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บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาคุณคาการใชประโยชนที่ดินและดานคุณภาพชีวิต จากผลกระทบที่

เกิดข้ึนจากโครงการจัดทําทางผันนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลองในดาน การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ทําการเก็บขอมูลจากผูที่มีสวนไดสวนเสียในพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง โดยใชวิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก รวมกับการวิจัยเอกสาร โดยนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อสรุปผลกระทบ
และแนวทางการแกไข ผลการวิจัยพบวา ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนบริเวณโครงการจัดทําทางผันนํ้าในพื้นที่ลุม
นํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง ในดานคุณคาการใชประโยชนที่ดินและดานคุณภาพชีวิต พบวามีผลกระทบในเชิง
ลบทั้งสองดานที่ศึกษา 

 
คําสําคัญ: โครงการจัดทําทางผันนํ้า ลุมนํ้ายอย แมนํ้าแมกลอง การศึกษาผลกระทบ การใชประโยชนที่ดินและ
คุณภาพชีวิต 
 
Abstract 
 This research is to study the impact that might occur on The Flood Division Chanel 
Project in sub-basin of Mae Klong flat in field of the value of land use and quality of life. 
This research is qualitative research with collecting data from stakeholders in the area of 
sub-basin of Mae Klong flat. Using the In-depth Interview method with semi-structured 
interviews, interview with key Informants and documentary research. The data is analyzed 
and synthesized to summarize the impacts and solutions. Findings are as follows: The 
impact that might occur on The Flood Division Chanel Project in sub-basin of Mae Klong flat 
was found to have a negative impact on two aspects of the assessment.  
 
Keywords: Flood Division Chanel Project, Sub-basin , Mae Klong Flat, value of land use and 
quality of life 
 
1. บทนํา 
 ตามที่รัฐบาลจะดําเนินโครงการเพื่อออกแบบและกอสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอยาง
ย่ังยืนและระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ จํานวนงบประมาณ 3.5 แสนลาน [1] เพื่อลดความเสียหาย
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จากอุทกภัยในลุมนํ้าเจาพระยา ลดปญหาอุทกภัยและภัยแลงในพื้นที่ 17 ลุมนํ้า ทําใหเกษตรกรสามารถใช
พื้นที่เพาะปลูกไดทั้งในฤดูฝนและฤดูแลงไดเพิ่มข้ึน เกิดการเติบโตในภาคการเกษตร  การสงออก การ
ทองเที่ยว และการอุตสาหกรรม สงผลใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สรางความเช่ือมั่นตอนักลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถประกอบอาชีพและมีรายได นอกจากน้ียัง
สามารถสรางความสมดุลของระบบนิเวศที่เกิดข้ึนจากการดําเนินโครงการฟนฟูอนุรักษปาตนนํ้า โดยสราง
ระบบนิเวศในพื้นที่ตาง ๆ  อยางบูรณาการโครงการเพื่อออกแบบและกอสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า
อยางย่ังยืนและระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ พบปญหาเกิดความขัดแยงทางวิชาการและผลกระทบ
ตอประชาชนในพื้นที่ของโครงการ คือแผนงาน Module A5 ดานฝงตะวันตกของแมนํ้าเจาพระยา ซึ่งมีการ
กอสรางทางผันนํ้า (Flood Division Chanel) ใหมีอัตราไหลของนํ้าไมนอยกวา 1,200 ลูกบาศกเมตรตอวินาที 
[1] โดยเริ่มทางผันนํ้าจากอําเภอขานุวรลักษณ จังหวัดกําแพงเพชร แลวใหไหลไปตามแมนํ้าแมกลองสูอาวไทย 
ซึ่งลุมนํ้าแมกลองตอนลางในบริเวณพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลองจะเปนลุมนํ้าปลายทางทีต่องรองรบันํ้า
เพิ่มเติมจากปจจุบัน 960 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีเขามาอีก1,200 ลูกบาศกเมตรตอวินาที หากการบริหาร
จัดการนํ้าไมสัมพันธกันจะทําใหแมนํ้าแมกลองชวงลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลองตองรับภาระนํ้าในชวงฤดูฝน
ทั้งสิ้น 2,160 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ถึงแมโครงการจะมีการขุดลอกแมนํ้าแมกลองต้ังแตตําบลกลางนาจังหวัด
ราชบุรี จนถึงอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเพิ่มความจุของแมนํ้าแมกลองเปน 1,910 ลูกบาศก
เมตรตอวินาที [1] แตก็ยังมีนํ้าสวนเกินจํานวน 250 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และแมนํ้าแมกลองที่ไมไดมีการขุด
ลอกเพื่อหลีกเลี่ยงการหนุนเขามาของนํ้าเค็มในชวงต้ังแตอําเภออัมพวาจนถึงปากแมนํ้าบริเวณตัวเมืองจังหวัด
สมุทรสงครามน้ัน ยังมีความจุของนํ้าเทาเดิม จึงทําใหบริเวณดังกลาวมีปริมาณนํ้าสวนเกินจํานวนถึง 1,200 
ลูกบาศกเมตรตอวินาที และประกอบกับแนวลํานํ้าแมกลองชวงอําเภออัมพวาจนถึงปากแมนํ้าน้ันมีลักษณะ
เปนทางนํ้าโคงตวัด (Meander) ซึ่งชะลอการไหลของแมนํ้าใหชาลง อันจะทําใหเกิดนํ้าหลากทวมเปนบริเวณ
กวางในพื้นที่ดังกลาว เน่ืองจากภูมิประเทศเปนที่ราบลุม โดยจะทําใหเกิดผลกระทบตอชุมชน พื้นที่การเกษตร 
วิถีชีวิตทองถ่ิน การทําลายตลิ่งริมแมนํ้า ระบบนิเวศทางบกและทางนํ้ารวมทั้งระบบนิเวศชายฝงในพื้นที่ล ุม
นํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง 
 จากปญหาขางตนเน่ืองจากพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง ไดถูกกําหนดใหเปนพื้นที่รับนํ้าจาก
การผันนํ้าตามแผนงาน Module A5 เพื่อระบายนํ้าออกสูอาวไทย และไมอาจหลีกเลี่ยงได เพราะปญหา
ดังกลาวจะสงผลกระทบตอทั้งทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนของประชาชน
ในพื้นที่ โดยเฉพาะในดานคุณคาการใชประโยชนที่ดินและดานคุณภาพชีวิต [2] ดังน้ันจึงควรมีการสํารวจและ
ศึกษาขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงดานคุณคาการใชประโยชนที่ดินและดานคุณภาพ
ชีวิต เพื่อจะทําใหทราบถึงผลกระทบและความเสียหายตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมถึงการใชประโยชน
ที่ดินและคุณภาพชีวิตของมนุษย ที่อาจเกิดจากนํ้าทวมในระดับตางๆ ทําใหประชาชนในทองถ่ินมีขอมูลเชิง
พื้นที่ที่ถูกตอง สามารถนําขอมูลเหลาน้ีเสนอตอรัฐบาล เพื่อใชในการวิเคราะหและตัดสินใจรวมกันระหวาง
ทองถ่ินและรัฐบาล เพื่อลดผลกระทบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการใชประโยชนทีดิ่น
และคุณภาพชีวิตของมนุษย อันเกิดจากการจัดทําทางผันนํ้าตามแผนงาน Module A5 ของรัฐบาล จากปญหา
และความสําคัญดังกลาวจึงนําไปสูการศึกษาและวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากโครงการจัดทําทางผันนํ้าในพืน้ทีลุ่ม
นํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง : กรณีศึกษาดานคุณคาการใชประโยชนที่ดินและดานคุณภาพชีวิต” 
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2. วิธีการการวิจัย 
2.1 กลุมเปาหมายและผูใหขอมูล 

 การวิจัยครั้งน้ีทําการสัมภาษณ ประชาชน ผูนําทองถ่ิน และผูนําชุมชน หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่โครงการจัดทําทางผันนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง โดยพิจารณาจากโมเดลแบบจําลองนํ้า
ทวม [3] ซึ่งมีระดับนํ้าทวมต้ังแต 0.5-5.0 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดไดแก  
 1. จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุม 2 อําเภอไดแก 1) อําเภอทามวง จํานวน 9 ตําบล  2) อําเภอทา
มะกา จํานวน 13 ตําบล 
 2. จังหวัดราชบุรี ครอบคลุม 8 อําเภอไดแก 1) อําเภอจอมบึง จํานวน 1 ตําบล  2) อําเภอดําเนิน
สะดวก จํานวน 5 ตําบล 3) อําเภอบางแพ จํานวน 2 ตําบล  4) อําเภอบานโปง จํานวน 10 ตําบล  5) อําเภอ
ปากทอ จํานวน 6 ตําบล  6) อําเภอโพธาราม จํานวน 15 ตําบล  7) อําเภอเมืองราชบุรี จํานวน 20 ตําบล  8) 
อําเภอวัดเพลง จํานวน 2 ตําบล 
 3. จังหวัดนครปฐม ครอบคลุม 2 อําเภอไดแก 1) อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 19 ตําบล  2) อําเภอ
สามพราน จํานวน 1 ตําบล 
 4. จังหวัดสมุทรสงคราม ครอบคลุม 3 อําเภอไดแก 1) อําเภอบางคนที จํานวน 13 ตําบล  2) อําเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จํานวน 10 ตําบล  3) อําเภออัมพวา จํานวน 10 ตําบล 
 5. จังหวัดสมุทรสาคร ครอบคลุม 2 อําเภอไดแก 1) อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จํานวน 5 ตําบล  2) 
อําเภอบานแพว จํานวน 6 ตําบล ซึ่งมีกลุมตัวอยางดังน้ี 
 1) ประชาชนในพื้นที่โครงการจัดทําทางผันนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง จํานวน 10 คน 
ใชวิธีเลือกแบบจําเพาะเจาะจง 
 2) ผูนําชุมชนจากหมูบานในพื้นที่โครงการจัดทําทางผันนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง ที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ จํานวน 10 คน ใชวิธีเลือกแบบจําเพาะเจาะจง 
 3) เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบลและเทศบาลในพื้นที่โครงการจัดทําทางผันนํ้าในพื้นที่ลุม
นํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง  จํานวน 10 คน ใชวิธีเลือกแบบจําเพาะเจาะจง 
 

2.2 ระเบียบวิธีวิจัย 
 การศึกษาผลกระทบจากโครงการจัดทําทางผันนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง : กรณีศึกษา
ดานคุณคาการใชประโยชนที่ดินและดานคุณภาพชีวิต มุงศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนกับคุณคาการใชประโยชน
ที่ดินและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นทีบ่ริเวณโครงการจัดทําทางผันนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแม
กลอง โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) ทําการเก็บขอมูลจากผู ที่มีสวนไดสวนเสียใน
พื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) การ
สัมภาษณผูใหขาวสําคัญ (key Informants) การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interviews) 
รวมกับการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อเรียบเรียงและ
พรรณนาผลการศึกษา [4, 5] วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) แสดงดังรูปที่ 1  
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รูปท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
3. ผลการศึกษา 

3.1 การศึกษาสภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีบริเวณโครงการจัดทําทางผันนํ้าในพ้ืนท่ีลุมนํ้ายอยท่ีราบแมนํ้าแมกลอง   
 ลุมนํ้าแมกลอง แบงสภาพภูมิประเทศเปน 2 บริเวณ คือ บริเวณลุมนํ้าแมกลองตอนบนและตอนลาง 
โดยเขตลุมนํ้าแมกลองตอนบน เริ่มแตเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรีที่ลํานํ้าแควใหญและแควนอยไหลมาบรรจบ
กันข้ึนไปยังที่สูงในเทือกเขาที่เปนตนนํ้า เปนบริเวณที่ล้ํานํ้าแควใหญและแควนอยไหลผานซอกเขา และที่ราบ
ระหวางเขาออกมาบรรจบกัน สภาพภูมิประเทศสองฝงแมนํ้าแควใหญเปนปาเขา จึงมีแหลงที่สงวนไวเปน
อุทยาน และเขตรักษาพันธุสัตวปาหลายแหง สวนบริเวณที่เปนลุมนํ้าแมกลองตอนลาง คือ สองฝงแมนํ้าแม
กลองจากเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรีไปจนออกอาวไทย ลักษณะเปนบริเวณที่ราบลุมกวางขวาง อยูสูงจํากระ
ดับนํ้าทะเลปานกลางเพียง 1-2 เมตร เมื่อเขาไปในเขตใกลทะเลก็ย่ิงมีลักษณะเปนที่ราบชายฝงมีความลาด
เอียงนอยกวา 1 เปอรเซ็นต ลุมนํ้าแมกลองมีเข่ือนที่รองรับพื้นที่รับนํ้าขนาดใหญ 2 แหง คือ เข่ือนวชิราลงกรณ 
(แควนอย) และเข่ือนศรีนครินทร (แควใหญ) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และมีแมนํ้าสายหลัก คือ 
แมนํ้าแมกลอง ซึ่งเกิดจากแมนํ้าสาขาที่สําคัญ 2 สาย คือ แมนํ้าแควใหญและแมนํ้าแควนอย ซึ่งไหลมาบรรจบ
กัน ณ ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กลายเปนแมนํ้าใหญเรียกวา แมนํ้าแมกลอง ผล
การศึกษาสภาพทั่วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรกายภาพ ดานทรัพยากรชีวภาพ 
ดานคุณคาการใชประโยชน และดานคุณภาพชีวิต แสดงดังตารางที่ 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นทีบ่รเิวณโครงการจัดทําทางผันนํ้า 

ในพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง 

ผลกระทบทีจ่ะเกิดข้ึนจากโครงการจัดทําทางผันนํ้าในพื้นทีลุ่มนํ้ายอย 

ที่ราบแมนํ้าแมกลอง ในดานคุณคาการใชประโยชนที่ดินและดานคุณภาพชีวิต 
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ตารางที่ 1  สภาพทั่วไปของพื้นที่บริเวณโครงการจัดทําทางผันนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง   
ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 

ดานทรัพยากรกายภาพ - เปนที่ราบลุมที่มีสูงไมมากโดยลดหลั่นกันมาจากตนแมนํ้าจนลงสู 
   ปลายแมนํ้า 

 - มีความอุดมสมบูรณอยางมากจึงเหมาะสมในการใชเพาะปลูกและ 
   เกษตรกรรม 

ดานทรัพยากรชีวภาพ - ความหลากลายทางทรัพยากรชีวภาพอยางมากทั้งน้ีเน่ืองจากในพื้นที่   
   ลุมนํ้าแมกลองน้ัน มีพื้นที่ปาไมอยูเปนจํานวนมาก 

 - มีสัตวนํ้าหลายหลายชนิดแมจะไมมีสัตวประจําถ่ินก็ตาม แตม ี 
  จํานวนพันธุปลาหลายสายพันธุทั้งพันธุปลาหายาก พันธุปลา 
   เศรษฐกิจ ทั้งปลานํ้าจืดและนํ้ากรอย 

ดานคุณคาการใชประโยชนที่ดิน - มีลักษณะของการใชประโยชนที่ดินที่มีความคลายคลึงกันแตอาจ   
  แตกตางกันไปบางตามทองถ่ิน 

 - มีระบบผังเมืองทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ 
 - มีโครงขายคมนาคมที่สมบูรณ 
ดานคุณภาพชีวิต - ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม 
 - มีสถานพยาบาลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญกระจายอยูในพื้นที ่
 - มีแหลงทองเที่ยวมากมายทั้งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและที่มนุษย   

  สรางข้ึน 
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ภาพที่ 1 ที่ต้ังและอาณาเขตลุมนํ้าแมกลอง 
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง (2558) [6] 

 
3.2 ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นจากโครงการจัดทําทางผันนํ้าในพ้ืนท่ีลุมนํ้ายอยท่ีราบแมนํ้าแมกลอง 

 ผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดข้ึนบริเวณโครงการจัดทําทางผันนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแม
กลอง ในดานคุณคาการใชประโยชน เกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดิน การกําหนดผังเมืองของพื้นที่ การ
ใหบริการไฟฟาและนํ้าประปาในพื้นที่ ถนนในการคมนาคม สภาพของพื้นผิวของถนน สภาพการจราจร และใน
ดานคุณภาพชีวิต เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ รายได  สถานพยาบาล  บุคลากรทางการดานสาธารณสุข  
เขตอนุรักษพืชและสัตว และแหลงทองเที่ยวหรือโบราณสถาน แสดงดังตารางที่ 2  
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ตารางที่ 2 ผลกระทบที่เกิดข้ึนจากโครงการจัดทําทางผันนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง  
ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 

ดานคุณคาการใชประโยชน  
- การใชประโยชนที่ดิน   - อาจทําใหพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนจากที่ดิน ซึ่ง 

   อาจสงผลเสียตอวิถีชีวิตของชาวบานอยางแนนอน 
- การกําหนดผังเมืองของพื้นที่   - อาจกระทบในดานลบกับระบบผังเมืองเดิมของพื้นที่ราบลุมแมนํ้า 

   แมกลองได 
- การใหบรกิารไฟฟาและ 
  นํ้าประปาในพื้นที ่

- ระบบไฟฟาและระบบประปาในพื้นที่ยังคงไมครอบคลุมทุกพื้นที่  
   การดําเนินโครงการใดๆ ในพื้นที่อาจสงผลเสียซ้ําซอนตอไปไดอีก 
   ในอนาคต 

- ถนนในการคมนาคม - ถานํ้าทวมหนักและทวมสูงเกินกวาถนนเหลาน้ีจะรับไหวอาจจะทํา 
   ใหชาวบานเดือนรอนได เพราะโครงขายคมนาคมที่เสมือนเปนเสน 
   เลือดหลักใชการไมได 

- สภาพของพื้นผิวของถนน - สวนใหญจะเปนถนนลาดยาง หากตองจมอยูในนํ้านานๆ ก็อาจ 
   เสื่อมสภาพไดเร็วข้ึน 

- สภาพการจราจร - ถนนทุกสายยังคงสามารถรองรับไดไมเกินขอจํากัดของสภาพถนน  
   หากมีการดําเนินโครงการฯยอมอาจเกิดผลกระทบในทางลบกับ 
   สภาพการจราจรอยางแนนอน 

ดานคุณภาพชีวิต  
- การประกอบอาชีพ - อาจสงผลกระทบในทางลบกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ 

   ชาวบานในพื้นที่อยางหลีกเลี่ยงไมได 
- รายได   - สภาพความอุดมสมบูรณของพื้นที่ซึ่งหากเกิดนํ้าทวมขัง ยอมนํามา 

  ซึ่งผลกระทบในทางลบตอรายไดของประชาชนในพื้นที่อยาง 
   หลีกเลี่ยงไมได 

- สถานพยาบาล   
 
 

- โดยสถานพยาบาลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญที่กระจายอยูในพื้นที ่
   ยอมไดรับผลกระทบ และยังสงผลตอประชาชนผูรับบริการในการ  
   เดินทางไปสถานรักษาพยาบาล 

- บุคลากรทางการดานสาธารณสุข   - จํานวนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขยังอยูในเกณฑของ 
   มาตรฐานสาธารณสุข แตอาจสงผลตอการเดินทางมาปฏิบัติงานและ 
   การเขาถึงสถานพยาบาลของชาวบาน 

- เขตอนุรักษพืชและสัตว - เกิดผลกระทบในทางออม เชน ปาไมอาจเสียหายจากกรณีนํ้าทวมขัง  
  หรือหักโคนตามการกัดเซาะของสายนํ้าที่เช่ียวกราดข้ึนเน่ืองดวยม ี
   ปริมาณนํ้าเพิ่มข้ึน 

- แหลงทองเที่ยวหรือโบราณสถาน - อาจทําใหแหลงทองเที่ยวไดรับความเสียหายจากกรณีตางๆ นํามาซึ่ง 
   ความเดือดรอนของประชาชนและชาวบานในพื้นที ่
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ภาพที่ 2 การใชประโยชนที่ดินในพื้นทีลุ่มนํ้าแมกลอง ป  พ.ศ. 2555 
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง (2558) [6] 

 
 
4. สรุป 
 1) สภาพทั่วไปของพื้นที่บริเวณโครงการจัดทําทางผันนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง โดย
พบวามีพื้นที่ปาไมประมาณครึ่งหน่ึงของพื้นที่ทั้งหมด มีแหลงนํ้าผิวดินและใตดิน ทรัพยากรทั้งในนํ้าและบนบก
ที่อุดมสมบูรณ ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่ราบลุมแมนํ้าแมกลอง โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
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รับจาง 2) ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากโครงการจัดทําทางผันนํ้าในพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง พบวามี
ผลกระทบทางลบทั้งสองดานของการประเมิน  
 

เอกสารอางอิง 
 

[1]  คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.).  การดําเนินการโครงการระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าอยางย่ังยืนและระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศไทย.  คนเมื่อ 14 กรกฎาคม 2559, 
จาก http://npmwf.com/onwfindex/download/20130503announce/20130503-3M.pdf. 
2556.   

[2]   ศศินา ภารา. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.  กรุงเทพฯ: บริษัท ส.เอเซียเพรส (1989) จํากัด. 
2550. 

[3]   เสนห โรจนดิษฐ. รายงานวิจัย การจัดทําฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรและแบบจําลองนํ้าทวม
เพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุมนํ้ายอยที่ราบแมนํ้าแมกลอง.  กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคําแหง.
2559. 

[4]   เกษม จันทรแกว. โครงการสหวิทยาการบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม (พิมพครั้งที่ 3). 
กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 2540. 

[5]   กนกพร สวางแจง.  การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม. กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 2542. 
[6]   กรมโยธาธิการและผงัเมอืง. (2558). โครงการวางผงัและมาตรการบรรเทาอุทกภัยลุมนํ้าแมกลอง. เขาถึง

ไดจาก:  
http://www.dpt.go.th/engb/images/stories/pdf/Project_river/Klong/River/1.100.pdf  

 


	1805-3643-1-SM
	1802-3637-1-SM

