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บทคัดย่อ 

งานวิจยันีQ มีวตัถุประสงค์เพื�อ 1) ศึกษาสภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณ
โครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที� ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง 2) ศึกษาผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม และ 3) 
ศึกษาแนวทางในการควบคุมผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้ม การวิจยันีQ เป็นการวิจยัเชิงคุณภาพ ทาํการเก็บขอ้มูลจากผู ้
ที�มีส่วนไดส่้วนเสียในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่วมกบัการวิจยั
เอกสาร โดยนาํขอ้มูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื�อสรุปผลกระทบและแนวทางการแกไ้ข ผลการวิจยัพบว่า 1) 
สภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจัดทาํทางผนันํQ าในพืQนที� ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบ
แม่นํQาแม่กลอง โดยมีพืQนที�ป่าไมป้ระมาณครึ� งหนึ� งของพืQนที�ทัQงหมด มีแหล่งนํQาผิวดินและใตดิ้น ทรัพยากรทัQงใน
นํQ าและบนบกที�อุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในพืQนที�ราบลุ่มแม่นํQ าแม่กลอง โดยประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมและรับจา้ง 2) ผลกระทบที�เกิดขึQนดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อย
ที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง พบว่ามีผลกระทบทางลบในทุกดา้นของการประเมิน 3) แนวทางในการควบคุมผลกระทบ
ดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที� ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลองจาํเป็นตอ้งอาศยัความ
ร่วมมือทัQงภาครัฐในส่วนกลางและส่วนทอ้งถิ�นกบัภาคประชาชนในรูปแบบเครือข่ายอาสาดูแลพืQนที� โดยภาครัฐ
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ส่วนกลางและส่วนท้องถิ�นต้องร่วมกันกาํหนดนโยบายให้ส่วนท้องถิ�นได้นําไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
ครอบคลุม ในขณะเดียวกนัภาคประชาชนตอ้งร่วมกบัส่วนทอ้งถิ�นในการดูแลทรัพยากรในพืQนที�ของตนดว้ย 
 
คําสําคัญ: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม, โครงการจดัทาํทางผนันํQา, ลุ่มนํQายอ่ย, แม่นํQาแมก่ลอง 
 
Abstract 

The objectives of this research are 1) to study on the general condition of natural resources and 
environment in The Flood Division Chanel Project in sub-basin of Mae Klong flat, 2) to study the impact on the 
environment and 3) to find ways to control the impact on the environment. 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 with key informants and documentary research. The data are analyzed 
and synthesized to summarize the impacts and solutions. Findings are as follows: 1) the general condition of 
natural resources and environment in The Flood Division Chanel Project in sub-basin of Mae Klong flat is 
extremely fertile with about half the forest area that there are surface and underground water sources around the 
flat, abundant water and land resources and most people live in sub-basin of Mae Klong flat by farming and 
hiring; 2) the impact on the environment in The Flood Division Chanel Project in sub-basin of Mae Klong flat 
was found to have a negative impact on all aspects of the assessment; and 3) the ways to control the impact on 
the environment in The Flood Division Chanel Project in sub-basin of Mae Klong flat was found that there are 
necessary in cooperation between the central government and the local government and the public in the form of 
volunteer network. The central and local government must jointly set local policies to be implemented correctly 
and comprehensively, at the same time, people have to work with the local government to take care of their 
local resources. 
 
Keywords: Natural Resources and Environment, Flood Division Chanel Project, Sub-basin, Mae Klong Flat 
 
1. บทนํา 

ตามที�รัฐบาลจะดาํเนินโครงการเพื�อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจดัการทรัพยากรนํQ าอย่างย ั�งยืน
และระบบแกไ้ขปัญหาอุทกภยัของประเทศ จาํนวนงบประมาณ 3.5 แสนลา้น [1] เพื�อลดความเสียหายจากอุทกภยั
ในลุ่มนํQาเจา้พระยา ลดปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ในพืQนที� 17 ลุ่มนํQา ทาํใหเ้กษตรกรสามารถใชพื้Qนที�เพาะปลกูไดท้ัQง
ในฤดูฝนและฤดูแลง้ไดเ้พิ�มขึQน เกิดการเติบโตในภาคการเกษตร การส่งออก การท่องเที�ยว และการอุตสาหกรรม 
ส่งผลให้เกิดการขยายตวัทางเศรษฐกิจ สร้างความเชื�อมั�นต่อนกัลงทุนทัQงในประเทศและต่างประเทศ ประชาชนมี
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คุณภาพชีวิตที�ดีสามารถประกอบอาชีพและมีรายได ้นอกจากนีQ ยงัสามารถสร้างความสมดุลของระบบนิเวศที�
เกิดขึQนจากการดาํเนินโครงการฟืQ นฟูอนุรักษป่์าตน้นํQา โดยสร้างระบบนิเวศในพืQนที�ต่าง ๆ อย่างบูรณาการโครงการ
เพื�อออกแบบและก่อสร้างระบบบริหารจดัการทรัพยากรนํQาอย่างยั�งยืนและระบบแกไ้ขปัญหาอุทกภยัของประเทศ 
พบปัญหาเกิดความขดัแยง้ทางวิชาการและผลกระทบต่อประชาชนในพืQนที�ของโครงการ คือแผนงาน Module A5 
ดา้นฝั�งตะวนัตกของแม่นํQ าเจา้พระยา ซึ� งมีการก่อสร้างทางผนันํQา (Flood Division Chanel) ใหมี้อตัราไหลของนํQา
ไม่นอ้ยกวา่ 1,200 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที [1] โดยเริ�มทางผนันํQาจากอาํเภอขานุวรลกัษณ์ จงัหวดักาํแพงเพชร แลว้
ใหไ้หลไปตามแม่นํQาแม่กลองสู่อ่าวไทย ซึ� งลุ่มนํQ าแม่กลองตอนล่างในบริเวณพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง
จะเป็นลุ่มนํQ าปลายทางที�ตอ้งรองรับนํQ าเพิ�มเติมจากปัจจุบนั 960 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขา้มาอีก1,200 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที หากการบริหารจดัการนํQาไม่สัมพนัธ์กนัจะทาํใหแ้ม่นํQ าแม่กลองช่วงลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง
ตอ้งรับภาระนํQาในช่วงฤดูฝนทัQงสิQน 2,160 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที ถึงแมโ้ครงการจะมีการขุดลอกแม่นํQ าแม่กลอง
ตัQงแต่ตาํบลกลางนาจงัหวดัราชบุรี จนถึงอาํเภอบางคนที จงัหวดัสมุทรสงคราม เพื�อเพิ�มความจุของแม่นํQาแม่กลอง
เป็น 1,910 ลกูบาศกเ์มตรต่อวินาที [1] แต่ก็ยงัมีนํQ าส่วนเกินจาํนวน 250 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที และแม่นํQ าแม่กลอง
ที�ไมไ่ดมี้การขุดลอกเพื�อหลีกเลี�ยงการหนุนเขา้มาของนํQาเค็มในช่วงตัQงแต่อาํเภออมัพวาจนถึงปากแม่นํQ าบริเวณตวั
เมืองจงัหวดัสมุทรสงครามนัQน ยงัมีความจุของนํQาเท่าเดิม จึงทาํใหบ้ริเวณดงักล่าวมีปริมาณนํQาส่วนเกินจาํนวนถึง 
1,200 ลูกบาศกเ์มตรต่อวินาที และประกอบกบัแนวลาํนํQ าแม่กลองช่วงอาํเภออมัพวาจนถึงปากแม่นํQานัQนมีลกัษณะ
เป็นทางนํQาโคง้ตวดั (Meander) ซึ� งชะลอการไหลของแม่นํQาให้ชา้ลง อนัจะทาํใหเ้กิดนํQ าหลากท่วมเป็นบริเวณกวา้ง
ในพืQนที�ดงักล่าว เนื�องจากภูมิประเทศเป็นที�ราบลุ่ม โดยจะทาํใหเ้กิดผลกระทบต่อชุมชน พืQนที�การเกษตร วิถีชีวิต
ทอ้งถิ�น การทาํลายตลิ�งริมแม่นํQ า ระบบนิเวศทางบกและทางนํQารวมทัQงระบบนิเวศชายฝั�งในพืQนที�ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบ
แม่นํQาแมก่ลอง 

จากปัญหาขา้งตน้เนื�องจากพืQนที� ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง ไดถู้กกาํหนดใหเ้ป็นพืQนที�รับนํQ าจากการ
ผนันํQ าตามแผนงาน Module A5 เพื�อระบายนํQ าออกสู่อ่าวไทย และไม่อาจหลีกเลี�ยงได ้เพราะปัญหาดงักล่าวจะ
ส่งผลกระทบต่อทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ�งที�มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ� ง
ไดแ้ก่ อากาศ นํQ า ดิน แร่ธาตุ ป่าไม ้สัตวป่์า พลงังานความร้อน พลงังานแสงแดด และอื�นๆ ซึ� งมนุษยส์ามารถใช้
ทรัพยากรธรรมชาติดงักล่าวในการดาํเนินชีวิตตัQงแต่เกิดจนกระทั�งตาย ทาํใหท้รัพยากร ธรรมชาติเป็นสิ�งที�จาํและมี
คุณค่าสําหรับมนุษยไ์ม่ว่าจะทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม [2] ทรัพยากรธรรมชาติมีความสาํคญัในฐานะที�ใหปั้จจยั
การดาํรงชีวิตแก่มนุษย ์เป็นองคป์ระกอบของสิ�งแวดลอ้มในระบบนิเวศ การรู้จกันาํเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ย่อมช่วยใหเ้กิดความอยูดี่กินดีแก่ประชากร สร้างความเจริญรุ่งเรืองแก่ประเทศชาติ แต่ทัQงนีQ ตอ้งอยู่บนพืQนฐานการ
ใช้อย่างชาญฉลาด ประหยดั แบ่งปัน เป็นประโยชน์แก่ทุกฝ่าย และต้องใช้ได้อย่างยั�งยืน [3] การวิเคราะห์
ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มสามารถนาํมาใชป้ระโยชน์เพื�อบรรเทา ลด หรือป้องกนัผลกระทบเกิดขึQน ในขณะเดียวกนั
ยงัช่วยในการใชท้รัพยากรธรรมชาติใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด [4] นอกจากนีQการประเมินผลกระทบสิ�งแวดลอ้มเป็น
จุดเริ�มตน้ของการกาํหนดหลกัการพฒันาอย่างยั�งยืนและเป็นพืQนฐานที�สําคญัของกฎหมาย และนโยบายดา้นสิ�ง
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แวดลอม [5] ดงันัQนจึงควรมีการสํารวจและศึกษาขอ้มูลดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม เพื�อจะทาํให้
ทราบถึงผลกระทบและความเสียหายต่อทรัพยากรและสิ� งแวดล้อมที� เกิดจากนํQ าท่วมในระดับต่างๆ ทําให้
ประชาชนในทอ้งถิ�นมีขอ้มูลเชิงพืQนที�ที�ถูกตอ้ง สามารถนาํขอ้มูลเหล่านีQ เสนอต่อรัฐบาล เพื�อใชใ้นการวิเคราะห์
และตดัสินใจร่วมกนัระหว่างทอ้งถิ�นและรัฐบาล เพื�อลดผลกระทบทางดา้นทรัพยากร ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม
จากการจดัทาํทางผนันํQ าตามแผนงาน Module A5 ของรัฐบาล จากปัญหาและความสําคญัดงักล่าวจึงนาํไปสู่
การศึกษาและวิจยัเรื�อง “การศึกษาผลกระทบทางทรัพยากร ธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มจาก โครงการจดัทาํทางผนั
นํQ าในพืQนที� ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง” การวิจัยครัQ งนีQ ศึกษาสภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง ศึกษาผลกระทบที�เกิดขึQนกบั
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง และ
ศึกษาแนวทางในการควบคุมผลกระทบดา้นทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQ า
ในพืQนที�ลุ่มนํQายอ่ยที�ราบแมน่ํQ าแม่กลอง 
 
2. วธีิการการวจิยั 
2.1 กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูล 

การวิจยัครัQ งนีQ ทาํการสัมภาษณ์ ประชาชน ผูน้าํทอ้งถิ�น และผูน้าํชุมชน หน่วยงานราชการที�เกี�ยวขอ้งใน
พืQนที�โครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง โดยพิจารณาจากโมเดลแบบจาํลองนํQาท่วม 
[6] ซึ� งมีระดบันํQาท่วมตัQงแต่ 0.5-5.0 เมตร ครอบคลุมพืQนที� 5 จงัหวดัไดแ้ก่  

1. จงัหวดักาญจนบุรี ครอบคลุม 2 อาํเภอไดแ้ก่ 1) อาํเภอท่าม่วง จาํนวน 9 ตาํบล และ 2) อาํเภอท่ามะกา 
จาํนวน 13 ตาํบล 

2. จังหวดัราชบุรี ครอบคลุม 8 อาํเภอไดแ้ก่ 1) อาํเภอจอมบึง จาํนวน 1 ตาํบล  2) อาํเภอดาํเนินสะดวก 
จาํนวน 5 ตาํบล 3) อาํเภอบางแพ จาํนวน 2 ตาํบล  4) อาํเภอบา้นโป่ง จาํนวน 10 ตาํบล  5) อาํเภอปากท่อ จาํนวน 6 
ตาํบล  6) อาํเภอโพธาราม จํานวน 15 ตาํบล  7) อาํเภอเมืองราชบุรี จาํนวน 20 ตาํบล และ 8) อาํเภอวดัเพลง 
จาํนวน 2 ตาํบล 

3. จงัหวดันครปฐม ครอบคลุม 2 อาํเภอไดแ้ก่ 1) อาํเภอเมืองนครปฐม จาํนวน 19 ตาํบล และ 2) อาํเภอ
สามพราน จาํนวน 1 ตาํบล 

4. จงัหวดัสมุทรสงคราม ครอบคลุม 3 อาํเภอไดแ้ก่ 1) อาํเภอบางคนที จาํนวน 13 ตาํบล  2) อาํเภอเมือง
สมุทรสงคราม จาํนวน 10 ตาํบล และ 3) อาํเภออมัพวา จาํนวน 10 ตาํบล 

5. จังหวดัสมุทรสาคร ครอบคลุม 2 อาํเภอไดแ้ก่ 1) อาํเภอเมืองสมุทรสงคราม จาํนวน 5 ตาํบล และ         
2) อาํเภอบา้นแพว้ จาํนวน 6 ตาํบล  

โดยมีผูใ้หข้อ้มูลดงันีQ  
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1) ประชาชนในพืQนที�โครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง จาํนวน 10 คน ใช้
วิธีเลือกแบบจาํเพาะเจาะจง 

2) ผูน้าํชุมชนจากหมู่บา้นในพืQนที�โครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที�ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง ที�มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จาํนวน 10 คน ใชวิ้ธีเลือกแบบจาํเพาะเจาะจง 

3) เจา้หนา้ที�องคก์ารบริหารส่วนตาํบลและเทศบาลในพืQนที�โครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQ าย่อยที�
ราบแม่นํQาแม่กลอง จาํนวน 10 คน ใชวิ้ธีเลือกแบบจาํเพาะเจาะจง 
2.2 ระเบียบวธีิวจิยั 

การศึกษาผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มจากโครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง 
มุ่งศึกษาผลกระทบที�เกิดขึQนกบัทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่ม
นํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง โดยไดท้าํการศึกษาผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นทรัพยากรทาง
กายภาพ ดา้นทรัพยากรชีวภาพ ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์  และดา้นคุณภาพชีวิต ซึ� งเป็นการวิจยัเชิง
คุณภาพ (Qualitative  Research) ทาํการเกบ็ขอ้มลูจากผู ้ที�มีส่วนไดส่้วนเสียในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง 
โดยใชวิ้ธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์ผูใ้ห้ข่าวสําคญั (key Informants) การ
สัมภาษณ์แบบกึ�งโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ร่วมกบัการวิจยัเอกสาร (Documentary Research) โดย
นาํขอ้มลูมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื�อเรียบเรียงและพรรณนาผลการศึกษา [7, 8] วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชรู้ปแบบและ
วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดลอ้มที� คือ ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 4 หมวด หรือที�เรียกว่า 
“Four-tier System” แสดงดงัรูปที� 1  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที� 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั 

 

ศึกษาเอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัสภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณ

โครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง 

ผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQา
แม่กลอง ดา้นทรัพยากรกายภาพ  ดา้นทรัพยากรชีวภาพ ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์  

ดา้นคุณภาพชีวิต 
 

แนวทางในการควบคุมผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาใน

พืQนที�ลุ่มนํQายอ่ยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง 
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3. ผลการศึกษา 
3.1. การศึกษาสภาพทั:วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ:งแวดล้อมบริเวณโครงการจัดทําทางผันนํEาในพืEนที:ลุ่ม
นํEาย่อยที:ราบแม่นํEาแม่กลอง 
จากการศึกษาสภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที�ลุ่ม
นํQายอ่ยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง โดยการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิ พบว่าลุม่นํQาแม่กลอง แบ่งสภาพภูมิประเทศเป็น 2 บริเวณ 
คือ บริเวณลุ่มนํQ าแม่กลองตอนบนและตอนล่าง โดยเขตลุ่มนํQาแม่กลองตอนบน เริ�มแต่เขตอาํเภอเมืองกาญจนบุรีที�
ลาํนํQ าแควใหญ่และแควน้อยไหลมาบรรจบกนัขึQนไปยงัที�สูงในเทือกเขาที�เป็นตน้นํQ า เป็นบริเวณที�ลํQานํQ าแควใหญ่
และแควนอ้ยไหลผ่านซอกเขา และที�ราบระหว่างเขาออกมาบรรจบกนั สภาพภูมิประเทศสองฝั�งแม่นํQ าแควใหญ่
เป็นป่าเขา จึงมีแหล่งที�สงวนไวเ้ป็นอุทยาน และเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์าหลายแห่ง ส่วนบริเวณที�เป็นลุ่มนํQาแม่กลอง
ตอนล่าง คือ สองฝั�งแม่นํQ าแม่กลองจากเขตอาํเภอเมืองกาญจนบุรีไปจนออกอ่าวไทย ลกัษณะเป็นบริเวณที�ราบลุ่ม
กวา้งขวาง อยู่สูงจาํกระดบันํQ าทะเลปานกลางเพียง 1-2 เมตร เมื�อเขา้ไปในเขตใกลท้ะเลก็ยิ�งมีลกัษณะเป็นที�ราบ
ชายฝั�งมีความลาดเอียงน้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ ลุ่มนํQ าแม่กลองมีเขื�อนที�รองรับพืQนที�รับนํQ าขนาดใหญ่ 2 แห่ง คือ 
เขื�อนวชิราลงกรณ์ (แควนอ้ย) และเขื�อนศรีนครินทร์ (แควใหญ่) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมี
แม่นํQาสายหลกั คือ แม่นํQาแม่กลอง ซึ�งเกิดจากแม่นํQ าสาขาที�สาํคญั 2 สาย คือ แม่นํQาแควใหญ่และแม่นํQ าแควนอ้ย ซึ� ง
ไหลมาบรรจบกนั ณ ตาํบลปากแพรก อาํเภอเมือง จงัหวดักาญจนบุรี กลายเป็นแม่นํQาใหญ่เรียกว่า แม่นํQาแม่กลอง 
ผลการศึกษาสภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม ดา้นทรัพยากรกายภาพ ดา้นทรัพยากรชีวภาพ 
ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ และดา้นคุณภาพชีวิต แสดงดงัตารางที� 1 
 
ตารางที� 1  สภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที� ลุ่ม
นํQายอ่ยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง 

ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 
ดา้นทรัพยากรกายภาพ - เป็นที�ราบลุ่มที�มีสูงไม่มากโดยลดหลั�นกนัมาจากตน้แม่นํQาจนลงสู่ 

   ปลายแม่นํQา 
 - มีความอุดมสมบูรณ์อยา่งมากจึงเหมาะสมในการใชเ้พาะปลูกและ 

   เกษตรกรรม 
ดา้นทรัพยากรชีวภาพ - ความหลากลายทางทรัพยากรชีวภาพอยา่งมากทัQงนีQ เนื�องจากในพืQนที�   

   ลุ่มนํQาแม่กลองนัQน มีพืQนที�ป่าไมอ้ยูเ่ป็นจาํนวนมาก 
 - มีสตัวน์ํQาหลายหลายชนิดแมจ้ะไม่มีสตัวป์ระจาํถิ�นกต็าม แต่มี  

  จาํนวนพนัธ์ุปลาหลายสายพนัธ์ุทัQงพนัธ์ุปลาหายาก พนัธ์ุปลา 
   เศรษฐกิจ ทัQงปลานํQาจืดและนํQากร่อย 
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ตารางที� 1  สภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที� ลุ่ม
นํQายอ่ยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง (ต่อ) 

ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 
ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน ์ - มีลกัษณะของการใชป้ระโยชน์ที�ดินที�มีความคลา้ยคลึงกนัแต่อาจ 

  แตกต่างกนัไปบา้งตามทอ้งถิ�น 
 - มีระบบผงัเมืองทัQงในระดบัจงัหวดัและระดบัอาํเภอ 
 - มีโครงข่ายคมนาคมที�สมบูรณ ์
ดา้นคุณภาพชีวิต - ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรม 
 - มีสถานพยาบาลทัQงขนาดเลก็และขนาดใหญ่กระจายอยูใ่นพืQนที� 
 - มีแหล่งท่องเที�ยวมากมายทัQงที�เกิดขึQนเองตามธรรมชาติและที�มนุษย ์  

  สร้างขึQน 
 
3.2 ผลกระทบที:เกดิด้านสิ:งแวดล้อมบริเวณโครงการจดัทําทางผนันํEาในพืEนที:ลุ่มนํEาย่อยที:ราบแม่นํEาแม่กลอง 

ผลการศึกษาผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบแม่นํQาแม่
กลอง ดา้นทรัพยากรกายภาพที�เกี�ยวขอ้งกบัลกัษณะของพืQนที� ปริมาณนํQาและแหล่งนํQาอุปโภคบริโภค ลกัษณะของ
ชัQนดินและผิวดิน ดา้นทรัพยากรชีวภาพเกี�ยวขอ้งกบัสัตวน์ํQ าที�เป็นของเฉพาะในพืQนที�  สัตวบ์กที�เป็นของเฉพาะใน
พืQนที� พืชพรรณที�เป็นของเฉพาะในพืQนที� ทรัพยากรป่าไมใ้นพืQนที� ดา้นคุณค่าการใชป้ระโยชน์ เกี�ยวขอ้งกบัการใช้
ประโยชน์ที�ดิน การกาํหนดผงัเมืองของพืQนที� การให้บริการไฟฟ้าและนํQ าประปาในพืQนที� ถนนในการคมนาคม 
สภาพของพืQนผิวของถนน สภาพการจราจร และด้านคุณภาพชีวิต เกี�ยวข้องกับการประกอบอาชีพ รายได ้ 
สถานพยาบาล บุคลากรทางการดา้นสาธารณสุข เขตอนุรักษพื์ชและสัตว ์และแหล่งท่องเที�ยวหรือโบราณสถาน 
แสดงดงัตารางที� 2 
 
ตารางที� 2 ผลกระทบที�เกิดดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQาย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง  

ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 

ด้านทรัพยากรกายภาพ  

- ลกัษณะของพืQนที� - อาจทาํใหค้วามสมบูรณ์ของพืQนที�ราบลุ่มแม่นํQาสูญหายไป 
- ปริมาณนํQาและแหล่งนํQาอุปโภค 
   บริโภค 

- มีผลกระทบในทางลบกบัแหล่งนํQาผิวดินและใตดิ้นในพืQนที�ราบลุ่ม 
  แม่นํQาแมก่ลองอย่างหลีกเลี�ยงไม่ได ้

 - ส่งผลต่อไปยงัวิถีชีวิตของชาวบา้นในลุ่มนํQา 
- ลกัษณะของชัQนดินและผวิดิน - อาจเกิดการพงัทลายของหนา้ดินได ้
 - อาจทาํใหห้นา้ดินเกิดการชะลา้งไดง่้ายจนขาดความสมบูรณ์ไป 
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ตารางที� 2 ผลกระทบที�เกิดดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง 
(ต่อ) 

ด้านทรัพยากรชีวภาพ  

- สตัวน์ํQาที�เป็นของเฉพาะในพืQนที�   - ไม่พบสตัวน์ํQาที�เป็นของเฉพาะในพืQนที�กต็าม แต่อาจส่งผลกระทบ 
   ในทางลบต่อสตัวน์ํQาได ้เช่น ปลา เป็นตน้ 

- สตัวบ์กที�เป็นของเฉพาะในพืQนที� - ไม่พบสตัวบ์กที�เป็นของเฉพาะในพืQนที�กต็าม แต่อาจทาํใหค้วามอุดม 
   สมบูรณ์ตามธรรมชาติลดลง 

- พืชพรรณที�เป็นของเฉพาะใน 
   พืQนที� 

- ไม่พบพืชพรรณที�เป็นของเฉพาะในพืQนที�ก็ตาม แต่อาจส่งผลกระทบ 
   ในทางลบกบัพืชพรรณตามธรรมชาติที�ปัจจุบนั 

- ทรัพยากรป่าไมใ้นพืQนที� - ปัจจุบนัป่าไมไ้ดล้ดลงอยา่งมาก อาจมีแต่ผลเสียและผลกระทบ 
   ในทางลบกบัพืQนป่า บางทีอาจสูญเสียป่าในเขตอนุรักษไ์ปก็ได ้

ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์  

- การใชป้ระโยชน์ที�ดิน   - อาจทาํใหพื้Qนที�เกิดการเปลี�ยนแปลงการใชป้ระโยชน์จากที�ดิน ซึ� ง 
   อาจส่งผลเสียต่อวิถีชีวิตของชาวบา้นอยา่งแน่นอน 

- การกาํหนดผงัเมืองของพืQนที�   - อาจกระทบในดา้นลบกบัระบบผงัเมืองเดิมของพืQนที�ราบลุ่มแม่นํQา 
   แม่กลองได ้

- การใหบ้ริการไฟฟ้าและ 
  นํQาประปาในพืQนที� 

- ระบบไฟฟ้าและระบบประปาในพืQนที�ยงัคงไม่ครอบคลุมทุกพืQนที�  
   การดาํเนินโครงการใดๆ ในพืQนที�อาจส่งผลเสียซํQ าซอ้นต่อไปไดอี้ก 
   ในอนาคต 

- ถนนในการคมนาคม - ถา้นํQาท่วมหนกัและท่วมสูงเกินกว่าถนนเหล่านีQจะรับไหวอาจจะทาํ 
   ใหช้าวบา้นเดือนร้อนได ้เพราะโครงข่ายคมนาคมที�เสมือนเป็นเส้น 
   เลือดหลกัใชก้ารไม่ได ้

- สภาพของพืQนผิวของถนน - ส่วนใหญ่จะเป็นถนนลาดยาง หากตอ้งจมอยูใ่นนํQานานๆ ก็อาจ 
   เสื�อมสภาพไดเ้ร็วขึQน 

- สภาพการจราจร - ถนนทุกสายยงัคงสามารถรองรับไดไ้ม่เกินขอ้จาํกดัของสภาพถนน  
   หากมีการดาํเนินโครงการฯยอ่มอาจเกิดผลกระทบในทางลบกบั 
   สภาพการจราจรอย่างแน่นอน 
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ตารางที� 2 ผลกระทบที�เกิดดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง 
(ต่อ) 

ด้านคุณภาพชีวติ  

- การประกอบอาชีพ - อาจส่งผลกระทบในทางลบกบัการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ 
   ชาวบา้นในพืQนที�อยา่งหลีกเลี�ยงไม่ได ้

- รายได ้  - สภาพความอดุมสมบูรณ์ของพืQนที�ซึ� งหากเกิดนํQาท่วมขงั ย่อมนาํมา 
  ซึ� งผลกระทบในทางลบต่อรายไดข้องประชาชนในพืQนที�อยา่ง 
   หลีกเลี�ยงไม่ได ้

- สถานพยาบาล   
 
 

- โดยสถานพยาบาลทัQงขนาดเลก็และขนาดใหญที่�กระจายอยู่ในพืQนที� 
   ยอ่มไดรั้บผลกระทบ และยงัส่งผลต่อประชาชนผูรั้บบริการในการ  
   เดินทางไปสถานรักษาพยาบาล 

- บุคลากรทางการดา้นสาธารณสุข   - จาํนวนบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขยงัอยูใ่นเกณฑข์อง 
   มาตรฐานสาธารณสุข แต่อาจส่งผลต่อการเดินทางมาปฏิบติังานและ 
   การเขา้ถึงสถานพยาบาลของชาวบา้น 

- เขตอนุรักษพื์ชและสัตว ์ - เกิดผลกระทบในทางออ้ม เช่น ป่าไมอ้าจเสียหายจากกรณีนํQาท่วมขงั  
  หรือหกัโคนตามการกดัเซาะของสายนํQาที�เชี�ยวกราดขึQนเนื�องดว้ยมี 
   ปริมาณนํQาเพิ�มขึQน 

- แหล่งท่องเที�ยวหรือโบราณสถาน - อาจทาํใหแ้หล่งท่องเที�ยวไดรั้บความเสียหายจากกรณีต่างๆ นาํมาซึ� ง 
   ความเดือดร้อนของประชาชนและชาวบา้นในพืQนที� 

 
 
3.3 แนวทางในการควบคุมผลกระทบด้านสิ:งแวดล้อมบริเวณโครงการจัดทําทางผันนํEาในพืEนที:ลุ่มนํEาย่อยที:ราบ
แม่นํEาแม่กลอง 
 ผลการศึกษาแนวทางในการควบคุมผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQ าในพืQนที�
ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง ประเด็นทีศึกษาเกี�ยวขอ้งกบัแนวทางการควบคุมจากภาครัฐ และแนวทางการ
ควบคุมจากภาคประชาชน/ผูน้าํชุมชน แสดงดงัตารางที� 3 
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ตารางที� 3 แนวทางในการควบคุมผลกระทบดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQาในพืQนที�ลุ่มนํQ าย่อยที�
ราบแม่นํQาแม่กลอง 

ประเด็นการศึกษา ผลการศึกษา 
1. แนวทางการควบคุมจากภาครัฐ - การกาํหนดนโยบายที�เกี�ยวขอ้งกบัสิ�งแวดลอ้ม หลกัเกณฑ ์หรือ  

  กฎระเบียบขอ้บงัคบัที�ชดัเจนในการควบคุมผลกระทบดา้น 
  สิ�งแวดลอ้มที�อาจจะเกิดขึQนจากการดาํเนินโครงการจดัทาํทางผนันํQา 
  ในพืQนที�ใหค้รอบคลุมทุกมิติ 

 - การตัQงหน่วยงานดูแลและควบคุมการทาํงานของส่วนทอ้งถิ�น ควบคู่ 
  ไปกบัการสร้างการรับรู้และความเขา้ใจที�ตรงกนัใหเ้กิดขึQนของชุมชน 

2. แนวทางการควบคุมจากภาค 
   ประชาชน/ผูน้าํชุมชน 

- สร้างความร่วมมือกนัของประชาชนในชุมชนในลกัษณะของ 
   เครือข่ายประชาชนหรือภาคีความร่วมมือของชุมชนเพื�อดูแล 
   ทรัพยากรธรรมชาติในพืQนที�ของตนเอง 

 - สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหวา่งชุมชนเพื�อใหเ้กิดความเชื�อมโยง 
   ขอ้มลูกบัพืQนที�ใกลเ้คียงหรือโดยรอบของชุมชน 

 
 
4. สรุป 

1) สภาพทั�วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ� งแวดลอ้มบริเวณโครงการจัดทาํทางผนันํQ าในพืQนที� ลุ่ม
นํQ าย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง โดยมีพืQนที�ป่าไมป้ระมาณครึ� งหนึ� งของพืQนที�ทัQงหมด มีแหล่งนํQ าผิวดินและใตดิ้น 
ทรัพยากรทัQงในนํQ าและบนบกที�อุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่วนใหญ่อาศยัอยู่ในพืQนที�ราบลุ่มแม่นํQ าแม่กลอง โดย
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจา้ง 2) ผลกระทบที�เกิดดา้นสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจดัทาํทางผนันํQ าใน
พืQนที�ลุ่มนํQายอ่ยที�ราบแม่นํQาแม่กลอง พบว่ามีผลกระทบทางลบในทุกดา้นของการประเมิน และ 3) แนวทางในการ
ควบคุมผลกระทบด้านสิ�งแวดลอ้มบริเวณโครงการจัดทาํทางผนันํQ าในพืQนที� ลุ่มนํQ าย่อยที�ราบแม่นํQ าแม่กลอง
จาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือทัQงภาครัฐในส่วนกลางและส่วนทอ้งถิ�นกบัภาคประชาชนในรูปแบบเครือข่ายอาสา
ดูแลพืQนที� โดยภาครัฐส่วนกลางและส่วนทอ้งถิ�นตอ้งร่วมกนักาํหนดนโยบายให้ส่วนทอ้งถิ�นไดน้าํไปปฏิบติัได้
อยา่งถูกตอ้งและครอบคลุม ในขณะเดียวกนัภาคประชาชนตอ้งร่วมกบัส่วนทอ้งถิ�นในการดูแลทรัพยากรในพืQนที�
ของตนดว้ย  
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