอง ๕๒.๒๐ ๕๗,๐๐๐ ๔๐๐ FS 
๒๓ ทะเลสาบสงขลา อ่างฯคลองหัวช้าง อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ 
๓๐.๐๐ ๑๐๓,๓๐๐ ๘๔๐ FS 

  รวม ๒๑๕.๓๐ ๒๓๒,๘๑๔ ๗,๕๙๕  

 
 ๔) การบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา 
  (๑) โครงการพัฒนาแหล่งน้ําในพื้นที่อําเภอเกาะสมุย เกาะพงัน และเกาะเต่าเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการท่องเที่ยว 
  (๒) โครงการอนุรักษ์พ้ืนที่พรุควนเคร็ง โดยการพัฒนาระบบควบคุมระดับน้ําในพื้นที่พรุให้
เหมาะสมกับระบบนิเวศ 
  (๓) การปรับปรุงระบบชลประทาน เช่น โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามูโนะ โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาลุ่มน้ําบางนรา โครงการชลประทานพรุบาเจาะ-ไม้แก่น เป็นต้น 
  (๔) โครงการพัฒนาลุ่มน้ําสายบุรีตอนล่าง โดยการก่อสร้างอาคารหัวงาน สถานีสูบน้ํา พร้อม
ระบบชลประทาน 
  (๕) โครงการสูบน้ําจากแม่น้ําตาปี เพื่อสนับสนุนพื้นที่การเกษตรและอุตสาหกรรมภาคใต้ 
 
 ๕) โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ประกอบด้วย 
  (๑) โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองสงขลา(ระยะกลางและระยะยาว) 
  (๒) โครงการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยนครหาดใหญ่  
  (๓) โครงการระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน 
   - จังหวัดยะลา 
   - จังหวัดชุมพร 
   - จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
   - จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ 
  (๔) โครงการวางระบบและติดต้ังระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ําและเตือนภัยลุ่มน้ําปากพนัง 
และลุ่มน้ําปัตตานี  
  (๕) การจัดทําผังนโยบายการใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วม ได้แก่ ลุ่มน้ําตาปี ลุ่มน้ําท่าตะเภา 
และคลองท่าแซะ ลุ่มน้ําคลองท่าดี ลุ่มน้ําคลองอู่ตะเภา และลุ่มน้ําปัตตานี 
  (๖) การปรับปรุงการระบายน้ําตามแนวถนนรอบเกาะสมุย 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๒๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๖) โครงการจัดการมลพิษทางน้ํา ควรดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพน้ําดังนี้ 
  ๑. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน 
   ๑) การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด 
   ๒) การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
   ๓) ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน 
  ๒. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียอุตสาหกรรม 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในโรงงานอุตสาหกรรมใน 
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การประมง และยางพารา 
   ๒) กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม 
   ๓) สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการ
ดูแลบํารุงรักษาระบบให้กับผู้ประกอบการ 
  ๓. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม 
   ๑) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
   ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในภาคเกษตรกรรม 
 
 ๗) โครงการด้านการจัดการทรัพยากรดินและการเกษตร ควรดําเนินการจัดการและควบคุมการ
ใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ลุ่มน้ําต่างๆ โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา  
 
 ๘.๒.๒.๖ ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก เป็นลุ่มน้ําที่เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ ใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการ ได้จัดกลุ่มแผนงาน/โครงการในแผนปฏิบัติการ ตามกลุ่มยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 
 - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน ประกอบด้วย 
แผนงาน/โครงการส่วนใหญ่ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดเล็ก ฝายและทํานบดินเพื่อการ
เก็บกักน้ํา เป็นต้น 
 - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาและใช้ประโยชน์แหล่งน้ําร่วมกัน เป็นแผนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
และการพัฒนาโครงการไฟฟ้าพลังน้ําขนาดเล็กท้ายเขื่อนกรมชลประทาน 
 - กลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ เป็นแผนการบริหารจัดการลุ่มน้ําย่อย 
 
 เป็ นลุ่ มน้ํ าที่ มี ฝนตก เป็ นปริ ม าณเฉลี่ ย สู ง  ดั งนั้ น จึ งมี ปัญหาการขาดแคลนน้ํ าค่ อน 
ข้างน้อย ยกเว้นในพื้นที่เป็นแหล่งน้ําท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ และสตูล เป็นต้น 
โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต มีแหล่งน้ําเพื่อทําน้ําประปามีปริมาณจํากัด จําเป็นต้องมีการจัดหาโดยการ
ผันน้ําจากจังหวัดพังงามาใช้เพื่อสนองความต้องการน้ําอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว โดยได้เสนอ
แผนงาน/โครงการ ในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกดังนี้ 
 
 ๑) โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา เป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณพื้นที่ต้นน้ํา ลํา
ธารที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินผิดประเภท ให้ได้ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของพื้นที่รวม ๗๑๓,๕๑๘.๗๕ ไร่  
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๒๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๒) โครงการอนุรักษ์ดินและน้ํา เป็นการลดการชะล้างพังทลายของดิน และลดความเสี่ยงการเกิด
ดินถล่มและน้ําท่วมฉับพลัน ในพื้นที่การเกษตรบนที่ลาดชัน  
  
 ๓) การบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา ได้แก่ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองกะทะ 
จ.ภูเก็ต และอ่างเก็บน้ําคลองแห้ง จ.กระบี่ การปรับปรุงขุมเหมืองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและกระบี่ เพื่อการ
จัดหาน้ําอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 
 
 ๔) โครงการเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุน ได้แก่  โครงการผันน้ําจากอ่างเก็บน้ําในจังหวัดพังงาไป
จังหวัดภูเก็ตเพิ่มเติม ในกรณีที่มีแนวโน้มการขาดแคลนน้ําในอนาคต 
 
 ๕) โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม ประกอบด้วย 
  (๑) โครงการพัฒนาลุ่มน้ําตรัง-ปะเหลียน ในส่วนของป้องกันอุทกภัยลุ่มน้ําตรังและปะเหลียน 
  (๒) โครงการป้องกันอุทกภัยแม่น้ําตรังตอนบนบริเวณอําเภอทุ่งสง 
  (๓) โครงการจัดทําผังนโยบายการใช้ที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมลุ่มน้ําตะกั่วป่าและลุ่มน้ําตรัง 
  (๔) ก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองตรัง เมืองตะกั่วป่าและท้ายเหมือง จ.พังงา 
  (๕) โครงการวางระบบและติดต้ังระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ําและเตือนภัยลุ่มน้ําตรัง-ปะ
เหลียน 
 
 ๖) โครงการจัดการมลพิษทางน้ํา ควรดําเนินการบริหารจัดการคุณภาพน้ําดังนี้ 
  ๑. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน 
   ๑) การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่
กระจายตัว 
   ๒) การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม เช่น เกาะพีพี 
จังหวัดกระบี่ 
   ๓) ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลกมลาและ
เทศบาลตําบลเชิงทะเล จังหวัดภูเก็ต 
  ๒. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียอุตสาหกรรม 
   ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม ใน 
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การประมงและยางพารา 
   ๒) กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขต
ประกอบการอตุสาหกรรม 
   ๓) สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการ
ดูแลบํารุงรักษาระบบให้กับผู้ประกอบการ 
  ๓. มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม 
   ๑) ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
   ๒) ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในภาคเกษตรกรรม 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๒๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๘.๓ เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปีและ ๒๐ ปี 
 

 จากแผนงาน/โครงการระดับลุ่มน้ํา มีเงินลงทุนรวมทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ําในระยะเวลา ๒๐ ปีเท่ากับ 
๑,๑๐๙,๑๖๓ ล้านบาท โดยเป็นกรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี เป็นเงินลงทุน ๓๑๘,๕๒๓ ล้านบาท ดังแสดงใน
ตารางที่ ๘.๓-๑ ถึงตารางที่ ๘.๓-๗ 
 

ตารางที่ ๘.๓-๑  เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ 
 

 
๘.๔ สรุป 
 
 แผนการจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบใน ๒๐ ปี ได้ความจุอ่างเก็บน้ํา ๖,๗๘๑.๓๙ ล้าน ลบ.
ม. และปริมาณน้ําผัน ๘,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. ทําให้เพิ่มพ้ืนที่ชลประทานได้ ๙,๒๓๖,๑๔๖ ไร่ 
 
 กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี ได้ความจุอ่างเก็บน้ํา ๓,๐๘๘.๑๕ ล้าน ลบ.ม. ทําให้เพิ่มพ้ืนที่
ชลประทานได้  ๑,๘๕๔,๔๘๕ ไร่ 
 

ลําดับที ่ กลุ่มลุ่มน้าํ 
วงเงิน (ล้านบาท) 

๒๐ ป ี ๕ ปี 

๑ กลุ่มลุม่น้ําภาคเหนือและภาคกลาง ๖๕๙,๔๐๖ ๒๒๗,๓๖๙ 

๒ กลุ่มลุม่น้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓๐๔,๔๘๙ ๓๓,๓๓๓ 

๓ กลุ่มลุม่น้ําภาคตะวันออก ๕๓,๕๒๒ ๒๒,๘๗๖ 

๔ กลุ่มลุม่น้ําภาคตะวันตก ๑๕,๓๓๐ ๗,๐๐๔ 

๕ กลุ่มลุม่น้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๕๗,๙๗๒ ๒๒,๖๑๙ 

๖ กลุ่มลุม่น้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๑๘,๔๔๔ ๕,๓๒๒ 

รวม ๑,๑๐๙,๑๖๓ ๓๑๘,๕๒๓ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๒๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่  ๘.๓-๒ เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง 

ลําดับท่ี รายการ ลุ่มนํ้า วงเงิน วงเงิน
รวม ระยะ 5 ปี

๑ การรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ําพื้นที่
แหล่งน้ํา และประหยัดการใช้น้ํา

ทุกลุ่มน้ํา ๔๔๐ ๑๑๐

๒ การรณรงค์ให้ประชาชนดูแลป้องกันการบุกรุกแม่น้ํา ลําคลอง แหล่งเก็บกักน้ํา และการ
รักษาคุณภาพน้ํา โดยเฉพาะพื้นท่ีเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา

ทุกลุ่มน้ํา ๑,๑๐๐ ๒๗๕

๓ การอนุรักษ์ฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ําลําธาร ทุกลุ่มน้ํา ๑๑,๐๐๐ ๒,๗๕๐
๔ การขุดลอกปรับปรุงแม่น้ํา ลําคลอง ลําห้วยเพ่ือการระบายน้ําและการปรับปรุงแหล่งน้ํา

ธรรมชาติเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา
ทุกลุ่มน้ํา ๖๖๐ ๑๖๕

๕ การลดความสูญเสียในระบบจัดส่งน้ําประปา ทุกลุ่มน้ํา ๑,๑๐๐ ๒๗๕
๖ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส่งน้ําชลประทาน ทุกลุ่มน้ํา ๑๑,๐๐๐ ๒,๗๕๐
๗ การจัดทําโซนนิ่งพื้นท่ีการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นท่ีเขตชลประทาน เพ่ือสามารถกําหนด

และควบคุมการใช้น้ําดา้นเกษตรได้อย่างเหมาะสม
ทุกลุ่มน้ํา ๒,๒๐๐ ๕๕๐

๘ การจัดทําผังการใช้ท่ีดิน/ผังเมือง ทุกลุ่มน้ํา ๖,๖๐๐ ๑,๖๕๐
๙ การปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางให้คํานึงถึงทั้ง

การบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยสามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์
ทุกลุ่มน้ํา ๑,๑๐๐ ๒๗๕

๑๐ การปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการน้ําในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพื่อวาง
แผนการเพาะปลูกและการจัดสรรน้ําในกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําต้นทุน

ทุกลุ่มน้ํา ๑,๑๐๐ ๒๗๕

๑๑ การพัฒนาหลักเกณฑ์และกลไกในการแลกเปลี่ยนโควต้าการใช้น้ําระหว่างภาคการเกษตร
ภาคท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรม

ทุกลุ่มน้ํา ๑,๑๐๐ ๒๗๕

๑๑ การคาดการณ์และเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ทุกลุ่มน้ํา ๑,๑๐๐ ๒๗๕
๑๒ โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา

- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําสาละวิน สาละวิน ๒,๓๕๐ ๔๗๐
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําโขง (เหนือ) โขง (เหนือ) ๑,๐๐๑ ๒๐๐
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํากก กก ๙๒๗ ๑๘๕
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําปิง ปิง ๒,๑๐๔ ๔๒๑
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําวัง วัง ๒,๒๔๔ ๔๔๙
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํายม ยม ๒,๒๑๑ ๔๔๒
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําน่าน น่าน ๖,๐๘๓ ๑,๒๑๗
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําเจ้าพระยา เจ้าพระยา ๗๐ ๑๔
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําสะแกกรัง สะแกกรัง ๑๕๐ ๓๐
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําป่าสัก ปา่สัก ๑,๔๙๐ ๒๙๘
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําท่าจีน ท่าจีน ๒๕๒ ๕๐

๑๓ โครงการอนุรักษ์ดินและน้ํา
- โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําโขง (เหนือ) โขง (เหนือ) ๑๐๐ ๒๕
- โครงการอนุรักษ์ดินและน้ํากก กก ๑๐๐ ๒๕
- โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําปิง ปิง ๑๐๐ ๒๕
- โครงการอนุรักษ์ดินและน้ํายม ยม ๑๐๐ ๒๕
- โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําน่าน น่าน ๑๐๐ ๒๕
- โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําป่าสัก ป่าสัก ๑๐๐ ๒๕

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๒๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่  ๘.๓-๒ เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง  (ต่อ)

ลําดับที่ รายการ ลุ่มน้ํา วงเงิน วงเงิน
รวม ระยะ 5 ปี

๑๔ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง
๑๔.๑ อา่งเก็บน้ําเขื่อนปายตอนบน สาละวิน ๑,๐๔๙ ๑,๐๔๙
๑๔.๒ อา่งเก็บน้ํายวม สาละวิน ๙๖๐
๑๔.๓ อา่งเก็บน้ําเขื่อนแม่ละเมา สาละวิน ๑,๑๐๐
๑๔.๔ อา่งเก็บน้ําแม่นาวาง กก ๖๑๕
๑๔.๕ อา่งเก็บน้ําแม่เจดีย์ (ดอยจู) กก ๖๗๖
๑๔.๖ อา่งเก็บน้ําแม่ปูนหลวง กก ๘๕๖
๑๔.๗ อา่งเก็บน้ํายางมิ้น กก ๖๙๐
๑๔.๘ อา่งเก็บน้ําแม่คํา (แม่จัน) กก ๗๘๐
๑๔.๙ อา่งเก็บน้ําห้วยตั้ง ปิง ๒๗๓ ๒๗๓
๑๔.๑๐ อา่งเก็บน้ําห้วยฉลอม ปิง ๑๘๗ ๑๘๗
๑๔.๑๑ อา่งเก็บน้ําแม่สะป๊วด ปิง ๑๕๓ ๑๕๓
๑๔.๑๒ อา่งเก็บน้ําแม่ท้อ ปิง ๗๒๐ ๗๒๐
๑๔.๑๓ อา่งเก็บน้ําคลองไพร(พระราชดําริ) ปิง ๒๘๐ ๒๘๐
๑๔.๑๔ อา่งเก็บน้ําแม่แจ่ม ปิง ๒,๓๕๒ ๒,๓๕๒
๑๔.๑๕ เขื่อนแม่นึง วัง ๔๗๐
๑๔.๑๖ อา่งเก็บน้ําแม่สอย วัง ๑๕๖
๑๔.๑๗ อา่งเก็บน้ําแม่ปาน วัง ๒๒๖
๑๔.๑๘ อา่งเก็บน้ําแม่ฟ้า วัง ๓๓๕ ๓๓๕
๑๔.๑๙ อา่งเก็บน้ําแม่จาง (บ้านลู่) วัง ๒๕๒
๑๔.๒๐ อา่งเก็บน้ําแม่พริก (ผาวิ่งชู้) วัง ๕๐๑ ๕๐๑
๑๔.๒๑ อา่งเก็บน้ํายมและน้ํายมตอนบน ยม ๑๔,๔๔๕ ๑๔,๔๔๕
๑๔.๒๒ อา่งเก็บน้ําน้ําปี้ ยม ๓๓๐ ๓๓๐
๑๔.๒๓ อา่งเก็บน้ําห้วยไร่ ยม ๑๓๘
๑๔.๒๔ อา่งเก็บน้ําห้วยแม่ก๋อน ยม ๖๐๐
๑๔.๒๕ อา่งเก็บน้ําห้วยรู ยม ๒๘๔ ๒๘๔
๑๔.๒๖ อา่งเก็บน้ําแม่ตีบ(วังแดง) ยม ๓๕๐
๑๔.๒๗ อา่งเก็บน้ําห้วยโป่งผาก ยม ๔๐๑
๑๔.๒๘ อา่งเก็บน้ําน้ํางิม ยม ๓๘๑ ๓๘๑
๑๔.๒๙ อา่งเก็บน้ําห้วยแม่ถันน้อย(อา่งเด่นจี้) ยม ๒๒๐
๑๔.๓๐ อา่งเก็บน้ําน้ําเข็ก น่าน ๑,๖๗๐
๑๔.๓๑ อา่งเก็บน้ําห้วยพริกขิง น่าน ๒๙๖ ๒๙๖
๑๔.๓๒ อา่งเก็บน้ําห้วยระเบย น่าน ๗๖๒
๑๔.๓๓ อา่งเก็บน้ําคลองชมพู น่าน ๑,๙๗๐ ๑,๙๗๐
๑๔.๓๔ อา่งเก็บน้ําน้ําปาด (ภูวังผา) น่าน ๖๒๔ ๖๒๔
๑๔.๓๕ อา่งเก็บน้ําห้วยพังงา น่าน ๒๖๙
๑๔.๓๖ อา่งเก็บน้ําน้ําริม(พระราชดําริ) น่าน ๙๓
๑๔.๓๗ อา่งเก็บน้ําห้วยออมสิงห์ น่าน ๑๑๙
๑๔.๓๘ เขื่อนแม่วงก์ สะแกกรัง ๙,๗๔๙
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๑๔.๓๙ อา่งเก็บน้ําห้วยระบํา สะแกกรัง ๒๐๙
๑๔.๔๐ อา่งเก็บน้ําห้วยท่าพล ป่าสัก ๓๖๙ ๓๖๙
๑๔.๔๑ อา่งเก็บน้ําห้วยน้ําขุนน้อย ป่าสัก ๕๐๗ ๕๐๗
๑๔.๔๒ อา่งเก็บน้ําห้วยน้ําเฮีย๊ะ ป่าสัก ๔๑๒
๑๔.๔๓ อา่งเก็บน้ําคลองน้ําทิน ป่าสัก ๕๒๕
๑๔.๔๔ อา่งเขาพังเหย ป่าสัก ๕๑๙ ๕๑๙
๑๔.๔๕ อา่งเก็บน้ําห้วยหนองโรง ท่าจีน ๕๖๙ ๕๖๙
๑๔.๔๖ อา่งเก็บน้ําพุปลาก้าง(ขยาย) ท่าจีน ๑,๒๗๖
๑๕ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ํา

 - การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการชลประทานเจ้าพระยาทั้งด้านองค์กรกลุ่มผู้ใช้น้ํา การ
ติดต้ังระบบควบคุมอตัโนมัติ และปรับปรุงระบบส่งน้ําในโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาใน
เขตพ้ืนท่ีชลประทาน

เจ้าพระยา ๑,๐๐๐ ๒๕๐

 - การวางแผนการจัดการน้ําอา่งเก็บน้ําเข่ือนภูมิพล และอา่งเก็บน้ําเข่ือนสิริกิต์ิ และการ
ปรับปรุงโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ ให้มีการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าพระยา ๔๐๐ ๑๐๐

๑๖ โครงการเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุน
๑๖.๑ โครงการเพ่ิมปริมาณน้ําในอา่งเก็บน้ําเข่ือนแม่กวงอดุมธารา ปริมาณน้ําผันเฉลี่ยปีละ 

๑๔๗.๔๒ ล้าน ลบ.ม.
๑๔,๗๐๐

๑๖.๒ โครงการเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุนให้อา่งเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล ปริมาณน้ําผันเฉลี่ยปีละ ๓,๙๖๗ 
ล้าน ลบ.ม. ประกอบด้วย

 - แนวส่งน้ําอา่งเก็บน้ํายวมตอนล่าง-อา่งเก็บน้ําเข่ือนภูมิพล ปริมาณน้ําผันเฉลี่ยปีละ 
๒,๑๘๔ ล้าน ลบ.ม.

๑๓๑,๐๔๐

 - แนวส่งน้ําแม่น้ําเมย-ห้วยขะแนง-น้ําแม่ตื่น ปริมาณน้ําผันเฉล่ียปีละ ๑,๗๘๓ ล้าน ลบ.ม.
๑๐๖,๙๘๐

๑๗ โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม
๑๗.๑ แก้มลิงพ้ืนที่ลุ่มตํ่าทุ่งป่าโมกข์-ผักไห่ เจ้าพระยา ๘๘๔ ๘๘๔
๑๗.๒ แก้มลิงพ้ืนที่ลุ่มตํ่าอา่งทองตะวันตก เจ้าพระยา ๑,๒๓๗ ๑,๒๓๗
๑๗.๓ แก้มลิงพ้ืนที่ลุ่มตํ่าทุ่งภูเขาทอง-บางปะหัน เจ้าพระยา ๒,๒๐๙ ๒,๒๐๙
๑๗.๔ แก้มลิงพ้ืนที่ลุ่มตํ่าชุมแสง-เก้าเล้ียว เจ้าพระยา ๓,๔๐๘ ๓,๔๐๘
๑๗.๕ แก้มลิงพ้ืนที่ลุ่มตํ่าบางบาล ๑ เจ้าพระยา ๑,๑๙๓ ๑,๑๙๓
๑๗.๖ แก้มลิงพ้ืนที่ลุ่มตํ่าบางบาล ๒ เจ้าพระยา ๒,๘๗๕ ๒,๘๗๕
๑๗.๗ แก้มลิงพ้ืนที่ลุ่มตํ่าทุ่งผักไห่-บางย่ีหน เจ้าพระยา ๓,๗๖๒ ๓,๗๖๒
๑๗.๘ แก้มลิงพ้ืนที่ลุ่มตํ่าทุ่งดอนพุด-มหาราช เจ้าพระยา ๒,๗๗๔ ๒,๗๗๔
๑๗.๙ แก้มลิงพ้ืนที่ลุ่มตํ่าทุ่งไชโย-บ้านแพรก เจ้าพระยา ๓,๖๒๙ ๓,๖๒๙
๑๗.๑๐ แก้มลิงพ้ืนที่ลุ่มตํ่าบึงบอระเพ็ด-ชุมแสง เจ้าพระยา ๒๙๐ ๒๙๐
๑๗.๑๑ แก้มลิงพ้ืนที่ลุ่มตํ่าตะพานหิน-บางมูลนาก-โพทะเล น่าน ๒,๔๖๐ ๒,๔๖๐
๑๗.๑๒ แก้มลิงพ้ืนที่ลุ่มตํ่าพิจิตร-โพธิ์ประทับช้าง น่าน ๑,๒๓๓ ๑,๒๓๓
๑๗.๑๓ แก้มลิงพ้ืนที่ลุ่มตํ่าบางกระทุ่ม น่าน ๕,๙๑๑ ๕,๙๑๑
๑๗.๑๔ แก้มลิงพ้ืนที่ลุ่มตํ่าบางระกํา ยม ๖๓๑ ๖๓๑
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๑๗.๑๕ โครงการแก้ไขปัญหาอทุกภัยในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม่ อําเภอปาย จังหวัดแม่ฮอ่งสอน 
อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และลุ่มน้ําวังตอนล่าง เขตจังหวัดตาก

๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐

๑๗.๑๖ โครงการปรับปรุงทางระบายน้ําหลากลุ่มน้ําท่าจีน และลุ่มน้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออก
 - ปรับปรุงแนวผันน้ําฝั่งตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยา เจ้าพระยา ๗๘,๒๖๔ ๗๘,๒๖๔
 - แนวผันน้ําหลากร่วมกับถนนวงแหวนระยะที่ ๓ ท่าจีน ๑๐๐,๕๗๐
 - แนวผันน้ําฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา เจ้าพระยา ๔๐,๒๕๐ ๔๐,๒๕๐

๑๗.๑๗ โครงการปรับปรุงลําน้ํา/คันก้ันน้ํา
 - ปรับปรุงคลองบางแก้ว-แม่น้ําลพบุรี เจ้าพระยา ๕,๐๒๐ ๕,๐๒๐
 - คันก้ันน้ําจากคลองบางไผ่น้อย-กฝผ. เจ้าพระยา ๑๐๓ ๑๐๓
 - คันก้ันน้ําจากสะพานพระนั่งเกล้า-วัดเฉลิมพระเกียรติ เจ้าพระยา ๑๗๘ ๑๗๘
 - คันก้ันน้ําจากคลองบางกอกน้อยถึงถนนตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี เจ้าพระยา ๒๖๑ ๒๖๑
 - ปรับปรุงลําน้ํา/คันก้ันน้ําแม่น้ําป่าสักจากท้ายเขื่อนพระรามหก-แม่น้ําเจ้าพระยา 
ปรับปรุงตลิ่ง ขุดลอกสร้างคันก้ันน้ํา ยกระดับถนน

เจ้าพระยา ๒,๔๐๗ ๒,๔๐๗

๑๘ โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ําท่วมพื้นที่ชุมชน
๑๘.๑ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองเชียงใหม่ ปิง ๔๕๐ ๔๕๐
๑๘.๒ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองกําแพงเพชร ปิง ๓๕๐ ๓๕๐
๑๘.๓ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลเมืองสุโขทัยระยะ 2 ยม ๓๒๕ ๓๒๕
๑๘.๔ ป้องกันน้ําทว่มพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลสวรรคโลก ยม ๒๐๐ ๒๐๐
๑๘.๕ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลบางระกํา ระยะ 2 ยม ๔๓๐ ๔๓๐
๑๘.๖ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลเมืองน่าน น่าน ๑๗๕ ๑๗๕
๑๘.๗ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลเวียงสา น่าน ๒๕๐ ๒๕๐
๑๘.๘ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลเมืองอตุรดิตถ์ น่าน ๓๒๕ ๓๒๕
๑๘.๙ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลศรีพนมมาศ น่าน ๒๓๐ ๒๓๐
๑๘.๑๐ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลพรหมพิราม ระยะ 1-2 น่าน ๓๒๕ ๓๒๕
๑๘.๑๑ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลบางกระทุ่ม น่าน ๑๕๐ ๑๕๐
๑๘.๑๒ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลวังทอง น่าน ๑๕๐ ๑๕๐
๑๘.๑๓ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลตะพานหิน น่าน ๑๓๕ ๑๓๕
๑๘.๑๔ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลเมืองอทัุยธานี สะแกกรัง ๖๘๐ ๖๘๐
๑๘.๑๕ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลลาดยาว สะแกกรัง ๒๗๐ ๒๗๐
๑๘.๑๖ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ระยะ 2 ท่าจีน ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐
๑๘.๑๗ ป้องกนัน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลสองพี่น้อง ท่าจีน ๔๑๕ ๔๑๕
๑๘.๑๘ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลไผ่กองดิน ท่าจีน ๑๙๐ ๑๙๐
๑๘.๑๙ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลบ้านแหลม ท่าจีน ๑๖๕ ๑๖๕
๑๘.๒๐ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลบางปลาม้า ท่าจีน ๑๙๐ ๑๙๐
๑๘.๒๑ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลโครกคราม ท่าจีน ๒๗๐ ๒๗๐
๑๘.๒๒ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลนครนครปฐม ท่าจีน ๓๔๐ ๓๔๐
๑๘.๒๓ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลรางกระทุ่ม ท่าจีน ๑๘๐ ๑๘๐
๑๘.๒๔ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลบางหลวง ท่าจีน ๑๙๐ ๑๙๐
๑๘.๒๕ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลบางเลน ท่าจีน ๔๕๐ ๔๕๐

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๒๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่  ๘.๓-๒  เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง  (ต่อ)

ลําดับที่ รายการ ลุ่มน้ํา วงเงิน วงเงิน
รวม ระยะ 5 ปี

๑๘.๒๖ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลนครสมุทรสาคร ระยะ 2 ท่าจีน ๑,๕๙๐ ๑,๕๙๐
๑๘.๒๗ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลออ้มน้อย ท่าจีน ๑,๑๕๐ ๑,๑๕๐
๑๘.๒๘ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลโกรกพระ เจ้าพระยา ๔๒๕ ๔๒๕
๑๘.๒๙ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลชุมแสง เจ้าพระยา ๔๕๐ ๔๕๐
๑๘.๓๐ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลพยุหะคีรี เจา้พระยา ๑๕๐ ๑๕๐
๑๘.๓๑ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลวัดสิงห์ เจ้าพระยา ๒๐๐ ๒๐๐
๑๘.๓๒ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลสรรพยา ระยะ 2 เจ้าพระยา ๕๘๕ ๕๘๕
๑๘.๓๓ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลท่าวุ้ง เจ้าพระยา ๒๖๐ ๒๖๐
๑๘.๓๔ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลท่าโขลง เจ้าพระยา ๑๔๐ ๑๔๐
๑๘.๓๕ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลลํานารายณ์ เจ้าพระยา ๒๖๐ ๒๖๐
๑๘.๓๖ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลอนิทร์บุรี เจ้าพระยา ๗๒๕ ๗๒๕
๑๘.๓๗ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลปากบาง เจ้าพระยา ๕๖๐ ๕๖๐
๑๘.๓๘ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลบางน้ําเชี่ยว เจ้าพระยา ๓๙๕ ๓๙๕
๑๘.๓๙ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลไชโย เจ้าพระยา ๒๗๕ ๒๗๕
๑๘.๔๐ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนอบต.โพงเพง เจ้าพระยา ๓๑๐ ๓๑๐
๑๘.๔๑ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลบางปะหัน เจ้าพระยา ๒๔๐ ๒๔๐
๑๘.๔๒ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลบางบาล เจ้าพระยา ๒๘๐ ๒๘๐
๑๘.๔๓ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลท่าเรือ เจ้าพระยา ๒๙๐ ๒๙๐
๑๘.๔๔ ป้องกนัน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลเมืองบางกะดี เจ้าพระยา ๒,๐๘๒ ๒,๐๘๒
๑๘.๔๕ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลเมืองปทุมธานี เจ้าพระยา ๓๗๐ ๓๗๐
๑๘.๔๖ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลนครนนทบุรี เจ้าพระยา ๓๙๐ ๓๙๐
๑๘.๔๗ ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเทศบาลตําบลสําโรงใต้ เจ้าพระยา ๑๑๕ ๑๑๕
๑๙ โครงการจัดการมลพิษทางน้ํา

๑๙.๑ มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน
 - การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด ทุกลุ่มน้ํา ๖๖๐ ๑๖๕

 - การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย และปรบัปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม ได้แก่ เทศบาล
เมืองน่าน เทศบาลตําบลแม่สอด จังหวัดตาก เทศบาลตําบลสลกบาตร จังหวัดกําแพงเพชร 
เทศบาลเมืองสิงห์บุรีเทศบาลเมืองปทุมธานี เทศบาลเมืองนครปฐม

เทศบาล ๒,๔๐๐ ๖๐๐

 - ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ทุกลุ่มน้ํา
     - เทศบาลนครสมุทรสาคร ท่าจีน ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
     - เทศบาลเมืองกระทุ่นแบน ท่าจีน ๖๕๐ ๖๕๐
     - เทศบาลตําบลออ้มน้อย ท่าจีน ๕๐๐ ๕๐๐
     - เทศบาลตําบลออ้มใหญ่ ท่าจีน ๖๐๐ ๖๐๐
     - เทศบาลนครปากเกร็ด เจ้าพระยา ๙๐๐ ๙๐๐
     - เทศบาลเมืองสระบุรี ป่าสัก ๔๕๐ ๔๕๐
     - เทศบาลเมืองแพร่ ยม ๔๐๐ ๔๐๐

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๒๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่  ๘.๓-๒  เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง  (ต่อ)

ลําดับที่ รายการ ลุ่มน้ํา วงเงิน วงเงิน
รวม ระยะ 5 ปี

๑๙.๒ มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียอตุสาหกรรม
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในโรงงานอตุสาหกรรม ทุกลุ่มน้ํา ๑,๑๐๐ ๒๗๕

 - กําหนดให้โรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีมลพิษสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอตุสาหกรรม/เขต
ประกอบการอตุสาหกรรม

ทุกลุ่มน้ํา ๑,๑๐๐ ๒๗๕

 - สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการดูแล
บํารุงรักษาระบบให้กับผู้ประกอบการ

ทุกลุ่มน้ํา ๑,๑๐๐ ๒๗๕

๑๙.๓ มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม

 - ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียและการดูแล
บํารุงรักษาระบบจากฟาร์มสุกรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้กับผู้ประกอบการ

ทุกลุ่มน้ํา ๑,๑๐๐ ๒๗๕

 - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ ทุกลุ่มน้ํา ๑,๑๐๐ ๒๗๕
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในภาคเกษตรกรรม ทุกลุ่มน้ํา ๑,๑๐๐ ๒๗๕

๒๐ โครงการด้านการจัดการทรัพยากรดินและการเกษตร

 - การลดการปลูกข้าวนาปรังไม่เกิน ๑ ครั้งต่อปี และการปรับระบบการปลูกพืชใช้น้ําน้อย
ในโครงการชลประทานเจ้าพระยาใหญ่ เป็นพ้ืนท่ี ๑.๒ ล้านไร่

เจ้าพระยา ๒๐๐ ๕๐

 - การส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรังและลุ่มน้ําป่าสักที่มีพ้ืนที่
การเกษตรมากแต่ขาดแหล่งเก็บกักน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา

ทุกลุ่มน้ํา ๒,๒๐๐ ๕๕๐

 - ปรังปรุงพันธ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง ทุกลุ่มน้ํา ๑,๑๐๐ ๒๗๕

 - การจัดเขตพ้ืนที่เกษตรเศรษฐกิจในโครงการชลประทานขนาดใหญ่ เช่น โครงการ
เจ้าพระยาใหญ่ โดยมีเป้าหมายเป็นพ้ืนที่เกษตรเศรษฐกิจเพื่อการส่งออก มีการส่งเสริมจาก
ภาครฐั และการสนับสนุนให้เอกชนเข้ามาดําเนินการแบบครบวงจร

เจ้าพระยา ๑๐๐ ๒๕

รวมท้ังหมด ๖๕๙,๔๐๖ ๒๒๗,๓๖๙

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๓๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๘.๓-๓ เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลําดับที่ รายการ ลุ่มน้ํา วงเงิน วงเงิน
รวม ระยะ 5 ปี

๑ การรณรงคใ์ห้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวมีจิตสํานึกในการอนุรักษพ้ื์นที่ต้นน้ํา
พ้ืนที่แหล่งน้ํา และประหยัดการใช้นํ้า

ทุกลุ่มน้ํา ๑๒๐ ๓๐

๒ การรณรงคใ์ห้ประชาชนดูแลป้องกันการบุกรุกแม่น้ํา ลําคลอง แหล่งเก็บกักน้ํา และการ
รักษาคณุภาพน้ํา โดยเฉพาะพื้นที่เป็นแหล่งเก็บกักนํ้า

ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

๓ การอนุรักษฟ้ื์นฟพ้ืูนที่ป่าต้นน้ําลําธาร ทุกลุ่มน้ํา ๖๐๐ ๑๕๐
๔ การขุดลอกปรับปรุงแม่นํ้า ลําคลอง ลําห้วยเพ่ือการระบายน้ําและการปรับปรุงแหล่งน้ํา

ธรรมชาติเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา
ทุกลุ่มน้ํา ๑๘๐ ๔๕

๕ การลดความสูญเสียในระบบจัดส่งน้ําประปา ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕
๖ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส่งน้ําชลประทาน ทุกลุ่มน้ํา ๓,๐๐๐ ๗๕๐
๗ การจัดทําโซนนิ่งพื้นที่การเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตชลประทาน เพื่อสามารถกําหนด

และควบคมุการใช้นํ้าด้านเกษตรได้อย่างเหมาะสม
ทุกลุ่มน้ํา ๖๐๐ ๑๕๐

๘ การปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางให้คํานึงถึงทั้ง
การบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยสามารถปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์

ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

๙ การปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการน้ําในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพื่อวาง
แผนการเพาะปลูกและการจัดสรรน้ําในกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับปริมาณนํ้าต้นทุน

ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

๑๐ การพัฒนาหลักเกณฑ์และกลไกในการแลกเปลี่ยนโควต้าการใช้น้ําระหว่างภาคการเกษตร
 ภาคท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรม

ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

๑๑ การคาดการณ์และเตือนภัยท่ีมีประสิทธภิาพ ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕
๑๒ โครงการอนุรักษแ์ละจัดการต้นน้ํา

- โครงการอนุรักษแ์ละจัดการต้นน้ําโขง (ตะวันออกเฉียงเหนือ) โขง 
(ตะวันออกเฉียงเหนือ)

๓,๔๓๕ ๖๘๗

- โครงการอนุรักษแ์ละจัดการต้นน้ําชี ชี ๒,๓๕๘ ๔๗๒
- โครงการอนุรักษแ์ละจัดการต้นน้ํามูล มูล ๑,๑๓๗ ๒๒๗

๑๓ - โครงการอนุรักษแ์ละจัดการต้นน้ํา
- โครงการอนุรักษดิ์นและน้ํา  ลุ่มน้ําโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ตอนบน โขง 

(ตะวันออกเฉียงเหนือ)
๑๐๐ ๒๕

๑๔ โครงการสนับสนุนปลูกป่าชุมชน
- โครงการสนับสนุนปลูกป่าชุมชน ชี ๑๐๐ ๒๕
- โครงการสนับสนุนปลูกป่าชุมชน มูล ๑๐๐ ๒๕

๑๕ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง
๑๕.๑ อ่างเก็บนํ้านํ้าเลย โขง 

(ตะวันออกเฉียงเหนือ)
๙๕๔ ๙๕๔

๑๕.๒ อ่างเก็บนํ้านํ้าลาย โขง 
(ตะวันออกเฉียงเหนือ)

๗๕๐

๑๕.๓ อ่างเก็บนํ้าชีบน ชี ๑๒,๐๐๐ ๑๒,๐๐๐
๑๕.๔ อ่างเก็บนํ้าบ้านโหล่น ชี ๔๐๐ ๔๐๐
๑๕.๕ อ่างเก็บนํ้ายางนาดี ชี ๘๕๐
๑๕.๖ อ่างเก็บนํ้าลําสะพุง ชี ๑,๑๓๕ ๑,๑๓๕
๑๕.๗ อ่างเก็บนํ้าโปร่งขุนเพชร ชี ๒,๒๒๐
๑๕.๘ อ่างเก็บนํ้าลํากระจวน ชี ๓๐๐ ๓๐๐

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๓๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๘.๓-๓ เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบตัิการ กลุ่มลุ่มนํ้าภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ต่อ)

ลําดับที่ รายการ ลุ่มน้ํา วงเงิน วงเงิน
รวม ระยะ 5 ปี

๑๕.๙ อ่างเก็บนํ้าลําเชียงทา ชี ๖๒๕
๑๕.๑๐ อ่างเก็บนํ้าต้นน้ําพอง ชี ๓๑๐
๑๕.๑๑ อ่างเก็บนํ้าห้วยซาง 1 ชี ๑,๑๐๔ ๑,๑๐๔
๑๕.๑๒ อ่างเก็บนํ้านํ้าสุตอนล่าง ชี ๔๓๔ ๔๓๔
๑๕.๑๓ อ่างเก็บนํ้าลําพันชาด ชี ๒๓๘ ๒๓๘
๑๕.๑๔ อ่างเก็บนํ้าลําพะยังตอนล่าง ชี ๒๕๐
๑๕.๑๕ อ่างเก็บนํ้าลําโดมใหญ่ มูล ๒,๘๗๗ ๒,๘๗๗
๑๕.๑๖ อ่างเก็บนํ้าห้วยขยุง มูล ๗๑๐ ๗๑๐
๑๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา

 - การจัดการน้ําในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เช่น เขื่อนลําตะคอง 
เข่ือนลําแซะ เขื่อนลํามูลบน เขื่อนลําพระเพลิง ในลุ่มน้ํามูล

มูล ๑๒๐ ๑๒๐

 - การจัดการน้ําในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัย เช่น เขื่อนอุบลรัตน์
เข่ือนลําปาว ในลุ่มน้ําชี

ชี ๖๐ ๖๐

 - การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําโขง ได้แก่ โครงการห้วย
หลวง และโครงการน้ําอูน

โขง 
(ตะวันออกเฉียงเหนือ)

๑๐๐ ๑๐๐

 - การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลุ่มน้ําชี ได้แก่ โครงการหนอง
หวาย และโครงการลําปาว

ชี ๒๐๐ ๒๐๐

 - การปรับปรุงประสิทธิภาพโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาในลุ่มนํ้ามูล ได้แก่ โครงการ 
ลําตะคอง โครงการลําพระเพลิง และโครงการมูลบน

มูล ๑๕๐ ๑๕๐

 - โครงการปรบัปรุงอ่างเก็บน้ําเข่ือนลําตะคอง มูล ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐
 - โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเข่ือนลําพระเพลิง มูล ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
 - โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเข่ือนลําเชียงไกร มูล ๑๕๐ ๑๕๐

๑๗ โครงการเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุน
 - โครงการโขง-ชี-มูล ๒๔๙,๐๐๐

๑๘ โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม
๑๘.๑ ปรับปรุงการระบายน้ําแม่นํ้าเลย จ.เลย โขง 

(ตะวันออกเฉียงเหนือ)
๘๘๔ ๘๘๔

๑๘.๒ ก่อสร้างอาคารบังคบัน้ําและสถานีสูบน้ําปิดก้ันปากแม่น้ําสาขาที่ไหลลงแม่น้ําโขงเพ่ือ
ป้องกันการรุกลํ้าของน้ําในแม่น้ําโขง เช่น ปตร.ปากนํ้าสวย และปตร.ห้วยทราย เป็นต้น

โขง 
(ตะวันออกเฉียงเหนือ)

๑,๒๓๗

๑๘.๓ โครงการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยซํ้าซากในเขตลุ่มน้ํายังตอนล่างระยะที่ ๑ ชี ๒,๒๐๙
๑๘.๔ โครงการระบบป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชน จ.นครพนม จ.มุกดาหาร และ จ.หนองคาย โขง 

(ตะวันออกเฉียงเหนือ)
๓,๔๐๘ ๓,๔๐๘

๑๘.๕ โครงการระบบป้องกันและติดต้ังระบบโทรมาตรเพ่ือพยากรณ์น้ํา และเตือนภัยลุ่มน้ํามูล มูล ๑,๑๙๓ ๑,๑๙๓

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๓๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๘.๓-๓ เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ)

ลําดับที่ รายการ ลุ่มน้ํา วงเงิน วงเงิน
รวม ระยะ 5 ปี

๑๙ โครงการจัดการมลพิษทางน้ํา
๑๙.๑ มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน

 - การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด ทุกลุ่มน้ํา ๑๘๐ ๔๕
 - การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม เช่น เทศบาล
ตําบลบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เทศบาลเมืองชัยภูมิ

เทศบาล ๔๐ ๔๐

 - ก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสียรวมของชุมชน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ เทศบาลตําบลสีคิว้
จังหวัดนครราชสีมา

      -  เทศบาลเมืองศรีสะเกษ มูล ๓๒๐ ๓๒๐
      -  เทศบาลตําบลสีคิว้ มูล ๒๕๐ ๒๕๐

๑๙.๒ มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียอุตสาหกรรม
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕
 - กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มีมลพิษสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม

ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

 - สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการดูแล
บํารุงรักษาระบบให้กับผู้ประกอบการ

ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

๑๙.๓ มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม
 - ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียและการดูแล
บํารุงรักษาระบบจากฟาร์มสุกรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้กับผู้ประกอบการ

ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

 - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดในภาคเกษตรกรรม ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

๒๐ โครงการด้านการจัดการทรัพยากรดินและการเกษตร
 - ส่งเสริมการปลูกพืชให้เหมาะสมกับสมรรถนะของดิน เพื่อลดการปลูกข้าวในพื้นท่ีท่ีไม่
เหมาะสม

ทุกลุ่มน้ํา ๖๐๐ ๑๕๐

 - ปรับปรุงพันธ์ข้าวท่ีให้ผลผลิตสูง ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕
 - ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ําน้อยในเขตพ้ืนที่โครงการชลประทาน ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕
 - ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นทนแล้งใน พ้ืนที่ดินเคม็และพ้ืนที่ดอนเสี่ยงภัยแล้งปานกลาง
ถึงสูง

ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

 - ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ใน พ้ืนที่ลุ่มเส่ียงภัยแล้งปานกลางถึงสูง ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕
 - ส่งเสริมการทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง และจัดหาแหล่งน้ําในไร่นา ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕
 - โครงการพัฒนาแหล่งน้ําทุ่งกุลาร้องไห้ มูล ๒๐๐ ๕๐

รวมทัง้หมด ๓๐๔,๔๘๙ ๓๓,๓๓๓

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๓๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่  ๘.๓-๔  เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวนัออก

ลําดับท่ี รายการ ลุ่มน้ํา วงเงนิ วงเงนิ
รวม ระยะ 5 ปี

๑ การรณรงค์ให้ประชาชนในพืน้ทีแ่ละนักทอ่งเทีย่วมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พืน้ทีต้่นน้ําพืน้ที่
แหล่งน้ํา และประหยัดการใช้น้ํา

ทกุลุ่มนํ้า ๑๖๐ ๔๐

๒ การรณรงค์ให้ประชาชนดูแลป้องกนัการบุกรุกแม่นํ้า ลําคลอง แหล่งเกบ็กกัน้ํา และการรักษา
คุณภาพน้ํา โดยเฉพาะพืน้ทีเ่ป็นแหล่งเกบ็กกัน้ํา

ทกุลุ่มนํ้า ๔๐๐ ๑๐๐

๓ การอนุรักษ์ฟืน้ฟพูืน้ทีป่่าต้นน้ําลําธาร ทกุลุ่มนํ้า ๘๐๐ ๒๐๐
๔ การขุดลอกปรับปรุงแม่น้ํา ลําคลอง ลําห้วยเพือ่การระบายน้ําและการปรับปรุงแหล่งน้ํา

ธรรมชาติเป็นแหล่งเกบ็กกัน้ํา
ทกุลุ่มนํ้า ๒๔๐ ๖๐

๕ การลดความสูญเสียในระบบจัดส่งน้ําประปา ทกุลุ่มนํ้า ๔๐๐ ๑๐๐
๖ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส่งน้ําชลประทาน ทกุลุ่มนํ้า ๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐
๗ การจัดทําโซนนิ่งพืน้ทีก่ารเกษตร โดยเฉพาะในพืน้ทีเ่ขตชลประทาน เพือ่สามารถกําหนดและ

ควบคุมการใช้น้ําด้านเกษตรได้อย่างเหมาะสม
ทกุลุ่มนํ้า ๘๐๐ ๒๐๐

๘ การปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการอา่งเกบ็น้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางให้คํานึงถึงทัง้การ
บรรเทาอทุกภัยและภัยแล้ง โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

ทกุลุ่มนํ้า ๔๐๐ ๑๐๐

๙ การปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการน้ําในอา่งเกบ็น้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพือ่วาง
แผนการเพาะปลูกและการจัดสรรน้ําในกจิกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกบัปริมาณน้ําต้นทนุ

ทกุลุ่มนํ้า ๔๐๐ ๑๐๐

๑๐ การพฒันาหลักเกณฑ์และกลไกในการแลกเปลี่ยนโควต้าการใช้น้ําระหว่างภาคการเกษตร
ภาคทอ่งเทีย่วและภาคอตุสาหกรรม

ทกุลุ่มนํ้า ๔๐๐ ๑๐๐

๑๑ การคาดการณแ์ละเตือนภัยทีมี่ประสิทธิภาพ ทกุลุ่มนํ้า ๔๐๐ ๑๐๐
๑๒ โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นนํ้า

- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําปราจีนบุรี ปราจีนบุรี ๕๕๘ ๑๑๒
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําบางปะกง บางปะกง ๑๕๖ ๓๑
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําโตนเลสาบ โตนเลสาบ ๙๓ ๑๙
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก ชายฝั่งทะเลตะวันออก ๔๕๒ ๙๐

๑๓ โครงการพฒันาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง
๑๓.๑ โครงการผันน้ําคลองวังโตนด-อา่งเกบ็นํ้าประแสร์ ชายฝั่งทะเลตะวันออก ๒,๑๐๐ ๒,๑๐๐
๑๓.๒ โครงการผันน้ําจากสระเกบ็น้ําทบัมา ชายฝั่งทะเลตะวันออก ๖๐๐ ๖๐๐
๑๓.๓ แหล่งน้ําขนาดเล็ก ชายฝั่งทะเลตะวันออก ๗๘๐ ๗๘๐
๑๓.๔ อา่งเกบ็นํ้าคลองตาหลิว ชายฝั่งทะเลตะวันออก ๑,๔๕๙
๑๓.๕ อา่งเกบ็นํ้าคลองปะแกด ชายฝั่งทะเลตะวันออก ๑,๙๙๗ ๑,๙๙๗
๑๓.๖ อา่งเกบ็นํ้าคลองพะวาใหญ่ ชายฝั่งทะเลตะวันออก ๑,๐๓๙ ๑,๐๓๙
๑๓.๗ อา่งเกบ็นํ้าคลองหางแมว ชายฝั่งทะเลตะวันออก ๑,๓๖๘ ๑,๓๖๘
๑๓.๘ อา่งเกบ็นํ้าคลองวังโตนด ชายฝั่งทะเลตะวันออก ๕๕๕ ๕๕๕
๑๓.๙ อา่งเกบ็นํ้าคลองตารอง ชายฝั่งทะเลตะวันออก ๑,๓๔๙ ๑,๓๔๙
๑๓.๑๐ อา่งเกบ็นํ้าห้วยสะตอ ชายฝั่งทะเลตะวันออก ๑,๐๕๐ ๑,๐๕๐
๑๓.๑๑ อา่งเกบ็นํ้าคลองโสน ชายฝั่งทะเลตะวันออก ๑,๙๕๐ ๑,๙๕๐
๑๓.๑๒ อา่งเกบ็นํ้าคลองพร้าวและอา่งเกบ็น้ําคลองหาดทรายแดงบนเกาะช้าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก ๑๔๒ ๑๔๒
๑๓.๑๓ ทางเลือกการผันน้ําจากอา่งเกบ็น้ําสะพานหิน อําเภอเมือง จังหวัดตราด ไปใช้ทีเ่กาะช้าง ชายฝั่งทะเลตะวันออก ๓๐๐
๑๓.๑๔ การเพิม่ความจุอา่งเกบ็นํ้าเขาระกํา เพือ่การใช้น้ําในพืน้ทีจั่งหวัดตราด ชายฝั่งทะเลตะวันออก ๔๕๐
๑๓.๑๕ เขื่อนคลองใสน้อย-ใสใหญ่ ปราจีนบุรี ๙,๑๖๐
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๑๓.๑๖ เขื่อนคลองพระปรงตอนล่าง (site 2) ปราจีนบุรี ๑,๐๗๒
๑๓.๑๗ เขื่อนคลองหนองแกว้ ปราจีนบุรี ๓,๑๓๖
๑๓.๑๘ อา่งเกบ็นํ้าคลองพระสะทงึ (ทุง่กบินทร์) ปราจีนบุรี ๑,๙๔๘ ๑,๙๔๘
๑๓.๑๙ อา่งเกบ็นํ้าลําพระยาธาร(ตอนบน) ปราจีนบุรี ๒๘๒
๑๓.๒๐ อา่งเกบ็นํ้าคลองวังมืด (site 3) ปราจีนบุรี ๓๘๓
๑๓.๒๑ อา่งเกบ็นํ้าคลองชะลูด บางปะกง ๔๐๐
๑๓.๒๒ อา่งเกบ็นํ้าคลองมะเดื่อ บางปะกง ๓,๑๐๗ ๓,๑๐๗
๑๓.๒๓ อา่งเกบ็นํ้าคลองกระแส บางปะกง ๔๖๖
๑๓.๒๔ อา่งเกบ็นํ้าลําสะโตน ลุ่มน้ําโตนเลสาบ ๒๕๐
๑๓.๒๕ อา่งเกบ็นํ้าห้วยไผ่ ลุ่มน้ําโตนเลสาบ ๑๕๐
๑๓.๒๖ อา่งเกบ็นํ้าบ้านแชร้อย ลุ่มน้ําโตนเลสาบ ๒๕๐
๑๓.๒๗ อา่งเกบ็นํ้าคลองโป่งน้ําร้อน ลุ่มน้ําโตนเลสาบ ๗๐๐
๑๓.๒๘ อา่งเกบ็นํ้าคลองตาพลาย ลุ่มน้ําโตนเลสาบ ๑๕๐
๑๓.๒๙ อา่งเกบ็นํ้าคลองเร็ว ลุ่มน้ําโตนเลสาบ ๒๐๐
๑๓.๓๐ อา่งเกบ็นํ้าคลองตาชัน ลุ่มน้ําโตนเลสาบ ๑๕๐
๑๔ โครงการบรรเทาปัญหาน้ําทว่ม

๑๔.๑ โครงการบรรเทาอทุกภัยเมืองจันทบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันออก ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐
๑๔.๒

โครงการจัดทําผังนโยบายการใช้ทีด่ินในพืน้ทีเ่สี่ยงภัยนํ้าทว่มในลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก ชายฝั่งทะเลตะวันออก
๓๐ ๓๐

๑๕ โครงการจัดการมลพษิทางน้ํา
๑๕.๑ มาตรการแกไ้ขปัญหาน้ําเสียชุมชน

 - การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด ทกุลุ่มนํ้า ๒๔๐ ๖๐
 - การขยายระบบทอ่รวบรวมน้ําเสียและปรับปรุงระบบบําบัดนํ้าเสียรวม เช่น เมืองพทัยา 
เทศบาลตําบลแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี เทศบาลเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ทกุลุ่มนํ้า ๑,๒๐๐ ๓๐๐

 - กอ่สร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ทกุลุ่มนํ้า ๑,๒๐๐ ๓๐๐
๑๕.๒ มาตรการแกไ้ขปัญหาน้ําเสียอตุสาหกรรม

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตทีส่ะอาดในโรงงานอตุสาหกรรม ทกุลุ่มนํ้า ๔๐๐ ๑๐๐

 - กําหนดให้โรงงานอตุสาหกรรมทีมี่มลพษิสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอตุสาหกรรม/เขต
ประกอบการอตุสาหกรรม

ทกุลุ่มนํ้า ๔๐๐ ๑๐๐

 - สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการดูแล
บํารุงรักษาระบบให้กบัผู้ประกอบการ

ทกุลุ่มนํ้า ๔๐๐ ๑๐๐

๑๕.๓ มาตรการแกไ้ขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม

 - ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสียและการดูแล
บํารุงรักษาระบบจากฟาร์มสุกรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้กบัผู้ประกอบการ

ทกุลุ่มนํ้า ๔๐๐ ๑๐๐

 - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ ทกุลุ่มนํ้า ๔๐๐ ๑๐๐
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตทีส่ะอาดในภาคเกษตรกรรม ทกุลุ่มนํ้า ๔๐๐ ๑๐๐

๑๖ โครงการด้านการจัดการทรัพยากรดินและการเกษตร

 - จัดการและควบคุมการใช้ประโยชน์พืน้ทีก่ารเกษตร (Zoning) เช่น การปลูกพชืเศรษฐกจิ 
ใช้น้ําน้อยในฤดูแล้ง การปลูกไม้เศรษฐกจิใช้น้ําน้อย เป็นต้น

ทกุลุ่มนํ้า ๘๐๐ ๒๐๐

 - การปรับปรุงดินเปรี้ยวในพืน้ทีลุ่่มน้ํานครนายก บางปะกง ๕๐ ๕๐

รวมท้ังหมด ๕๓,๕๒๒ ๒๒,๘๗๖
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๑ การรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นท่ีและนักท่องเที่ยวมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พ้ืนท่ีต้นน้ําพ้ืนท่ี
แหล่งน้ํา และประหยัดการใช้น้ํา

ทุกลุ่มน้ํา ๑๒๐ ๓๐

๒ การรณรงค์ให้ประชาชนดูแลป้องกันการบุกรุกแม่น้ํา ลําคลอง แหล่งเก็บกักน้ํา และการรักษา
คุณภาพน้ํา โดยเฉพาะพื้นท่ีเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา

ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

๓ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ําลําธาร ทุกลุ่มน้ํา ๖๐๐ ๑๕๐
๔ การขุดลอกปรับปรุงแม่น้ํา ลําคลอง ลําห้วยเพ่ือการระบายน้ําและการปรับปรุงแหล่งน้ํา

ธรรมชาติเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา
ทุกลุ่มน้ํา ๑๘๐ ๔๕

๕ การลดความสูญเสียในระบบจัดส่งน้ําประปา ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕
๖ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส่งน้ําชลประทาน ทุกลุ่มน้ํา ๓,๐๐๐ ๗๕๐
๗ การจัดทําโซนนิ่งพ้ืนท่ีการเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่เขตชลประทาน เพ่ือสามารถกําหนดและ

ควบคุมการใช้น้ําด้านเกษตรได้อย่างเหมาะสม
ทุกลุ่มน้ํา ๖๐๐ ๑๕๐

๘ การปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการอา่งเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางให้คํานึงถึงทั้งการ
บรรเทาอทุกภัยและภัยแล้ง โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

๙ การปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการน้ําในอา่งเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพ่ือวาง
แผนการเพาะปลูกและการจัดสรรน้ําในกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําต้นทุน

ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

๑๐ การพัฒนาหลักเกณฑ์และกลไกในการแลกเปลี่ยนโควต้าการใช้น้ําระหว่างภาคการเกษตร
ภาคท่องเที่ยวและภาคอตุสาหกรรม

ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

๑๑ การคาดการณ์และเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕
๑๒ โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา

- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําแม่กลอง แม่กลอง ๑,๙๔๑ ๓๘๘
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําเพชรบุรี เพชรบุรี ๖๑ ๑๒
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําชายฝั่งทะเลตะวันตก ชายฝั่งทะเลตะวันตก ๒๖๗ ๕๓

๑๓ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง
๑๓.๑ ห้วยผาก ชายฝั่งทะเลตะวันตก ๒๘ ๒๘
๑๓.๒ คลองกุย ๒ ชายฝั่งทะเลตะวันตก ๑๓ ๑๓
๑๓.๓ บ้านไทรทอง ชายฝั่งทะเลตะวันตก ๑๓ ๑๓
๑๓.๔ คลองลอย ชายฝั่งทะเลตะวันตก ๑๗ ๑๗
๑๔ การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา

 - การวางแผนการจัดการน้ําอา่งเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ และเข่ือนวชิราลงกรณ์ แม่กลอง ๑๐๐ ๑๐๐
 - การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ําอา่งเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจานและเขื่อนปราณบุรี เพชรบุรี ๑๐๐ ๑๐๐

 - โครงการปรับปรุงอา่งเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจาน โดยการเสริมอาคารระบายน้ําล้น ๑.๕๐ 
เมตร จะเพ่ิมความจุได้อกี ๗๐ ล้าน ลบ.ม. เพชรบุรี

๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐

 - โครงการปรับปรุงอา่งเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี  จะเพ่ิมความจุได้อกี ๖๖ ล้าน ลบ.ม. ชายฝั่งทะเลตะวันตก ๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐

 - โครงการปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเพชรบุรี และปราณบุรี
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพชรบุรี

๕๐๐ ๕๐๐
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กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๓๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่  ๘.๓-๕  เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันตก (ต่อ)

ลําดับท่ี รายการ ลุ่มนํ้า วงเงิน วงเงิน
รวม ระยะ 5 ปี

๑๕ โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม
๑๕.๑ โครงการบรรเทาอทุกภัยและแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพ้ืนท่ีอําเภอบางสะพาน สายท่ี ๑ (กําเนิดนพ

คุณ-แม่รําพึง-ร่อนทอง) ชายฝั่งทะเลตะวันตก
๓๕๐ ๓๕๐

๑๕.๒
โครงการศึกษาวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ําและเตือนภัยลุ่มน้ําปราณบุรี ชายฝั่งทะเลตะวันตก

๔๐ ๔๐

๑๕.๓ โครงการบริหารจัดการน้ําและบรรเทาอทุกภัยลุ่มน้ําสาขาลําภาชี แม่กลอง ๒๕ ๒๕
๑๕.๔ โครงการวางระบบและติดต้ังระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ําและเตือนภัยลุ่มน้ําแม่กลอง แม่กลอง ๔๕ ๔๕
๑๕.๕ โครงการปรับปรุงการระบายน้ําโครงการชลประทานเพชรบุรี เพชรบุรี ๓๕๐ ๓๕๐
๑๖ โครงการจัดการมลพิษทางน้ํา

๑๖.๑ มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน
 - การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด ทุกลุ่มน้ํา ๑๘๐ ๔๕

 - การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม เช่น เทศบาลเมือง
ราชบุรี

๑๐๐ ๑๐๐

 - ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ๓๐๐ ๓๐๐
๑๖.๒ มาตรการแกไ้ขปัญหาน้ําเสียอตุสาหกรรม

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในโรงงานอตุสาหกรรม ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

 - กําหนดให้โรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีมลพิษสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอตุสาหกรรม/เขตประกอบการ
อตุสาหกรรม

ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

 - สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการดูแล
บํารุงรักษาระบบให้กับผู้ประกอบการ

ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

๑๖.๓ มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม

 - ส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสยีและการดูแลบํารุงรักษา
ระบบจากฟาร์มสุกรและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําให้กับผู้ประกอบการ

ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

 - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดในภาคเกษตรกรรม ทุกลุ่มน้ํา ๓๐๐ ๗๕

๑๗ โครงการด้านการจัดการทรัพยากรดินและการเกษตร

 - การกําหนดพ้ืนท่ีเกษตรเศรษฐกิจเพ่ือการส่งออก และเกษตรอตุสาหกรรม ในโครงการ
ชลประทานแม่กลองใหญ่

แม่กลอง ๒๐๐ ๕๐

 - การจัดการควบคุมพ้ืนท่ีการเกษตร การปลูกไม้ยืนต้น ในลุ่มน้ําสาขาลําภาชี และลุ่มน้ําสาขา
ลาํตะเพินเป็นต้น

แม่กลอง ๒๐๐ ๕๐

รวมทั้งหมด ๑๕,๓๓๐ ๗,๐๐๔

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๓๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่  ๘.๓-๖  เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก

ลําดับท่ี รายการ ลุ่มน้ํา วงเงิน วงเงิน
รวม ระยะ 5 ปี

๑ การรณรงค์ให้ประชาชนในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พ้ืนที่ต้นน้ํา
พ้ืนที่แหล่งน้ํา และประหยัดการใช้น้ํา

ทุกลุ่มน้ํา ๑๖๐ ๔๐

๒ การรณรงค์ให้ประชาชนดูแลป้องกันการบุกรุกแม่นํ้า ลําคลอง แหล่งเก็บกักน้ํา และการ
รักษาคุณภาพน้ํา โดยเฉพาะพื้นที่เป็นแหล่งเก็บกักน้ํา

ทุกลุ่มน้ํา ๔๐๐ ๑๐๐

๓ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีป่าต้นน้ําลําธาร ทุกลุ่มน้ํา ๘๐๐ ๒๐๐
๔ การขุดลอกปรับปรุงแม่น้ํา ลําคลอง ลําห้วยเพ่ือการระบายน้ําและการปรับปรุงแหล่งน้ํา

ธรรมชาติเป็นแหล่งเก็บกักน้ํา
ทุกลุ่มน้ํา ๒๔๐ ๖๐

๕ การลดความสูญเสียในระบบจัดส่งน้ําประปา ทุกลุ่มน้ํา ๔๐๐ ๑๐๐
๖ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส่งน้ําชลประทาน ทุกลุ่มน้ํา ๔,๐๐๐ ๑,๐๐๐
๗ การจัดทําโซนนิ่งพ้ืนที่การเกษตร โดยเฉพาะในพื้นที่เขตชลประทาน เพื่อสามารถกําหนด

และควบคุมการใช้น้ําด้านเกษตรได้อย่างเหมาะสม
ทุกลุ่มน้ํา ๘๐๐ ๒๐๐

๘ การปรับปรุงเกณฑ์การบริหารจัดการอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางให้คํานึงถึงทั้ง
การบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

ทุกลุ่มน้ํา ๔๐๐ ๑๐๐

๙ การปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการน้ําในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพื่อวาง
แผนการเพาะปลูกและการจัดสรรน้ําในกิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําต้นทุน

ทุกลุ่มน้ํา ๔๐๐ ๑๐๐

๑๐ การพัฒนาหลักเกณฑ์และกลไกในการแลกเปลี่ยนโควต้าการใช้นํ้าระหว่างภาคการเกษตร
 ภาคท่องเที่ยวและภาคอุตสาหกรรม

ทุกลุ่มน้ํา ๔๐๐ ๑๐๐

๑๑ การคาดการณ์และเตือนภัยท่ีมีประสิทธิภาพ ทุกลุ่มน้ํา ๔๐๐ ๑๐๐
๑๒ โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา

- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๒,๗๔๐ ๕๔๘
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําตาปี ตาปี ๙๒๒ ๑๘๔
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําทะเลสาบสงขลา ทะเลสาบสงขลา ๖๓๑ ๑๒๖
- โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําปัตตานี ปัตตานี ๔๐๙ ๘๒

๑๓ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง
๑๓.๑ เข่ือนท่าแซะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๓,๓๒๑
๑๓.๒ เข่ือนรับร่อ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๓,๖๒๐
๑๓.๓ เข่ือนคลองชุมพร ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๒,๐๐๐
๑๓.๔ เข่ือนคลองหินโฉ่ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๒,๕๐๐
๑๓.๕ อ่างคลองหินลับ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๑,๐๐๐
๑๓.๖ อ่างเก็บน้ําคลองน้ําร้อน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๙๖๐
๑๓.๗ อ่างเก็บน้ําคลองละแม ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๘๒๐
๑๓.๘ อ่างเก็บน้ําคลองท่าตีน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๘๐๐
๑๓.๙ อ่างเก็บน้ําคลองเสวียด ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๗๕๐
๑๓.๑๐ อ่างเก็บน้ําห้วยปากหมาก ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๑,๕๙๐
๑๓.๑๑ อ่างเก็บน้ําคลองกระแดะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๑,๔๐๐
๑๓.๑๒ อ่างเก็บน้ําคลองท่าเรือรี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๘๐๐

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๓๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่  ๘.๓-๖  เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก (ต่อ)

ลําดับที่ รายการ ลุม่น้ํา วงเงิน วงเงิน
รวม ระยะ 5 ปี

๑๓.๑๓ เขือ่นคลองกลาย ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๔,๘๓๖ ๔,๘๓๖
๑๓.๑๔ อ่างเก็บน้ําคลองลาไม ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๘๖๙ ๘๖๙
๑๓.๑๕ อ่างเก็บน้ําคลองท่าทอง ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๔๐๐ ๔๐๐
๑๓.๑๖ อ่างเก็บน้ําคลองระแนะ ตาปี ๒,๐๐๐ ๒,๐๐๐
๑๓.๑๗ อ่างเก็บน้ําคลองหัวช้าง(อันเนื่องมาจากพระราชดําริ) ทะเลสาบสงขลา ๘๔๐ ๘๔๐
๑๔ การบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา

 - โครงการพฒันาแหล่งน้ําในพืน้ที่อําเภอเกาะสมยุ เกาะพงัน และเกาะเต่าเพือ่การ
อุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว

ตาปี ๕๐๐ ๕๐๐

 - การปรับปรุงระบบชลประทาน เช่น โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามโูนะ โครงการส่งน้ํา
และบํารุงรักษาลุ่มนํ้าบางนรา โครงการชลประทานพรุบาเจาะ-ไมแ้ก่น เป็นต้น ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

๙๐๐ ๓๐๐

 - โครงการพฒันาลุ่มน้ําสายบุรีตอนล่าง โดยการก่อสร้างอาคารหัวงาน สถานีสูบนํ้า
พร้อมระบบชลประทาน ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

๒๕๐ ๒๕๐

 - โครงการสูบนํ้าจากแมน่้ําตาปี เพือ่สนับสนุนพืน้ที่การเกษตรและอุตสาหกรรมภาคใต้
ตาปี ๑,๐๐๐ ๒๕๐

 - โครงการพฒันาระบบควบคุมระดับน้ําในพืน้ที่พรุควรเคร็งให้เหมาะสมกับระบบนิเวศน์ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก
๔๐๐ ๑๐๐

๑๕ โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม
 - โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมอืงสงขลา(ระยะกลางและระยะยาว) ทะเลสาบสงขลา ๗๕๐ ๗๕๐
 - โครงการเพิม่ขดีความสามารถของระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่ ทะเลสาบสงขลา ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐
 - โครงการระบบป้องกันน้ําท่วมพืน้ท่ีชุมชน
   - จังหวัดยะลา ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๓๕๐ ๓๕๐
   - จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๓๗๕ ๓๗๕
   - จังหวัดชุมพร ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๓๒๐ ๓๒๐
    - จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ๕๕๐ ๕๕๐

 - โครงการวางระบบและติดตั้งระบบโทรมาตรเพือ่พยากรณน์้ําและเตือนภัยลุ่มน้ําปาก
พนัง และลุ่มนํ้าปัตตานี ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

 - การจัดทําผังนโยบายการใช้ท่ีดินในพืน้ท่ีเสี่ยงภัยน้ําท่วม ได้แก่ ลุ่มนํ้าตาปี ลุ่มน้ําท่า
ตะเภา และคลองท่าแซะ ลุ่มน้ําคลองท่าดี ลุ่มนํ้าคลองอู่ตะเภา และลุ่มน้ําปัตตานี

ทุกลุ่มน้ํา ๘๐ ๘๐

 - การปรับปรุงการระบายน้ําตามแนวถนนรอบเกาะสมยุ ตาปี ๔๕๐ ๔๕๐

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๓๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่  ๘.๓-๖  เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวนัออก (ต่อ)

ลําดับที่ รายการ ลุม่น้ํา วงเงิน วงเงิน
รวม ระยะ 5 ปี

๑๖ โครงการจัดการมลพษิทางน้ํา
๑๖.๑ มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียชุมชน

 - การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด ทุกลุ่มน้ํา ๒๔๐ ๖๐
 - การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม เทศบาล ๑,๒๐๐ ๓๐๐
 - ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชน ทุกลุ่มน้ํา ๑,๒๐๐ ๓๐๐

๑๖.๒ มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียอุตสาหกรรม
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดในโรงงานอุตสาหกรรม ทุกลุ่มน้ํา ๔๐๐ ๑๐๐

 - กําหนดให้โรงงานอุตสาหกรรมที่มมีลพษิสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม/เขต
ประกอบการอุตสาหกรรม

ทุกลุ่มน้ํา ๔๐๐ ๑๐๐

 - สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย และการดูแล
บํารุงรักษาระบบให้กับผู้ประกอบการ

ทุกลุ่มน้ํา ๔๐๐ ๑๐๐

๑๖.๓ มาตรการแก้ไขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม
 - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ทุกลุ่มน้ํา ๔๐๐ ๑๐๐

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดในภาคเกษตรกรรม
ทุกลุ่มน้ํา ๔๐๐ ๑๐๐

๑๗ โครงการด้านการจัดการทรัพยากรดินและการเกษตร
 - ดําเนินการจัดการและควบคุมการใช้ท่ีดนิเพือ่การเกษตรในพืน้ที่ ทุกลุ่มน้ํา ๘๐๐ ๒๐๐

รวมทัง้หมด ๕๗,๙๗๒ ๒๒,๖๑๙

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๔๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๘.๓-๗  เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันตก

ลําดับที่ รายการ ลุ่มน้ํา วงเงิน วงเงิน
รวม ระยะ 5 ปี

๑ การรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นท่ีและนักท่องเท่ียวมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์พื้นท่ีต้นน้ํา
พ้ืนที่แหล่งน้ํา และประหยัดการใช้น้ํา ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

๔๐ ๑๐

๒ การรณรงค์ให้ประชาชนดูแลป้องกนัการบุกรุกแม่น้ํา ลําคลอง แหล่งเกบ็กกัน้ํา และการ
รักษาคุณภาพน้ํา โดยเฉพาะพื้นท่ีเป็นแหล่งเกบ็กกัน้ํา ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

๑๐๐ ๒๕

๓ การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าต้นน้ําลําธาร ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๒๐๐ ๕๐
๔ การขุดลอกปรับปรุงแม่น้ํา ลําคลอง ลําห้วยเพื่อการระบายน้ําและการปรับปรุงแหล่งน้ํา

ธรรมชาติเป็นแหล่งเกบ็กกัน้ํา ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
๖๐ ๑๕

๕ การลดความสูญเสียในระบบจัดส่งน้ําประปา ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๑๐๐ ๒๕
๖ การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบส่งน้ําชลประทาน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๑,๐๐๐ ๒๕๐
๗ การจัดทําโซนนิ่งพื้นท่ีการเกษตร โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตชลประทาน เพ่ือสามารถกําหนด

และควบคุมการใช้น้ําด้านเกษตรได้อย่างเหมาะสม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
๒๐๐ ๕๐

๘ การปรับปรุงเกณฑก์ารบริหารจัดการอา่งเกบ็น้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางให้คํานึงถึงทั้ง
การบรรเทาอทุกภัยและภัยแล้ง โดยสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

๑๐๐ ๒๕

๙ การปรับปรุงการจัดทําแผนการจัดการน้ําในอา่งเกบ็น้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง เพื่อวาง
แผนการเพาะปลูกและการจัดสรรน้ําในกจิกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกบัปริมาณน้ําต้นทุน

ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

๑๐๐ ๒๕

๑๐ การพัฒนาหลักเกณฑแ์ละกลไกในการแลกเปลี่ยนโควต้าการใช้น้ําระหว่างภาคการเกษตร
 ภาคท่องเท่ียวและภาคอตุสาหกรรม

ทุกลุ่มน้ํา ๑๐๐ ๒๕

๑๑ การคาดการณ์และเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๑๐๐ ๒๕
๑๒ โครงการอนุรักษ์และจัดการต้นน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๑,๗๘๔ ๓๕๗
๑๓ โครงการอนุรักษ์ดินและน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๑๐๐ ๒๕
๑๒ โครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง

๑๒.๑ อา่งเกบ็น้ําคลองกะเปอร์ (ห้วยลงปลา) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๙๕๐
๑๒.๒ อา่งเกบ็น้ําคลองละอุน่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๗๐๐
๑๒.๓ อา่งเกบ็น้ําคลองช้าง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๖๖๐
๑๒.๔ อา่งเกบ็น้ําเขาไคร ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๑,๕๕๐
๑๒.๕ อางเกบ็น้ําคลองลําโลน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๒,๕๕๐
๑๒.๖ อา่งเกบ็น้ําคลองย่าบน (ลําโลนน้อย) ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๘๙๐
๑๓ การบรรเทาปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา

 - การกอ่สร้างอา่งเกบ็น้ําคลองกะทะ จ.ภูเกต็ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๖๐๐ ๖๐๐
 - อา่งเกบ็น้ําคลองแห้ง จ.กระบี่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๓๐๐ ๓๐๐

 - การปรบัปรุงขุมเหมืองในพ้ืนที่จังหวัดภูเกต็และกระบี่ เพื่อการจัดหาน้ําอปุโภคบริโภค
และการท่องเท่ียว ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

๒๕๐ ๒๕๐

 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดทา้ย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๘ กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี 

 

 ๘-๔๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๘.๓-๗  เงินลงทุนของแผนงาน/โครงการ กรอบแผนปฏิบัติการ กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝ่ังตะวันตก (ต่อ)

ลําดับที่ รายการ ลุ่มน้ํา วงเงิน วงเงิน
รวม ระยะ 5 ปี

๑๔ โครงการเพ่ิมปริมาณน้ําต้นทุน

 - โครงการผันน้ําจากอา่งเกบ็น้ําในจังหวัดพังงาไปจังหวัดภูเกต็เพ่ิมเติม ในกรณีท่ีมี
แนวโน้มการขาดแคลนน้ําในอนาคต ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

๑,๕๐๐ ๓๗๕

๑๕ โครงการบรรเทาปัญหาน้ําท่วม
๑๕.๑

โครงการพัฒนาลุ่มน้ําตรัง-ปะเหลียน ในส่วนของป้องกนัอทุกภัยลุ่มน้ําตรังและปะเหลียน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
๘๐๐ ๘๐๐

๑๕.๒ โครงการป้องกนัอทุกภัยแม่น้ําตรังตอนบนบริเวณอําเภอทุ่งสง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๒๕๐ ๒๕๐
๑๕.๓

โครงการจัดทําผังนโยบายการใช้ที่ดินในพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้ําท่วมลุ่มน้ําตะกัว่ป่าและลุ่มน้ําตรัง ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
๕๐ ๕๐

๑๕.๔
กอ่สร้างระบบป้องกนัน้ําท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองตรัง เมืองตะกัว่ป่าและท้ายเหมือง จ.พังงา ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

๑,๒๐๐ ๑,๒๐๐

๑๕.๕ โครงการวางระบบและติดต้ังระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์น้ําและเตือนภัยลุ่มน้ําตรัง-ปะ
เหลยีน ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

๕๐ ๕๐

๑๖ โครงการจัดการมลพิษทางน้ํา
๑๖.๑ การลดปริมาณความสกปรกน้ําเสีย ณ แหล่งกําเนิด โดยเฉพาะในแหล่งท่องเที่ยวที่

กระจายตัว

 - การขยายระบบท่อรวบรวมน้ําเสีย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียรวม เช่น เกาะพีพี 
จังหวัดกระบ่ี ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

๖๐ ๑๕

 - กอ่สร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมของชุมชนองค์การบริหารส่วนตําบลกมลาและเทศบาล
ตําบลเชิงทะเล จังหวัดภูเกต็ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

๔๐๐ ๔๐๐

๑๖.๒ มาตรการแกไ้ขปัญหาน้ําเสียอตุสาหกรรม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
 - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดในโรงงานอตุสาหกรรม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๑๐๐ ๒๕

 - กําหนดให้โรงงานอตุสาหกรรมท่ีมีมลพิษสูงต้องตั้งอยู่ในนิคมอตุสาหกรรม/เขต
ประกอบการอตุสาหกรรม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

๑๐๐ ๒๕

 - สนับสนุนและให้คําแนะนําทางวิชาการในการจัดสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย และการดูแล
บํารุงรักษาระบบให้กบัผู้ประกอบการ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 

๑๐๐ ๒๕

๑๖.๓ มาตรการแกไ้ขปัญหาน้ําเสียเกษตรกรรม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
 - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอนิทรีย์ ภาคใต้ฝั่งตะวันตก ๑๐๐ ๒๕

 - ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แนวทางเทคโนโลยีการผลิตที่สะอาดในภาคเกษตรกรรม ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
๑๐๐ ๒๕

รวมทั้งหมด ๑๗,๒๔๔ ๕,๓๒๒

 
 



 
บทที่ ๙ 

แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติั 
กลไก และการติดตามประเมินผล 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๙ แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ กลไก และการติดตาม ประเมินผล 
 

 ๙-๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บทที่ ๙ 
แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ กลไก และการติดตามประเมินผล 

 
๙.๑ การแปลงแผนไปสู่การปฏบิัติ 
 
 แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ จะสามารถนําไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม และสามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิของแผนฯ ตามตัวช้ีวัดและเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล จําเป็นที่จะต้องมีกระบวนการประสานเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ อย่างไร
ก็ตามกลยุทธ์ มาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไว้หน่วยงานระดับกระทรวง ระดับกรม และ
โดยเฉพาะหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ สามารถนําไปพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมของสภาพปัญหาและ
พ้ืนที่ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์และจัดลําดับความสําคัญของปัญหาในแต่ละพื้นที่ก่อน 
 
๙.๑.๑ กระบวนการประสานเพื่อแปลงแผนฯ ไปสูก่ารปฏิบัติในระดับพืน้ที่  
 
 ๑) การสรา้งความเข้าใจในแผนยุทธศาสตรฯ์ และแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ คือ 
  ๑.๑) ระดับประเทศ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม และกระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น เพื่อให้มีการทํางานแบบบูรณาการ โดย
นําแผนฯ ไปกําหนดเป็นกรอบแผนของหน่วยงาน และจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เสนอขอจัดทํางบประมาณเพื่อดําเนินการต่อไป รวมทั้งองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้มีการนําแผนฯ ไปแปลงสู่การปฏิบัติเช่นกัน 
  ๑.๒) ระดับภาค ได้แก่ สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค ๑-๑๐ (ตารางที่ ๙.๑-๑) สํานักงาน
ชลประทาน๑-๑๗ (ตารางที่ ๙.๑-๒) ให้นําแผนยุทธศาสตร์ไปเป็นกรอบในการทบทวนและจัดทําแผนปฏิบัติ
การระดับกลุ่มลุ่มน้ําและระดับลุ่มน้ํา โดยให้ความสําคัญกับประเด็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในเชิงของระบบนิเวศ และที่มีพ้ืนที่คาบเก่ียวหลายจังหวัด เช่น การจัดการพื้นที่ลุ่มน้ําต้ังแต่ต้น
น้ําถึงปลายนํ้าการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ํา การจัดการคุณภาพน้ํา พ้ืนที่ป่าไม้ และการจัดการทรัพยากรชายฝั่ง 
เป็นต้น ทั้งนี้โดยการประสานงานกับสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ๑-๑๖ (ตารางที่ ๙.๑-๓) 
  ๑.๓) ระดับจังหวัด ได้แก่ ผู้บริหารของจังหวัดต้ังแต่ระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัดขึ้นไปใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ํา (ดูตารางที่ ๙.๑-๑) โดยเฉพาะจังหวัดที่มีการประกาศเป็นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้ง และ
เป็นแหล่งกําเนิดน้ําเสียให้มีการนําแผนยุทธศาสตร์ฯ กลยุทธ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติไปแปลงเป็น
แผนปฏิบัติการ เพื่อการบริหารจัดการน้ําและสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา ๓๗ 
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป รวมทั้งให้ทุกจังหวัด
ให้ความสําคัญในการกําหนดแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรธรรมชาติ (โดยมีทรัพยากรน้ําเป็นศูนย์รวม) และ
สิ่งแวดล้อมไว้เป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัดด้วย 
 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๙ แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ กลไก และการติดตาม ประเมินผล 
 

 ๙-๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่  ๙.๑-๑  หนวยงานหลักระดับภาค/จงัหวัดที่รบัผิดชอบการแปลงแผนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ

สาํนักงาน คณะกรรมการ จงัหวัด
ทรัพยากรน้ํา ลุมนํ้า

๑๐๐ กลุมลุมน้ําภาคเหนือและภาคกลาง

๐๑ สาละวนิ ภาค ๑ สาละวิน แมฮองสอน ตาก

๐๒N โขง(เหนือ) ภาค ๑ โขงสวนที่ ๑ และ กก    เชียงราย พะเยา

๐๓ กก ภาค ๑ โขงสวนที่ ๑ และ กก

๐๖ ปง ภาค ๑ ลุมน้ําปงตอนบน เชียงใหม ลําพูน

ภาค ๑ ลุมน้ําปงตอนลาง ตาก กําแพงเพชร นครสวรรค

๐๗ วงั ภาค ๑ ลุมน้ําวงั ลําปาง ตาก

๐๘ ยม ภาค ๙ ลุมน้ํายม พะเยา แพร สุโขทัย พิจิตร

๐๙ นาน ภาค ๙ ลุมน้ํานาน นาน อุตรดิตถ พิจิตร พิษณุโลก

๑๐ เจาพระยา ภาค ๒ เจาพระยาตอนลาง นครสวรรค ชัยนาท สงิหบุรี อางทอง ลพบุรี

สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี

สมุทรปราการ กรุงเทพ

๑๑ สะแกกรัง ภาค ๒ สะแกกรัง อุทัยธานี นครสวรรค

๑๒ ปาสัก ภาค ๒ ปาสกั เพชรบูรณ ลพบุรี สระบุรี

๑๓ ทาจีน ภาค ๗ ลุมน้ําทาจีน ชัยนาท สุพรรณบุรี นครปฐม สมุทรสาคร

๒๐๐ กลุมลุมนํ้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๐๒NE โขง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ภาค ๓ ลุมน้ําโขงสวนที่ ๒ เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย

ภาค ๓ ลุมน้ําโขงสวนที่ ๓ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร อํานาจเจริญ

๐๔ ชี ภาค ๔ ลุมน้ําชีตอนบน ชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม อํานาจเจริญ

ภาค ๔ ลุมน้ําชีตอนลาง กาฬสินธ รอยเอ็ด ยโสธร

๐๕ มูล ภาค ๕ มูลตอนบน นครราชสีมา บุรีรัมย สุรินทร

ภาค ๕ มูลตอนลาง ยโสธร ศรีสะเกษ อํานาจเจริญ อุบลราชธานี

๓๐๐ กลุมลุมนํ้าภาคตะวันออก

๑๕ ปราจีนบุรี ภาค ๖   ลุมน้ําบางปะกง   ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา

๑๖ บางปะกง ภาค ๖   ปราจีนบุรี และ   นครนายก สระแกว

๑๗ โตนเลสาบ ภาค ๖   โตนเลสาป

๑๘ ชายฝงทะเลตะวนัออก ภาค ๖ ชายฝงทะเลตะวันออก ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด

๔๐๐ กลุมลุมน้ําภาคตะวันตก

๑๔ แมกลอง ภาค ๗ แมกลอง กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม

๑๙ เพชรบุรี ภาค ๗ เพชรบุรี เพชรบุรี

๒๐ ชายฝงทะเลตะวนัตก ภาค ๗ ชายฝงทะเลประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขนัธ

๕๐๐ กลุมลุมน้ําภาคใตฝงตะวันออก

๒๑ ภาคใตฝงตะวนัออก ภาค ๘ ภาคใตฝงตะวันออกสวนที่ ๒ นครศรีธรรมราช 

๒๒ ตาป ภาค ๑๐ ลุมน้ําตาป สุราษฎรธานี

๒๓ ทะเลสาบสงขลา ภาค ๘   ภาคใตฝงตะวันออกสวนที่ ๒ นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา

๒๔ ปตตานี ภาค ๘   และปตตานี

๖๐๐ กลุมลุมนํ้าภาคใตฝงตะวันตก

๒๕ ภาคใตฝงตะวนัตก ภาค ๘ ภาคใตฝงตะวันตกสวนที่ ๒ กระบี่ ตรัง สตลู

รหัส

ลุมนํ้า
ลุมน้ํา



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๙ แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ กลไก และการติดตาม ประเมินผล 
 

 ๙-๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่  ๙.๑-๒  สํานักงานชลประทานในความรับผิดชอบของกรมชลประทาน 
 

สํานักชลประทาน ที่ตั้ง ครอบคลุมจังหวัด 
สํานักชลประทานที่  ๑ เชียงใหม ่ แม่ฮ่องสอน  เชียงใหม ่ ลําพูน 
สํานักชลประทานที่  ๒ ลําปาง เชียงราย  ลําปาง  พะเยา  น่าน 
สํานักชลประทานที่  ๓ พิษณุโลก อุตรดิตถ ์ พิษณุโลก  พิจิตร  นครสวรรค ์
สํานักชลประทานที่  ๔ กําแพงเพชร แพร ่ ตาก  สุโขทัย  กําแพงเพชร 
สํานักชลประทานที่  ๕ อุดรธาน ี เลย  หนองคาย  หนองบวัลาํภู  อุดรธาน ี สกลนคร 
สํานักชลประทานที่  ๖ ขอนแก่น ชัยภูมิ  ขอนแก่น  กาฬสินธุ ์ มหาสารคาม  ร้อยเอ็ด 
สํานักชลประทานที่  ๗ อุบลราชธาน ี นครพนม  มุกดาหาร  ยโสธร  อํานาจเจริญ  อุบลราชธาน ี
สํานักชลประทานที่  ๘ นครราชสีมา นครราชสีมา  บุรรีัมย์  สุรินทร ์ ศรีสะเกษ 
สํานักชลประทานที่  ๙ ชลบุร ี นครนายก  ปราจนีบุร ี สระแก้ว  ฉะเชิงเทรา  ชลบุรี  ระยอง  จันทบุร ี ตราด 
สํานักชลประทานที่  ๑๐ ลพบุร ี เพชรบูรณ ์ ลพบุร ี สระบุร ี พระนครศรีอยุธยา 
สํานักชลประทานที่  ๑๑ นนทบุรี ปทุมธานี  นนทบุรี  กรุงเทพฯ  สมทุรปราการ  สมุทรสาคร 
สํานักชลประทานที่  ๑๒ ชัยนาท อุทัยธานี  ชัยนาท  สุพรรณบุร ี สิงห์บุร ี อ่างทอง 
สํานักชลประทานที่  ๑๓ กาญจนบุร ี กาญจนบุร ี ราชบรุี  นครปฐม  สมุทรสงคราม 
สํานักชลประทานที่  ๑๔ ประจวบคีรขีันธ ์ เพชรบุร ี ประจวบคีรีขันธ ์ ชุมพร  ระนอง 
สํานักชลประทานที่  ๑๕ นครศรีธรรมราช สุราษฎรธ์าน ี นครศรีธรรมราช  กระบี่  พังงา  ภูเก็ต 
สํานักชลประทานที่  ๑๖ สงขลา ตรัง  พัทลุง  สตลู  สงขลา 
สํานักชลประทานที่  ๑๗ นราธวิาส ปัตตาน ี ยะลา  นราธวิาส 

 
ตารางที่ ๙.๑-๓ หน่วยงานหลกัในการบรูณาการแปลงแผนยุทธศาสตรฯ์ ไปสู่การปฏบิัติ 
 

สํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค ครอบคลุม 
สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๑ (เชียงใหม่) จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลําพูน และแม่ฮ่องสอน 
สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๒ (ลําปาง) จังหวัดลาํปาง แพร่ พะเยา และสุโขทัย 
สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๓ (พิษณุโลก) จังหวัดพจิิตร นา่น พิษณุโลก และอตุรดิตถ ์
สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๔ (นครสวรรค์) จังหวัดนครสวรรค ์ตาก อุทัยธานี กําแพงเพชร 
สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๕ (นครปฐม) จังหวัดนครปฐม ชัยนาท สุพรรณบุร ีสมุทรสาคร 
สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๖ (นนทบุรี) จังหวัดนนทบุร ีสงิห์บุร ีอ่างทอง ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา  

และสมุทรปราการ 
สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๗ (สระบุรี) จังหวัดสระบุรี เพชรบูรณ์ ปราจีนบรุี นครนายก ลพบรุี 
สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๘ (ราชบุรี) จังหวัดราชบุรี กาญจนบรุี สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ ์
สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๙ (อุดรธานี) จังหวัดอุดรธานี หนองคาย เลย นครพนม สกลนคร 
สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๑๐ (ขอนแก่น) จังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ชัยภูมิ หนองบัวลาํภู 
สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๑๑ (นครราชสีมา) จังหวัดนครราชสมีา สุรินทร์ บรุีรัมย์ ศรีสะเกษ 
สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๑๒ (อุบลราชธานี) จังหวัดอุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร มุกดาหาร รอ้ยเอ็ด 
สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) จังหวัดชลบรุี ระยอง ตราด ฉะเชิงเทรา จันทบรุี สระแก้ว 
สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๑๔ (สุราษฎร์ธานี) จังหวัดสรุาษฎรธ์านี ชุมพร นครศรีธรรมราช ระนอง 
สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๑๕ (ภูเก็ต) จังหวัดภูเกต็ ตรงั กระบี่ พังงา สตูล 
สํานักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที่ ๑๖ (สงขลา) จังหวัดสงขลา นราธิวาส ยะลา ปตัตานี พัทลงุ 

  ๑.๔) ระดับท้องถิ่น ได้แก่ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหาร 
ส่วนตําบล ชุมชน และเอกชน ให้มีการนํามาตรการและแนวทางการปฏิบัติที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ฯ 
ไปพิจารณาปรับใช้ตามความเหมาะสมของสภาพปัญหาและพื้นที่ โดยจะต้องมีการวิเคราะห์และจัดลําดับ



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๙ แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ กลไก และการติดตาม ประเมินผล 
 

 ๙-๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ความสําคัญของปัญหาของแต่ละพื้นที่ก่อน และกําหนดเป็นโครงการและกิจกรรม เพื่อบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน 
 
 ๒) การเสริมสร้างศักยภาพให้แก่หน่วยงานในพื้นที่ เป็นกิจกรรมที่สําคัญอย่างยิ่งในการ
ขับเคลื่อนกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติซึ่งจะต้องดําเนินการทุกระดับดังนี้ 
  ๒.๑) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยมหีน่วยงานระดับกรมและ
กรมชลประทานดําเนินการในการจัดทําแผนและนําแผนไปสู่การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานในสังกัดในพื้นที่
โดยมีการบูรณาการแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
  ๒.๒) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมทรัพยากรน้ําดําเนินการจัด
ฝึกอบรมให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ ในการจัดทําแผนของสํานักงานทรัพยากรน้ํ าภาค สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด (ทสจ.) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เพื่อให้มีความรู้
ความสามารถในการแปลงแผนฯ และมีความพร้อมในการจัดเตรียมและวิเคราะห์โครงการได้ที่สําคัญที่สุดก็
คือ จะต้องเร่งพัฒนาองค์กรบริหารจัดการน้ําให้แข็งแรง ทํางานได้ทุกระดับคือ 
   (๑) ระดับชาติ คือ คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีหรือบุคคลที่
นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ องค์ประกอบของคณะกรรมการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้แต่งต้ัง
เพื่อทําหน้าที่กําหนดด้านนโยบายการบริหารจัดการน้ําของทุกลุ่มน้ําทั่วประเทศต้องให้ความเห็นชอบและ
อํานวยการให้เกิดการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
   (๒) ระดับลุ่มน้ํา ได้แก่ คณะกรรมการลุ่มน้ํา คณะทํางานด้านวิชาการและคณะทํางานลุ่ม
น้ําสาขา (กรณีมีหลายจังหวัด) ต้องทําความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์และแปลงไปสู่การปฏิบัติในลุ่มน้ําได้
อย่างมีประสิทธิภาพต่อเนื่องไปในระยะยาวตามกําหนดเวลาของแผน 
   (๓) ระดับท้องถิ่น ได้แก่ คณะทํางานลุ่มน้ําระดับจังหวัด คณะทํางานลุ่มน้ํา ระดับลุ่มน้ํา
สาขา (กรณีมีจังหวัดเดียว) คณะทํางานลุ่มน้ําระดับอําเภอ คณะทํางานลุ่มน้ําระดับตําบล และกลุ่ม
เครือข่ายในชุมชน เป็นกลไกระดับรากแก้ว ซึ่งจะทําหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่องค์กรเหล่านี้จะต้องเข้าใจ
แผนปฏิบัติการและนาํไปดําเนินการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
  ๒.๓) จังหวัดสนับสนุนให้สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด เข้าไปมีส่วนร่วมกับคณะกรรมการลุ่มน้ําในการจัดทําแผนงาน โครงการด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ (น้ํา) และสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด และได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการ รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ํา
และสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด โดยอนุโลมใช้กฎหมายมาตรา ๓๗ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นแนวทาง 
  ๒.๔) จังหวัดและองค์กรบริหารจัดการน้ําระดับลุ่มน้ําและระดับท้องถิ่นมีการจัดทํารายงาน
ตัวช้ีวัดสถานการณ์ทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด/ลุ่มน้ําและท้องถิ่น เพื่อรายงานต่อรัฐบาลและ
ใช้ประกอบการขอรับการสนับสนุนด้านงบประมาณของจังหวัดและท้องถิ่นในแต่ละปี 
  ๓) คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ โดยการมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ําเป็น
หน่วยงานในการประสานแผนระหว่างหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงาน และการติดตาม ประเมินผล เพื่อให้มีกระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๙ แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ กลไก และการติดตาม ประเมินผล 
 

 ๙-๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ๓.๑) สนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีการดําเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ฯ (และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) โดยส่งเสริมศักยภาพผู้ที่มี
บทบาทเกี่ยวข้อง และจัดทําคู่มือในการแปลงแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและแผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๕๔-๒๕๕๘ ไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ 
  ๓.๒) เผยแพร่ข้อมูลและสถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ (น้ํา) และสิ่งแวดล้อมให้
ประชาชนรับทราบ และสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
(น้ํา) และสิ่งแวดล้อม 
  ๓.๓) ศึกษาและประเมินผลกระทบของนโยบายรัฐบาล และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด/จังหวัดที่มีต่อทรัพยากรธรรมชาติ (น้ํา) และสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการอ้างอิง และใช้
ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติของจังหวัด สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค และสํานักงานสิ่งแวดล้อมภาค 
และสํานักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
 
๙.๑.๒ กลไกในการแปลงแผน 
  
 การดําเนินงานแปลงแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแผนระดับชาติ และ
ระดับพ้ืนที่ลุ่มน้ําลงสู่การปฏิบัติในองค์กรทุกระดับ จําเป็นต้องมีหน่วยงานกลางคือคณะกรรมการ
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติโดยกรมทรัพยากรน้ําทําหน้าที่การประสานงานและดําเนินการแปลงแผนร่วมกับ
หน่วยงานฯ ต่างๆ ทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค ระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่นเพื่อการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 ดังนั้น เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์ฯ สามารถแปลงไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กําหนด
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ระดับกระทรวงและระดับกรม ซึ่งมีหน้าที่ประสาน ผลักดัน และทําความเข้าใจ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ รวมทั้งจัดทําฐานข้อมูล (Baseline) เพื่อให้การดําเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดที่ได้กําหนดไว้ในแผนฯ ภายใน ๕ ปี ข้างหน้า ดังมีรายละเอียดเสนอไว้เป็นราย
กลยุทธ์ที่ ๑-๑๒ ในบทที่ ๖ 
 
๙.๒ การติดตาม ประเมินผล 
 
 เพื่อประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่าง
เป็นระบบ ให้ทําการติดตาม ประเมินผล โดยมีการดําเนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑. จัดต้ังคณะกรรมการติดตามผล โดยมีผู้แทนจากรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ประชาคม และองค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผล แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  โดยคัดเลือกจาก 
  - ผู้แทนระดับรัฐบาล 
  - ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาที่มีคณะที่ เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรธรรมชาติ (น้ํา) และ
สิ่งแวดล้อม ทั่วประเทศ 
  - ผู้แทนสํานักงบประมาณ/กระทรวงการคลัง 
  - ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  - ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
  - ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๙ แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ กลไก และการติดตาม ประเมินผล 
 

 ๙-๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
  - สมาชิกสภาที่ปรึกษาในส่วนที่เกี่ยวข้อง (ฐานทรัพยากรและผู้ทรงคุณวุฒิ) 
  - ผู้แทนกรรมาธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
  - ผู้แทนองค์กรเอกชนอิสระด้านสิ่งแวดล้อม และผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
สมาคมหอการค้าไทย สภาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
  - อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
 ๒. การประเมินผลตามตัวชี้วัดรายกลยุทธ์ ตามท่ีกําหนดในบทที่ ๖ ซึ่งสรุปเสนอในข้อ ๖.๕ โดย
ติดตามประเมินผล การปฏิบัติงานของหน่วยงาน และประเมินผลตามเป้าหมายของแผนฯ ในระยะครึ่งแผน
ฯ รวมทั้งการปรับแผน โดยกรมต่างๆ ที่รับผิดชอบแผนปฏิบัติการดําเนินการประเมินผลและส่งผลให้กรม
ทรัพยากรน้ําเพื่อประมวลผลเสนอต่อคณะกรรมการติดตามผลเพื่อดําเนินการตรวจสอบการประเมินผลของ
แผนยุทธศาสตร์แบบบูรณาการ ควรใช้ผลการประเมินการปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณตัวช้ีวัดที่รับผิดชอบ 
และคุณภาพตัวช้ีวัด เพื่อพิจารณาความดีความชอบแก่ส่วนราชการที่เป็นองค์กรรับผิดชอบตัวช้ีวัด 
 ๓. คณะกรรมการติดตามผลโดยมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ํา สร้างระบบฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน
การติดตามประเมินผลการดําเนินการ ตามแผนฯ ของหน่วยงานในระดับปฏิบัติ หรือในฐานะของ
หน่วยงานเจ้าภาพตามท่ีกําหนดไว้ในแผนฯ โดยมีการประเมินทุกที่ เพื่อรายงานความก้าวหน้า ปัญหา 
อุปสรรค รวมทั้งข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ และ
คณะกรรมการติดตามผล เพื่อดําเนินการปรับปรุงแผนให้บรรลุตามเป้าหมาย 
 
๙.๓ ดัชนีวัดความสําเร็จของงานและโครงการ 
 
 ได้กําหนดตัวช้ีวัดที่สําคัญไว้เพื่อประเมินผลสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ฯ ในภาพรวมระดับประเทศ
ไว้ดังตารางที่ ๙.๓-๑ เพื่อให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติใช้เป็นเป้าหมายหลักในการวัดสัมฤทธ์ิผล
ของแผนยุทธศาสตร์ในภาพรวม สําหรับองค์กรระดับลุ่มน้ํา และองค์กรระดับท้องถิ่นจะต้องพิจารณา
ตัวช้ีวัดเฉพาะลุ่มน้ําและท้องถิ่นให้สอดคล้องกับตัวช้ีวัดหลักข้างต้น เพื่อนําสัมฤทธ์ิผลที่ประเมินได้ในระดับ
ลุ่มน้ําและระดับท้องถิ่นมารวบรวมวิเคราะห์ช้ีผลสัมฤทธ์ิของแผนยุทธศาสตร์ฯ ระดับประเทศ 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๙ แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ กลไก และการติดตาม ประเมินผล 
 

 ๙-๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ตารางที่ ๙.๓-๑ ตัวชี้วัดความสําเร็จของแผนยุทธศาสตร์ 
กลุ่มยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ สถานภาพปัจจุบนั เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 

๑. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาแหล่งน้ําและเพิ่ม
ประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืน 

  

 ๑.๑ การปอ้งกัน รักษา ฟื้นฟู พัฒนา และใช้
ประโยชน์แหล่งน้าํธรรมชาต ิ

๑.ระดับนานาชาต ิ   ๖๙   แห่ง 
๒.ระดับชาติ           ๔๗   แห่ง 
๓.ระดับท้องถิ่น  ๑๙,๒๙๕ แห่ง 
๔.แหล่งน้าํท่ีจัดการได้เป็น
เอกภาพ                  -  แห่ง 

จํานวนแหล่งน้าํธรรมชาติได้รับการ
ป้องกัน รกัษา ฟื้นฟู พัฒนาและใช้
ประโยชน์เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ ต่อปี 
(เฉลี่ยท้ังประเทศ) 
 

 ๑.๒ การเก็บกกัน้ําให้พอเพียงและใช้น้าํอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๑.จํานวนโครงการขนาดใหญ่
และขนาดกลาง  ๘๙๕ แห่ง 
๒.จํานวนโครงการขนาดเล็ก        
๑๓,๑๔๓ แห่ง  
๓.ปริมาตรเก็บกัก 
๗๕,๕๑๒ ล้าน ลบ.ม. 
๔.ศักยภาพการเกบ็กัก               
๘๘,๕๑๒ ล้าน ลบ.ม. 

ปริมาณน้ําเก็บกกัเฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 
๒ ต่อปี (จนเตม็ศักยภาพ)  

 ๑.๓ การเพิม่ประสิทธภิาพโครงการเดิม ๑ .อ่าง เก็บน้ํ า ท่ีควรปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพ/เพิ่มความจุ๑๒๒ 
โครงการ 
๒.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษา
ท่ีควรปรับปรุง ๖๗ โครงการ(ศึก 
ษาความเหมาะสมการปรับปรุง
โครงการแล้ว๑๕โครงการในพื้น 
ท่ีชลประทานเดิม๓.๙๗ล้านไร่)- 

โครงการที่ไดป้รับปรุงปลีะ ๑๐ 
โครงการ 

 ๑.๔ การสร้างดุลยภาพการใช้น้ําให้ทุกภาคส่วน
ท่ีเหมาะสมและเปน็ธรรม 

ความตอ้งการใช้น้ําเพื่อ
การเกษตรรอ้ยละ ๙๐.๗ อุปโภค
บริโภคร้อยละ๔.๒๔ และ
อุตสาหกรรมรอ้ยละ ๕.๐๖ ของ
ความตอ้งการทั้งหมด 
 

๑.ปริมาณการใช้น้าํภาคเกษตรลดลง
ร้อยละ ๐.๒ ต่อปี (โดยมีเป้าหมาย
ใหส้ัดสว่นการใช้น้าํภาคเกษตรเฉลี่ย
ไม่เกินร้อยละ ๗๐) 
๒.ไม่เกิดวกิฤติขาดแคลนน้ํานอกภาค
เกษตรกรรม  

๒. ยุทธศาสตรก์ารบรรเทาภัยท่ีเกิดจากน้ํา   
 ๒.๑ การปอ้งกัน รักษา ฟื้นฟูปา่ไม้ และพื้นท่ีต้น

น้ําอย่างสมดลุและย่ังยืน 
พื้นท่ีป่า ๑๐๗.๖๑ ล้าน ไร ่ คิด
เป็นร้อยละ ๓๓.๕๖ ของพื้นท่ี
ประเทศ 

๑.พื้นท่ีป่าไม้ท้ังปา่อนุรักษแ์ละปา่
เศรษฐกิจเพิ่มขึ้นรอ้ยละ ๑ ต่อปี (โดย
มีเป้าหมายรักษาพื้นท่ีอนุรักษ์ไวไ้ม่
น้อยกว่ารอ้ยละ ๑๙.๐ เพิ่มพื้นท่ีป่า
ไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐.๐ ของพื้นท่ี
ประเทศ และเพิ่มพื้นท่ีป่าชายเลนไม่
น้อยกว่าปีละ ๕,๐๐๐ ไร่) 
๒.พื้นท่ีเรือนยอดปกคลุมฤดูฝนเฉลีย่
ร้อยละ ๙๐ ของพืน้ท่ีป่า 

 ๒.๒ การลดพื้นท่ี และความเสียหายจากอุทกภัย ความเสียหายเฉลีย่ปีละ ๖,๐๐๐ 
ล้าน บาท (ปี ๒๕๓๒ - ๒๕๕๓)  
เสียชีวิตเฉลี่ยปลีะ ๑๔๖ คน 
หมู่บา้นประสบภัยเฉลี่ยปีละ 
๑๕,๓๗๑ หมู่บ้าน 

ค่าใช้จา่ยบรรเทาอุทกภัยลดลงร้อย
ละ ๑๐ ต่อป ี



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๙ แนวทางการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ กลไก และการติดตาม ประเมินผล 
 

 ๙-๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

กลุ่มยุทธศาสตร์/กลยุทธ ์ สถานภาพปัจจุบนั เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 ๒.๓ การปอ้งกัน รกัษาและฟื้นฟูคุณภาพน้ําของ

แหลง่น้ํา 
๑.แหล่งน้าํผวิดินในลุ่มน้ําอยู่ใน
เกณฑ์เสือ่มโทรมรอ้ยละ             
๒๘ 
๒.แหล่งน้าํทะเลชายฝั่งในลุ่มน้าํ
อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมร้อยละ      
๑๐- 

 คุณภาพน้าํของแหล่งน้าํผวิดินอย่าง
น้อยร้อยละ ๙๐ และแหล่งน้าํทะเล
ชายฝั่งอย่างนอ้ยรอ้ยละ ๙๘ อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ขึ้นไป ภายใน ๒๐ ป ี
 

๓. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและใช้ประโยชน์แหล่งน้าํ
ร่วมกัน 

  

 ๓.๑ การเพิม่ปรมิาณน้าํต้นทุน ๑.ปริมาณน้าํต้นทุนผันข้ามลุ่ม
น้ําในประเทศปีละ ๑,๕๒๐ ล้าน 
ลบ.ม. 
๒.ปริมาณน้าํต้นทุนผันระหวา่ง
ประเทศปีละ    -    ลา้น ลบ.ม. 
๓.พื้นท่ีชลประทาน ๓๐.๐๗  
ล้าน ไร่                    

๑.จํานวนโครงการที่พร้อมจะพัฒนา
เพิ่มน้ําต้นทุน 
๒.เพิ่มพื้นท่ีชลประทานเฉลี่ยปีละ        
๒๐๐,๐๐๐ ไร่ 
๓.ปริมาตรน้ําต้นทุนท่ีได้จากการผนั
น้ําเพิ่มขึ้น ๘,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. ใน 
๒๐ ปี 

 ๓.๒ การพัฒนาเครือขา่ยน้ํา โครงการเครือข่ายน้ํา ๘ 
เครือข่าย(อยู่ในลุ่มน้ําภาค
ตะวันออกและลุ่มน้ําภาค
ตะวันตก) 

๑.จํานวนโครงการที่เตรียมพร้อมจะ
พัฒนาเครือข่ายปลีะ ๑ โครงการ 
๒.จํานวนโครงการที่จะดําเนินการ
พัฒนาปีละ ๐.๕ โครงการ 

 ๓.๓ การเพิม่มูลค่าน้ํา โครงการไฟฟ้าพลงัน้ํา ๕๖ 
โครงการ 

๑.โครงการไฟฟา้พลังน้ําเพิ่มขึ้นร้อย
ละ ๑๐ ต่อปี ของจํานวนโครงการที่มี
ศักยภาพ 
๒.ระบบขนส่งทางน้ําขยายตัวร้อยละ 
๒ ต่อป ี
๓.จํานวนรายการท่องเที่ยวทางน้าํ
เพิ่มขึ้น ๑๐๐ รายการตอ่ป ี  

๔. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรและการบรหิาร
จัดการ 

  

 ๔.๑ การเสริมสร้างศักยภาพการบรหิารจัดการ
แบบบูรณาการและการมสี่วนรว่ม 

๑.ลุ่มน้ําท่ีมกีารจดัการแบบ
บูรณาการ    -    ลุ่มน้ํา 
๒ลุ่มน้ําท่ีมกีารจัดการแบบพหุ
ภาคี          -    ลุ่มน้ํา 
 

๑.สัดส่วนของลุม่น้ําท่ีมีการจดัการ
แบบบูรณาการเพิม่ขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี 
(โดยมีเป้าหมายทีร่้อยละ ๙๐ ของลุ่ม
น้ํามีการจัดการแบบบูรณาการ) 
๒.สัดส่วนของลุม่น้ําท่ีมีการจดัการ
ร่วมแบบพหุภาคีเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๓ 
ต่อปี (โดยมีเปา้หมายที่ร้อยละ ๙๐ 
ของลุ่มน้าํสาขามกีารจัดการรว่ม) 

 ๔.๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมลู องค์ความรู้และ
เทคโนโลยี 

องค์กรบรหิารจัดการระดบัลุ่ม
และลุ่มน้าํสาขาสามารถเขา้ถึง
ข้อมูลร้อยละ . 

สัดสว่นการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร
บริหารจดัการระดบัลุ่มและลุ่มน้าํ
สาขาเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓ ต่อปี (โดยมี
เป้าหมายที่ร้อยละ ๙๐ ขององค์กร
บริหารจดัการระดบัลุ่มน้าํและระดับ
ลุ่มน้ําสาขาท่ีเข้าถงึข้อมูล) 

 
 
 



 
บทที่ ๑๐ 

การมีส่วนร่วมในการจดัทําแผนยุทธศาสตร ์
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ๑๐-๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บทที่ ๑๐ 
การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 

 
๑๐.๑ บทนํา 
 
 ในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์มีหลักการสําคัญที่ต้องยึดถืออยู่ ๓ ประการ คือ (๑) พ้ืนที่ลุ่มน้ําเป็นหลัก 
(๒) ปัญหาของประเทศ/ประชาชนเป็นโจทย์หรือเป็นพันธกิจของรัฐและ(๓) การมีส่วนร่วมเป็นเครื่องมือ
ตามหลักการจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบ Area-Function-Participation  
 การแปลงแนวคิดดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมในเชิงปฏิบัติจะต้องสามารถสร้างการยอมรับในความ
คิดเห็นและกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้เกี่ยวข้องในลุ่มน้ํา/กลุ่มลุ่มน้ําและสามารถสร้างภาพรวมที่
เป็นเอกภาพถ่ายทอดสู่สาธารณชนให้เข้าใจแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบให้ได้ ทั้งนี้
จะต้องอาศัยหลักการและเทคนิคด้านการมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และด้านประชาสัมพันธ์ มาใช้ดําเนิน
กิจกรรมเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยง ความเหมาะสม และประสิทธิภาพ  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะ
เป็นการสื่อสารสองทาง และมีผลในทางปฏิบัติที่มีเป้าหมายโดยรวม เพื่อที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่กลุ่มต่างๆ 
สามารถนํามาสร้างสรรค์ จรรโลงให้เกิดเป็นแผนยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นที่เข้าใจและยอมรับกันได้ทุกระดับ 
 กรมทรัพยากรน้ํามีภารกิจที่จะให้ความรู้และรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ  เพื่อส่งเสริมความ
ตระหนักของกลุ่มองค์กรหลัก กลไกที่ปฏิบัติงานจัดการน้ําและผู้ใช้น้ํา โดยต้องดําเนินการจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับกลุ่มลุ่มน้ํา คือ กลุ่มลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง (๑๐๐) กลุ่ม
ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (๒๐๐) กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันออก (๓๐๐) กลุ่มลุ่มน้ําภาคตะวันตก (๔๐๐) 
กลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก (๕๐๐) และกลุ่มลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก (๖๐๐) จํานวน ๑๐ เวที กระจาย
ไปทั่วทุกพ้ืนที่ของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค  
 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ กรมทรัพยากรน้ําจะต้องสร้าง
กระบวนการสื่อสารให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอและให้โอกาสได้พิจารณาทางเลือก 
และผลกระทบที่จะเกิดตามมาจากการตัดสินใจ  ดังนั้นจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์ควบคู่ กันไปใน
กระบวนการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องในโครงการ   นอกจากนั้น กรมทรัพยากรน้ํายังประสงค์ให้
กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่จะนําเสนอ  และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อหาทาง
ออกที่เหมาะสมที่สุด และได้ผลลัพธ์ที่มีคุณค่าสําหรับทุกคน ภายใต้ความชอบธรรม  และเปิดเผยตามระบอบ
ประชาธิปไตย ให้เกิดเป็นรากฐานเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนในอนาคต 
 
๑๐.๒ วัตถุประสงค์ 
 

๑) เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารโครงการและให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้ข้อมูลพ้ืนฐานของโครงการ 
รวมทั้งกระบวนการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน  

๒) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับรู้และแสดงความเห็นและร่วมตัดสินใจในสาระสําคัญและรายละเอียด
ของแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 

๓) เพื่อสร้างความคุ้นเคย ความไว้วางใจ สร้างสัมพันธภาพและทัศนคติที่ดีระหว่างกลุ่มเป้าหมาย
ในพื้นที่โครงการกับกรมทรัพยากรน้ําทั้งในระดับลุ่มน้ํา กลุ่มลุ่มน้ําและระดับประเทศ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ๑๐-๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๔) สร้างพันธมิตรองค์กร ทําให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทําแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบทุกขั้นตอน อันจะนําไปสู่ความสัมฤทธ์ิผลและเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 
 
๑๐.๓ กิจกรรมและขั้นตอนการดําเนินงานการมีส่วนร่วม 
 
 กระบวนการประชาสัมพันธ์และมีส่วนร่วม มีกิจกรรมสําคัญที่ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน
ตามลําดับเวลา และความก้าวหน้าของการจัดทํายุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) การทบทวนเอกสารแผนรวมฯ     
ทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา (๒) การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย (๓) การประมวลสถานภาพกลุ่มลุ่มน้ําและแบ่งกลุ่มลุ่มน้ํา    
(๔) การประชุมระดับกลุ่มลุ่มน้ํา และ (๕) การประชุมระดับประเทศ ๒๕ ลุ่มน้ํา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
๑๐.๓.๑ การทบทวนเอกสารแผนรวมฯ ทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา  
 
 ขั้นตอนที่สําคัญก่อนที่จะดําเนินกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ
การศึกษาวิเคราะห์เอกสารแผนรวมฯ ทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา  ซึ่งถือว่าเป็นเอกสารที่มีข้อมูลรายละเอียดที่ได้รับการ
กลั่นกรองมาแล้วอย่างดีและเป็นข้อมูลบูรณาการล่าสุด ซึ่งประมวลและวิเคราะห์ผลโดยผ่านกระบวนการมี
ส่วนร่วมมาแล้ว ได้นํามาวิเคราะห์และประมวลสรุปประเด็นสําคัญอันเป็นปัญหาหลักในพื้นที่ลุ่มน้ําต่างๆ  
เช่น น้ําท่วม น้ําแล้ง น้ําเสีย ป่าต้นน้ําถูกทําลาย เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้มีระดับความรุนแรงแตกต่างกันไป   
ในแต่ละลุ่มน้ํา งานอีกด้านหนึ่งคือการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เคยร่วมงานจัดทําแผนรวมทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ํา     
ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําได้จัดต้ังเป็นคณะทํางานระดับต่างๆ โดยได้กําหนดบทบาทหน้าที่และองค์ประกอบ 
และจัดทําคู่มือเรื่องการประสานการบริหารจัดการน้ําในระดับพ้ืนที่ ไ ว้แล้วในปี ๒๕๔๘ สําหรับ
คณะกรรมการลุ่มน้ําและคณะทํางานระดับต่างๆ  
 
๑๐.๓.๒ กลุ่มเป้าหมาย 
 
 กลุ่มเป้าหมายที่สําคัญคือ กลุ่มตัวแทนที่มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนรวม ๒๕ ลุ่มน้ําและอีกกลุ่มหนึ่งก็
คือ กลุ่มที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
เป็นการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ กลุ่มเป้าหมายจําแนกเป็น 
๓ ระดับ ดังนี้ 
 ๑) ระดับลุ่มน้ํา ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหารจัดการลุ่มน้ํา และคณะทํางานด้านวิชาการ  
 ๒) ระดับกลุ่มลุ่มน้ํา คือตัวแทนจากระดับลุ่มน้ํา 
 ๓) ระดับประเทศ คือตัวแทนจากกลุ่มลุ่มน้ําและส่วนราชการต่างๆ ดังนี้ 

(๑) กรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(๒) หน่วยงานในสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  เช่น  สํานักงบประมาณ  สํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  เป็นต้น 
(๓) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เช่น  กรมชลประทาน กรมประมง  กรมป่า

ไม้  กรมพัฒนาที่ดิน  เป็นต้น 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ๑๐-๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๔) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  สํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นต้น 

(๕) หน่วยงานในสังกัดกระทรวง  ทบวง  กรมอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  
แห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค กรมเจ้าท่า และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย  เป็นต้น 
 ในการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ๒๕ ลุ่มน้ําที่สําเร็จลุล่วงแล้วนั้น กรมทรัพยากร
น้ําเนน้การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในระดับลุ่มน้ํา แต่ในการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
อย่างเป็นระบบครั้งนี้ กระบวนการมีส่วนร่วมจะเน้นกลุ่มเป้าหมายในระดับกลุ่มลุ่มน้ํา และระดับประเทศ
เป็นสําคัญ 
 
๑๐.๓.๓ การประมวลสถานภาพและแบ่งกลุ่มลุ่มน้ํา  
 
 จากการศึกษาข้อมูลแผนรวมทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ําและนํามาประมวลสถานภาพลุ่มน้ําได้กําหนดกลุ่มลุ่ม
น้ําด้านการบริหารจัดการ โดยพิจารณาจากสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดล้อม ประชากร การ
ปกครอง รวมทั้งการใช้ประโยชน์ร่วมกันและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แบ่งเป็น ๖ กลุ่มลุ่มน้ํา ได้แก่ 
 ๑) กลุ่มลุ่มน้ํา ๑๐๐ ลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง ลุ่มน้ําสาละวิน กก โขง(เหนือ) ปิง วัง ยม 

น่าน เจ้าพระยา สะแกกรัง ป่าสัก และท่าจีน  
 ๒) กลุ่มลุ่มน้ํา ๒๐๐ ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มน้ําโขง(ตะวันออกเฉียงเหนือ) ชี และมูล 
 ๓) กลุ่มลุ่มน้ํา ๓๐๐ ลุ่มน้ําภาคตะวันออก ลุ่มน้ําปราจีนบุรี บางปะกง โตนเลสาป และ

ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
 ๔) กลุ่มลุ่มน้ํา  ๔๐๐ ลุ่มน้ําภาคตะวันตก ลุ่มน้ําแม่กลอง เพชรบุรีและชายฝั่งทะเลตะวันตก 
 ๕) กลุ่มลุ่มน้ํา ๕๐๐ ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตาปี ปัตตานี และ

ทะเลสาบสงขลา 
 ๖) กลุ่มลุ่มน้ํา ๖๐๐ ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก 
 
 ตามที่ได้มีการจัดแบ่งกลุ่มลุ่มน้ําออกเป็น ๖ กลุ่มลุ่มน้ํานั้น ในงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วน
ร่วมจะต้องจัดเตรียมสาระสําคัญและรายละเอียดสถานภาพของกลุ่มลุ่มน้ําทั้ง ๖ กลุ่ม และแนวทางการ
จัดทําแผนยุทธศาสตร์ ระดับประเทศ ระดับกลุ่มลุ่มน้ํา และระดับลุ่มน้ํา เพื่อนําเสนอกลุ่มเป้าหมายในการ
ประชุมระดับกลุ่มลุ่มน้ํา  ซึ่งจัดขึ้นหลังการจัดทํารายงานฉบับกลางแล้วเสร็จ  
 
๑๐.๓.๔ การประชุมสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิและหน่วยงาน 
 

๑) การประชุมสัมมนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการป่าไม้ในอนาคต” 
 

(๑) หลักการและเหตุผล จากปัญหาการบุกรุกพ้ืนที่ป่าไม้ที่เกิดขึ้นอย่างรุนแรงและกว้างขวาง 
ทําให้พ้ืนที่ป่าไม้ลดลง พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น ซึ่งก่อให้เกิดภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้ง น้ําท่วมและดินถล่ม
ขึ้นซ้ําซากและมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วย สร้างความเดือดร้อน ความ



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ๑๐-๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เสียหายในชีวิตและทรัพย์สินแก่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในลุ่มน้ําเป็นจํานวนมาก  จึงต้องหาแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ซึ่งจะทําให้
ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลง และส่งผลให้ป่าไม้และน้ําต้นทุนของลุ่มน้ําเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อีกทั้งยังลดปริมาณน้ําบ่าไหลหลากจากพื้นที่สูงลงสู่พ้ืนที่ราบตํ่า ดังนั้นการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
น้ําท่วมและดินถล่ม โดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการป่าไม้ในอนาคตนั้น นับว่า
เป็นมาตรการหนึ่งที่มีความสําคัญและให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการนี้กรมทรัพยากรน้ําและภาควิชา
วิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นว่าควรมีการรวบรวมข้อมูล
และแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประกอบในการจัดทํา
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับประเด็นในแต่ละด้าน จึงได้จัดให้มีการ
สัมมนาในหัวเรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการป่าไม้ในอนาคต” 
  

(๒) วัตถุประสงค์  
 (๒.๑) เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ และแนวทางการแก้ไขปัญหาการ

บุกรุกทําลายป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ป่าต้นน้ํา 
 (๒.๒) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การบริหารจัดการป่า

ไม้ในอนาคตตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานหลัก 
 (๒.๓) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การจัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

(๓) วัน เวลาและสถานที่ วันศุกร์ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ ห้องประชุม กําพล อดุลวิทย์ ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน 
 
(๔) กลุ่มเป้าหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยราชการ นักวิชาการ ประชาชน นิสิต

นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  
(๕) ผู้แทนจากหน่วยราชการที่ร่วมบรรยายประกอบด้วย 

 - ผู้แทนจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช 
 - ผู้แทนจากกรมป่าไม้ 
 - ผู้แทนจากกรมพัฒนาที่ดิน 
 - ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ํา 

(๖) ผลที่ได้รับ 
 (๖.๑) ได้รับทราบข้อมูลสถานภาพปัจจุบันของป่าไม้ นโยบายและยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการป่าไม้ในอนาคตของหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้อง 
 (๖.๒) ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันซักถามประเด็นที่สงสัย แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ในการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
  
 
 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ๑๐-๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

๒)  การประชุมสัมมนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภัยน้ําท่วม ดินถล่มในอนาคต” 
 

(๑) หลักการและเหตุผล จากปัญหาการเกิดภัยธรรมชาติขึ้นซ้ําซากและมีแนวโน้มที่จะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วย ทั้งน้ําท่วมและดินถล่ม ซึ่งสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายในชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ในลุ่มน้ําเป็นจํานวนมาก  จึงต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ซึ่งจะทําให้ปัญหาดังกล่าวลด
น้อยลง ซึ่งจะทําให้มีการบริหารจัดการน้ําหลากที่ช่วยลดปัญหาอุทกภัยและดินถล่ม ลดผลกระทบต่อพื้นที่
ใกล้เคียง   ดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ําท่วม ดินถล่มโดยการจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําท่วม ดิน
ถล่มในอนาคตนั้น จะต้องมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและสนับสนุน
กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้กรมทรัพยากรน้ําและภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นว่าควรมีการรวบรวมข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประกอบในการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับประเด็นในแต่ละด้าน จึงได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวเรื่อง “ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการน้ําท่วม ดินถล่มในอนาคต”  

 

(๒) วัตถุประสงค์  
 (๒.๑) เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน แนวทางการบรรเทาและแก้ไขปัญหาที่เกิด

จากภัยธรรมชาติ 
 (๒.๒) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจของ

แต่ละหน่วยงานที่จะนํามาใช้ในอนาคตทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 
 (๒.๓) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การจัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 

(๓) วัน เวลาและสถานที่ วันจันทร์ที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ณ ห้องประชุม กําพล อดุลวิทย์ ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน 
 

(๔) กลุ่มเป้าหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยราชการ นักวิชาการ ประชาชน นิสิต
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  

(๕) ผู้แทนจากหน่วยราชการที่ร่วมบรรยายประกอบด้วย 
 - ผู้แทนจากกรมชลประทาน 
 - ผู้แทนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 - ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 - ผู้แทนจากกรมทรัพยากรธรณี 
 - ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ํา 
 - ผู้แทนจากกรุงเทพมหานคร 

(๖) ผลที่ได้รับ 
 (๖.๑) ได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภัยน้ําท่วม ดิน

ถล่มในอนาคต 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ๑๐-๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 (๖.๒) ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันซักถามประเด็นที่สงสัย แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ ในการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 

๓)  การประชุมสัมมนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภัยแล้ง ในอนาคต” 
 

(๑) หลักการและเหตุผล จากปัญหาการเกิดภัยธรรมชาติขึ้นซ้ําซากและมีแนวโน้มที่จะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วย โดยเฉพาะภัยแล้ง  ซึ่งสร้างความเดือดร้อน ความเสียหายต่อพืชผลทาง
การเกษตรเป็นจํานวนมาก  จึงต้องหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ซึ่งจะทําให้ปัญหาดังกล่าวลดน้อยลง ซึ่งจะทําให้ปริมาณน้ําต้นทุน
เพิ่มขึ้น ลดปัญหาภัยแล้ง มีการบริหารจัดการน้ําที่เหมาะสม รวมทั้งมีการกระจายน้ําต้นทุนและการจัดสรร
น้ําให้กิจกรรมต่างๆในลุ่มน้ําอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ดังนั้นการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยการจัดทํา
ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ การพัฒนาแหล่งน้ํา ในอนาคตนั้น จะต้องมีการบูร
ณาการระหว่างหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์อย่างแพร่หลาย เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและสนับสนุน
กิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้กรมทรัพยากรน้ําและภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นว่าควรมีการรวบรวมข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพื่อใช้ประกอบในการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับประเด็นในแต่ละด้าน จึงได้จัดให้มีการสัมมนาในหัวเรื่อง “ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการภัยแล้งในอนาคต” 
   

(๒) วัตถุประสงค์ 
 (๒.๑) เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานภาพปัจจุบัน และแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัย

แล้งและการขาดแคลนน้ํา 
 (๒.๒) เพื่อให้หน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องนําเสนอนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ตามภารกิจ

ของแต่ละหน่วยงานในอนาคตทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว 
 (๒.๓) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาระดมความคิดเห็น เพื่อใช้เป็นแนวทางใน

การจัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 
(๓) วัน เวลาและสถานที่ วันอังคารที่ ๑๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 ณ ห้องประชุม กําพล อดุลวิทย์ ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน 
(๔) กลุ่มเป้าหมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนจากหน่วยราชการ นักวิชาการ ประชาชน นิสิต

นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง  
(๕) ผู้แทนจากหน่วยราชการที่ร่วมบรรยายประกอบด้วย 

 - ผู้แทนจากกรมชลประทาน 
 - ผู้แทนจากกรมพัฒนาที่ดิน 
 - ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ํา 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ๑๐-๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

(๖) ผลที่ได้รับ 
 (๖.๑) ได้รับทราบเกี่ยวกับนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภัยแล้งใน

อนาคต 
 (๖.๒) ผู้ทรงคุณวุฒิได้ร่วมกันซักถามประเด็นที่สงสัย แสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ ในการดําเนินการตามนโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าว 
 

๔)  การประชุมสัมมนา เรื่อง “การจัดหาน้ําเพื่อสนับสนุนภาคการผลิต” 
 

(๑) หลักการและเหตุผล จากปัญหาการเกิดภัยธรรมชาติขึ้นซ้ําซากและมีแนวโน้มที่จะทวี
ความรุนแรงมากยิ่งขึ้นด้วย เมื่อเกิดสภาวะวิกฤติภัยแล้ง  ซึ่งสร้างความเดือดร้อน และมีผลกระทบการใช้
น้ําในด้านต่างๆ ทั้งการเกษตร  การอุปโภค-บริโภค การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นฐานของการ
ผลิตและการสร้างรายได้ของแต่ละพื้นที่  จึงต้องมีการวางแผนการใช้น้ําเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ํา
ในอนาคตเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตของประเทศ ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างบูรณาการ ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ ซึ่งจะทําให้การใช้น้ํามีความเหมาะสมกับปริมาณน้ํา
ต้นทุน ลดปัญหาการขาดแคลนน้ํา มีการบริหารจัดการน้ําที่เหมาะสม และแนวโน้มการใช้น้ําของแต่ละด้าน
ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการจัดสรรน้ําให้กิจกรรมต่างๆในลุ่มน้ําอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง      

ดังนั้นเพื่อให้เห็นภาพรวมของการใช้น้ําในแต่ละภาคส่วน เพื่อให้มีการจัดหาน้ําสอดคล้องกับ
แนวโน้มการพัฒนาในแต่ละกิจกรรมเพื่อสนับสนุนภาคการผลิตของประเทศ จึงต้องมีการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่สอดคล้องกับการใช้น้ําในด้านต่างๆ 
เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและสนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการนี้กรมทรัพยากรน้ํา
และภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ํา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงว่าควรมีการ
รวบรวมข้อมูลและแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนเพ่ือใช้ประกอบ
ในการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับประเด็นในแต่ละด้าน จึงได้
จัดให้มีการสัมมนาในหัวเรื่อง “การจัดหาน้ําเพื่อสนับสนุนภาคการผลิต” ขึ้น  เป็นการให้ความรู้ ความ
เข้าใจถึงทิศทางและความต้องการน้ํารวมถึงแนวทางแก้ปัญหาจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

 
(๒) วัตถุประสงค์ 
 (๒.๑) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําเสนอทิศทางการใช้น้ําในอนาคต เพื่อนํามาเชื่อมโยง

การจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในอนาคตตามภารกิจของหน่วยงานอย่างบูรณาการ 
 (๒.๒) นําเสนอข้อมูลที่ได้จากการสัมมนาระดมความคิดเห็นให้ภาครัฐและผู้เกี่ยวข้องใช้

เป็นแนวทางในการจัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
 
(๓) วัน เวลาและสถานที่ วันพุธที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุม กําพล อดุลวิทย์ ช้ัน ๒ อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขนบางเขน 
 
(๔) กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนจากหน่วยราชการ นักวิชาการ ประชาชน นิสิตนักศึกษาและ

ผู้เกี่ยวข้อง 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ๑๐-๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
(๕) ผู้แทนจากหน่วยราชการที่ร่วมบรรยายประกอบด้วย 

- ผู้แทนการประปาส่วนภูมิภาค 
- ผู้แทนการประปานครหลวง 
- ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
- ผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
- ผู้แทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
-  ผู้แทนจากกรมทรัพยากรน้ํา 

 
 (๖) ผลที่ได้รับ 
 (๖.๑) ทิศทางการพัฒนาของภาคการผลิตที่สําคัญ เช่น อุตสาหกรรม บริการและการ

ท่องเที่ยว ปัญหาอุปสรรคในปัจจุบัน และความต้องการใช้น้ําในอนาคต 
 (๖.๒) การพิจารณาข้อเสนอเพื่อให้สามารถ จัดหาน้ําต้นทุนให้สอดคล้องกับความต้องการ

ที่คาดว่าจะมีในอนาคต 
 
๑๐.๓.๕ การประชุมระดับกลุ่มลุ่มน้ํา  
 
 ๑) วัตถุประสงค์ เพื่อนําเสนอข้อมูล/สรุปสาระสําคัญของการดําเนินงานโครงการฯ และร่างกรอบ
แนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา 
 ๒) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการระดับจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการระดับภาค/เขต 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ํา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนคณะกรรมการ
บริหารจัดการลุ่มน้ํา 
 ๓) การดําเนินงาน จัดประชุมระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดย
แบ่งเป็น ๖ กลุ่มลุ่มน้ํา รวม ๑๐ เวที ได้แก่ เวทีที่ ๑ จังหวัดเพชรบุรี เวทีที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่ เวทีที่ ๓ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา  เวทีที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก เวทีที่ ๕ จังหวัดอยุธยา เวทีที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี เวทีที่ ๗ 
จังหวัดขอนแก่น เวทีที่ ๘ จังหวัดอุบลราชธานี เวทีที่ ๙ จังหวัดสงขลา และเวทีที่ ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  กลุ่มลุ่มน้ํา ๑๐๐ ลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง จัดประชุมที่จังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลกและ

อยุธยา 
  กลุ่มลุ่มน้ํา ๒๐๐ ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดประชุมที่จังหวัดอุดรธานี ขอนแก่นและ

อุบลราชธานี 
  กลุ่มลุ่มน้ํา ๓๐๐ ลุ่มน้ําภาคตะวันออก จัดประชุมที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  กลุ่มลุ่มน้ํา ๔๐๐ ลุ่มน้ําภาคตะวันตก จัดประชุมที่จังหวัดเพชรบุรี 
  กลุ่มลุ่มน้ํา ๕๐๐ ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก จัดประชุมที่จังหวัดสุราษฏร์ธานีและสงขลา 
  กลุ่มลุ่มน้ํา ๖๐๐ ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก จัดประชุมที่จังหวัดสงขลา 
 ๔) ผลลัพธ์คาดหวังกลุ่มเป้าหมายเข้าใจสาระสําคัญและองค์ประกอบของแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ และมีส่วนร่วมให้ความคิดเห็น (ตัวช้ีวัดผลสัมฤทธิ์โดยรวมเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อย
ละ ๘๐) และกรมทรัพยากรน้ําได้รับความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการ 
  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ๑๐-๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๑) ผลการประชุม 
 
 ในการดําเนินกิจกรรมแต่ละเวที ที่ปรึกษาโครงการได้บรรยายสรุปสาระสําคัญของการดําเนินงาน
โครงการฯ และร่างกรอบแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา 
จากน้ันจึงเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมการประชุมได้มีส่วนร่วมในการทบทวนร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ โดยแสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการดําเนินงานโครงการเพื่อนําไปประมวลผล
ประกอบการจัดทําแผนฯ  การประชุมครั้งนี้ (๑๐ เวที) มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๗๔๕ คน ผลการประชุมได้
ประเด็นการอภิปราย สรุปได้ดังนี้ 
 ๑) เวทีที่ ๑ จังหวัดเพชรบุรี วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ๖๘ คน โดยมี
ประเด็นการอภิปรายสรุปได้ดังนี้  
  - ภาครัฐไม่เห็นความสําคัญของ กนช. ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่มีตัวแทนลุ่มน้ํา ควรมีการ
สร้างความเข็มแข็งให้กับคณะกรรมการ 
  - ควรมีศูนย์ข้อมูลที่เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  - ควรมีมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพน้ําเสียที่ปล่อยจากโรงงาน บ้านเรือน ให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
  - ควรมีการใช้กฎหมายควบคุมเรื่องการปล่อยน้ําเสียอย่างเคร่งครัด จริงจังและต่อเนื่อง 
เพื่อให้คุณภาพน้ําดีขึ้น เช่น ที่คลองเจดีย์บูชาในอดีตมีการเลี้ยงหมูกันมากจนมีปัญหาน้ําเสีย แต่เมื่อมีการ
ควบคุมเรื่องการปล่อยน้ําเสียอย่างเคร่งครัด ก็ทําให้คุณภาพน้ําดีขึ้นมาก 
  - ควรมีการจัดต้ังกองทุนเกี่ยวกับเรื่องน้ํา ซึ่งในปัจจุบันระดับท้องถิ่นในลุ่มน้ําท่าจีนได้เริ่ม
ดําเนินการจัดต้ังแล้วเป็นกองทุนด้านผลักดันน้ํา 
  - ควรมีการกําหนดหรือประกาศผังเมืองโดยเฉพาะเรื่องน้ํา และเน้นการประกันภัยความ
เสียหายที่เกิดจากน้ํา 
  - การกระจายน้ําควรมีกติกาที่เหมาะสมในแต่ละลุ่มน้ํา และควรสร้างเกณฑ์ในการจัดสรร
น้ําที่ประชาชนยอมรับ 
  - เห็นด้วยกับการรวมหน่วยงานเป็นหน่วยงานเดียวในการบริหารจัดการน้ํา 
 

 ๒) เวทีที่ ๒ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ ๖  สิงหาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ๘๖ คน โดยมี
ประเด็นการอภิปรายสรุปได้ดังนี้  
   - ควรมีแผนการพัฒนาด้านบุคคลที่จะรองรับแผนการพัฒนาโครงสร้าง ที่จะดําเนินการใน
อนาคตเพื่อให้โครงการที่พัฒนาแล้วสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  - การจัดสรรน้ําควรคํานึงถึงความเป็นธรรมด้วย เนื่องจากเกษตรกรไม่มีศักยภาพพอในการ
ต่อรองกับภาคอุตสาหกรรม 
  - การจัดโซนนิ่งพื้นที่การเกษตร ควรมีการกําหนดพื้นที่การเกษตรที่ชัดเจนว่าบริเวณใดควร
เป็นการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  - มีการบุกรุกป่าเป็นจํานวนมากในพื้นที่ ควรมีการควบคุมหรือใช้มาตรการทางกฎหมายให้
เคร่งครัด นอกจากนี้มีการใช้งบประมาณด้านการปลูกป่าทุกปี แต่ขาดการติดตามและประเมินผล ควรมี
คณะกรรมการประเมินผล โดยมีหน่วยงานกลางเป็นผู้ร่วมประเมิน เช่น สถาบันการศึกษา เป็นต้น  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ๑๐-๑๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  - ในพื้นที่ภาคเหนือมีการจัดการน้ําแบบเหมืองฝาย ซึ่งสามารถใช้ได้ดี ทุกคนที่จะใช้น้ําได้
ต้องเป็นสมาชิกเหมืองฝาย ทําให้การควบคุมหรือบริหารการใช้น้ําทําได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  - ควรมีการจัดทําแผนนําร่องในระดับลุ่มน้ําสาขา เพื่อเน้นการแก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่
เพิ่มเติม และเป็นตัวอย่างให้ลุ่มน้ําสาขาอื่นๆ สามารถนําไปแก้ปัญหาในระดับพ้ืนที่ลุ่มน้ําสาขา 
  - โครงการถ่ายโอนจากหน่วยงานราชการยังมีปัญหา เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นโครงการเก่า 
สร้างมานานแล้ว ต้องมีการซ่อมบํารุงและดูแลรักษา ซึ่งทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีศักยภาพ
เพียงพอ โดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน้ําขนาดเล็ก ฝายขนาดกลางและใหญ่ 
  - แผนงานที่เสนอในพื้นที่ มีความเหมาะสม สามารถแก้ปัญหาในระดับภาพรวมได้ดี ถ้า
สามารถดําเนินการได้ตามแผนทั้งหมด  
  - เห็นด้วยกับการรวมหน่วยงานเป็นหน่วยงานเดียวในการบริหารจัดการน้ํา 
  - ปัจจุบันคณะกรรมการลุ่มน้ําไม่มีอํานาจในการควบคุมดูแล ควรมีกฎหมายที่ชัดเจน 
 

 ๓) เวทีที่ ๓ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ ๘  สิงหาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ๗๐ คน โดยมี
ประเด็นการอภิปรายสรุปได้ดังนี้  
  - เห็นด้วยกับมาตรการปลูกป่าต้นน้ํา แต่ต้องมีการดูแลรักษาป่าให้มีประสิทธิภาพและ
บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  - ควรมีการจัดสรรน้ําอย่างเป็นธรรมให้ทุกภาคส่วน และจัดลําดับความสําคัญของการใช้น้ํา
จากลําดับที่ ๑ การอุปโภคบริโภค ลําดับที่ ๒ การเกษตรกรรม  
  - การลดคอรัปช่ันในโครงการของภาครัฐ 
  - โครงการที่เสนอโดยคณะกรรมการลุ่มน้ําไม่ค่อยได้รับการจัดสรรงบประมาณ ส่วนใหญ่
โครงการที่ได้รับงบประมาณเป็นโครงการที่เสนอโดยหน่วยงานของภาครัฐ          
  - ประชาชนในลุ่มน้ําโตนเลสาบต้องการน้ําเพื่อทําการเกษตรกรรมมากกว่าผืนป่ามรดกโลก 
  - ภาครัฐต้องควบคุมการปล่อยน้ําเสียและกากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ลุ่ม
น้ําให้มีประสิทธิภาพก่อนที่จะขยายพื้นที่อุตสาหกรรมในอนาคต 
  - ควรใช้เกษตรอินทรีย์และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในการทําเกษตรกรรม 
  - ควรพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําบางปะกงโดยคํานึงถึงความสมดุลของระบบนิเวศ            
   
 ๔) เวทีที่ ๔ จังหวัดพิษณุโลก วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ๖๔ คน โดยมี
ประเด็นการอภิปรายสรุปได้ดังนี้  
  - ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยกับผลการศึกษา 
  - ควรมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการดําเนินโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางให้
ท้องถิ่นตัดสินใจ ซึ่งเข้าใจพื้นที่มากกว่าส่วนกลาง 
  - อุทกภัยในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในพื้นที่ลุ่มน้ํายม เกิดจากน้ําที่ไหลมาจากลุ่มน้ําสาขามากกว่า
น้ําที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ํายม ดังนั้นการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําที่ต้นน้ําจะลดผลกระทบจากน้ําท่วมได้ไม่มาก 
ซึ่งจะมีเพียงพื้นที่จังหวัดแพร่ซึ่งอยู่ใต้อ่างเก็บน้ําที่ได้รับประโยชน์มาก แต่จังหวัดสุโขทัยจะลดระดับน้ําลงไม่
มาก แต่มีความจําเป็นเนื่องจากสามารถช่วยเรื่องภัยแล้งในพื้นที่สุโขทัยได้มาก 
  - ต้องการให้มีการผลักดันโครงการก่อสร้างชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้าย(ในแผนงานของ
กรมชลประทานมีการเสนอของบประมาณของโครงการชลประทานพิษณุโลกฝั่งซ้าย ระยะที่ ๒ แล้ว) 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ๑๐-๑๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  - เห็นด้วยกับการรวมหน่วยงานเป็นหน่วยงานเดียวในการบริหารจัดการน้ํา และมีกฎหมาย
รองรับ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ํา 
  - มีปัญหาความไม่พร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการน้ํา การดูแล
รักษาและบํารุงรักษาโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กและระบบส่งน้ํา 
  - กรมชลประทานได้มีการถ่ายโอนงบประมาณดูแลรักษาโครงการที่ได้ถ่ายโอนให้ อปท. 
แล้ว แต่เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้กระจายงบประมาณให้ท้องถิ่นโดยไม่มีการระบุ
ประเภทการใช้จ่าย ทําให้ท้องถิ่นนําเงินไปใช้ในกิจกรรมอื่นซึ่งไม่ได้เน้นในด้านการดูแลรักษาโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ํา 
  - ในการบริหารจัดการน้ําในภาพรวมเพื่อป้องกันอุทกภัยในลุ่มน้ําเจ้าพระยา ต้องมี
เครื่องมือช่วยในการตัดสินใจ โดยเฉพาะแบบจําลองคอมพิวเตอร์ที่สามารถจําลองสถานการณ์ที่เงื่อนไข
ต่างๆได้ และต้องมีผู้เชี่ยวชาญร่วมกันเป็นคณะกรรมการร่วมกันตัดสินใจเพื่อให้ผู้ปฏิบัติสามารถดําเนินการ
ได้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละเหตุการณ์ 
 ๕) เวทีที่ ๕ จังหวัดอยุธยา วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ๗๔ คน โดยมี
ประเด็นการอภิปรายสรุปได้ดังนี้  
  - เห็นด้วยกับการรวมหน่วยงานเป็นหน่วยงานเดียวในการบริหารจัดการน้ํา และมีกฎหมาย
รองรับ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ํา 
  - รัฐบาลควรออกพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา 
  - ควรบูรณาการโครงการป้องกันน้ําท่วมกับโครงการป้องกันตลิ่งพังของลําน้ําหลัก 
  - ควรเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในแผนงาน/โครงการต่างๆ ของภาครัฐ 
  - ควรบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวข้องกับการบุกรุกแหล่งชุ่มน้ํา ลําน้ําและการจัดการคุณภาพน้ํา
อย่างจริงจัง 
  - ควรมีการผลักดันให้คณะกรรมการลุ่มน้ําเข้มแข็ง 
  - การขุดลอกแม่น้ําเจ้าพระยา ขาดขบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและไม่มีการ
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
  - ไม่เห็นด้วยกับการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ําขนาดใหญ่เพราะจะทําลายสิ่งแวดล้อมและทํา
ให้น้ําไม่ซึมลงใต้ดิน 
  - ข้อมูลพ้ืนฐานเรื่องปริมาณน้ําในแต่ละแม่น้ําสายหลักยังไม่ชัดเจน ข้อมูลไม่ถูกต้อง บาง
แห่งบอกค่าระดับน้ํา ซึ่งไม่สามารถแปลงเป็นปริมาณน้ําได้ 
  - ในพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมเกษตรกรควรทํานากันปีละ ๒ ครั้งเท่านั้น โดยเริ่มประมาณเดือน
ธันวาคมและสิ้นสุดประมาณเดือนสิงหาคม ซึ่งพื้นที่ที่เก็บเกี่ยวหลังจากเดือนสิงหาคมไปแล้วไม่ควรมีการ
ชดเชยความเสียหาย 
  - การก่อสร้างถนนควรมีการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมให้เพียงพอ และควรติดประตูควบคุม
น้ําในพื้นที่ที่ต้องมีการบริหารจัดการน้ํา 
  - เห็นด้วยกับผลการศึกษา อยากให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนไปสู่การปฏิบัติ 
   

 ๖) เวทีที่ ๖ จังหวัดอุดรธานี วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ๖๔ คน โดยมี
ประเด็นการอภิปรายสรุปได้ดังนี้ 
  - เห็นด้วยกับการรวมหน่วยงานเป็นหน่วยงานเดียวในการบริหารจัดการน้ํา และมีกฎหมาย
รองรับ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ํา 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ๑๐-๑๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  - ควรมีการผลักดันให้คณะกรรมการลุ่มน้ําเข้มแข็ง สามารถเสนอแนะหรือปรับปรุงแผนได้ 
  - ควรมีการรวบรวมข้อมูลการบริหารจัดการน้ําให้เหมาะสม มีความสัมพันธ์กับความ
ต้องการน้ําและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ 
  - การทําแผนระดับท้องถิ่นมีปัญหา เมื่อชุมชนประชุมกันจะได้เพียงแต่บอกความต้องการ
ของพื้นที่ เมื่อทําแผนมาแล้วเมื่อหน่วยงานนําไปดําเนินโครงการกลับไม่ตรงกับความต้องการของพื้นที่ 
เนื่องจากขาดการประสานงานระหว่างชุมชนกับหน่วยงาน 
  - ร่างแผนฯที่เสนอยังขาดเรื่องระบบกระจายน้ําและระบบส่งน้ํา  
  - ควรมีการจัดทํางบประมาณให้เหมาะสมกับฤดูกาลและลักษณะงานที่ก่อสร้าง เช่น หน้า
ฝนไม่ควรขุดลอก แต่งบประมาณจะมาช่วงฤดูฝนและต้องทําให้เสร็จ เป็นต้น 
  - ควรมีการศึกษาและพัฒนาโครงข่ายน้ําในพื้นที่ระดับชุมชน เพื่อแก้ปัญหาทั้งหมดในลุ่ม
น้ําย่อย 
 

 ๗) เวทีที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ๗๐ คน โดยมี
ประเด็นการอภิปรายสรุปได้ดังนี้  
  - เห็นด้วยกับการรวมหน่วยงานเป็นหน่วยงานเดียวในการบริหารจัดการน้ํา และมีกฎหมาย
รองรับ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ํา 
  - ควรมีการผลักดันให้คณะกรรมการลุ่มน้ําให้เข้มแข็ง โดยการเพิ่มงบประมาณ องค์ความรู้ 
  - การขุดลอกลําน้ําของกรมเจ้าท่าเป็นการขุดเพื่อรักษาร่องน้ํา สภาพตลิ่ง มีการทํา
ประชาคมและดูผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจะขุดในส่วนที่งอกไปถมด้านที่โดนกัดเซาะ ปัญหาส่วนใหญ่คือ
ชาวบ้านไม่ให้ขนส่งวัสดุผ่านพื้นที่ ทําให้ลําเลียงทรายที่ขุดออกจากพื้นที่ไม่ได้ 
  - การแก้ปัญหาน้ําควรเน้นเรื่องคนเป็นหลัก ให้มีการจัดระเบียบหรือให้ความรู้ 
  - การขุดลอกลําน้ําบางโครงการดําเนินการแล้วไม่เกิดประโยชน์สูงสุดเนื่องจากไม่ได้มีการ
ขนย้ายตะกอนทรายที่ขุดออกนอกพื้นที่ เมื่อฝนตกก็ไหลกลับสู่ลําน้ํา 
  - การใช้งบกลางของรัฐบาล บางครั้งขาดการศึกษาหรือไม่รอบคอบ เนื่องจากเป็นงบ
เร่งด่วน เช่น การผันน้ําจากแม่น้ําชีที่จังหวัดมหาสารคามไปทุ่งกุลาร้องไห้ จะเกิดปัญหากระทบกับการปลูก
ข้าวหอมมะลิ เป็นต้น  
  - ควรเน้นการรักษาป่าไม้ ไม่ควรส่งเสริมให้มีการปลูกยางพาราทดแทน เนื่องจากการอุ้มน้ํา
ได้น้อยกว่า ซึ่งควรส่งเสริมให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ด้วย 
  - การเมืองท้องถิ่นส่งผลต่อการดําเนินโครงการ รวมถึงการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ด้วย 
  - ควรมีการเพิ่มความเข้มแข็งให้กับ อปท. โดยเฉพาะงานด้านไฟฟ้าและเครื่องกล 
  - มีการดําเนินโครงการที่ไม่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริงในสถานการณ์ปัจจุบัน ซึ่งเป็นการ
สร้างความหวังให้ชุมชนที่ได้รับประโยชน์และสร้างความไม่พอใจให้กับชุมชนที่เสียประโยชน์ เช่น โครงการ
เครือข่ายน้ําห้วยสามหมอ ของกรมทรัพยากรน้ํา เป็นต้น 
               

 ๘) เวทีที่ ๘ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ๘๓ คน โดยมี
ประเด็นการอภิปรายสรุปได้ดังนี้  
  - การขุดลอกลําน้ําบางโครงการดําเนินการแล้วไม่เป็นไปตามความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่น  ยังมีการดําเนินโครงการที่ซ้ําซ้อนไม่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
  - ควรหาแนวทางผันน้ําหลากในแม่น้ํามูล ในบริเวณที่เป็นหินคอขวด 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ๑๐-๑๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  - การแก้ปัญหาน้ําอย่างเป็นระบบ ควรเน้นเรื่องคนเป็นหลัก ให้มีการจัดระเบียบหรือให้
ความรู้ต้ังแต่วัยเด็ก 
  - ควรมีการบริหารจัดการน้ําที่เหมาะสมและเน้นการสื่อสารกับประชาชนทําความเข้าใจให้
ทันเหตุการณ์และแสดงผลให้ชัดเจน ข้อมูลสามารถนําไปใช้ต่อได้ง่าย 
  - การบริหารจัดการระดับพ้ืนที่ขาดข้อมูลพ้ืนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน ๑:๔,๐๐๐ ทําให้ไม่
สามารถวางแผนการบริหารจัดการน้ํา ควรมีการศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ําแห่งชาติ 
  - เห็นด้วยกับผลการศึกษา อยากให้หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนไปสู่การปฏิบัติ  ควรมีการ
ผลักดันหรือกําหนดแนวทางเพื่อให้แผนที่เสนอดําเนินไปตามแผนที่วางไว้ 
 

 ๙) เวทีที่ ๙ จังหวัดสงขลา วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ๘๑ คน โดยมี
ประเด็นการอภิปรายสรุปได้ดังนี้  
  - ควรให้ความรู้ สร้างจิตสํานึกให้ชุมชน เยาวชน ต้ังแต่ต้นน้ํา กลางน้ําและปลายน้ําในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ํา 
  - ปัญหาน้ําท่วมมีสาเหตุเนื่องจากการระบายน้ําไม่พอ เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ํา 
  - การบริหารจัดการน้ํา ควรจะให้องค์กรท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนในการบริหาร
จัดการ 
  - ควรมีการศึกษาพรุควนเคร็ง เพื่อการอนุรักษ์ โดยการทําคลองระบายน้ําเพื่อป้องกันน้ํา
ท่วมและคลองรับน้ําเพื่อเก็บกักน้ําไว้ใช้ในฤดูแล้ง  
  - การบริหารจัดการน้ําต้องมีองค์กรที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ มีกฎหมายรองรับ  
  - ควรมีการจัดการโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวกับน้ําในปัจจุบันไม่ให้ทํางานซ้ําซ้อน และควรอยู่
ในหน่วยงานเดียวกัน 
  - คณะกรรมการทะเลสาบสงขลาไม่ควรมีหน่วยงานซ้ําซ้อน ปัจจุบันมีทั้งคณะกรรมการลุ่ม
น้ําทะเลสาบสงขลาและคณะกรรมการพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา 
  - ควรเน้นการอนุรักษ์ป่าพรุ ซึ่งควรให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ํา 
  - ในลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ควรมีการควบคุมมลพิษที่ลงสู่น้ํา ควบคุมการทําประมง โดย
การจัดระเบียบเครื่องมือประมง การแบ่งบันทรัพยากรอย่างเท่าเทียม 
 
 ๑๐) เวทีที่ ๑๐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมการประชุม ๘๕ คน 
โดยมีประเด็นการอภิปรายสรุปได้ดังนี้  
  - การบริหารจัดการน้ําควรจะให้องค์กรท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนในการบริหารจัดการ
และจัดงบประมาณซ่อมบํารุงโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กที่ได้ถ่ายโอนที่ได้กับท้องถิ่น 
  - ปัญหาน้ําท่วมมีสาเหตุเนื่องจากการระบายน้ําไม่พอ เนื่องจากมีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ํา 
  - การใช้น้ําควรต้องมีการจ่ายค่าใช้น้ํา 
  - พ้ืนที่น้ําท่วมซ้ําซาก รัฐบาลไม่ควรจ่ายค่าชดเชย 
  - การพัฒนาอุตสาหกรรมควรคํานึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลักและควรมีการคัดเลือกเทคโนโลยี
ที่จะนํามาใช้ให้เหมาะสมเพื่อลดปริมาณการใช้น้ําและเป็นอุตสาหกรรมสะอาดที่ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
  - การบริหารจัดการน้ําต้องมีองค์กรที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ มีกฎหมายรองรับ  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ๑๐-๑๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  - ควรมีการจัดการโครงสร้างองค์กรที่เกี่ยวกับน้ําในปัจจุบันไม่ให้ทํางานซ้ําซ้อน และควรอยู่
ในหน่วยงานเดียวกัน 
  - มีการบุกรุกป่าเป็นจํานวนมากในพื้นที่ ควรมีการควบคุมหรือใช้มาตรการทางกฎหมายให้
เคร่งครัด นอกจากนี้มีการใช้งบประมาณด้านการปลูกป่าทุกปี แต่ขาดการติดตามและประเมินผล ควรมี
คณะกรรมการประเมินผล โดยมีหน่วยงานกลางเป็นผู้ร่วมประเมิน เช่น สถาบันการศึกษา เป็นต้น 
  - ควรเน้นการอนุรักษ์ป่าพรุ ซึ่งควรให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ําและกันเขตพื้นที่ปากแม่น้ํา 
  - การขุดลอกลําน้ําควรเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นและถูกหลัก
วิชาการ ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับเสถียรภาพของตลิ่งแม่น้ํา 
  - ควรมีฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระดับท้องถิ่นเพื่อใช้ในการบริหารจัดการน้ํา 
  - ควรมีคณะกรรมการลุ่มน้ําเพื่อช่วยเชื่อมโยงนโยบายสู่ลุ่มน้ํา โดยมีแผนงานและกิจกรรม
ให้มากขึ้น  
 
 ๒) สรุปผลการประชุม 
  
 ในภาพรวมของการประชุมระดับกลุ่มลุ่มน้ําสรุปได้ว่า ในเกือบทุกพ้ืนที่มีความวิตกกังวลในเรื่อง 
ของการจัดการทรัพยากรน้ํา ซึ่งยังดําเนินงานไม่เป็นระบบ ขาดการบูรณาการและการเชื่อมโยงในหลายๆ 
ประเด็น นอกจากนี้ยังให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร์โดยเฉพาะด้านการพัฒนาแหล่งน้ํา
และเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ย่ังยืนว่าควรดําเนินการโดยพิจารณาถึงความเป็นไปได้และเหมาะสมในแต่ละ
พ้ืนที่  โดยเน้นเรื่องการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าต้นน้ํา การจัดหาแหล่งน้ําต้นทุนเพื่อแก้ไขปัญหาน้ําขาดแคลนอุปโภค
บริโภคและเกษตรกรรม การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมือง การป้องกัน ฟ้ืนฟู
และรักษาคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําธรรมชาติ 

ประเด็นสําคัญที่ได้จากการสัมมนา 
 จากการสัมมนาในระดับกลุ่มลุ่มน้ําพบว่า คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางานระดับจังหวัด/
กลุ่มผู้ใช้น้ํา/เครือข่ายรักน้ํา ยังขาดความรู้ด้านการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
อย่างเป็นระบบ ทําให้การผลักดันแผนงาน/โครงการระดับท้องถิ่นหรือลุ่มน้ําสาขา เพื่อมาสอดรับกับแผน
ระดับลุ่มน้ํา ยังไม่สามารถดําเนินการได้ ซึ่งทําให้การแก้ปัญหาระดับพ้ืนที่ยังเป็นไปได้น้อย ที่ปรึกษาเห็นว่า
ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรรมทรัพยากรน้ําหรือชลประทาน ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านสังคมและการมีส่วน
ร่วมเป็นคณะทํางานหลักในการตรวจสอบความเป็นไปได้ของโครงการ ระบุข้อดี ข้อเสีย เพื่อให้
คณะกรรมการ/อนุกรรมการ/คณะทํางานระดับจังหวัด/กลุ่มผู้ใช้น้ํา/เครือข่ายรักน้ํา ร่วมกันพิจารณา
คัดเลือกโครงการที่เหมาะสม และผลักดันไปสู่การดําเนินการและบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในระดับลุ่มน้ําสาขา  
 
๑๐.๔ การประชุมระดับประเทศ 
 
 ภายหลังการจัดประชุมระดับกลุ่มลุม่น้ํา เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ 
รวม ๑๐ เวที เพื่อให้เกิดการมสี่วนร่วมในการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
กรมทรัพยากรน้ําได้ดําเนินการจัดประชุมระดับประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนฯ จากหน่วยงาน



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ๑๐-๑๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ภาครฐัที่เกีย่วขอ้ง สถาบนัการศึกษาและบรษิัทที่ปรึกษา เพื่อให้การจัดทาํแผนฯ เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ
และนําไปปฏิบัติได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
 ๑) วัตถุประสงค์  นําเสนอผลสรุปการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ
และแนวทางการนําแผนไปสูก่ารปฏิบัติ และรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง  
 ๒) กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย หน่วยงานภาครฐัที่เกีย่วข้องกบัแผนฯ สถาบนัการศกึษาและบริษัทที่
ปรึกษา  
 ๓) การดําเนินงาน วันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ ห้องสมัมนาแกรนด์ซี ช้ัน ๔ โรงแรมมิราเคิล  
แกรนด์ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร    
 ๔) ผลลัพธ์ที่คาดหมาย กลุ่มเป้าหมายเข้าใจกระบวนการและผลสรุปการจัดทําแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบและแนวทางการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ แผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบใน ๒๐ ปี กรอบแผนปฏิบัติการ ๕ ปี งบประมาณและวิธีการติดตาม
ประเมินผล กรมทรัพยากรน้ําได้รับข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและได้สร้างพันธมิตรองค์กรที่จะร่วมงานในการ
จัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการ 
 
๑๐.๔.๑ ผลการประชุมระดบัประเทศ 
 
 การประชุมระดับประเทศโครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ จัด
ขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๕ ณ หอ้งสัมมนาแกรนด์ซี ช้ัน ๔ โรงแรมมิราเคลิ แกรนด์ หลักสี ่
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๑๓๑ คน ประกอบด้วย ผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดทําแผนฯ(๘๓ คน) ผู้แทนสถาบันการศึกษา(๒๐ คน) บริษัททีป่รึกษา(๑๗ คน)และผูท้รงคณุวุฒิที่
เป็นคณะทํางาน(๑๑ คน) โดยสรุปขั้นตอนการดําเนินงานประชุมดังนี้ 
 ๑) ประธานในพิธี : นายนิวัติชัย คัมภีร์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา 
  ๒) กล่าวรายงาน : นายบุญจง จรสัดํารงนิตย์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผนทรัพยากรน้ํา  
 ๓) การบรรยายสรุป “ร่างแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ” โดย รศ.ชัยวัฒน์
ขยันการนาวี หัวหน้าโครงการ 
 ๔) การรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ข้าร่วมสัมมนาโดย รศ.ดร.เจษฎา แก้วกัลยา ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 โดยกระบวนการดังกล่าวสามารถสรุปประเด็นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบได้ดังนี้ 

          - ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ําและการบรรเทาภัยที่เกิดจากน้ํา ควรพูดถึงการเก็บกักน้ํา
บาดาลและการระบายน้ําลงสู่น้ําบาดาลด้วย 

          - กลยุทธ์ที่ ๕  ควรมีมาตรการฟื้นฟูป่าไม้ด้วย 
          - ควรมีขั้นตอนการปฏิบัติการเพื่อให้แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา มีความย่ังยืนและ

สามารถนําไปสู่การดําเนินโครงการ 
                - การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กของกรมพัฒนาที่ดิน ส่วนใหญ่การเลือกตําแหน่งโครงการอยู่ใน
มือนักการเมือง ทําให้โครงการไม่ถึงประชาชนอย่างแท้จริงและบางโครงการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 
                - พ้ืนที่ชุ่มน้ําหรือแหล่งน้ํามีการบุกรุก หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง 
ควรมีการผลักดันเพื่อให้พ้ืนที่เหล่านี้ได้รับการดูแลอย่างจริงจัง 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทท่ี ๑๐ การมีส่วนร่วมในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
 

 ๑๐-๑๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

- ในเขตชลประทานปัจจุบัน ไม่สามารถควบคุมการปลูกขา้วให้เหลือปีละ ๒ ครั้งได้ ซึ่งควรมี
การปฏิบัติให้จริงจังกว่านี้ 

- ควรมีการสรา้งจิตสํานึกให้รักชาติ โดยเน้นคนที่มีบทบาททางสังคม   
          - ควรมีเรื่องชั้นคุณภาพลุ่มน้ําในแผน รวมถึงกลไกอะไรบ้างเพื่อให้ความสําคัญกับช้ันคุณภาพ

ลุ่มน้ํา 
          - ป่าไม้ควรมีตัวช้ีวัดคุณภาพป่าด้วย 
          - ควรมีหลักเกณฑ ์บทลงโทษ เพื่อควบคุมให้แผนการบริหารจัดการน้ําบรรลุเป้าหมาย  
          - การจัดสรรน้ําควรคํานึงถึงความจําเป็นขั้นพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมก่อน แล้วค่อยมาดูเพื่อการ

ประกอบอาชีพ 
          - การแก้ปัญหาการทํานา 3 ครั้งคือ ไม่ส่งน้ํา ไมร่ับจํานําหรือประกันราคา และไม่ส่งเสริม 
          - การพัฒนาฐานข้อมูล ควรมีการจดัทําทะเบียนโครงการ เพื่อป้อนกันความซ้ําซ้อน โดยเฉพาะ

โครงการขนาดเล็กที่ถ่ายโอนให้ท้องถิ่นแล้ว 
          - การประเมินโครงการ ควรมีการประเมินผลทั้งโครงการและลุ่มน้ํา 
          - ควรมีการพัฒนาองค์กรเป็นหน่วยงานเดียวกัน 
          - ควรมีการฟื้นฟูคุณภาพน้ําในแหล่งน้ํา เนื่องจากปัจจุบันคุณภาพน้ําเริ่มแย่ลงทําให้ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายในการทําน้ําประปามากขึ้น 
          - ควรมีการถ่ายองค์ความรู้ด้านน้ําและแผนงานสู่ประชาชนเพื่อให้ช่วยกันผลักดันโครงการ 

และติดตามโครงการให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 
๑๐.๔.๒ สรุปผลการประชุม 
 
           ในภาพรวมของการประชุมระดับประเทศสรุปได้ว่า เห็นด้วยกับแผนการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําอย่างเป็นระบบ โดยเห็นว่าเป็นแผนฯที่มีการวิเคราะห์ปัญหาที่เกดิขึ้นในปัจจุบันและมีแนวโน้มที่จะ
รุนแรงขึ้นในอนาคต แล้วนํามากําหนดยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการ แนวทางการปฏิบัติและผู้รับผิดชอบ/
ผู้นําไปปฏิบัติ เพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ ไม่ใช่เอางบประมาณแผ่นดินเป็นตัวต้ังแล้วเอา
โครงการมาใสอ่ย่างปัจจุบัน แต่ก็ยังกังวลเรื่องการบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการนําแผนฯไปสู่
การปฏิบัติอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ยังมีการเสนอแนะบางมาตรการเพิ่มเติมเพื่อความ
สมบูรณ์ของแผนฯและเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแหล่งน้ํา ลดความซ้ําซอ้น  
  
๑๐.๔.๓ การจัดทํารายงานตามข้อเสนอแนะ 
 
 ในการจัดทํารายงานที่ปรึกษาได้นําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมทั้งในระดับกลุ่มลุม่น้ํา 
และระดับประเทศ รวมทั้งข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกาํกับฯมาแก้ไขในรายงานฉบับสุดท้าย 
 



 
บทที่ ๑๑ 

บทสรปุและข้อเสนอแนะ 
 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๑๑ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ๑๑-๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บทที่ ๑๑ 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
๑๑.๑ บทสรุป 
 
 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ทั้งหมด ๓๒๑.๒๘ ล้านไร่ ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อการเกษตรประมาณ ๑๗๑ ล้านไร่
(ร้อยละ ๕๓.๒๒ % ของประเทศ) โดยเป็นพื้นที่นามีสัดส่วนมากที่สุด ๗๘.๖๑ ล้านไร่(ร้อยละ ๔๕.๙๗ % 
ของพื้นที่การเกษตร) มีปริมาณน้ําท่าทั้งประเทศเฉลี่ยปีละ ๒๑๓,๓๐๓ ล้าน ลบ.ม. ในปัจจุบันมีปริมาณน้ํา
ในอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีความจุเก็บกักน้ํารวม ๗๓,๗๕๙ ล้าน ลบ.ม. มีพ้ืนที่ชลประทาน
รวม ๒๕.๘๗ ล้านไร่ จากการที่รัฐบาลพัฒนาโครงการแหล่งน้ําทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลางและขนาดเล็ก ทํา
ให้เกิดการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในด้านต่างๆ ทั้งภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและ
บริการ แต่การพัฒนาดังกล่าวก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง รัฐบาลขาดการจัดการที่
เหมาะสม การเพิ่มขึ้นของประชากรและสภาวะทางเศรษฐกิจที่ขยายตัว ทําให้เกิดการพัฒนาที่อยู่อาศัยและ
อาคารพาณิชย์ขึ้นมากมาย ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินอย่างรวดเร็ว ยังไม่สามารถบังคับใช้
มาตรการทางผังเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ประเทศไทยได้ประสบวิกฤติปัญหาอุทกภัย น้ําหลาก/
ดินโคลนถล่ม ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมในระยะเวลาที่ถี่ขึ้น และมีแนวโน้มที่
ปัญหาดังกล่าวจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น โดยปัญหาด้านทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน้ําสรุปได้ดังนี้ 
 ๑) พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงจาก ๑๗๑ ล้านไร่ ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ เหลือเพียง ๑๐๗.๖๑ ล้านไร่ ในปี พ.ศ. 
๒๕๕๒ หรือคิดเป็นร้อยละ ๓๓.๕๖ ของพื้นที่ประเทศ เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (อุทยานแห่งชาติ เขตรักษา
พันธ์ุสัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า) ประมาณ ๖๕ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๐ ของพื้นที่ประเทศ (กรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืช) พ้ืนที่ป่าสงวนจํานวน ๖๗ ล้านไร่ (กรมป่าไม้) และพื้นที่ป่าชายเลน ๒ ล้านไร่ 
(กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง) จากผลการวิจัยของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธ์ุพืชที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรน้ําที่สําคัญสรุปได้ดังนี้ 
  (๑) ป่าไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ จะต้องมีองค์ประกอบของป่าที่สําคัญประกอบด้วย ต้นไม้ 
สัตว์ป่า ดิน จุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดิน และหากดินในป่ามีจุลินทรีย์สมดุลก็ทําให้ดินเกิดความร่วนซุย เวลาฝนตก
จึงสามารถกักเก็บน้ําไว้ได้ ซึ่งจากผลการวิจัยพบว่า 
   - ป่าดิบเขา (จังหวัดเชียงใหม่) ในความลึกของชั้นดิน ๑๕๐ เซ็นติเมตร สามารถเก็บกักน้ํา
ไว้ในดินได้ประมาณ ๑,๕๑๖.๐๘ ลบ.ม.ต่อไร่ 
   - ป่าดิบช้ืน (จังหวัดสงขลา) ในความลึกของชั้นดิน ๑๐๐ เซ็นติเมตร สามารถเก็บกักน้ําไว้
ในดินได้ประมาณ ๗๖๕ ลบ.ม.ต่อไร่ 
   - ป่าเต็งรัง  ในความลึกของชั้นดิน ๓๐ เซ็นติเมตร สามารถเก็บกักน้ําไว้ในดินได้ประมาณ 
๒๓๐ ลบ.ม.ต่อไร่ ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือป่าเต็งรังมาก ทําให้พ้ืนที่ขาดความชุ่มช้ืน  
  (๒) การทําฝายต้นน้ํา เพื่อการชะลอน้ําและดักตะกอน จากผลการวิจัยพบว่า การสร้างฝายต้น
น้ําบริเวณพื้นที่ต้นน้ําอําเภอเถิน จังหวัดลําปาง จํานวน ๑๒๕ ตัวในลําน้ําเดียวกัน จะช่วยลดอัตราการไหล
สูงสุดของน้ําท่าได้ร้อยละ ๕๔.๕๒ และชะลอตะกอนไม่ให้ไหลลงสู่ลําห้วย หนอง คลอง บึง ได้เกือบร้อยละ 
๖๐  
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 ๑๑-๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  (๓) ผลกระทบของการทําลายป่าต้นน้ําและปลูกยางพาราบนพื้นที่ป่าต้นน้ําต่อปริมาณน้ําท่า
จากผลการวิจัยพบว่า การปกคลุมพ้ืนที่ของเรือนยอดลดลงจากร้อยละ ๘๐ เป็นร้อยละ ๕๕ (ในป่าดิบเขา) 
จํานวนชั้นเรือนยอดจะลดลงจาก ๕ ช้ัน (ในป่าดิบเขา) เป็นเรือนยอดเพียงชั้นเดียว ความสามารถในการดูด
ซับน้ําและระบายน้ําจะลดลงร้อยละ ๔๖ ฝนที่ตกตามมาภายหลังแปรสภาพไปเป็นน้ําที่ไหลบ่าบนผิวดิน
ก่อให้เกิดการชะพังทลายของดินมากกว่าธรรมชาติถึง ๗.๓๕ เท่าและปริมาณนํ้าท่าจะไหลมากถึงร้อยละ 
๕๔ ในฤดูฝน 
          ๒)  สถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในรอบ ๓๐ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ประสบปัญหาเกือบทุก
จังหวัดของประเทศถึง ๑๓ ปี โดยมีอุทกภัยในลุ่มน้ําเจ้าพระยาที่มีความรุนแรงถึง ๘ ครั้ง คือ ปี พ.ศ.
๒๕๑๘, ๒๕๒๖, ๒๕๓๘ , ๒๕๔๕ , ๒๕๔๘,  ๒๕๔๙, ๒๕๕๓ และ ๒๕๕๔ ตามลําดับ ซึ่งปี พ.ศ. ๒๕๕๔ มี
ความเสียหายมากที่สุดประมาณ ๑.๔๑ ล้านล้านบาท โดยที่การเกิดปัญหาอุทกภัยมีอยู่ ๒ ลักษณะ คือ  
  (๑) น้ําไหลหลากฉับพลัน/ดินโคลนถล่ม มักจะเกิดบนพื้นที่ภูเขาหรือพื้นที่สูงลาดชันมาก และ
มีประชาชนบุกรุกเข้าไปทําการเกษตร เช่น ลุ่มน้ําสาละวิน(แม่ฮ่องสอน) ลุ่มน้ําโขงภาคเหนือ(เชียงราย 
พะเยา) ลุ่มน้ําปิง(เชียงใหม่ ลําพูน) ลุ่มน้ําวัง(ลําปาง ตาก) ลุ่มน้ํายม(แพร่ พิษณุโลก) ลุ่มน้ําน่าน(น่าน 
อุตรดิตถ์) ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) ลุ่มน้ําตาปี(สุราษฎร์ธานี)และลุ่มน้ํา
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก(นครศรีธรรมราช) เป็นต้น 
  (๒) น้ําล้นตลิ่ง/น้ําท่วมขัง มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มริมฝั่งแม่น้ํา เช่น ลุ่มน้ําโขงภาคเหนือ
(เชียงราย) ลุ่มน้ําปิง(เชียงใหม่ ลําพูน กําแพงเพชร) ลุ่มน้ําวัง(ลําปาง) ลุ่มน้ํายม(แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก) ลุ่ม
น้ําน่าน(พิษณุโลก พิจิตร) ลุ่มน้ําสะแกกรัง(อุทัยธานี) ลุ่มน้ําเจ้าพระยา(ต้ังแต่นครสวรรค์ลงมาถึงอ่าวไทย) 
ลุ่มน้ําป่าสัก(เพชรบูรณ์) ลุ่มน้ําโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(หนองคาย นครพนม มุกดาหาร) ลุ่มน้ําชี
(ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด ยโสธร) ลุ่มน้ํามูล(นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี) ลุ่มน้ําบางปะกง(สระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา) ลุ่มน้ําตาปี(สุราษฎรธานี) ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก(นครศรีธรรมราช) ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก(ตรัง สตูล)และลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา(สงขลา พัทลุง) 
เป็นต้น 
 ๓) สถานการณ์ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา ภัยแล้งในประเทศไทยเกิดขึ้นในหลายพื้นที่
เนื่องจากฝนทิ้งช่วงกลางฤดูฝนเป็นระยะเวลายาวนานกว่าปกติ ต้ังแต่กรกฎาคมถึงกันยายน บริเวณที่ได้รับ
ผลกระทบเป็นบริเวณกว้างคือ ภาคเหนือต่อภาคกลางทั้งหมด ตอนบนและด้านตะวันตกของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และตอนบนของภาคใต้ฝั่งตะวันออก เช่น ลุ่มน้ํายม(แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก) ลุ่มน้ําชี
(ชัยภูมิ มหาสารคาม กาฬสินธ์ุ ร้อยเอ็ด ยโสธร) ลุ่มน้ําสะแกกรัง(อุทัยธานี นครสวรรค์) ลุ่มน้ํามูล
(นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ) ลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา(สงขลา พัทลุง) ลุ่มน้ําโตนเลสาบ
(สระแก้ว)และลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก(ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) เป็นต้น  
 ๔) คุณภาพน้ําเสื่อมโทรมในแม่น้ําสายหลัก เช่น แม่น้ําเจ้าพระยาตอนล่างต้ังแต่จังหวัดปทุมธานี
จนถึงอ่าวไทย แม่น้ําท่าจีนตอนล่างต้ังแต่จังหวัดนครปฐมจนถึงอ่าวไทย แม่น้ําลําตะคองตอนล่างช่วงไหล
ผ่านอําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  แม่น้ําบางประกงตอนล่างต้ังแต่จังหวัดฉะเชิงเทราจนถึงอ่าวไทยและ
ทะเลสาบสงขลา เป็นต้น 
 
 ปริมาณน้ําเฉลี่ย ๓,๔๕๗ ลูกบาศก์เมตรต่อคนต่อปีของประเทศไทยค่อนข้างตํ่า ทําให้มีแนวโน้มที่
จะเกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําอย่างรุนแรง รวมทั้งยังมีข้อจํากัดในการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่อีกด้วย 
ทําให้ปริมาตรเก็บกักน้ํามีจํากัด ในขณะที่พ้ืนที่การเกษตรในฤดูฝนและการเพาะปลูกข้าวนาปรังมีจํานวน
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 ๑๑-๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

มาก มีการขยายตัวของพื้นที่เศรษฐกิจ พ้ืนที่ชุมชนเมือง การบริการและการท่องเที่ยวสูงในหลายจังหวัด ซึ่ง
ทําให้เกิดปัญหาทางด้านทรัพยากรน้ําทั้งอุทกภัย/ดินโคลนถล่ม ภัยแล้งและขาดแคลนน้ํา คุณภาพน้ําเสื่อม
โทรม ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น ประเทศไทยจะต้องกําหนดเป้าหมายและทิศทางการ
พัฒนาด้านการใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมต่างๆ ให้ชัดเจน เช่น พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ชุมชนเมือง พ้ืนที่การเกษตร พ้ืนที่
อุตสาหกรรม พ้ืนที่การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับศักยภาพของทรัพยากรน้ําในลุ่มน้ํา ทรัพยากรด้านต่างๆ 
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยต้องมีการดําเนินการด้านต่างๆ ดังนี้ 
 ๑) การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณพ้ืนที่ต้นน้ําให้อุดมสมบูรณ์ เวลาฝนตกช่วยชะลอและ
กักเก็บน้ําไว้ได้ ทําให้เกิดความชุ่มช้ืน 
 ๒) การบริหารจัดการการใช้ที่ดิน โดยให้มีการจัดทําแผนการใช้ที่ดินและผังเมืองในทุกระดับ 
ต้ังแต่ระดับภาค ระดับลุ่มน้ําและผังเมืองรวมของชุมชน รวมท้ังออกกฎหมายหรือระเบียบใช้บังคับเป็น
เครื่องมือและกลไกควบคุมการพัฒนา/การใช้ที่ดินในพื้นที่ชุมชนเมือง พ้ืนที่เกษตรกรรม พ้ืนที่อุตสาหกรรม 
พ้ืนที่ เพื่อการท่องเที่ยวและพื้นที่ เสี่ยงภัยน้ําท่วม ให้เป็นไปตามกรอบพระราชบัญญัติการผังเมือง 
พระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พระราชบัญญัติการขุดและถมดิน 
 ๓) การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ําหลาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ํา
เจ้าพระยาตอนบนและตอนกลางให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ําหลากจากพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อชะลอและลดขนาด
ปริมาณน้ําหลากสูงสุดที่จะไหลลงมาถึงลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่างที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ 
 ๔) การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญและพื้นที่ชุมชนเมือง ให้เหมาะสม
กับสภาพทางกายภาพของพื้นที่  
 ๕) การเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของพื้นที่เศรษฐกิจที่มี
ความสําคัญด้านการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน 
 ๖) การกําหนดพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) ในเขตชลประทานตามสมรรถนะของทรัพยากร
ดิน ทรัพยากรน้ําและการตลาด รวมทั้งการจัดทําฐานข้อมูลการลงทะเบียนของเกษตรกร ที่สามารถนําไป
วางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๗) การกําหนดเป้าหมายพื้นที่ชลประทานและจัดทําแผนพัฒนาด้านชลประทานให้ชัดเจน เพื่อ
การแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับศักยภาพของลุ่มน้ําและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  
 ๘) การกําหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ําให้ชัดเจนเพื่อ
รองรับการแข่งขันในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่เกาะที่สําคัญ เช่น เกาะช้าง เกาะเสม็ด เกาะกูด 
เกาะสีชัง เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะพีพี และเกาะภูเก็ต เป็นต้น  
 ๙) การกําหนดทิศทาง เป้าหมายและประเภทอุตสาหกรรม ในแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ําให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของลุ่มน้ํา เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ที่คํานึงถึงคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
        ๑๐) การพัฒนาแหล่งน้ําตามศักยภาพของลุ่มน้ํา เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตและเป้าหมายการ
พัฒนาเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคของประเทศ  
           
 แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ ได้จัดทําขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้ํา 
และสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกับประเทศต่างๆ ในภูมิภาค ซึ่งใน
ปัจจุบันได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ มากขึ้น เช่น การเกษตรกรรม การท่องเที่ยว การค้าชายแดนและการ
อุตสาหกรรม เป็นต้น ดังนั้นประเทศไทยจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาด้านต่างๆให้ชัดเจนและ



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๑๑ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ๑๑-๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

จัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับทรัพยากรอื่นๆที่เกี่ยวข้องไป
สนับสนุนเป้าหมายที่จะเพิ่มมูลค่าการผลิตและการบริการ ซึ่งได้กําหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําอย่างเป็นระบบ สรุปได้ดังนี้ 
 
๑๑.๑.๑ การแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา 
 
 ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ําในลุ่มน้ําต่างๆ อย่างเป็นระบบนั้น ต้องมีการ
พัฒนาแหล่งน้ําแบบบูรณาการทั้งทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรดินและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ เพื่อให้เหมาะสม
กับความต้องการใช้น้ํา ปริมาณน้ําและสิ่งแวดล้อมในลุ่มน้ํา รวมทั้งมีการใช้ทรัพยากรน้ําให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยมีการดําเนินการในแต่ละกลุ่มลุ่มน้ําดังนี้ 
 ๑. พื้นที่ลุ่มน้ําภาคเหนือและภาคกลาง มีพ้ืนที่การเกษตรที่พัฒนาเป็นพื้นที่ชลประทานมากที่สุด
ของประเทศ มีทรัพยากรป่าไม้อุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารทั้งบริโภคภายในประเทศและเพื่อการ
ส่งออก พ้ืนที่อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ การบริการและท่องเที่ยวของประเทศ ดังนั้นในการแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
ภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา คุณภาพน้ําในลุ่มน้ํา ได้กําหนดแนวทางสรุปได้ดังนี้ 
  ๑) การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ เป็นพื้นที่ รวม ๗.๕๕ ล้านไร่ ส่วนใหญ่เป็นการฟื้นฟูพ้ืนที่
ป่าในลุ่มน้ําปิง วัง ยม น่าน ป่าสักและสาละวิน เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ํา 
  ๒) การกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบในลุ่มน้ําสาละวิน 
กก และโขงเหนือ เป็นการพัฒนาพ้ืนที่ในเชิงอนุรักษ์ตามศักยภาพของลุ่มน้ํา โดยเน้นการพัฒนาเฉพาะ
โครงการแหล่งน้ําขนาดเล็ก ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้น้ํา เพื่อสนับสนุนภาคการผลิตต่างๆในพื้นที่ลุ่ม
น้ําและมีผลกระทบสิ่งแวดล้อมน้อย 
  ๓) การจัดการด้านการเกษตรกรรมในเขตพื้นที่ชลประทาน ให้สอดคล้องกับต้นทุนการ
จัดการน้ําที่สูงกว่าประเทศคู่แข่งทางการค้าพืชผลทางการเกษตร จึงจําเป็นต้องเพิ่มมูลค่าการผลิตทาง
การเกษตรให้สูงขึ้น และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดด้านการเกษตรได้ 
โดยมีแนวทางดังนี้ 
   (๑) ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ําน้อยในเขตพื้นที่โครงการชลประทานอย่างจริงจัง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
   (๒) ลดการปลูกข้าวนาปรังในพื้นที่ลุ่มน้ําปิง ยม วัง น่าน เจ้าพระยาและท่าจีน โดย
ควบคุมให้เกษตรกรทํานาปีละ ๒ ครั้ง เพื่อตัดวงจรของศัตรูพืช  
   (๓) การปรับปรุงพันธ์ุข้าวและวิธีการเพาะปลูก ที่ทําให้ผลผลิตต่อไร่และคุณภาพสูง 
   (๔) การจัดเขตพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจและลงทะเบียนเกษตรกรในโครงการชลประทาน
ขนาดใหญ่ เช่น โครงการเจ้าพระยาใหญ่ โครงการพิษณุโลก เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเป็นพื้นที่เกษตร
เศรษฐกิจเพื่อการส่งออก มีการส่งเสริมจากภาครัฐ และสนับสนุนการจัดการเกษตรแบบครบวงจร 
   (๕) การปรับปรุงประสิทธิภาพชลประทานในโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีอายุ
การใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี เช่น โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด แม่แตง แม่กวง แม่ปิงเก่า แม่
วัง-ก่ิวลม แม่ยม พิษณุโลก ปิงตอนล่าง กระเสียว ทับเสลา และโครงการเจ้าพระยาใหญ่ เป็นต้น เพื่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่มีประสิทธิภาพ 
  ๔) พ้ืนที่นอกเขตชลประทานที่ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางและขนาดใหญ่
ควรมีการดําเนินการดังนี้ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๑๑ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ๑๑-๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   (๑) การปรับปรุงหนองบึงธรรมชาติ พัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กและแหล่งน้ําในไร่นา 
   (๒) การส่งเสริมการปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นไม้เศรษฐกิจ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ําสะแกกรัง
และลุ่มน้ําป่าสัก ที่มีพ้ืนที่การเกษตรมากแต่ขาดแหล่งเก็บกักน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ํา 
  ๕) การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางและขนาดใหญ่ตามศักยภาพของลุ่มน้ํา เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้งและการขาดแคลนน้ํา อุทกภัย และคุณภาพน้ํา มีโครงการที่สําคัญ เช่น อ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งเสือเต้น
หรืออ่างเก็บน้ําเขื่อนยมบนและอ่างเก็บน้ําเขื่อนยมล่าง จ.แพร่ อ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่วงก์ อ่างเก็บน้ําเขื่อน
คลองโพธิ์ จ.นครสวรรค์ อ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่แตง อ่างเก็บน้ําเขื่อนกึ๊ด จ.เชียงใหม่ อ่างเก็บน้ําเขื่อนคลอง
ชมพู และอ่างเก็บน้ําเขื่อนน้ําเข็ก จ.พิษณุโลก เป็นต้น  
  ๖) โครงการเครือข่ายน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณนํ้าให้อ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็น
โครงการผันน้ําจากแม่แตง ไปอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และอ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เป็น
ปริมาณน้ําเฉลี่ยปีละ ๑๔๗.๔ ล้าน ลบ.ม. 
  ๗) โครงการเครือข่ายน้ํา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ําต้นทุนให้อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล เป็นโครงการ
ผันน้ําจากแม่น้ํายวม และเมยมายังอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล สามารถเพิ่มปริมาณนํ้าต้นทุนได้เฉลี่ยปีละ 
๓,๙๖๗ ล้าน ลบ.ม. มีแนวส่งน้ํา ๒ แนว ดังนี้ 
   (๑) แนวผันน้ําอ่างเก็บน้ําเขื่อนน้ํายวมตอนล่าง-อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล เป็นการผันน้ํา
จากอ่างเก็บน้ําเขื่อนน้ํายวมตอนล่างที่ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน ไปยังอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลเป็นปริมาณน้ํา
เฉลี่ยปีละ ๒,๑๘๔ ล้าน ลบ.ม.  
   (๒) แนวผันน้ําแม่น้ําเมย-ห้วยขะแนง-อ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพล เป็นการผันน้ําจากแม่น้ํา
เมยที่ห้วยขะแนงไปยังน้ําแม่ต่ืน ไหลไปลงอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลเป็นปริมาณน้ําเฉลี่ยปีละ ๑,๗๘๓ ล้าน 
ลบ.ม. 
  ๘) โครงการพัฒนาน้ําบาดาลร่วมกับน้ําผิวดินเพื่อการเกษตรกรรม ในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ํา
บาดาล 
               
 ๒. พื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้อจํากัดด้านทรัพยากรน้ําและทรัพยากรดิน แต่มี
พ้ืนที่การเกษตรมาก จึงจําเป็นต้องมีการกําหนดเป้าหมายพื้นที่ชลประทานและการจัดการในพื้นที่
การเกษตรที่ชัดเจน แม้จะมีการพัฒนาแหล่งน้ําเต็มศักยภาพและการผันน้ําโครงการโขง-ชี-มูลแล้วก็ตาม ก็
พัฒนาพื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์ได้ไม่เกิน ๑๕ ล้านไร่ ในขณะที่พ้ืนที่การเกษตรมีมากถึง ๗๐ 
ล้านไร่ ดังนั้นควรมีการดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรดินและทรัพยากรน้ํา แบบบูรณาการ โดยมี
กรอบแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
  ๑) การอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าไม้เป็นพื้นที่รวม ๒.๗๗ ล้านไร่ ส่วนใหญ่ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าในจังหวัด
เลย เพชรบูรณ์ กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น ชัยภูมิ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา บุรีรัมย์ ยโสธร และอุบลราชธานี เพื่อเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ํา 
  ๒) การจัดการพื้นที่การเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่เกษตรมีมาก ในขณะที่แหล่งน้ําต้นทุนมีจํากัด 
ดังนั้นได้กําหนดแนวทาง ดังนี้ 
   (๑) การลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปีและนาปรัง ให้สอดคล้องกับปริมาณน้ําต้นทุน 
   (๒) ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ําน้อยในเขตพื้นที่ชลประทาน เช่น โครงการ
ชลประทานหนองหวาย โครงการชลประทานลําปาว เป็นต้น 
   (๓) การปรับปรุงพันธ์ุข้าวและวิธีการเพาะปลูก ที่ทําให้ผลผลิตต่อไร่และคุณภาพสูง  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๑๑ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ๑๑-๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   (๔) การจัดทําทะเบียน/บัญชีแหล่งน้ํา กําหนดขอบเขตพื้นที่แหล่งน้ํา พ้ืนที่ชุ่มน้ํา การขุด
ลอกแหล่งน้ําและการปรับปรุง/อนุรักษ์แหล่งน้ํา 
   (๕) การควบคุม/ลดพ้ืนที่การเกษตร ส่งเสริมการปลูกป่าชุมชนและสร้างเครือข่ายดูแล
รักษาป่าและใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกัน 
   (๖) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นไม้เศรษฐกิจทนแล้งในพื้นที่ดินเค็มและ
พ้ืนที่ดอนเสี่ยงภัยแล้งปานกลางถึงสูง ที่มีปริมาณน้ําฝนมากกว่า ๑,๐๐๐ มม. ต่อปี ประมาณ ๑๕ ล้านไร่ (ร้อย
ละ ๒๐ ของพื้นที่การเกษตร) ในเขตพื้นที่ลุ่มน้ํามูลและชี ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ
ขอนแก่น กาฬสินธ์ุ และชัยภูมิ เป็นต้น  
   (๗) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชไร่ในพื้นที่ลุ่มเสี่ยงภัยแล้งปานกลางถึงสูง ที่มี
ปริมาณน้ําฝนมากกว่า ๑,๐๐๐ มม.ต่อปี ประมาณ ๑๑ ล้านไร่ (ร้อยละ ๑๕ ของพื้นที่การเกษตร) ในพื้นที่
ลุ่มน้ํามูลและชี ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรินทร์ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด และหนองบัวลําภู 
เป็นต้น 
   (๘) การปรับปรุงหนองบึงธรรมชาติ พัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กและแหล่งน้ําในไร่นา 
   (๙) ส่งเสริมการทําเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓) การปรับปรุงประสิทธิภาพชลประทานในโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลางที่มีอายุการ
ใช้งานมากกว่า ๒๐ ปี เช่น โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําตะคอง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําพระ
เพลิง โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาหนองหวาย โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาลําปาว เป็นต้น 
  ๔) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเขื่อนลําตะคอง โดยการเสริมความสูงบานประตูทางระบาย
น้ําล้นอีก ๑.๕๐ เมตร จะเพิ่มความจุอีก ๖๐ ล้าน ลบ.ม.  
  ๕) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเขื่อนลําพระเพลิง โดยเพิ่มความจุอีก ๕๐ ล้าน ลบ.ม. 
  ๖) โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเขื่อนลําเชียงไกร โดยเพิ่มความจุอีก ๕ ล้าน ลบ.ม.               
  ๗) การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางตามศักยภาพของลุ่มน้ํา เพื่อแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา อุทกภัย และคุณภาพน้ํา มีโครงการที่สําคัญ เช่น อ่างเก็บน้ําเขื่อนชีบน 
อ่างเก็บน้ํายางนาดี อ่างเก็บน้ําโปร่งขุนเพชร และอ่างเก็บน้ําเขื่อนลําโดมใหญ่ จ.อุบลราชธานี เป็นต้น 
  ๘) โครงการเครือข่ายน้ํา เป็นการผันน้ําโขง-ชี-มูล โดยผันน้ําจากแม่น้ําโขงเพื่อใช้ประโยชน์
ทางด้านอุปโภค-บริโภคและด้านการเกษตร มีพ้ืนที่การเกษตรที่มีความเหมาะสมที่จะพัฒนารวม ๔.๙๘ 
ล้านไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๑๔ จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แยกเป็นรายลุ่มน้ําได้ดังนี้ ลุ่มน้ําชีสามารถ
พัฒนาพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มได้ ๒.๐๕ ล้านไร่ ลุ่มน้ํามูลสามารถพัฒนาพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มได้ ๒.๗๔ ล้าน
ไร่ และลุ่มน้ําโขง(ตะวันออกเฉียงเหนือ)สามารถพัฒนาพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มได้ ๐.๑๙ ล้านไร่ 
  ๙) โครงการพัฒนาน้ําบาดาลร่วมกับน้ําผิวดินเพื่อการเกษตรกรรม ในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ํา
บาดาล           
 
 ๓. พื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันออก มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากจนเกิดผลกระทบทางด้าน
สิ่งแวดล้อมและด้านทรัพยากรน้ํา ทําให้เกิดความขัดแย้งทางสังคมสูง ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ํารุนแรง
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ และมีต้นทุนในการจัดหาน้ําเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงจําเป็นต้องมีการกําหนดทิศทางการพัฒนา
อุตสาหกรรมทั้งขนาดและประเภทอุตสาหกรรมที่ชัดเจน รวมทั้งการจัดหาพื้นที่อ่ืนที่มีความเหมาะสมในการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมเพิ่มเติม โดยคํานึงถึงความเพียงพอด้านทรัพยากรน้ํา ความเหมาะสมของสภาพพื้นที่
และการยอมรับของประชาชน โดยมีการดําเนินการต่างๆ ดังนี้ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๑๑ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ๑๑-๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ๑) การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่ารวม ๐.๕ ล้านไร่ ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ปราจีนบุรี 
สระแก้ว สระบุรี จันทบุรี ชลบุรี ระยอง และตราด 
  ๒) การจัดการและควบคุมการใช้ที่ ดินเพื่อการอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง 
   (๑) จํากัดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้น้ํามากและมีมลพิษสูง 
   (๒) ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้น้ําน้อยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  ๓) การจัดการและควบคุมการใช้ที่ดินเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่เป็นเกาะ
เช่น เกาะช้าง เกาะเสม็ด เกาะกูด เป็นต้น 
  ๔) มาตรการจัดการด้านความต้องการ ประกอบด้วย มาตรการ/แผนงานด้านต่างๆ ดังนี้ 

(๑) แผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ต้นน้ําในลุ่มน้ําปราจีนบุรีและบางปะกง 
(๒) แผนการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของน้ํา และการประหยัดน้ํา 
(๓) แผนการลดความสูญเสียในระบบส่งน้ําและกระจายน้ํา 
(๔) แผนการใช้เทคโนโลยี่สะอาดในการอุตสาหกรรม 
(๕) แผนการบําบัดน้ําเสียเพื่อนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ 
(๖) แผนการพัฒนาหลักเกณฑ์และกลไกในการแลกเปลี่ยนโควตาการใช้น้ําระหว่างภาค  

การใช้น้ําต่างๆ 
  ๕) มาตรการจัดการและควบคุมการใช้ประโยชน์พ้ืนที่การเกษตร เช่น การปลูกพืชเศรษฐกิจ
ใช้น้ําน้อยในฤดูแล้ง การปลูกไม้ยืนต้นที่เป็นไม้เศรษฐกิจ เป็นต้น  
  ๖) การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและระยอง ได้มีการเสนอแผนการ
พัฒนาระบบเครือข่ายน้ํา ทําให้มีปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น ๕๘ ล้าน ลบ.ม.ต่อปี สรุปได้ดังนี้   
   (๑) โครงการคลองวังโตนด-อ่างเก็บน้ําประแสร์ ๓๕  ล้าน ลบ.ม. / ปี 
   (๒) จากสระเก็บน้ําทับมา ๑๐  ล้าน ลบ.ม. / ปี 
   (๓) แหล่งน้ําขนาดเล็ก ๑๓  ล้าน ลบ.ม. / ปี 
  ๗) การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดกลางในลุ่มน้ําบางปะกงและปราจีนบุรี เช่น อ่างเก็บน้ํา
คลองพระสะทึง อ่างเก็บน้ําลําพระยาธาร อ่างเก็บน้ําคลองวังมืด ในลุ่มน้ําปราจีนบุรี อ่างเก็บน้ําคลองชะลูด 
อ่างเก็บน้ําคลองมะเดื่อ อ่างเก็บน้ําคลองกระแส และอ่างเก็บน้ําคลองบ้านนา ลุ่มน้ําบางปะกง เป็นต้น 
  ๘) การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในลุ่มน้ําปราจีนบุรี เช่น อ่างเก็บน้ําเขื่อนไส
น้อย-ไสใหญ่ อ่างเก็บน้ําเขื่อนพระปรงตอนล่างและอ่างเก็บน้ําเขื่อนคลองหนองแก้ว เป็นต้น 
  ๙) การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําในพื้นที่ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก เช่น อ่างเก็บน้ําคลองตา
หลิว อ่างเก็บน้ําคลองพะวาใหญ่ อ่างเก็บน้ําคลองหางแมว อ่างเก็บน้ําคลองโสน อ่างเก็บน้ําห้วยสะตอ อ่าง
เก็บน้ําคลองวังโตนด อ่างเก็บน้ําคลองตารอง อ่างเก็บน้ําคลองแอ่ง และอ่างเก็บน้ําคลองโพล้ เป็นต้น 
            ๑๐)  การปรับปรุงหนองบึงธรรมชาติ พัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กและแหล่งน้ําในไร่นา  
   ๑๑) การจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยวในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่เป็นเกาะ
เช่น เกาะช้าง เกาะเสม็ด เกาะกูด เป็นต้น สามารถดําเนินการได้ดังนี้ 
   (๑) การปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้ําและก่อสร้างฝายต้นน้ํา 
   (๒) ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําคลองพร้าว อ่างเก็บน้ําคลองสลักเพชร อ่างเก็บน้ําคลองสน อ่าง
เก็บน้ําคลองด่านใหม่ อ่างเก็บน้ําคลองทรายแดง ในพื้นที่เกาะช้าง และอ่างเก็บน้ําคลองเจ้าในพื้นที่เกาะกูด 
   (๓) การกําหนดขอบเขตการใช้พ้ืนที่ในแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๑๑ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ๑๑-๘ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   (๔) การผลิตน้ําทะเลเป็นน้ําจืดแบบเคลื่อนที่ได้ 
   (๕) ให้มีหน่วยงานรับผิดชอบการจัดหาน้ําในพื้นที่ให้ชัดเจน 
  ๑๒) โครงการพัฒนาน้ําบาดาลร่วมกับน้ําผิวดินเพื่อการเกษตรกรรม ในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ํา
บาดาล 
 
 ๔. พื้นที่ลุ่มน้ําภาคตะวันตก ในลุ่มน้ําแม่กลองและลุ่มน้ําเพชรบุรีมีพ้ืนที่การเกษตรมากในขณะ
พ้ืนที่ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันตกในเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สามารถพัฒนาด้านอุตสาหกรรมได้ในระดับ
หนึ่งเพราะมีข้อจํากัดด้านทรัพยากรน้ํา โดยได้กําหนดแนวทางสรุปได้ดังนี้ 
  ๑) การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้เป็นพื้นที่รวม ๐.๙๑ ล้านไร่  
  ๒) การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ําและการใช้น้ํา 
   (๑) การจัดการน้ําอ่างเก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์และอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ ให้
สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ํา และรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ําแม่กลองตอนล่าง 
   (๒) การวางแผนการจัดสรรน้ําอ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจาน และอ่างเก็บน้ําเขื่อนปราณ
บุรีให้เหมาะสมกับปริมาณน้ําต้นทุนและการใช้น้ําของทุกกิจกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อการอุปโภคบริโภค
และการท่องเที่ยวในพื้นที่ตอนล่าง 
   (๓) การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ํา 
         - เพิ่มประสิทธิภาพโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่กลองใหญ่ เพชรบุรี ปราณบุรี 
และโครงการชลประทานขนาดกลาง 
         - ปรับปรุงเสริมความสูงอาคารระบายน้ําล้นอ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งกระจาน ๑.๕๐ เมตร 
เพิ่มความจุอ่างฯ ๗๐ ล้าน ลบ.ม.  
         - โครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ําเขื่อนปราณบุรี โดยการปรับปรุงอาคารระบายน้ําล้นให้
สูงขึ้น กว่าเดิม ๑.๙๐ เมตร(เพิ่มระดับเก็บกักปกติจากเดิม ๕๖.๑ ม.รทก. เป็น ๕๘.๐ ม.รทก. ซึ่งปัจจุบัน
ระดับทางระบายน้ําฉุกเฉินอยู่ที่ ๕๗.๕๐ ม.รทก.) จะเพิ่มความจุได้อีก ๖๖ ล้าน ลบ.ม. 
         - การปรับปรุงโครงการท่าล้อ 
   ๓) การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดกลางและขนาดเล็กในลุ่มน้ําลําภาชีและลําตะเพิน เพื่อ
การอุปโภคบริโภคและการเกษตร 
  ๔) การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดกลางในพื้นที่ลุ่มน้ําแควใหญ่และลุ่มน้ําแควน้อย เช่น 
อ่างเก็บน้ําห้วยสต่อง อ่างเก็บน้ําเขาผึ้ง อ่างเก็บน้ําห้วยแม่น้อย และอ่างเก็บน้ําห้วยแม่เสาะ 
  ๕) การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดกลางในพื้นที่ลุ่มน้ําเพชรบุรี เช่น อ่างเก็บน้ําห้วยผาก 
เป็นต้น 
  ๖) การจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันตก  
   (๑) การลดความสูญเสียในระบบจําหน่ายน้ําประปา 
   (๒) การพัฒนาอ่างเก็บน้ําขนาดกลางในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เช่น อ่างเก็บน้ําคลอง
กุย ๑   อ่างเก็บน้ําคลองกุย ๒   อ่างเก็บน้ําบ้านไทรทอง อ่างเก็บน้ําคลองลอย อ่างเก็บน้ําห้วยมงคล เป็น
ต้น 
  ๗) การผันน้ําจากอ่างเก็บน้ําเขื่อนท่าแซะและอ่างเก็บน้ําเขื่อนรับร่อ เพื่อการใช้น้ําในการ
อุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรม 
  ๘) การปรับปรุงหนองบึงธรรมชาติ พัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กและแหล่งน้ําในไร่นา 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๑๑ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ๑๑-๙ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

            ๙) โครงการพัฒนาน้ําบาดาลร่วมกับน้ําผิวดินเพื่อการเกษตรกรรม ในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ํา
บาดาล 
            ๑๐)  การพัฒนาหลักเกณฑ์และกลไกในการแลกเปลี่ยนโควตาการใช้น้ําระหว่างภาคการใช้น้ํา
ต่างๆ  
 
 ๕. พื้นที่ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก เป็นลุ่มน้ําที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ  
และมีการวางแผนพัฒนาด้านอุตสาหกรรมในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีและ
นครศรีธรรมราช มีทรัพยากรน้ําที่สมบูรณ์ ถ้ามีการพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง  
จะทําให้รองรับการใช้น้ําอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว และภาคอุตสาหกรรมได้อย่างเพียงพอ โดยได้
กําหนดแนวทางสรุปได้ดังนี้ 
  ๑) การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ ๑.๘๘ ล้านไร่ ในพื้นที่ลุ่มน้ําชายฝั่งทะเลตะวันออก 
  ๒) การจัดหาน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็ก สระเก็บน้ําและ
การขุดเจาะน้ําบาดาล เป็นต้น 
  ๓) การจัดหาน้ําเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า 
   (๑) การจัดการและควบคุมการใช้ที่ดินในด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ และการวางแผน
พัฒนาการท่องเที่ยวให้เหมาะสมกับทรัพยากรน้ํา 
   (๒) การรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์ พ้ืนที่ 
ต้นน้ํา พ้ืนที่แหล่งน้ําและประหยัดการใช้น้ํา 
   (๓) การลดความสูญเสียในระบบจําหน่ายน้ําประปา 
   (๔) การพัฒนาหลักเกณฑ์และกลไกในการแลกเปลี่ยนโควตาการใช้น้ําระหว่างภาคการใช้
น้ําต่างๆ 
   (๕) การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําในพื้นที่เกาะสมุย คือ อ่างเก็บน้ําคลองลิปะใหญ่ อ่างเก็บน้ํา
คลองท่าจีน อ่างเก็บน้ําคลองแม่น้ํา และอ่างเก็บน้ําท่าละไม เป็นต้น 
   (๖) การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําในพื้นที่เกาะพะงัน คือ อ่างเก็บน้ําพะงัน ๕ อ่างเก็บน้ําพะงัน 
๑ (ธารประเวศ) ฝายน้ําล้นพะงัน ๑ (สระโนราห์) เป็นต้น 
   (๗) การพัฒนาฝายในพื้นที่อําเภอเกาะเต่า คือ ฝายน้ําล้นเกาะเต่า ๑ (หาดทรายรี) และ
อ่างเก็บน้ําคลองโตนด เป็นต้น 
   (๘) การผลิตน้ําทะเลเป็นน้ําจืดแบบเคลื่อนที่ได้ 
  ๔) การจัดหาน้ําเพื่ออุตสาหกรรม ดังนี้ 
   (๑) ก่อสร้างสถานีสูบน้ําจากแม่น้ําตาปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ไปยังพื้นที่นิคม
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในบริเวณใกล้เคียง ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์
ธานี 
   (๒) การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลาง ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อ
ส่งเสริมพืชการเกษตรที่สนับสนุนพื้นที่ ๓ จังหวัดเป็นศูนย์อุตสาหกรรมอาหารอิสลาม 
  ๕) การจัดหาน้ําเพื่อการเกษตร 
   (๑) การพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กและขนาดกลาง 
    - การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดเล็กกระจายในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะลุ่มน้ํา
ทะเลสาบสงขลา 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๑๑ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ๑๑-๑๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    - การพัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดกลางในลุ่มน้ําตาปี  
   (๒) การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดกลางในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
   (๓) การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่  
    - การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําขนาดใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันออก  
    - การพัฒนาโครงการเอนกประสงค์เมื่อสถานการณ์เอื้ออํานวย เช่น อ่างเก็บน้ํา
เขื่อนแก่งกรุง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในลุ่มน้ําตาปี มีความจุอ่างเก็บน้ํารวม ๑,๒๒๓.๔ ล้าน ลบ.ม. มีกําลัง
ผลิตติดต้ัง ๒x๔๐ เมกะวัตต์  ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ ๑๗๘ ล้านหน่วย เป็นต้น 
   (๔) การปรับปรุงหนองบึงธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งน้ําในไร่นา 
   (๕) โครงการพัฒนาน้ําบาดาลร่วมกับน้ําผิวดินเพื่อการเกษตรกรรม ในพื้นที่ที่มีศักยภาพ
น้ําบาดาล  
  ๖) โครงการอนุรักษ์พ้ืนที่พรุควนเคร็ง โดยการพัฒนาระบบควบคุมระดับน้ําในพื้นที่พรุให้
เหมาะสมกับระบบนิเวศ 
 
 ๖. พื้นที่ลุ่มน้ําภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีปัญหาการขาดแคลนน้ําด้านการเกษตรน้อยเพราะมีปริมาณ
ฝนตกมาก แต่ยังคงมีภัยแล้งหรือการขาดแคลนน้ําในบางพื้นที่มีการเกษตรมาก เช่น จังหวัดสตูล เป็นต้น
แต่เนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มน้ําเป็นพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ ดังนั้นจึงมีความต้องการใช้น้ํามากใน
ด้านการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการท่องเที่ยว จึงได้กําหนดแนวทาง
สรุปได้ดังนี้ 
  ๑) การอนุรักษ์และฟื้นฟูพ้ืนที่ต้นน้ํา 
   (๑) การจัดสรรงบประมาณในการดูแลรักษาป่าต้นน้ําและป่าชายเลน 
   (๒) การพื้นฟูพ้ืนที่ป่าในจังหวัดตรัง พังงา ระนอง สตูล กระบี่ รวม ๗๑๐,๐๐๐ ไร่ 
  ๒) การจัดหาน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 
       (๑) การจัดการน้ําและการปรับปรุงแหล่งน้ําและขุมเหมือง 
        - มาตรการจัดการด้านความต้องการน้ํา เช่น การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึง
ความสําคัญของน้ําและมีจิตสํานึกประหยัดการใช้น้ํา และการรณรงค์ให้ประชาชนดูแลป้องกันการบุกรุก
พ้ืนที่แหล่งเก็บกักน้ําและการรักษาคุณภาพน้ํา โดยเฉพาะพื้นที่เป็นแหล่งเก็บกักน้ํา    
        - การขุดลอกขยายสระเก็บน้ํา 
        - การปรับปรุงขุมเหมืองในจังหวัดกระบี่และจังหวัดภูเก็ต 
        - การผลิตน้ําทะเลเป็นน้ําจืดแบบเคลื่อนที่ได้ 
       (๒) การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําในพื้นที่ 
        - การพัฒนาโครงการแหล่งน้ําในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เช่น อ่างเก็บน้ําคลองกะทะ เขื่อน
ใต้ดินบางเทา เป็นต้น 
        - การพัฒนาอ่างเก็บน้ําในพื้นที่จังหวัดพังงา เช่น อ่างเก็บน้ําบ้านดอกแดง อ่างเก็บน้ํา
คลองชาลี อ่างเก็บน้ําบ้างทุ่งขมิ้น และอ่างเก็บน้ําคลองถ้ํา เป็นต้น 
        - การผันน้ําจากอ่างเก็บน้ําจากจังหวัดพังงาไปยังพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
  ๓) การจัดหาน้ําเพื่อการเกษตร 
   (๑) การปรับปรุงระบบชลประทาน 
   (๒) การพัฒนาฝายและทํานบเพื่อเก็บกักน้ํา 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๑๑ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ๑๑-๑๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

   (๓) การพัฒนาอ่างเก็บน้ําขนาดเล็กและขนาดกลาง 
                (๔) การปรับปรุงหนองบึงธรรมชาติและพัฒนาแหล่งน้ําในไร่นา 
   (๕) การพัฒนาน้ําบาดาลร่วมกับน้ําผิวดินเพื่อการเกษตรกรรม ในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ํา
บาดาล 
 
๑๑.๑.๒ การแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
 
 ปัญหาอุทกภัยของประเทศที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายเพิ่มมาก
ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในลุ่มน้ําเจ้าพระยาและลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลาที่เป็นพื้นที่เศรษฐกิจที่สําคัญนั้น ทําให้
ต้องมีการกําหนดมาตรการที่จะใช้แก้ไขปัญหาอุทกภัยทั้งมาตรการ แผนงาน/โครงการ ในแต่ละกลุ่มลุ่มน้ํา 
โดยต้องมีการดําเนินการในมาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้าง และมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างร่วมกัน เพื่อให้แก้ปัญหา
อุทกภัยได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยสรุปแนวทางการแก้ไขดังนี้ 
  ๑) การบริหารจัดการการใช้ที่ดิน 
   (๑) จัดทําแผนผังนโยบายระดับภาคและระดับลุ่มน้ํา เพื่อกําหนดพื้นที่รองรับการขยายตัว
ของชุมชนที่เหมาะสม การกําหนดขอบเขตพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยของลุ่มน้ํา 
   (๒) ปรับปรุงผังเมืองรวมชุมชนเศรษฐกิจสําคัญ เพื่อออกกฎหมายการควบคุมอาคาร
กฎกระทรวงการควบคุมระดับพื้นที่เพื่อจัดระเบียบการใช้ที่ดิน การก่อสร้างอาคารและการควบคุมการขุด
และถมดินในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย เพื่อไม่ให้กีดขวางทางระบายน้ํา 
   (๓) การจัดทําแผนที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ํา เพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับ
ทราบข้อมูลที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ 
           ๒) การกําหนดระดับควบคุมอุทกภัยของอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่และขนาดกลางให้เหมาะสม
กับสภาพทางกายภาพของอ่างเก็บน้ําและพื้นที่ด้านท้ายน้ํา  
  ๓) การปรับปรุงเส้นทางคมนาคมที่กีดขวางทางน้ํา ให้มีช่องเปิดระบายน้ําให้เพียงพอที่จะ
รองรับน้ําอุทกภัยได้ เช่น สะพาน ท่อเหลี่ยมและท่อกลมระบายน้ํา เป็นต้น 
  ๔) การมีระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่เหมาะสมกับสภาพทางกายภาพของพื้นที่ 
(ปัจจุบันกรมโยธาธิการและผังเมือง ดําเนินการสํารวจออกแบบรายละเอียด แล้วเสร็จ ๑๐๔ พ้ืนที่ใน ๓๐ 
จังหวัด และอยู่ระหว่างดําเนินการสํารวจออกแบบรายละเอียดรวม ๓๕ พ้ืนที่ใน ๑๒ จังหวัด ก่อสร้างแล้ว
เสร็จจํานวน ๘ พ้ืนที่ใน ๔ จังหวัด ก่อสร้างแล้วเสร็จบางส่วนของพื้นที่ชุมชนจํานวน ๗ พ้ืนที่ใน ๗ จังหวัด
และอยู่ระหว่างการก่อสร้างจํานวน ๔๐ พ้ืนที่ใน ๒๓ จังหวัด) เพื่อป้องกันพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจในพื้นที่ จังหวัดเชียงใหม่ แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี สุพรรณบุรี 
สมุทรสาคร ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี กรุงเทพมหานคร 
สมุทรปราการ อุบลราชธานี นครพนม มุกดาหาร หนองคาย ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว สมุทรสงคราม 
กาญจนบุรี ชุมพร นครศรีธรรมราช ยะลา พังงา และตรัง  
  ๕) การขุดลอกปรับปรุงแหล่งน้ําธรรมชาติ และปรับปรุงลําน้ํา/แม่น้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา เช่น แม่น้ําปิง วัง ยม น่าน ป่าสัก ท่าจีน เจ้าพระยา คลองวังโตนด ลุ่มน้ําสาขาตราดและเวฬุ 
โตนเลสาบ เพชรบุรี คลองละอุ่น คลองท้ายเหมือง และคลองตะกั่วทุ่ง เป็นต้น 
            ๖) การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ํา/ลําน้ํา ที่เป็นที่ต้ังของพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจสําคัญ  



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๑๑ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ๑๑-๑๒ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ๗) การติดต้ังและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบโทรมาตรเพื่อพยากรณ์เตือนอุทกภัยในลุ่ม
น้ําท่าจีน น่าน ยม สะแกกรัง ป่าสัก แม่กลอง เพชรบุรี นครศรีธรรมราช ปัตตานี ตรัง-ปะเหลียน เพื่อลด
ความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๘) การจัดการพื้นที่การเกษตรเป็นแหล่งเก็บกักน้ําอุทกภัย เพื่อลดขนาดปริมาณน้ํานองสูงสุด
ที่จะไหลลงไปทางด้านท้ายน้ํา เช่น พ้ืนที่การเกษตรในลุ่มน้ําเจ้าพระยา ท่าจีน ชีและมูล เป็นต้น  
  ๙) การเพิ่มความสูงของคันนาประมาณ ๐.๕๐ เมตร ในพื้นที่การเกษตรที่ปลูกข้าวในภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเก็บกักน้ําหลากและลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ําในช่วงฝนทิ้งช่วง 
             ๑๐) การผันน้ําหลากอ้อมพื้นที่เศรษฐกิจและพื้นที่ชุมชนเมืองที่สําคัญ เช่น ผันน้ําปิงและน่าน
มาแม่น้ําเจ้าพระยา ผันน้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในแนวขนานกับคลองชัยนาท-ป่าสัก และผันน้ํา
เจ้าพระยาฝั่งตะวันตกในแนวขนานกับคลองมะขามเฒ่า-อู่ทอง ไปลงอ่าวไทย เป็นต้น  
            ๑๑) การเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ 
เช่น เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครหาดใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครสุราษฎร์ เทศบาลนคร
นครราชสีมา เทศบาลนครอุดรธานี และเทศบาลนครอุบลราชธานี เป็นต้น 
            ๑๒) การก่อสร้างอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บน้ําเขื่อนแก่งเสือเต้นหรืออ่างเก็บน้ําเขื่อน
ยมบนและอ่างเก็บน้ําเขื่อนยมล่าง จังหวัดแพร่ อ่างเก็บน้ําเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อ่างเก็บน้ําเขื่อน
น้ําเข็ก จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้น  
 
๑๑.๑.๓ การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ํา 
 
 ในปัจจุบันปัญหาคุณภาพน้ําเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในหลายลุ่มน้ําของประเทศ ที่เป็นผลกระทบมา
จากทั้งชุมชนเมือง อุตสาหกรรมและการเกษตร  ทําให้ต้องมีการกําหนดมาตรการที่จะใช้แก้ไขปัญหา
คุณภาพน้ําทั้งมาตรการ แผนงาน/โครงการ ในแต่ละกลุ่มลุ่มน้ํา โดยต้องมีการดําเนินการในมาตรการไม่ใช้
สิ่งก่อสร้าง และมาตรการใช้สิ่งก่อสร้างร่วมกัน เพื่อให้แก้ปัญหาคุณภาพน้ําได้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดย
สรุปแนวทางการแก้ไขดังนี้ 
  ๑) เพิ่มปริมาณน้ํารักษาระบบนิเวศในลุ่มน้ําที่มีโครงการขนาดใหญ่ให้เพียงพอกับความ
ต้องการน้ําขั้นตํ่าในการรักษาระบบนิเวศของลุ่มน้ํา (ระบบนิเวศของแต่ละลุ่มน้ํามีความต้องการน้ําต่างกัน 
และปริมาณน้ําที่ต้องจัดสรรเพื่อรักษาระบบนิเวศจะอยู่ในช่วงฤดูแล้ง หรือช่วงที่ปริมาณน้ําที่ไหลตามธรรมชาติ
มีน้อย) เช่น ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ที่มีอ่างเก็บน้ําเขื่อนภูมิพลและอ่างเก็บน้ําเขื่อนสิริกิต์ิ ลุ่มน้ําแม่กลองที่มีอ่าง
เก็บน้ําเขื่อนศรีนครินทร์ และอ่างเก็บน้ําเขื่อนวชิราลงกรณ์ เป็นต้น 
  ๒) การควบคุมและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ํา ให้มีปริมาณการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ําที่เหมาะสมกับความสามารถในการรองรับน้ําเสียของลําน้ํา/แม่น้ําต่างๆ  
  ๓) การประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการรักษาคุณภาพน้ํา 
เพื่อลดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน 
  ๔) การปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ให้สามารถดําเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพื่อลดมลพิษที่ระบายลงสู่แหล่งน้ํา/แม่น้ํา 
  ๕) การก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียในแหล่งชุมชน เพื่อลดมลพิษที่ระบายลงสู่แหล่งน้ํา/แม่น้ํา   



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๑๑ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ๑๑-๑๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  ๖) การก่อสร้างระบบบัดน้ําเสียแบบรวมกลุ่มอาคาร สําหรับพ้ืนที่ชุมชนขนาดเล็กหรือกลุ่ม
อาคารบ้านเรือนที่มีขนาดเล็ก เพื่อลดผลกระทบต่อวิถีชีวิต สุขอนามัยของประชาชนในชุมชนและลดมลพิษ
ที่ระบายลงสู่แหล่งน้ํา/แม่น้ํา 
  ๗) การก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียในฟาร์มสุกร เพื่อบําบัดน้ําเสียให้ได้มาตรฐานน้ําทิ้งและ 
ลดมลพิษที่ระบายลงสู่แหล่งน้ํา/แม่น้ํา 
  ๘) การให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ําในพื้นที่  
  ๙) ส่งเสริมให้มีการนําก๊าซชีวภาพที่ได้มาจากน้ําเสียในฟาร์มสุกรใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิต
ไฟฟ้า ซึ่งสามารถนําไฟฟ้ากลับไปใช้ในฟาร์มสุกรได้ 
 

๑๑.๒ ข้อเสนอแนะ 
 

 ๑. ด้านภัยแล้งและการขาดแคลนน้ํา ประเทศไทยมีทรัพยากรน้ําจํากัด รวมทั้งมีข้อจํากัดด้าน
กฎระเบียบและกฎหมายในการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ํา เพราะโครงการพัฒนาแหล่งน้ําส่วนใหญ่ต้ังอยู่ใน
พ้ืนที่ป่าไม้ ทําให้พัฒนาได้ล่าช้า มีต้นทุนสูง มีผลผลิตข้าวต่อไร่ตํ่ากว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นคู่แข่งด้าน
การค้า ดังนั้นควรมีการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ําและ
กลุ่มลุ่มน้ําหลัก เช่น แผนแม่บทการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร การ
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม แผนแม่บทการจัดสรรและใช้ทรัพยากรน้ําตามลําดับความจําเป็นหรือ
ความสําคัญของกิจกรรมและชุมชนที่ใช้น้ํา รวมถึงการคิดค่าน้ําตามความเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม ดังเช่น มาตรการไม่
ใช้สิ่งก่อสร้างและมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
  ๑) การกําหนดยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการพัฒนาด้านการเกษตร การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม 
ให้สอดคล้องกับทรัพยากรน้ําในพื้นที่ และมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าน้ําและเพิ่มขีดความสามารถของ
เกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรต่อไร่ให้สูงขึ้น 
  ๒) การกําหนดพื้นที่เกษตรเศรษฐกิจในเขตชลประทานที่สอดคล้องกับสมรรถนะของ
ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน้ําและการตลาด 
  ๓) การส่งเสริมและลดพื้นที่ทํานา โดยการปลูกพืชเศรษฐกิจใช้น้ําน้อยหรือพืชพลังงานที่ให้
ผลตอบแทนสูง มีปัญหาด้านการตลาดน้อย 
  ๔) การกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ชลประทานให้ชัดเจนและจัดทําแผนพัฒนาด้าน 
ชลประทานที่เหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยากรน้ําและสมรรถนะของทรัพยากรดินในลุ่มน้ํา  
  ๕) การปรับปรุงโครงการพัฒนาแหล่งน้ําขนาดเล็กที่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ําในระดับท้องถิ่น 
  ๖) การปรับปรุงหนองบึงธรรมชาติและพัฒนาแหล่งน้ําในไร่นา 
  ๗) การพัฒนาน้ําบาดาลร่วมกับน้ําผิวดินเพื่อการเกษตรกรรม ในพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ําบาดาล 
  ๘) การปรับปรุงพันธ์ุข้าวและวิธีการเพาะปลูก ที่ทําให้ผลผลิตต่อไร่และคุณภาพสูง 
  ๙) การเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการดําเนินการ
และดูแลรักษาโครงการแหล่งน้ําขนาดเล็ก 
  ๑๐) การเพิ่มแหล่งน้ําดิบเพื่อการประปาบนเกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๑๑ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ๑๑-๑๔ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

    ๑๑) การผลิตน้ําทะเลเป็นน้ําจืดแบบเคลื่อนที่ได้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ําในช่วงวิกฤติ
ของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเกาะ 
    ๑๒) การพัฒนาหลักเกณฑ์และกลไกในการแลกเปลี่ยนโควต้าการใช้น้ําระหว่างภาคการใช้น้ํา
ต่างๆ  
 
 ๒. ด้านอุทกภัย ประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มบ่อยขึ้น เนื่องจาก
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษย์  ดังนั้นควรมีการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ําและกลุ่มลุ่มน้ําหลัก เช่น แผนแม่บทการอนุรักษ์ต้นน้ําลําธาร
ทรัพยากรน้ําและแหล่งน้ําเพื่อชะลอและลดปริมาณน้ําหลากจากพื้นที่ต้นน้ํา แผนแม่บทการแก้ไขปัญหา
อุทกภัยและการระบายน้ํา เพื่อลดความเสียหายในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนที่สําคัญ 
ดังเช่น มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
  ๑) การจัดการด้านการใช้ที่ดิน ทั้งการจัดทําผังระดับภาค ผังระดับลุ่มน้ําและผังเมืองรวมของ
พ้ืนที่ชุมชน การกําหนดเขตการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ ซึ่งรวมถึงผังการระบายน้ําและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย  
  ๒) การกําหนดพื้นที่แก้มลิง การจัดการพื้นที่การเกษตรเพื่อการชะลอและเก็บกักน้ําอุทกภัย 
ลดขนาดปริมาณน้ําหลากที่จะไหลลงไปทางด้านท้ายน้ํา และการจัดการน้ําที่เก็บกักในพื้นที่การเกษตรไปใช้
ในฤดูแล้งอย่างเหมาะสม 
  ๓) การเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันและบรรเทาอุทกภัยของพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและการบริการ เมืองการค้าชายแดน 
  ๔) การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ เพื่อลดความ
เสียหายในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๕) การป้องกันการกัดเซาะตลิ่งของแม่น้ํา/ลําน้ํา ที่เป็นที่ต้ังของพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจสําคัญ 
  ๖) การผันน้ําหลากอ้อมพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสําคัญ 
  ๗) การให้ความสําคัญกับการบํารุงรักษาแม่น้ํา/ลําคลอง/ลําน้ํา พ้ืนที่รับน้ําเพื่อประโยชน์
สําหรับการระบายน้ําและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง    
 
 ๓. ด้านคุณภาพน้ํา ประเทศไทยประสบปัญหาคุณภาพน้ํา เนื่องจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
และการกระทําของมนุษย ์ ดังนั้นควรมีการจัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ
ในระดับลุ่มน้ําและกลุ่มลุ่มน้ําหลัก เช่น แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาน้ําเค็มน้ํากร่อย เพื่อลดความเสียหายใน
ทรัพย์สินและผลกระทบต่อวิถีชีวิต แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาน้ําเสีย เพื่อลดความเสื่อมโทรมของระบบ
นิเวศและผลกระทบต่อสุขอนามัย ดังเช่น มาตรการไม่ใช้สิ่งก่อสร้างและมาตรการใช้สิ่งก่อสร้าง ดังนี้ 
  ๑) การสร้างจิตสํานึกให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงการรักษาคุณภาพน้ําในแหล่งน้ํา/แม่น้ํา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักเรียนที่เป็นเยาวชน 
  ๒) การให้ประชาชนในชุมชน/อปท. มีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้ําในพื้นที่ 
  ๓) การส่งเสริมให้ใช้เทคโนโลยี่สะอาดในการอุตสาหกรรม 
  ๔) ควรมีมาตรการในการควบคุมแหล่งกํา เนิดน้ํ า เสีย  ให้มีการบําบัดและจัดการ 
น้ําเสียให้ได้มาตรฐานน้ําทิ้งก่อนที่จะระบายลงสู่แม่น้ํา/แหล่งน้ํา 
  ๕) การส่งเสริมให้นําน้ําเสียที่บําบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่ 



โครงการจัดทําแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ รายงานฉบับสุดท้าย 
กรมทรัพยากรน้ํา บทที่ ๑๑ บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

 ๑๑-๑๕ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 ๔. ด้านการบริหารจัดการ ประเทศไทยประสบปัญหาด้านการบูรณาการระหว่างหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้องกับน้ําทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ ควรจะมีการดําเนินการดังนี้ 
  ๑) ปรับปรุงโครงสร้าง หน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับน้ําให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของ
ประเทศและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ๒) การออกพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ําที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและยอมรับ เพื่อเป็นเครื่องมือ
และกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างเป็นระบบ 
  ๓) การออกพระราชบัญญัติคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมและยอมรับ เพื่อ
เป็นเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม  
  ๔) การปรับปรุงกฎหมายและพระราชบัญญัติเกี่ยวกับน้ําให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของ
ประเทศและโลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
  ๕) การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในด้านทรัพยากรน้ําทั้งระดับประเทศ ระดับลุ่มน้ํา
และระดับลุ่มน้ําสาขา 
  ๖) การกระจายอํานาจความรับผิดชอบให้องค์กรระดับลุ่มน้ําและระดับลุ่มน้ําสาขา 
  ๗) การจัดต้ังองค์กรสําหรับการบริหารจัดการอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพทั้งขั้นตอนการเตรียม
ความพร้อม การเผชิญเหตุและการฟื้นฟู 
  ๘) ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรน้ําแห่งชาติและระดับลุ่มน้ําที่สมบูรณ์ ประชาชนสามารถเข้าถึง
ข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วทั้งในยามปกติและวิกฤติ 
  ๙) กองทุนน้ําที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมทั้งการบริหารจัดการและการตรวจสอบ 
   ๑๐) การสร้างองค์ความรู้ ข้อมูลและจิตสํานึกด้านทรัพยากรน้ําให้กับเยาวชนในทุกระดับ 
   ๑๑) การพัฒนาระบบติดตามประเมินผลการใช้น้ํา  
   ๑๒) โครงการวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างยั่งยืนและสามารถลดความเสี่ยงจาก
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกได้ 
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