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บทคัดย่ อ
งานวิจยั นีQ มีวตั ถุป ระสงค์เพื อ 1) ศึ กษาสภาพทัวไปของทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมบริ เวณ
โครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนที ลุ่มนํQาย่อยที ราบแม่นQ ําแม่กลอง 2) ศึ กษาผลกระทบด้านสิ งแวดล้อม และ 3)
ศึกษาแนวทางในการควบคุมผลกระทบด้านสิ งแวดล้อม การวิจยั นีQ เป็ นการวิจยั เชิ งคุณภาพ ทําการเก็บข้อมูลจากผู ้
ทีมีส่วนได้ส่วนเสี ยในพืQนที ลุ่มนํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่กลอง โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ร่ วมกับการวิจยั
เอกสาร โดยนําข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพือสรุ ปผลกระทบและแนวทางการแก้ไข ผลการวิจยั พบว่า 1)
สภาพทัว ไปของทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQ นที ลุ่มนํQาย่อยที ราบ
แม่นQ าํ แม่กลอง โดยมีพQืนทีป่าไม้ประมาณครึ งหนึ งของพืQ นที ทQ งั หมด มีแหล่งนํQาผิวดินและใต้ดิน ทรัพยากรทัQงใน
นํQาและบนบกที อุดมสมบู รณ์ ประชาชนส่ ว นใหญ่อาศัยอยู่ในพืQ นที ร าบลุ่ มแม่ นQ าํ แม่กลอง โดยประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมและรับจ้าง 2) ผลกระทบทีเกิดขึQนด้านสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนทีลุ่มนํQาย่อย
ทีราบแม่นQ ําแม่กลอง พบว่ามีผลกระทบทางลบในทุกด้านของการประเมิน 3) แนวทางในการควบคุมผลกระทบ
ด้านสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQ นที ลุ่มนํQาย่อยที ราบแม่นQ าํ แม่กลองจําเป็ นต้องอาศัยความ
ร่ วมมือทัQงภาครัฐในส่ วนกลางและส่ วนท้องถินกับภาคประชาชนในรู ปแบบเครื อข่ายอาสาดูแลพืQนที โดยภาครั ฐ
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ส่ ว นกลางและส่ ว นท้องถิ น ต้อ งร่ ว มกัน กํา หนดนโยบายให้ส่ ว นท้องถิ น ได้นําไปปฏิ บัติ ไ ด้อ ย่า งถู กต้อ งและ
ครอบคลุม ในขณะเดียวกันภาคประชาชนต้องร่ วมกับส่ วนท้องถินในการดูแลทรัพยากรในพืQนทีของตนด้วย
คําสําคัญ: ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม, โครงการจัดทําทางผันนํQา, ลุ่มนํQาย่อย, แม่นQ าํ แม่กลอง
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 รัฐบาลจะดําเนิ นโครงการเพื อออกแบบและก่อสร้ างระบบบริ หารจัดการทรัพยากรนํQาอย่างยัง ยืน
และระบบแก้ไขปั ญหาอุทกภัยของประเทศ จํานวนงบประมาณ 3.5 แสนล้าน [1] เพือลดความเสี ยหายจากอุทกภัย
ในลุ่มนํQาเจ้าพระยา ลดปั ญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพืQนที 17 ลุ่มนํQา ทําให้เกษตรกรสามารถใช้พQืนทีเพาะปลูกได้ทQ งั
ในฤดูฝนและฤดูแล้งได้เพิมขึQน เกิดการเติบโตในภาคการเกษตร การส่ งออก การท่องเทียว และการอุตสาหกรรม
ส่ งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สร้างความเชือมัน ต่อนักลงทุนทัQงในประเทศและต่างประเทศ ประชาชนมี
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คุณภาพชี วิตที ดีสามารถประกอบอาชี พ และมีรายได้ นอกจากนีQ ยงั สามารถสร้ างความสมดุ ลของระบบนิ เวศที
เกิดขึQนจากการดําเนิ นโครงการฟืQ นฟูอนุรักษ์ป่าต้นนํQา โดยสร้างระบบนิเวศในพืQนทีต่าง ๆ อย่างบูรณาการโครงการ
เพือออกแบบและก่อสร้างระบบบริ หารจัดการทรัพยากรนํQาอย่างยัง ยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ
พบปัญหาเกิดความขัดแย้งทางวิชาการและผลกระทบต่อประชาชนในพืQนทีของโครงการ คือแผนงาน Module A5
ด้านฝังตะวันตกของแม่นQ าํ เจ้าพระยา ซึ งมีการก่อสร้างทางผันนํQา (Flood Division Chanel) ให้มีอตั ราไหลของนํQา
ไม่นอ้ ยกว่า 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที [1] โดยเริ มทางผันนํQาจากอําเภอขานุวรลักษณ์ จังหวัดกําแพงเพชร แล้ว
ให้ไหลไปตามแม่นQ าํ แม่กลองสู่ อ่าวไทย ซึ งลุ่มนํQาแม่กลองตอนล่างในบริ เวณพืQนที ลุ่มนํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่กลอง
จะเป็ นลุ่มนํQาปลายทางที ตอ้ งรองรับนํQาเพิมเติมจากปั จจุ บนั 960 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที เข้ามาอีก1,200 ลูกบาศก์
เมตรต่อวินาที หากการบริ หารจัดการนํQาไม่สัมพันธ์กนั จะทําให้แม่นQ าํ แม่กลองช่วงลุ่มนํQาย่อยที ราบแม่นQ าํ แม่กลอง
ต้องรับภาระนํQาในช่วงฤดูฝนทัQงสิQ น 2,160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ถึงแม้โครงการจะมีการขุดลอกแม่นQ าํ แม่กลอง
ตัQงแต่ตาํ บลกลางนาจังหวัดราชบุรี จนถึงอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพือเพิมความจุของแม่นQ าํ แม่กลอง
เป็ น 1,910 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที [1] แต่กย็ งั มีนQ าํ ส่ วนเกินจํานวน 250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และแม่นQ าํ แม่กลอง
ทีไม่ได้มีการขุดลอกเพือหลีกเลียงการหนุนเข้ามาของนํQาเค็มในช่วงตัQงแต่อาํ เภออัมพวาจนถึงปากแม่นQ าํ บริ เวณตัว
เมืองจังหวัดสมุทรสงครามนัQน ยังมีความจุของนํQาเท่าเดิม จึ งทําให้บริ เวณดังกล่าวมีปริ มาณนํQาส่ วนเกินจํานวนถึง
1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และประกอบกับแนวลํานํQาแม่กลองช่วงอําเภออัมพวาจนถึงปากแม่นQ าํ นัQนมีลกั ษณะ
เป็ นทางนํQาโค้งตวัด (Meander) ซึงชะลอการไหลของแม่นQ าํ ให้ชา้ ลง อันจะทําให้เกิดนํQาหลากท่วมเป็ นบริ เวณกว้าง
ในพืQนทีดงั กล่าว เนื องจากภูมิประเทศเป็ นทีราบลุ่ม โดยจะทําให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน พืQนทีการเกษตร วิถีชีวิต
ท้องถิน การทําลายตลิงริ มแม่นQ าํ ระบบนิ เวศทางบกและทางนํQารวมทัQงระบบนิ เวศชายฝังในพืQนทีลุ่มนํQาย่อยที ราบ
แม่นQ าํ แม่กลอง
จากปั ญหาข้างต้นเนืองจากพืQนที ลุ่มนํQาย่อยที ราบแม่นQ าํ แม่กลอง ได้ถูกกําหนดให้เป็ นพืQนที รับนํQาจากการ
ผันนํQาตามแผนงาน Module A5 เพื อระบายนํQาออกสู่ อ่าวไทย และไม่อาจหลีกเลียงได้ เพราะปั ญหาดังกล่าวจะ
ส่ งผลกระทบต่อทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ เป็ นสิ งที มีอยู่ตามธรรมชาติ ซึ ง
ได้แก่ อากาศ นํQา ดิน แร่ ธาตุ ป่ าไม้ สัตว์ป่า พลังงานความร้อน พลังงานแสงแดด และอืนๆ ซึ งมนุษ ย์สามารถใช้
ทรัพยากรธรรมชาติดงั กล่าวในการดําเนินชีวิตตัQงแต่เกิดจนกระทัง ตาย ทําให้ทรัพยากร ธรรมชาติเป็ นสิ งที จาํ และมี
คุณค่าสําหรับมนุษย์ไม่ว่าจะทางตรงหรื อทางอ้อมก็ตาม [2] ทรัพยากรธรรมชาติมีความสําคัญในฐานะทีให้ปัจจัย
การดํารงชี วิตแก่มนุ ษย์ เป็ นองค์ประกอบของสิ งแวดล้อมในระบบนิ เวศ การรู ้จกั นําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ย่อมช่วยให้เกิดความอยูด่ ีกินดีแก่ประชากร สร้างความเจริ ญรุ่ งเรื องแก่ประเทศชาติ แต่ทQ งั นีQ ตอ้ งอยู่บนพืQนฐานการ
ใช้อ ย่า งชาญฉลาด ประหยัด แบ่ งปั น เป็ นประโยชน์ แก่ ทุ กฝ่ าย และต้อ งใช้ไ ด้อย่า งยัง ยื น [3] การวิ เ คราะห์
ผลกระทบสิ งแวดล้อมสามารถนํามาใช้ประโยชน์เพือบรรเทา ลด หรื อป้ องกันผลกระทบเกิดขึQน ในขณะเดียวกัน
ยังช่วยในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด [4] นอกจากนีQ การประเมินผลกระทบสิ งแวดล้อมเป็ น
จุดเริ มต้นของการกําหนดหลักการพัฒนาอย่างยัง ยืนและเป็ นพืQนฐานที สําคัญของกฎหมาย และนโยบายด้านสิ ง
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แวดลอม [5] ดังนัQนจึ งควรมีการสํารวจและศึกษาข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อม เพือจะทําให้
ทราบถึ ง ผลกระทบและความเสี ย หายต่ อ ทรั พ ยากรและสิ งแวดล้อ มที เ กิ ด จากนํQา ท่ ว มในระดับ ต่ า งๆ ทํา ให้
ประชาชนในท้องถินมีขอ้ มูลเชิ งพืQ นที ทีถูกต้อง สามารถนําข้อมูลเหล่านีQ เสนอต่อรั ฐบาล เพือใช้ในการวิเคราะห์
และตัดสิ นใจร่ วมกันระหว่างท้องถินและรัฐบาล เพื อลดผลกระทบทางด้านทรัพยากร ธรรมชาติและสิ งแวดล้อม
จากการจัดทําทางผันนํQาตามแผนงาน Module A5 ของรั ฐบาล จากปั ญหาและความสําคัญดังกล่าวจึ งนําไปสู่
การศึกษาและวิจยั เรื อง “การศึกษาผลกระทบทางทรัพยากร ธรรมชาติและสิ งแวดล้อมจาก โครงการจัดทําทางผัน
นํQา ในพืQ น ที ลุ่ มนํQา ย่อ ยที ร าบแม่ นQ ํา แม่ กลอง” การวิ จัย ครัQ งนีQ ศึ กษาสภาพทัว ไปของทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนทีลุ่มนํQาย่อยที ราบแม่นQ าํ แม่กลอง ศึกษาผลกระทบที เกิ ดขึQนกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนที ลุ่มนํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่กลอง และ
ศึกษาแนวทางในการควบคุมผลกระทบด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQา
ในพืQนทีลุ่มนํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่กลอง
2. วิธีการการวิจยั
2.1 กลุ่มเป้ าหมายและผู้ให้ ข้อมูล
การวิจยั ครัQงนีQ ทาํ การสัมภาษณ์ ประชาชน ผูน้ าํ ท้องถิน และผูน้ าํ ชุมชน หน่ วยงานราชการที เกียวข้องใน
พืQนทีโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนที ลุ่มนํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่กลอง โดยพิจารณาจากโมเดลแบบจําลองนํQาท่วม
[6] ซึ งมีระดับนํQาท่วมตัQงแต่ 0.5-5.0 เมตร ครอบคลุมพืQนที 5 จังหวัดได้แก่
1. จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุม 2 อําเภอได้แก่ 1) อําเภอท่าม่วง จํานวน 9 ตําบล และ 2) อําเภอท่ามะกา
จํานวน 13 ตําบล
2. จังหวัดราชบุ รี ครอบคลุม 8 อําเภอได้แก่ 1) อําเภอจอมบึ ง จํานวน 1 ตําบล 2) อําเภอดําเนิ นสะดวก
จํานวน 5 ตําบล 3) อําเภอบางแพ จํานวน 2 ตําบล 4) อําเภอบ้านโป่ ง จํานวน 10 ตําบล 5) อําเภอปากท่อ จํานวน 6
ตําบล 6) อําเภอโพธาราม จํา นวน 15 ตําบล 7) อําเภอเมื อ งราชบุ รี จํานวน 20 ตําบล และ 8) อําเภอวัดเพลง
จํานวน 2 ตําบล
3. จังหวัดนครปฐม ครอบคลุม 2 อําเภอได้แก่ 1) อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 19 ตําบล และ 2) อําเภอ
สามพราน จํานวน 1 ตําบล
4. จังหวัดสมุทรสงคราม ครอบคลุม 3 อําเภอได้แก่ 1) อําเภอบางคนที จํานวน 13 ตําบล 2) อําเภอเมือง
สมุทรสงคราม จํานวน 10 ตําบล และ 3) อําเภออัมพวา จํานวน 10 ตําบล
5. จังหวัด สมุ ทรสาคร ครอบคลุ ม 2 อําเภอได้แ ก่ 1) อําเภอเมื องสมุท รสงคราม จํานวน 5 ตําบล และ
2) อําเภอบ้านแพ้ว จํานวน 6 ตําบล
โดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลดังนีQ
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1) ประชาชนในพืQนที โครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนทีลุ่มนํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่กลอง จํานวน 10 คน ใช้
วิธีเลือกแบบจําเพาะเจาะจง
2) ผูน้ าํ ชุ มชนจากหมู่บา้ นในพืQนที โ ครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQ นที ลุ่มนํQาย่อยที ราบแม่นQ าํ แม่กลอง ที มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ จํานวน 10 คน ใช้วิธีเลือกแบบจําเพาะเจาะจง
3) เจ้าหน้าทีองค์การบริ หารส่ วนตําบลและเทศบาลในพืQนทีโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนทีลุ่มนํQาย่อยที
ราบแม่นQ าํ แม่กลอง จํานวน 10 คน ใช้วิธีเลือกแบบจําเพาะเจาะจง
2.2 ระเบียบวิธีวจิ ยั
การศึกษาผลกระทบด้านสิ งแวดล้อมจากโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนทีลุ่มนํQาย่อยที ราบแม่นQ าํ แม่กลอง
มุ่งศึ กษาผลกระทบที เกิ ดขึQนกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนที ลุ่ม
นํQาย่อยที ราบแม่นQ าํ แม่กลอง โดยได้ทาํ การศึ กษาผลกระทบสิ งแวดล้อม 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านทรั พยากรทาง
กายภาพ ด้านทรัพยากรชี วภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณภาพชี วิต ซึ งเป็ นการวิจยั เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative Research) ทําการเก็บข้อมูลจากผู ้ ทีมีส่วนได้ส่วนเสี ยในพืQนทีลุ่มนํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่กลอง
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) การสัมภาษณ์ผใู ้ ห้ข่าวสําคัญ (key Informants) การ
สัมภาษณ์แบบกึงโครงสร้าง (Semi-Structured Interviews) ร่ วมกับการวิจยั เอกสาร (Documentary Research) โดย
นําข้อมูลมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ เพือเรี ยบเรี ยงและพรรณนาผลการศึกษา [7, 8] วิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้รูปแบบและ
วิธีการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อมที คื อ ระบบการวิเคราะห์ผลกระทบสิ งแวดล้อม 4 หมวด หรื อที เรี ยกว่า
“Four-tier System” แสดงดังรู ปที 1
ศึกษาเอกสารทีเกียวข้องกับสภาพทัว ไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมบริ เวณ
โครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนทีลุ่มนํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่กลอง
ผลกระทบด้านสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนทีลุ่มนํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ
แม่กลอง ด้านทรัพยากรกายภาพ ด้านทรัพยากรชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์
ด้านคุณภาพชีวิต
แนวทางในการควบคุมผลกระทบด้านสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาใน
พืQนทีลุ่มนํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่กลอง
รู ปที 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
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3. ผลการศึกษา
3.1. การศึ กษาสภาพทั:วไปของทรั พยากรธรรมชาติและสิ: งแวดล้ อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํEาในพืนE ที:ล่ ุม
นําE ย่อยที:ราบแม่ นําE แม่ กลอง
จากการศึ กษาสภาพทัว ไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนที ลุ่ม
นํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่กลอง โดยการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิ พบว่าลุม่ นํQาแม่กลอง แบ่งสภาพภูมิประเทศเป็ น 2 บริ เวณ
คือ บริ เวณลุ่มนํQาแม่กลองตอนบนและตอนล่าง โดยเขตลุ่มนํQาแม่กลองตอนบน เริ มแต่เขตอําเภอเมืองกาญจนบุรีที
ลํานํQาแควใหญ่และแควน้อยไหลมาบรรจบกันขึQนไปยังทีสูงในเทื อกเขาที เป็ นต้นนํQา เป็ นบริ เวณที ลQ าํ นํQาแควใหญ่
และแควน้อยไหลผ่านซอกเขา และทีราบระหว่างเขาออกมาบรรจบกัน สภาพภูมิประเทศสองฝังแม่นQ าํ แควใหญ่
เป็ นป่ าเขา จึงมีแหล่งทีสงวนไว้เป็ นอุทยาน และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหลายแห่ ง ส่ วนบริ เวณที เป็ นลุ่มนํQาแม่กลอง
ตอนล่าง คือ สองฝังแม่นQ าํ แม่กลองจากเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรีไปจนออกอ่าวไทย ลักษณะเป็ นบริ เวณที ราบลุ่ม
กว้างขวาง อยู่สูงจํากระดับนํQาทะเลปานกลางเพียง 1-2 เมตร เมือเข้าไปในเขตใกล้ทะเลก็ยิงมีลกั ษณะเป็ นที ราบ
ชายฝั งมี ความลาดเอี ยงน้อยกว่า 1 เปอร์ เซ็นต์ ลุ่มนํQาแม่กลองมีเขื อนที รองรับ พืQนที รับนํQาขนาดใหญ่ 2 แห่ ง คื อ
เขื อนวชิราลงกรณ์ (แควน้อย) และเขือนศรี นคริ นทร์ (แควใหญ่) ของการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่ งประเทศไทย และมี
แม่นQ าํ สายหลัก คือ แม่นQ าํ แม่กลอง ซึงเกิดจากแม่นQ าํ สาขาที สาํ คัญ 2 สาย คือ แม่นQ าํ แควใหญ่และแม่นQ าํ แควน้อย ซึ ง
ไหลมาบรรจบกัน ณ ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กลายเป็ นแม่นQ าํ ใหญ่เรี ยกว่า แม่นQ าํ แม่กลอง
ผลการศึกษาสภาพทัว ไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อม ด้านทรัพยากรกายภาพ ด้านทรัพยากรชี วภาพ
ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ และด้านคุณภาพชีวิต แสดงดังตารางที 1
ตารางที 1 สภาพทัวไปของทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQ นที ลุ่ม
นํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่กลอง
ประเด็นการศึกษา
ผลการศึกษา
ด้านทรัพยากรกายภาพ
- เป็ นทีราบลุ่มทีมีสูงไม่มากโดยลดหลัน กันมาจากต้นแม่นQ าํ จนลงสู่
ปลายแม่นQ าํ
- มีความอุดมสมบูรณ์อย่างมากจึงเหมาะสมในการใช้เพาะปลูกและ
เกษตรกรรม
ด้านทรัพยากรชีวภาพ
- ความหลากลายทางทรัพยากรชีวภาพอย่างมากทัQงนีQเนืองจากในพืQนที
ลุ่มนํQาแม่กลองนัQน มีพQืนทีป่าไม้อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก
- มีสตั ว์นQ าํ หลายหลายชนิดแม้จะไม่มีสตั ว์ประจําถินก็ตาม แต่มี
จํานวนพันธุ์ปลาหลายสายพันธุ์ทQ งั พันธุ์ปลาหายาก พันธุ์ปลา
เศรษฐกิจ ทัQงปลานํQาจืดและนํQากร่ อย
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ตารางที 1 สภาพทัวไปของทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQ นที ลุ่ม
นํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่กลอง (ต่อ)
ประเด็นการศึกษา
ผลการศึกษา
ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์
- มีลกั ษณะของการใช้ประโยชน์ทีดินที มีความคล้ายคลึงกันแต่อาจ
แตกต่างกันไปบ้างตามท้องถิน
- มีระบบผังเมืองทัQงในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ
- มีโครงข่ายคมนาคมทีสมบูรณ์
ด้านคุณภาพชีวิต
- ประชากรส่ วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม
- มีสถานพยาบาลทัQงขนาดเล็กและขนาดใหญ่กระจายอยูใ่ นพืQนที
- มีแหล่งท่องเทียวมากมายทัQงทีเกิดขึQนเองตามธรรมชาติและที มนุษย์
สร้างขึQน
3.2 ผลกระทบที:เกิดด้านสิ:งแวดล้ อมบริเวณโครงการจัดทําทางผันนํEาในพืนE ที:ลุ่มนํEาย่ อยที:ราบแม่นํEาแม่ กลอง
ผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนที ลุ่มนํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่
กลอง ด้านทรัพยากรกายภาพทีเกียวข้องกับลักษณะของพืQนที ปริ มาณนํQาและแหล่งนํQาอุปโภคบริ โภค ลักษณะของ
ชัQนดินและผิวดิน ด้านทรัพยากรชี วภาพเกียวข้องกับสัตว์นQ าํ ทีเป็ นของเฉพาะในพืQนที สัตว์บกที เป็ นของเฉพาะใน
พืQนที พืชพรรณทีเป็ นของเฉพาะในพืQนที ทรัพยากรป่ าไม้ในพืQนที ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ เกียวข้องกับการใช้
ประโยชน์ทีดิน การกําหนดผังเมืองของพืQนที การให้บริ การไฟฟ้ าและนํQาประปาในพืQ นที ถนนในการคมนาคม
สภาพของพืQ น ผิ ว ของถนน สภาพการจราจร และด้า นคุ ณภาพชี วิต เกี ย วข้องกับ การประกอบอาชี พ รายได้
สถานพยาบาล บุ คลากรทางการด้านสาธารณสุ ข เขตอนุ รักษ์พืชและสัตว์ และแหล่งท่องเที ยวหรื อโบราณสถาน
แสดงดังตารางที 2
ตารางที 2 ผลกระทบทีเกิดด้านสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนทีลุ่มนํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่กลอง
ประเด็นการศึกษา
ผลการศึกษา
ด้านทรัพยากรกายภาพ
- ลักษณะของพืQนที
- อาจทําให้ความสมบูรณ์ของพืQนทีราบลุ่มแม่นQ าํ สู ญหายไป
- ปริ มาณนํQาและแหล่งนํQาอุปโภค - มีผลกระทบในทางลบกับแหล่งนํQาผิวดินและใต้ดินในพืQนทีราบลุ่ม
บริ โภค
แม่นQ าํ แม่กลองอย่างหลีกเลียงไม่ได้
- ส่งผลต่อไปยังวิถีชีวิตของชาวบ้านในลุ่มนํQา
- ลักษณะของชัQนดินและผิวดิน
- อาจเกิดการพังทลายของหน้าดินได้
- อาจทําให้หน้าดินเกิดการชะล้างได้ง่ายจนขาดความสมบูรณ์ไป
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ตารางที 2 ผลกระทบทีเกิดด้านสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนที ลุ่มนํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่กลอง
(ต่อ)
ด้านทรัพยากรชีวภาพ
- สัตว์นQ าํ ทีเป็ นของเฉพาะในพืQนที - ไม่พบสัตว์นQ าํ ทีเป็ นของเฉพาะในพืQนทีกต็ าม แต่อาจส่ งผลกระทบ
ในทางลบต่อสัตว์นQ าํ ได้ เช่น ปลา เป็ นต้น
- สัตว์บกทีเป็ นของเฉพาะในพืQนที - ไม่พบสัตว์บกทีเป็ นของเฉพาะในพืQนทีกต็ าม แต่อาจทําให้ความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติลดลง
- พืชพรรณทีเป็ นของเฉพาะใน
- ไม่พบพืชพรรณทีเป็ นของเฉพาะในพืQนทีก็ตาม แต่อาจส่ งผลกระทบ
พืQนที
ในทางลบกับพืชพรรณตามธรรมชาติทีปัจจุบนั
- ทรัพยากรป่ าไม้ในพืQนที
- ปัจจุบนั ป่ าไม้ได้ลดลงอย่างมาก อาจมีแต่ผลเสี ยและผลกระทบ
ในทางลบกับพืQนป่ า บางทีอาจสู ญเสี ยป่ าในเขตอนุรักษ์ไปก็ได้
ด้านคุณค่ าการใช้ ประโยชน์
- การใช้ประโยชน์ทีดิน
- อาจทําให้พQืนทีเกิดการเปลียนแปลงการใช้ประโยชน์จากทีดิน ซึ ง
อาจส่ งผลเสี ยต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านอย่างแน่ นอน
- การกําหนดผังเมืองของพืQนที
- อาจกระทบในด้านลบกับระบบผังเมืองเดิมของพืQนทีราบลุ่มแม่นQ าํ
แม่กลองได้
- การให้บริ การไฟฟ้ าและ
- ระบบไฟฟ้ าและระบบประปาในพืQนทียงั คงไม่ครอบคลุมทุกพืQนที
นํQาประปาในพืQนที
การดําเนินโครงการใดๆ ในพืQนทีอาจส่ งผลเสี ยซํQาซ้อนต่อไปได้อีก
ในอนาคต
- ถนนในการคมนาคม
- ถ้านํQาท่วมหนักและท่วมสูงเกินกว่าถนนเหล่านีQจะรับไหวอาจจะทํา
ให้ชาวบ้านเดือนร้อนได้ เพราะโครงข่ายคมนาคมทีเสมือนเป็ นเส้น
เลือดหลักใช้การไม่ได้
- สภาพของพืQนผิวของถนน
- ส่วนใหญ่จะเป็ นถนนลาดยาง หากต้องจมอยูใ่ นนํQานานๆ ก็อาจ
เสื อมสภาพได้เร็ วขึQน
- สภาพการจราจร
- ถนนทุกสายยังคงสามารถรองรับได้ไม่เกินข้อจํากัดของสภาพถนน
หากมีการดําเนินโครงการฯย่อมอาจเกิดผลกระทบในทางลบกับ
สภาพการจราจรอย่างแน่นอน
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ตารางที 2 ผลกระทบทีเกิดด้านสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนที ลุ่มนํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่กลอง
(ต่อ)
ด้านคุณภาพชีวติ
- การประกอบอาชีพ
- อาจส่ งผลกระทบในทางลบกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
ชาวบ้านในพืQนทีอย่างหลีกเลียงไม่ได้
- รายได้
- สภาพความอุดมสมบูรณ์ของพืQนทีซ ึ งหากเกิดนํQาท่วมขัง ย่อมนํามา
ซึ งผลกระทบในทางลบต่อรายได้ของประชาชนในพืQนทีอย่าง
หลีกเลียงไม่ได้
- สถานพยาบาล
- โดยสถานพยาบาลทัQงขนาดเล็กและขนาดใหญ่ทีกระจายอยู่ในพืQนที
ย่อมได้รับผลกระทบ และยังส่ งผลต่อประชาชนผูร้ ับบริ การในการ
เดินทางไปสถานรักษาพยาบาล
- บุคลากรทางการด้านสาธารณสุ ข - จํานวนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขยังอยูใ่ นเกณฑ์ของ
มาตรฐานสาธารณสุ ข แต่อาจส่ งผลต่อการเดินทางมาปฏิบตั ิงานและ
การเข้าถึงสถานพยาบาลของชาวบ้าน
- เขตอนุรักษ์พืชและสัตว์
- เกิดผลกระทบในทางอ้อม เช่น ป่ าไม้อาจเสี ยหายจากกรณี นQ าํ ท่วมขัง
หรื อหักโคนตามการกัดเซาะของสายนํQาทีเชียวกราดขึQนเนื องด้วยมี
ปริ มาณนํQาเพิมขึQน
- แหล่งท่องเทียวหรื อโบราณสถาน - อาจทําให้แหล่งท่องเทียวได้รับความเสี ยหายจากกรณี ต่างๆ นํามาซึ ง
ความเดือดร้อนของประชาชนและชาวบ้านในพืQนที

3.3 แนวทางในการควบคุ มผลกระทบด้ านสิ: งแวดล้ อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํEาในพืEนที:ล่ ุมนํEาย่ อยที:ราบ
แม่ นําE แม่ กลอง
ผลการศึกษาแนวทางในการควบคุมผลกระทบด้านสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนที
ลุ่มนํQาย่อยที ราบแม่นQ ําแม่กลอง ประเด็นที ศึกษาเกี ยวข้องกับ แนวทางการควบคุมจากภาครั ฐ และแนวทางการ
ควบคุมจากภาคประชาชน/ผูน้ าํ ชุมชน แสดงดังตารางที 3
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ตารางที 3 แนวทางในการควบคุมผลกระทบด้านสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาในพืQนที ลุ่มนํQาย่อยที
ราบแม่นQ าํ แม่กลอง
ประเด็นการศึกษา
ผลการศึกษา
1. แนวทางการควบคุมจากภาครัฐ - การกําหนดนโยบายทีเกียวข้องกับสิ งแวดล้อม หลักเกณฑ์ หรื อ
กฎระเบียบข้อบังคับทีชดั เจนในการควบคุมผลกระทบด้าน
สิ งแวดล้อมทีอาจจะเกิดขึQนจากการดําเนินโครงการจัดทําทางผันนํQา
ในพืQนทีให้ครอบคลุมทุกมิติ
- การตัQงหน่วยงานดูแลและควบคุมการทํางานของส่ วนท้องถิน ควบคู่
ไปกับการสร้างการรับรู ้และความเข้าใจทีตรงกันให้เกิดขึQนของชุมชน
2. แนวทางการควบคุมจากภาค
- สร้างความร่ วมมือกันของประชาชนในชุมชนในลักษณะของ
ประชาชน/ผูน้ าํ ชุมชน
เครื อข่ายประชาชนหรื อภาคีความร่ วมมือของชุมชนเพือดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติในพืQนทีของตนเอง
- สร้างเครื อข่ายความร่ วมมือระหว่างชุมชนเพือให้เกิดความเชือมโยง
ข้อมูลกับพืQนทีใกล้เคียงหรื อโดยรอบของชุมชน

4. สรุ ป
1) สภาพทัวไปของทรั พยากรธรรมชาติ และสิ งแวดล้อมบริ เ วณโครงการจัด ทํา ทางผันนํQาในพืQ นที ลุ่ ม
นํQาย่อ ยที ร าบแม่นQ าํ แม่กลอง โดยมี พQื นที ป่าไม้ประมาณครึ งหนึ งของพืQ นที ทQ ังหมด มี แหล่งนํQาผิ วดิ นและใต้ดิ น
ทรั พยากรทัQงในนํQาและบนบกที อุดมสมบูรณ์ ประชาชนส่ วนใหญ่อาศัยอยู่ในพืQนที ราบลุ่มแม่นQ าํ แม่กลอง โดย
ประกอบอาชี พเกษตรกรรมและรับจ้าง 2) ผลกระทบที เกิ ด ด้านสิ งแวดล้อมบริ เวณโครงการจัดทําทางผันนํQาใน
พืQนทีลุ่มนํQาย่อยทีราบแม่นQ าํ แม่กลอง พบว่ามีผลกระทบทางลบในทุกด้านของการประเมิน และ 3) แนวทางในการ
ควบคุ มผลกระทบด้า นสิ งแวดล้อ มบริ เ วณโครงการจัด ทํา ทางผันนํQาในพืQ นที ลุ่ มนํQา ย่อ ยที ร าบแม่นQ ํา แม่กลอง
จําเป็ นต้องอาศัยความร่ วมมือทัQงภาครัฐในส่ วนกลางและส่ วนท้องถินกับภาคประชาชนในรู ปแบบเครื อข่ายอาสา
ดูแลพืQนที โดยภาครัฐส่ วนกลางและส่ วนท้องถินต้องร่ วมกันกําหนดนโยบายให้ส่วนท้องถินได้นาํ ไปปฏิบตั ิได้
อย่างถูกต้องและครอบคลุม ในขณะเดียวกันภาคประชาชนต้องร่ วมกับส่ วนท้องถินในการดูแลทรัพยากรในพืQนที
ของตนด้วย
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