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เอกสารประกอบการประชมุปัจฉิมนิเทศโครงการ 
โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

การบรหิารจัดการน้ําพื้นทีแ่ม่น้าํเจ้าพระยาฝ่ังตะวันตก 
 

 

1. บทนํา 

1.1 ความเป็นมา 

 จากปัญหาอุทกภัยซ้ําซากในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ตัวอย่างเช่น ในปี 
พ.ศ. 2518, 2526, 2538, 2545, 2549, 2553 และ 2554และมีแนวโน้มว่าจะมีปริมาณน้ําหลากมากขึ้นในอนาคต 
ก่อให้เกิดความเสียหายให้กับประเทศอย่างมากมายและกว้างขวางในทุกภาคส่วน สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากปริมาณฝน 
ที่ตกในพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยามีปริมาณมากในช่วงเวลาที่ส้ันและต่อเนื่อง จนความสามารถในการระบายนํ้าที่ความจุ
ของลําน้ําแม่น้ําเจ้าพระยารวมทั้งการระบายนํ้าโดยลําน้ําสายอื่นๆ หรือการใช้ช่องทางการระบายต่างๆ ไม่สามารถรองรับ
ได้ ทําให้ปริมาณน้ําที่เกิดขึ้นในลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนบนทั้งหมดไม่สามารถระบายลงลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่างและออก
สู่อ่าวไทยได้ทัน ส่งผลให้เกิดความเสียหายกับพื้นที่ชุมชน พื้นที่การเกษตรและพื้นที่อุตสาหกรรม ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน โดยเฉพาะการเกิดน้ําท่วมในปี พ.ศ.2554ซึ่งเกิดน้ําท่วมทั้งลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนบนและลุ่มน้ํา
เจ้าพระยาตอนล่างรวม 18 จังหวัด เป็นพื้นที่มากกว่า 3 ล้านไร่ 

 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ศึกษาวิเคราะห์โดยรวบรวมสถิติด้านอุทกวิทยา เพื่อเป็น
ข้อมูลในการหาแนวทางศึกษาแก้ปัญหานํ้าท่วม น้ําขาดแคลนของพ้ืนที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาซึ่งทําความเสียหายทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สินแก่ประชาชนที่อยู่อาศัยและการประกอบอาชีพของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ําดังกล่าวเป็นช่วงๆ และบ่อยขึ้น  
ฉะนั้น จากข้อมูลสถิติและการวิเคราะห์ด้านอุทกวิทยาและหลายๆ ด้านที่เกี่ยวข้อง กรมชลประทานจึงกําหนดเป็นแนว
การศึกษาแบ่งพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาเป็นสองฝ่ัง คือ พื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกและพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยาฝั่ง
ตะวันตก โดยได้ทําการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น  โครงการคลองระบายน้ําหลากฝ่ัง
ตะวันออกของแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2555 ซึ่งสามารถผันน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณด้านเหนือเขื่อน
เจ้าพระยาไปลงสู่แม่น้ําป่าสักโดยการก่อสร้าง/ปรับปรุงคลองชัยนาท-ป่าสักเดิม และการขุดคลองระบายนํ้าหลากสายใหม่
จากแม่น้ําป่าสักไปออกสู่ทะเลด้านอ่าวไทย ซึ่งระบายน้ําสูงสุดได้ 1,000 ลบ.ม./วินาที ส่วนของฝ่ังตะวันตกก็ได้รับ
อนุมัติการศึกษาในปีงบประมาณ 2555 ดังนั้น โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อม การบริหาร
จัดการนํ้าพื้นที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝ่ังตะวันตก จึงได้เริ่มศึกษาเมื่อเดือนสิงหาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเพื่อให้
สามารถระบายน้ําส่วนเกินด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาได้มากขึ้น โดยการก่อสร้างคลองระบายน้ําหลากสายใหม่ฝ่ัง
ตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา ที่สามารถระบายนํ้าสูงสุดได้ 1,000 ลบ.ม./วินาที โดยกําหนดให้ปริมาณน้ําไหลผ่านเขื่อน
เจ้าพระยาที่ปลอดภัย 2,500 ลบ.ม./วินาทีดังแสดงในรูปที่ 1 
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รูปที่ 1 ผังแสดงศักยภาพการบริหารจัดการนํ้าและระบายนํ้าหลากพื้นที่ลุม่นํ้าเจ้าพระยา 

 การศึกษาของโครงการฯ ครั้งน้ี ได้กําหนดงานด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมควบคู่กับงานศึกษา
ทุกด้านที่กําหนดไว้ ทั้งน้ีเพื่อสร้างการรับรู้และระดมความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในขอบเขตพื้นที่การศึกษา
ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นโครงการอย่างต่อเนื่องจนส้ินสุดโครงการ ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจากการแสดงความคิดเห็นทั้งด้วยวาจา ข้อ
ซักถามต่างๆ และการรวบรวมความคิดเห็นจากแบบประเมินหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ง ได้นํามาใช้วิเคราะห์ร่วมกับ
การศึกษาทุกด้านของโครงการฯ  

1.2 วัตถุประสงค์การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 

 1) เพื่อนําเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมและการวิ เคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA)  
มาตรการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ ของการพัฒนาโครงการฯ 
รวมทั้งองค์ประกอบโครงการ  

 2) เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะในด้านผลกระทบทางลบและทางบวกของโครงการ ตลอดจนแนวทางในการ
แก้ไขผลกระทบ  

2,500
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1.3 แผนการจัดการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 

จัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ จํานวน 3 แหง่ โดยมีวัน เวลาและสถานที่ดําเนินการดังน้ี 
 

ที่ วัน-เดือน-ปี สถานท่ีจัดประชุม 
1 พุธที่ 6 ส.ค. 2557 ศาลากลางจังหวดัพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 08.30-12.00 น.  
2 พฤหัสบดีท่ี 7 ส.ค. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
 08.30-12.00 น.  
5 ศุกร์ท่ี 8 ส.ค. 2557 ศาลากลางจังหวดักาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
 08.30-12.00 น.  

 

 โดยมีกําหนดการเวทีรับฟงัความคิดเห็น ดังนี ้

 การลงทะเบียนและเปิดการประชุม 

  08:30 – 09:00 น.  ลงทะเบียนและรับเอกสาร 

  09:00 – 09:20 น.  พิธีเปิดการประชุม 

      กล่าวรายงานการประชุม โดยผู้แทนกรมชลประทาน 

      กล่าวเปิดการประชุม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด 

 กระบวนการรับฟังความคิดเห็นฯ 

  09:20 – 10:15 น.  นําเสนอผลการศึกษาความเหมาะสมและการวิเคราะห์ผลกระทบ 

      ส่ิงแวดล้อมของการพัฒนาโครงการ โดยผู้ศึกษาโครงการ 

  10:15 – 11:45 น.  รับฟังความคิดเห็นและตอบข้อซักถามของประชาชน 

  11:45 – 12:00 น.  สรุปและปิดการประชุม 

1.4 ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุมปัจฉิมนเิทศโครงการ 

 1) กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบผลการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อมของแนวทางการ
พัฒนาโครงการ มาตราการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและทางสังคม (EIMP) 

 2) ได้รับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อนําผลที่ได้มาปรับปรุงงานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  

 3) ได้รับฟังข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงการและการป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยและการ
จัดการทรัพยากรนํ้าจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่โดยตรง 

 4) ให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมและให้มีความรู้สึกร่วมเป็นเจ้าของโครงการ 
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2. การศึกษาโครงการ 

 โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการน้ําพื้นที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝ่ังตะวันตก 
มีขอบเขตและแนวทางการศึกษา ประกอบด้วย 

2.1 พื้นทีศ่ึกษาโครงการ 

 พื้นที่ศึกษาโครงการครอบคลุมตั้งแต่เหนือเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณรอยตอ่ระหวา่งจงัหวดันครสวรรค์และจงัหวดั
กําแพงเพชรผ่านพื้นที่การเกษตรทางฝ่ังตะวันตกลงสู่ทะเลด้านอ่าวไทย มีพื้นที่ศึกษาทั้งหมด 17,557 ตร.กม. ดังแสดง
ในรูปที่ 2 ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 17 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท อ่างทอง 
สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สุพรรณบุรี นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร กาญจนบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ 
สมุทรสงคราม และกรุงเทพมหานคร โดยมีลุ่มน้ําหลักที่สําคัญในพื้นที่ศึกษา ประกอบด้วย ลุ่มน้ําเจ้าพระยา ลุ่มน้ําสะแกกรัง 
ลุ่มน้ําท่าจีน และลุ่มน้ําแม่กลอง 

2.2 ขอบเขตการศึกษาโครงการ 

 1) ศึกษาจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการนํ้าพื้นที่แม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก โดยรวบรวบแผนงาน/
โครงการ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความคิดเห็นจากนักวิชาการร่วมกับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ และ
ประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง เพื่อจัดทําเป็นแผนดําเนินการออกเป็นแผนระยะต่างๆ เช่น ระยะเร่งด่วน ระยะส้ัน ระยะกลาง
และระยะยาว ตามหลักเกณฑ์ทางด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ–สังคม เศรษฐศาสตร์ และส่ิงแวดล้อมพร้อมแผนลงทุนเพื่อนําไปสู่
การปฏิบัติในขั้นต่อไป พร้อมทั้งพิจารณาโครงการที่สําคัญเร่งด่วนไปศึกษารายละเอียดในขั้นการศึกษาความเหมาะสม  
และผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 2) ศึกษาความเหมาะสม วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคม ของโครงการที่มี
ความสําคัญเร่งด่วนตามผลการศึกษาจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการน้ําพื้นที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝ่ังตะวันตก  

 3) ดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกภาคส่วนได้รับข้อมูล คําช้ีแจงและเหตุผลของโครงการ และมีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มงานและต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
และยอมรับ สนับสนุนและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และให้ข้อแนะนําเพื่อสะท้อนสภาพปัญหาในพื้นที่ 
และสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง โดยจะดําเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ในมาตรา 
ที่เกี่ยวข้อง 

  



  
 
 

 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  เอกสารประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก -5- 

 

 
 รูปที่ 2 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

การบริหารจัดการนํ้าพื้นที่แม่นํ้าเจ้าพระยาฝัง่ตะวันตก  



  
 
 

 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  เอกสารประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก -6- 

3. การจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝ่ังตะวันตก 

 การจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการน้ําพื้นที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝ่ังตะวันตก มีกรอบแนวทางการดําเนินงาน 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการบริหารจัดการน้ําของกรมชลประทาน ตลอดจนคํานึงถึงการใช้ประโยชน์
ร่วมกับการพัฒนาทางด้านอื่น เช่น การคมนาคมและการขนส่งสินค้าทั้งทางบกและทางน้ําของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
จากกรอบแนวทางดังกล่าว ได้นํามาพิจารณาร่วมกับการสํารวจตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงการร่วมกับท้องถิ่นในพื้นที่ 
อย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชุมร่วมกับประชาชนในพื้นที่ศึกษา
โครงการเพื่อนําข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้มาพิจารณาจัดทําเป็นแผนงาน/โครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหา 
อย่างเป็นระบบทั้งด้านอุทกภัย การขาดแคลนน้ํา และการบริหารจัดการน้ําตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ออกเป็น 5 กลุ่ม
แผนงาน/โครงการ (รูปที่ 3 และรูปที่ 4) รวมจํานวน 1,114 โครงการ สรุปได้ดังน้ี 
 

กลุ่มแผนงาน 
จํานวน 

โครงการ 

พ้ืนท่ีรับ
ประโยชน์ 

(ไร่) 

วงเงิน 

(ล้านบาท) 

เป้าหมาย 

การระบายนํ้า 

(ลบ.ม./วินาที) 

1. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าของแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณ
 ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาถึงปากแม่น้ํา 

11 - 15,336.480 2,500-3,000 

2. แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าแม่น้ําท่าจีน 18 - 3,382.110 300 

3 แผนงานการปรับปรุงระบบระบายน้ําพื้นที่ฝั่งตะวันตกแม่น้ําเจ้าพระยา 495 227,400 31,515.005 310 

4. แผนงานการปรับปรุงระบบระบายน้ําพื้นที่ฝั่งตะวันตกแม่น้ําท่าจีน 589 432,771 30,726.723 150 

5. แผนงานทางผันน้ําหลากฝัง่ตะวันตกแม่น้าํเจ้าพระยาและระบายออกสู่อ่าวไทย 1 557,308 53,908.224 800-1,000 

รวมจํานวน 5 กลุ่มแผนงาน 1,114 1,217,479 134,868.542  

หมายเหตุ : พื้นที่รับประโยชน์ในตารางนี้ หมายถึง พื้นที่ได้รับน้ําเพื่อการเกษตรช่วงฤดูฝนเป็นหลัก 

 

 

 

รูปที่ 3  แผนทีแ่สดงการจัดกลุ่มแผนงานในการจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการนํ้า 
พื้นที่แม่นํ้าเจ้าพระยาฝัง่ตะวนัตก 

เข่ือนศรีนครินทร์เข่ือนศรีนครินทร์

เข่ือนกระเสียวเข่ือนกระเสียว

เข่ือนทับเสลาเข่ือนทับเสลา

เข่ือนแม่กลองเข่ือนแม่กลองเข่ือนแม่กลอง

เข่ือนเจ้าพระยาเข่ือนเจ้าพระยา

นครสวรรค์นครสวรรค์

ชัยนาทชัยนาท

อยุธยาอยุธยา

นนทบุรีนนทบุรี

ราชบุรีราชบุรี

กทม.กทม.

กลุ่มแผนงาน ทางผันน้ํา
หลากฝั่งตะวนัตกแมน่้ํา
เจ้าพระยาและระบาย
ออกสู่อ่าวไทย

กลุ่มแผนงาน ทางผันน้ํา
หลากฝั่งตะวนัตกแมน่้ํา
เจ้าพระยาและระบาย
ออกสู่อ่าวไทย

กลุ่มแผนงาน ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ําพื้นที่ฝั่งตะวนัตก
ของแม่น้ําท่าจีน
4-1 พื้นที่ตอนบนถงึคลอง

ทา่ผา - บางแก้ว
4-2 พื้นทีต่อนล่างใต้คลอง

ทา่ผา - บางแก้วถงึทะเล

กลุม่แผนงาน การเพิ่มประสทิธิภาพ
การระบายน้ําแม่น้ําท่าจีน
กลุม่แผนงาน การเพิ่มประสทิธิภาพ
การระบายน้ําแม่น้ําท่าจีน
กลุม่แผนงาน การเพิ่มประสทิธิภาพ
การระบายน้ําแม่น้ําท่าจีน

4-14-1

3-23-2

3-13-1

4-24-2

กลุม่แผนงาน การเพิ่มประสทิธิภาพ
การระบายน้ําแมน่้ําเจ้าพระยา
ด้านท้ายเข่ือนเจ้าพระยาถึงปากนํ้า

กลุ่มแผนงาน ปรับปรุงระบบ
ระบายน้ําพื้นที่ฝั่งตะวันตกของ
แม่น้ําเจ้าพระยา
3-1 พื้นทีต่อนบนถงึคลอง

เจ้าเจ็ด-บางย่ีหน
3-2 พื้นที่ตอนล่างใต้คลองเจ้าเจ็ด -

บางย่ีหนถงึทะเล



  
 
 

 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  เอกสารประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก -7- 

 
 

  
รูปที่ 4  ตําแหน่งที่ต้ังแผนงาน/โครงการที่นํามาจัดทําแผนรวมการบริหารจัดการนํ้า 

พื้นที่แม่นํ้าเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก 



  
 
 

 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  เอกสารประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก -8- 

 
รูปที่ 5  แสดงตําแหน่งที่ต้ังโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม จํานวน 2 โครงการ 

 
 จากผลการจัดทําแผนรวม เม่ือได้พิจารณาสภาพปัญหาการระบายน้ํา ร่วมกับลักษณะภูมิประเทศ ทิศทาง 
การไหลของนํ้า ข้อจํากัดของสภาพพื้นที่ สรุปได้ว่า ปัญหาน้ําหลากจากพื้นที่ตอนบนมีปริมาณมากจนเกิน
ความสามารถในการระบายน้ําของแม่น้ําเจ้าพระยาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ดังน้ันจึงได้พิจารณาแนวทางการบริหาร
จัดการน้ําหลากส่วนเกินที่ไม่สามารถระบายน้ําได้ในปัจจุบัน เพื่อนําไปศึกษาในรายละเอียดด้านวิชาการต่างๆ ในขั้น
การศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการศึกษา ประกอบด้วย 
โครงการคลองระบายน้ําหลากฝ่ังตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา (คลองระบายน้ําหลากขาณุวรลักษบุรี-ท่าม่วง)  
และโครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล–บางไทร (รูปที่ 5) โดยมีเหตุผลและความจําเป็นดังน้ี 
 1) จากสถิติข้อมูลการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาขณะเกิดอุทกภัยที่ผ่านมา พบว่าในปี พ.ศ.2538 
และปี พ.ศ.2549 มีการระบายนํ้าผ่านเขื่อนเจ้าพระยาสูงถึง 4,500 และ 4,200 ลบ.ม./วินาที ตามลําดับ สําหรับอุทกภัย 
ในปี พ.ศ.2554 มีการระบายน้ําผ่านเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุดประมาณ 3,720 ลบ.ม./วินาที และมีน้ําไหลล้นข้ามค้นแม่น้ํา
เจ้าพระยาด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยา เน่ืองจากค้ันกั้นน้ําได้รับความเสียหายอีกกว่า 1,000 ลบ.ม./วินาที  
 2) ปัจจุบันปริมาณนํ้าที่ระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านท้ายน้ําจนถึง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประมาณ 1,800-2,000 ลบ.ม./วินาที  
 3) แม่น้ําเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดชัยนาทถึงจังหวัดอ่างทองสามารถขุดลอกในขอบเขตลํานํ้าเดิมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้ําได้ประมาณ 2,500 ลบ.ม./วินาที 
 4) แม่น้ําเจ้าพระยาช่วงบริเวณที่ไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นช่วงที่ลํานํ้ามีลักษณะเป็นคอขวด 
และริมสองฝ่ังแม่น้ําเป็นชุมชนเมือง ไม่สามารถขุดลอก/ปรับปรุงหรือขยายได้  ปัจจุบันมีความสามารถในการระบายน้ํา
ได้เพียงประมาณ 800 ลบ .ม ./วินาที เท่าน้ัน การปรับปรุงคลองบางหลวง (คลองโผงเผง) คลองบางบาล 
และแม่น้ําน้อย เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการระบายนํ้าก็ไม่สามารถดําเนินการได้ เน่ืองจากบริเวณสองฝั่งริมลํานํ้าเป็น



  
 
 

 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  เอกสารประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก -9- 

บ้านเรือน ที่อยู่อาศัยหนาแน่นจึงจําเป็นต้องมีการก่อสร้างโครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล-บางไทร เพื่อผันนํ้า
เล่ียงตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาเพื่อให้ระบายนํ้าได้สูงสุด 1,200 ลบ.ม./วินาที ซึ่งเม่ือรวมกับขีดความสามารถของ
แม่น้ําเจ้าพระยา 800 ลบ.ม./วินาที และการผันน้ําออกไปทางคลองบางหลวงและคลองบางบาลไปออกทางแม่น้ําน้อย
ได้อีกประมาณ 500 ลบ.ม./วินาที รวมทั้งหมด 2,500 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะทําให้แม่น้ําเจ้าพระยาสามารถระบายน้ํา 
ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นเป็น 2,500 ลบ.ม./วินาที  โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายทางด้านท้ายน้ําจนถึงบริเวณ  
ปากแม่น้ํา จากศักยภาพการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,500 ลบ.ม./วินาที 
ยังมีปริมาณนํ้าส่วนเกินที่ยังไม่สามารถบริหารจัดการบริเวณด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาได้ประมาณ 2,000 ลบ.ม./วินาที 
 5) กรมชลประทานได้ดําเนินการศึกษาโครงการบริหารจัดการน้ําพื้นที่ ฝ่ังตะวันออกของแม่น้ํา
เจ้าพระยาด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ที่ อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท ไปออกสู่ทะเลด้านอ่าวไทย 1,000 ลบ.ม./วินาที  

 6) ส่วนปริมาณนํ้าที่เหลือ 1,000 ลบ.ม./วินาที ได้มีการศึกษาโครงการคลองระบายนํ้าหลากฝ่ังตะวันตก
ของแม่น้ําเจ้าพระยา ได้แก่ คลองระบายนํ้าหลากขาณุวรลักษบุรี–ท่าม่วง ไปลงแม่น้ําแม่กลองเหนือเขื่อนแม่กลองไม่เกิน 
1,000 ลบ.ม./วินาที 

4. ผลการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.1 ผลการศึกษาความเหมาะสม  

 1) โครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล-บางไทร 

  โครงการคลองระบายน้ําหลากบางบาล–บางไทร เป็นการขุดคลองระบายน้ําหลากสายใหม่เพื่อผันนํ้า
เล่ียงเมืองพระนครศรีอยุธยาจากแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงตั้งแต่อําเภอบางบาลถึงอําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(รูปที่ 6) โดยสามารถระบายนํ้าสูงสุดได้ 1,200 ลบ.ม./วินาที  

  (1) องค์ประกอบโครงการ  

   1. งานขุดคลองระบายน้ําหลากบางบาล–บางไทร : เป็นการขุดคลองดินยาวประมาณ 
22.35 กม. โดยมีความกว้างก้นคลอง 85 ม. ความลึกนํ้า 10 ม. พร้อมก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัสติคคอนกรีตบนคัน
คลองฝ่ังขวา (ฝ่ังตะวันตก) 2 ช่องจราจรไป–กลับ กว้าง 11 ม. พร้อมทั้งกันเขตพื้นที่เพื่อขยายช่องจราจรในอนาคต 
รวมความกว้าง 23 ม. และบนคันคลองฝ่ังซ้าย (ฝ่ังตะวันออก) เป็นถนน 2 ช่องจราจรไป-กลับ ความกว้าง 8 ม. รวม
ความกว้างเขตคลอง 245 ม. ดังแสดงในรูปที่ 7  

 

  



  
 
 

 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  เอกสารประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก -10- 

 
รูปที่ 6  แสดงแนวคลองระบายนํ้าหลากบางบาล-บางไทร พร้อมอาคารประกอบ 

  



  
 
 

 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  เอกสารประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก -11- 

 
รูปที่ 7 แสดงรูปตัดขวางคลองระบายนํ้าหลากบางบาล–บางไทร 

   2. งานก่อสร้างอาคารประกอบ :  

    (ก) อาคารประตูน้ํา : มีจํานวน 4 แห่ง ประกอบด้วย เขื่อนพระนครศรีอยุธยา 
ประตูระบายนํ้าปลายคลองระบายนํ้าหลาก ประตูระบายนํ้าปากคลองบางหลวง  ประตูระบายนํ้าปากคลองบางบาล 
โดยมีลักษณะอาคารดังน้ี 

อาคาร ตําแหน่งที่ตัง้ ลักษณะอาคาร วัตถุประสงค์/หน้าที่ของอาคาร 
1. เขื่อนพระนครศรีอยุธยา ปิดก้ันแม่น้ําเจ้าพระยา - ปตร.เป็นบานระบายตรง กว้าง  ควบคุมปริมาณนํ้าท่ีจะไหลเข้าจังหวัด 
     (พร้อมประตูเรือสัญจร* ที่ อ.พระนครศรีอยุธยา    12.50 ม. สูง 9.50 ม. จํานวน 5 ช่อง พระนครศรีอยุธยา และทดนํ้าเข้าคลอง 
   และบันไดปลา) จ.พระนครศรีอยุธยา  ความกว้างอาคารรวม 104.50 ม.  ระบายน้ําหลาก                 
   ระบายน้ําได้ 1,200 ลบ.ม./วินาที  
     -  ประตูเรือสัญจร กว้าง 25.00 ม.  
     ยาว96.00 ม. จํานวน 1 ช่อง   
2. ปตร.ปลายคลอง ก่อสร้างบริเวณปลาย -  ปตร.เป็นบานระบายตรง กว้าง  ควบคุมปริมาณนํ้าท่ีจะไหลเข้าคลอง 
   ระบายน้ําหลาก คลองระบายนํ้าท่ี ต.สนามชัย  12.50 ม. สูง 9.50 ม. จํานวน 4 ช่อง ระบายน้ําหลากและเก็บกักนํ้าไว้ใน 
    (พร้อมประตูเรือสัญจร* อ.บางไทร  ความกว้างอาคารรวม 89.50 ม.  คลองเพ่ือการเกษตรและการเดินเรือ 
   และบันไดปลา) จ.พระนครศรีอยุธยา  ระบายน้ําได้ 1,300 ลบ.ม./วินาที รวมถึงการควบคุมไม่ให้น้ํากร่อยหรือ 
     -  ประตูเรือสัญจร กว้าง 25.00 ม. น้ําเค็มเข้ามาในคลองระบายนํ้าหลาก 
   ยาว96.00 ม. จํานวน 1 ช่อง   
3. ปตร.ปากคลอง ปิดก้ันคลองบางหลวง - ปตร.เป็นบานระบายตรง กว้าง  ควบคุมปริมาณนํ้าท่ีจะไหลเข้าคลอง 
   บางหลวง ใกล้จุดตัดแม่น้ําเจ้าพระยา   12.50 ม. สูง 9.50 ม. จํานวน 3 ช่อง บางหลวง ไม่ให้เกิน 400 ลบ.ม./วินาที  
   (พร้อมประตูเรือสัญจร* ต.บางหัก  อ.บางบาล  ความกว้างอาคารรวม 74.50 ม. และยกระดับนํ้าในแม่น้ําเจ้าพระยา 
   และบันไดปลา) จ.พระนครศรีอยุธยา  ระบายน้ําได้ 1,000 ลบ.ม./วินาที เพ่ือการเกษตรและการเดินเรือ 
     -  ประตูเรือสัญจร กว้าง 25.00 ม.  
      ยาว96.00 ม. จํานวน 1 ช่อง   
4. ปตร.ปากคลอง ปิดก้ันคลองบางบาล -  ปตร.เป็นบานระบายตรง กว้าง  ควบคุมปริมาณนํ้าท่ีจะไหลเข้าคลอง 
   บางบาล ใกล้จุดตัดแม่น้ําเจ้าพระยา   12.50 ม. สูง 9.50 ม. จํานวน 2 ช่อง  บางบาลไม่ให้เกิน 200 ลบ.ม./วินาที  
 ต.บางชะนี อ.บางบาล  ความกว้างอาคารรวม 27.50 ม. และยกระดับนํ้าในแม่น้ําเจ้าพระยา 
    จ.พระนครศรีอยุธยา  ระบายน้ําได้ 1,000 ลบ.ม./วินาที เพ่ือการเกษตร 

หมายเหตุ : * ข้อกําหนดการใช้ประตูเรือสัญจร ตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2508) ออกตามความในพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง 
พุทธศักราช 2485 ให้กรมชลประทานเรียกเก็บค่าบํารุงทางน้ําชลประทานจากผู้ใช้เรือหรือแพที่ผ่านประตูน้ํา โดยมีอัตรา เรือยนต์ คิด
ตามความยาวของเรือ สูงสุดเมตรละ 2 บาท เรือชนิดอ่ืนๆ ขนาดกว้างไม่เกิน 6 เมตร สูงสุดลําละ 10 บาท ขนาดกว้างเกิน 6 เมตร คิด
อัตราเพ่ิมเมตรละ 2 บาท 

  



ทิศตะวันออกทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศตะวันตก
ระยะกนัเขตฝั่งตะวันออก 115 ม.ระยะกนัเขตฝั่งตะวันตก 130 ม.

L ถนนคันคลองฝ่ังตะวันตกC L ถนนคันคลองฝั่งตะวันออกCL ถนนคันคลองฝั่งตะวันออกCL คลองระบายน้ําCL คลองระบายน้ําC

ถนน 2 ช่องจราจรถนน 2 ช่องจราจร

พ้ืนทีกั่นเขตเพ่ือขยายชอ่งจราจร
เป็น 4 ชอ่ง จราจรในอนาคต
พ้ืนทีกั่นเขตเพ่ือขยายชอ่งจราจร
เป็น 4 ชอ่ง จราจรในอนาคต

ถนน 2 ช่องจราจรถนน 2 ช่องจราจร10 ม.

ระดับนํ้าสูงสุดระดับนํ้าสูงสุด 1.5 ม.

ความกว้างก้นคลอง 85 ม. (Q=1,200 ลบ.ม./วินาที)

แนวกนัเขตก่อสร้างคลองระบายนํ้า  245 ม. (Q = 1,200  ลบ.ม./วินาที)

ระดับน้ําต่ําสุดระดับน้ําต่ําสุด

4 ม.



  
 
 

 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  เอกสารประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก -12- 

    (ข) อาคารจ่ายนํ้า : เป็นอาคารส่งนํ้าจากคลองระบายนํ้าหลากเข้าคลองส่งนํ้าเดิม 
จํานวน 18 แห่ง  

    (ค) สถานีสูบนํ้า : ก่อสร้างสถานีสูบนํ้าจํานวน 3 แห่ง  เพื่อสูบนํ้าจากคลอง
ระบายนํ้าเดิมเข้าไปยังคลองระบายน้ําหลากบางบาล–บางไทร ในกรณีที่น้ําท่วมไม่สามารถระบายนํ้าออกจากพ้ืนที่ได้ 

    (ง) สะพานรถยนต์ข้ามคลอง : ก่อสร้างสะพานตามแนวคลองระบายน้ําหลากที่
ตัดผ่านถนนเดิม จํานวน 11 แห่ง 

   3. งานป้องกันตล่ิงบริเวณท้ายประตูระบายนํ้าปลายคลองระบายน้ําหลาก : บริเวณ
อําเภอบางไทร เป็นจุดที่แม่น้ําน้อยไหลมาบรรจบกับแม่น้ําเจ้าพระยา ความยาว 2.63 กม. 

   4. ปรับปรุงคันกั้นนํ้าโดยรอบพื้นที่โครงการพร้อมอาคารประกอบความยาว 53.25 กม. : 
เป็นคันคลองส่งนํ้าและคันกั้นนํ้าเดิมเป็นแนวป้องกันนํ้าจากแม่น้ําเจ้าพระยาและแม่น้ําน้อยที่ไหลเข้าพื้นที่ แต่ไม่สามารถ
ป้องกันได้ในกรณีน้ําหลากมีปริมาณมาก  

  (2) ผลประโยชน์โครงการ   

   1. เป็นองค์ประกอบในการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา โดยสามารถลดพื้นที่น้ํา
ท่วมในเหตุการณ์ปี พ.ศ. 2549 2550 2553 และ 2554 ได้ 0.884 0.563 0.723 และ 0.841 ล้านไร่ 

   2. เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าของแม่น้ําเจ้าพระยาช่วงบริเวณที่แม่น้ํา
เจ้าพระยาไหลผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นช่วงที่มีลักษณะเป็นคอขวด และริมสองฝ่ังแม่น้ําเป็นชุมชนเมือง และ
เป็นที่ตั้งโบราณสถานที่สําคัญไม่สามารถขยายหรือปรับปรุงลําน้ําเดิมได้ 

   3. เพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานเดิม  

   4. มีน้ําใช้เพื่อการอุปโภค–บริโภค ครอบคลุมพื้นที่ 48 ตําบล 3 เทศบาล 362 หมู่บ้าน 

   5. สามารถใช้คลองระบายนํ้าหลากบางบาล–บางไทร เป็นเส้นทางการเดินเรือจาก
อําเภอบางไทรถึงอําเภอบางบาลโดยไม่ต้องผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากเดิม  36.38  กม.  เพียง 22.35 กม. 

   6. ใช้คันคลองเป็นถนนเส้นทางคมนาคมเช่ือมโยงระหว่างอําเภอบางบาลและอําเภอบางไทร 

  (3) ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 

   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ ณ อัตราคิดลด  ร้อยละ 12 ราคาคงที่  
ปี พ.ศ.2555 และใช้ระยะเวลาวิเคราะห์โครงการ 50 ปี   

    ค่าลงทุนกอ่สร้างโครงการ วงเงนิ     13,747.614 ล้านบาท 

    อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) ร้อยละ       22.556 

    อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio)         2.305 

    ผลตอบแทนปัจจุบันสุทธิ (NPV)    13,604.920 ล้านบาท 

  



  
 
 

 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  เอกสารประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก -13- 

  (4) แนวทางการบริหารจัดการนํ้าหลากโครงการคลองระบายนํ้าหลากบางบาล–บางไทร 

   1. เกณฑ์การบรหิารจัดการน้ําโครงการคลองระบายน้ําหลาก (ปากคลอง) 

    (ก) ในกรณีที่ปริมาณนํ้าที่ อ.ป่าโมก ไม่เกิน  2,000 ลบ.ม./วินาทีให้ระบายน้ําผ่าน
เขื่อนพระนครศรีอยุธยาไม่เกิน  800 ลบ.ม./วินาที ที่เหลือระบายเข้าคลองบางหลวง คลองบางบาล และคลองระบายนํ้า
หลากบางบาล–บางไทรตามความเหมาะสม 

    (ข) หากปริมาณนํ้าไม่ เกิน  2 ,500 ลบ .ม . /วินาที ให้ระบายน้ํ า ผ่านเขื่ อน
พระนครศรีอยุธยาไม่เกิน 800 ลบ.ม./วินาที ระบายเข้าคลองระบายน้ําหลากบางบาล–บางไทร 1,200 ลบ.ม./วินาที  
ที่เหลือระบายเข้าคลองบางหลวงและคลองบางบาลตามความเหมาะสม 

    ทั้งน้ีในการบริหารจัดการน้ําตาม ข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ต้องควบคุมปริมาณนํ้า
ทางด้านแม่น้ําป่าสักไว้ที่ 300 ลบ.ม./วินาทีโดยปรับปริมาณนํ้าในแม่น้ําป่าสักไหลลงแม่น้ําเจ้าพระยาตามความ
เหมาะสมให้ควบคุมปริมาณนํ้าที่อําเภอบางไทรไม่เกิน 3,000 ลบ.ม./วินาที  

   2. เกณฑ์การบรหิารจัดการน้ําโครงการคลองระบายน้ําหลาก (ปลายคลอง) 

    ปตร.ปลายคลองระบายนํ้าหลาก ต.สนามชัย อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 
ควบคุมระดับน้ําเหนือ ปตร. ไม่เกินระดับ +4.5 ม.รทก. ความจุเก็บกักหน้าปตร. 14.29  ล้าน ลบ.ม. ระบายนํ้า 1,200 
ลบ.ม./วินาที ระยะเวลาการเดินทางของนํ้าจาก ปากคลอง ถึง ปตร.ปลายคลอง ประมาณ 6 ชั่วโมง 

 2) โครงการคลองระบายน้ําหลากฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา 

  โครงการคลองระบายน้ําหลากฝ่ังตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา เป็นการขุดคลองระบายน้ําสายใหม่ 
โดยผันนํ้าจากแม่น้ําปิงที่อําเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกําแพงเพชร และระบายลงสู่แม่น้ําแม่กลองบริเวณเหนือเขื่อน 
แม่กลอง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี โดยผ่านพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี  
ชัยนาท  สุพรรณบุรี และกาญจนบุรี (รูปที่ 8)   

  (1) องค์ประกอบโครงการ 

   1. งานขุดคลองระบายน้ําหลากขาณุวรลักษบุรี–ท่าม่วง : ความยาว 287.53 กม.
ช่วงแรกจากแม่น้ําปิงที่ อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กําแพงเพชร ถึง ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ความยาว 63 กม. 
ความสามารถระบายนํ้าสูงสุด  800 ลบ.ม./วินาที ช่วงที่สองจากต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ ถึงแม่น้ําแม่กลอง
บริเวณเหนือเขื่อนแม่กลอง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ความยาว 225 กม. ความสามารถระบายนํ้าสูงสุด 1,000 ลบ.ม./
วินาที พร้อมก่อสร้างถนนบนคันคลองทั้ง 2 ฝ่ัง 2 ช่องจราจรไป–กลับ รวมความกว้างเขตคลองช่วงแรกและช่วงที่ 2 
เท่ากับ 205 และ 225 เมตร ตามลําดับ ดังแสดงในรูปที่ 9 

   2. งานขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายนํ้าของแม่น้ําแม่กลอง : เป็นการขุดลอก
แม่น้ําแม่กลองในเขตแม่น้ําเดิมจากอําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี จนถึงอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะทาง
ประมาณ 34 กม. 

  



  
 
 

 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  เอกสารประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก -14- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 8  แสดงแนวคลองระบายนํ้าหลากฝั่งตะวันตกของแม่นํ้าเจ้าพระยา พร้อมอาคารประกอบหลัก 



  
 
 

 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  เอกสารประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก -15- 

 
รูปที่ 9  แสดงรูปตัดขวางคลองระบายน้ําหลากขาณุวรลักษบุรี-ท่าม่วง 

   3. งานก่อสร้างอาคารบังคับนํ้า : จํานวน 7 แห่ง  

อาคาร ตําแหน่งทีต่ั้ง ลักษณะอาคาร วัตถุประสงค์/หนา้ท่ีของอาคาร 
1. ปตร.แม่นํ้าปิง   บริเวณช่องลัดปดิกัน้แม่นํ้า เป็นบานระบายตรง กวา้ง 12.50 ม. ควบคุมปรมิาณน้าํในแม่นํ้าปิงท่ีจะไหลไป 
   (พร้อมบันไดปลา)   ปิง ท่ี อ. ขาณวุรลกัษบุรี   สูง 9.50 ม. จํานวน 8 ช่อง ความกวา้ง สมทบแม่นํ้าน่าน รวมเป็นแม่นํ้าเจ้าพระยาท่ี  
  จ.กําแพงเพชร รวม 122 ม. ระบายน้ําไดสู้งสดุ จ.นครสวรรค์ และทําหน้าท่ีทดนํ้าเข้า 
    2,600 ลบ.ม./วินาที  คลองระบายน้าํหลาก 
2. ปตร.ปากคลอง กม.0+850 ต.แมล่าด  เป็นบานระบายตรง กวา้ง 12.50 ม. ควบคุมและบริหารจัดการนํ้าจากแมนํ้่า 
   ระบายน้าํหลาก อ.คลองขลงุ จ.กําแพงเพชร สูง 9.50 ม. จํานวน 4 ช่อง ความกวา้ง ปิงท่ีจะไหลเข้าคลองระบายนํ้าหลาก 
   (พร้อมบันไดปลา)    รวม 62 ม. ระบายน้ําได้สูงสุด   
   1,300 ลบ.ม./วินาที    
3. ปตร.กลางคลอง กม.63+000 ต.วงัเมือง  เป็นบานระบายตรง กวา้ง 12.50 ม. ควบคุมและบริหารจัดการนํ้าในคลอง 
   ระบายน้าํหลาก 1 อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์ สูง 9.50 ม. จํานวน 4 ช่อง ความกวา้ง ระบายน้ําหลาก รว่มกับแม่นํ้าสะแกกรัง  
   (พร้อมบันไดปลา)    รวม 62 ม. ระบายนํ้าได้สงูสดุ (คลองวังม้า) 
      1,300  ลบ.ม./วินาที   
4. ปตร.กลางคลอง กม.119+000 ต.สะพานหิน  เป็นบานระบายตรง กวา้ง 12.50 ม. ควบคุมและบริหารจัดการนํ้าในคลอง 
   ระบายน้าํหลาก 2 อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท สูง 9.50 ม. จํานวน 4 ช่อง ความกวา้ง ระบายน้ําหลาก  
   (พร้อมบันไดปลา)    รวม 62 ม. ระบายนํ้าได้สงูสดุ  
      1,300  ลบ.ม./วินาที    
5. ปตร.กลางคลอง กม.173+000 ต.ทัพหลวง  เป็นบานระบายตรง กวา้ง 12.50 ม. ควบคุมและบริหารจัดการนํ้าในคลอง 
   ระบายน้าํหลาก 3 อ.หนองหญา้ไซ  สูง 9.50 ม. จํานวน 4 ช่อง ความกวา้ง ระบายน้ําหลากรว่มกับแม่นํ้ากระเสยีว  
   (พร้อมบันไดปลา)   จ.สุพรรณบุร ี รวม 62 ม. ระบายนํ้าได้สงูสดุ  
     1,300  ลบ.ม./วินาที  
6. ปตร.กลางคลอง กม.232+865 ต.หนองประดู่  เป็นบานระบายตรง กวา้ง 12.50 ม. ควบคุมและบริหารจัดการนํ้าในคลอง 
   ระบายน้าํหลาก 4 อ.เลาขวัญ  สูง 9.50 ม. จํานวน 4 ช่อง ความกวา้ง ระบายน้ําหลาก  
   (พร้อมบันไดปลา) จ.กาญจนบุร ี รวม 62 ม. ระบายนํ้าได้สงูสดุ  
     1,300  ลบ.ม./วินาที   
7. ปตร.ปลายคลอง กม.285+160   เป็นบานระบายตรง กวา้ง 12.50 ม. ควบคุมและบริหารจัดการนํ้าในคลอง 
   ระบายน้าํหลาก ต.ท่าล้อ  อ.ท่ามว่ง  สูง 9.50 ม. จํานวน 3 ช่อง ความกวา้ง ระบายน้ําหลากกอ่นระบายน้ําลงแม่นํ้า  
   (พร้อมบันไดปลา) จ.กาญจนบุร ี รวม 47 ม. ระบายนํ้าได้สงูสุด แม่กลอง 
     1,300  ลบ.ม./วินาที   



  
 
 

 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  เอกสารประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก -16- 

   4. งานก่อสร้างประตูระบายนํ้าปิดกั้นลํานํ้าเดิมที่คลองระบายนํ้าหลากตัดผ่าน : จํานวน  
2 แห่ง  

อาคาร ตําแหน่งทีต่ั้ง ลักษณะอาคาร วัตถุประสงค์/หนา้ท่ีของอาคาร 
1.  ปตร.แม่นํ้าสะแกกรัง กม.61+930 ต.วงัเมือง  เป็นบานระบายตรง กวา้ง 12.50 ม. ควบคุมและบริหารจัดการนํ้าในแม่นํ้า 
     อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ สูง 9.50 ม. จํานวน 3 ช่อง ความกวา้ง สะแกกรงั (คลองวงัม้า)ท่ีจะไหลไปลง 
  รวม 42.50 ม. ระบายน้ําได้สูงสุด แม่นํ้าเจ้าพระยา 
   900 ลบ.ม./วินาที   
2. ปตร.ปากคลอง กม.285+935  ต.ท่าล้อ  เป็นบานระบายตรง กวา้ง 6.00 ม. ส่งนํ้าเขา้คลองสง่นํ้าท่าลอ้–อู่ทอง (เดิม) 
    สง่น้ําท่าล้อ–อู่ทอง   อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุร ี สูง 6.00 ม. จํานวน 2 ช่อง ความกวา้ง  
  รวม 13.20 ม.ระบายน้ําได้สูงสุด  
   50 ลบ.ม./วินาที    

   5. งานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามคลองระบายนํ้าหลากขาณุวรลักษบุรี–ท่าม่วง ที่ตัดผ่าน
ถนนเดิม จํานวน 87 แห่ง 

   6. งานก่อสร้างสะพานรถไฟข้ามคลองระบายน้ําหลากขาณุวรลักษบุรี–ท่าม่วง : 
เน่ืองจากแนวคลองระบายน้ําหลากที่ อ.ท่าม่วง  จ.กาญจนบุรี จํานวน 1 แห่ง 

   7. งานก่อสร้างทางเชื่อมถนนบนคันคลอง จํานวน 200 แห่ง 

   8. งานก่อสร้างอาคารรับน้ําเข้าคลองระบายนํ้าหลาก : เป็นท่อลอดคันคลองหรือสะพาน
รับน้ําจากคลองธรรมชาติฝ่ังตะวันตกของคลองระบายนํ้าหลาก จํานวน 22 แห่ง 

   9. งานก่อสร้างอาคารจ่ายน้ําข้างคลองระบายน้ําหลาก : เป็นอาคารส่งนํ้าลงลํานํ้าเดิม 
และส่งน้ําเข้าพื้นที่การเกษตร จํานวน 84 แห่ง 

   10. งานก่อสร้างอาคารท่อลอดคลองระบายนํ้าหลาก : มีลักษณะอาคารเป็นท่อลอดคลอง
ระบายนํ้าหลาก จํานวน 45 แห่ง 

   11. อาคารรับน้ําเข้าคลองร่วมกับท่อลอดคลองระบายนํ้าหลาก 10 แห่ง 

  (2) ผลประโยชน์โครงการ   

   1. บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์จนถึงอ่าวไทย โดย
สามารถลดพื้นที่น้ําท่วมในเหตุการณ์ปี พ.ศ. 2549 2550 2553 และ 2554 ได้ 1.881 0.890 1.537 และ 1.737   
ล้านไร่ 

   2. เป็นแหล่งนํ้าต้นทุนเพื่อการเกษตร ประกอบด้วย 

    (ก) แหล่งนํ้าเสริมให้กับโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่และโครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษากระเสียวในช่วงฤดูฝน 

    (ข) แหล่งนํ้าต้นทุนช่วงฤดูฝน  สําหรับพื้นที่รับประโยชน์เปิดใหม่ตามแนวคลอง
ระบายน้ําหลาก จํานวน 557,308 ไร่ และสรุปจําแนกรายจังหวัดได้ดังนี้ 

  



  
 
 

 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  เอกสารประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก -17- 

ลําดบั
ที่ 

จังหวัด อําเภอ 
พื้นท่ีรับประโยชน์ 

(ไร่) 

1 กําแพงเพชร ขาณุวรลักษบุรี  คลองขลุง 101,337 

2 นครสวรรค์ บรรพตพิสัย  ลาดยาว 28,114 

3 อุทัยธานี หนองขาหย่าง  เมืองอุทัยธานี  หนองฉาง   60,321 

4 ชัยนาท วัดสิงห์  หนองมะโมง  หันคา  เนินขาม 178,374 

5 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช  หนองหญ้าไซ  ดอนเจดีย์  สามชุก  เมืองสุพรรณบุรี  อู่ทอง 132,986 

6 กาญจนบุรี เลาขวัญ  ห้วยกระเจา  พนมทวน  ท่าม่วง 56,175 

รวมพื้นท่ีทั้งหมด 557,308 

   3. เป็นแหล่งนํ้าต้นทุนเพื่อการอุปโภค–บริโภค ครอบคลุมพื้นที่ภายในรัศมี 2 กิโลเมตร 
จากคลองระบายนํ้าหลาก ประกอบด้วยพื้นที่ 42 ตําบล 4 เทศบาล 115 หมู่บ้าน จะมีน้ําใช้ตลอดปีโดยไม่ขาดแคลน 

   4. การผันนํ้ามาช่วยโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่และโครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษากระเสียวในช่วงฤดูฝน ทําให้สามารถเก็บกักนํ้าในเขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนกระเสียว
ได้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการมีปริมาณน้ําต้นทุนที่จะปล่อยลงมาช่วยผลักดันการรุกลํ้าของน้ําเค็ม และกิจกรรม
การใช้น้ําอื่นในช่วงฤดูแล้ง 

   5. ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมระดับภูมิภาคเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือ–ภาคตะวันตก–
ภาคใต้ 

  (3) ความเหมาะสมด้านเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น 

   ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐศาสตร์ ณ อัตราคิดลด  ร้อยละ 12 ราคาคงที่ 
ปี พ.ศ.2555  และใช้ระยะเวลาวิเคราะห์ 50 ปี 

    ค่าลงทุนก่อสร้างโครงการ วงเงิน     53,908.224 ล้านบาท 

    อัตราผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ (EIRR) ร้อยละ    15.677  

    อัตราส่วนผลประโยชน์ต่อต้นทุน (B/C Ratio)      1.375 

    ผลตอบแทนปัจจุบันสุทธิ (NPV)    14,789.534  ล้านบาท 

  (4) แนวทางการบริหารจัดการนํ้าหลากโครงการคลองระบายนํ้าหลากขาณุวรลักษบุรี-ท่าม่วง 

   1. เกณฑ์การบริหารจัดการนํ้าโครงการคลองระบายนํ้าหลาก (ปากคลอง) 

    (ก) กรณีที่ 1 ไม่มีโครงการคลองระบายน้ําหลากฝั่งตะวันออกของแม่นํ้า
เจ้าพระยา 

     - กรณียอมให้ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาสูงสุดไม่เกิน 2,500 ลบ.ม./วินาที (กรณี
ขุดลอกแม่น้ําเจ้าพระยาและมีโครงการบางบาล-บางไทร) หรือ 2,000 ลบ.ม./วินาที (กรณีไม่มีการขุดลอกแม่น้ํา
เจ้าพระยาและไม่มีโครงการบางบาล-บางไทร)  

     - ส่งนํ้าเข้าระบบชลประทานเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสามารถกระจายน้ําได้ 
860 ลบ.ม./วินาที  



  
 
 

 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  เอกสารประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก -18- 

     - ให้มีการติดตามและเฝ้าระวังปริมาณน้ําที่สถานีวัดนํ้าระดับนํ้า อ.เมือง  
จ.นครสวรรค์ (C. 2) ที่แม่น้ําน่านสถานีที่ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ (N. 67)  และแม่น้ํายมที่สถานีวัดระดับนํ้า อ.โพทะเล  
จ.พิจิตร (Y.5) สําหรับแม่น้ําปิงก่อนถึงจุดปล่อยนํ้าเข้า ปตร. คลองขาณุวรลักษณ์ – ท่าม่วง ที่สถานีวัดระดับนํ้าที่  
อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร (P.15) รวมปริมาณนํ้าแล้วไม่เกิน 3,000 ลบ.ม./วินาที 

     - หากปริมาณน้ํารวมที่สถานีวัดระดับนํ้าที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ (C.2) 
มากกว่า 3,000 ลบ.ม./วินาที เริ่มเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ 

     - ติดตามเฝ้าระวังแม่น้ําสะแกกรัง ที่สถานีด้านเหนือคลองระบายนํ้าหลาก 
ปริมาณนํ้า มากกว่า 200 ลบ.ม./วินาที 

     - เม่ือปริมาณนํ้าที่ C.2 มากกว่า 3,000 ลบ.ม./วินาที และแม่น้ําปิง ปริมาณ
น้ํามากกว่า 600 ลบ.ม./วินาที เริ่มระบายน้ําหลากเข้าคลองขาณุ-ท่าม่วง 

     - กรณีที่ปริมาณน้ําที่ C.2 รวมกับแม่น้ําสะแกกรังมากกว่า 3,500 ลบ.ม./
วินาที ให้ตัดยอดน้ําจากแม่น้ําสะแกกรังเข้าคลองคลองระบายนํ้าหลากตามความเหมาะสม 

     ทั้งน้ีควบคุมปริมาณนํ้าที่ ปตร.กลางคลอง 1 (คลองวังม้า) ไม่ให้เกิน 1,000 
ลบ.ม./วินาที  

    (ข) กรณีที่ 2 มีโครงการคลองระบายนํ้าหลากฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าเจ้าพระยา 

     - ปริมาณนํ้าที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลบ.ม./วินาที (กรณีขุดลอกแม่น้ํา
เจ้าพระยาและมีโครงการบางบาล-บางไทร) หรือ 2,000 ลบ.ม./วินาที (กรณีไม่มีการขุดลอกแม่น้ําเจ้าพระยาและมี
โครงการบางบาล-บางไทร)  

     - ส่งนํ้าเข้าระบบชลประทานเหนือเขื่อนเจ้าพระยาสามารถกระจายน้ําได้ 
860 ลบ.ม./วินาที  

     - เฝ้าระวังแม่น้ําเจ้าพระยาที่ C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ แม่น้ําน่านที่ N.67 
อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และแม่น้ํายม Y.5 อ.โพทะเล จ.พิจิตร และแม่น้ําปิงที่ P.15 อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 

     - ปริมาณนํ้าที่ C.2 มากกว่า 3,500 ลบ.ม./วินาที เริ่มเฝ้าระวังและ
ประชาสัมพันธ์ 

     - ติดตามเฝ้าระวังแม่น้ําสะแกกรัง ที่สถานีด้านเหนือคลองระบายนํ้าหลาก 
ปริมาณนํ้า มากกว่า 200 ลบ.ม./วินาที 

     - เม่ือปริมาณนํ้าที่ C.2 มากกว่า 3,500 ลบ.ม./วินาที และแม่น้ําปิง ปริมาณ
น้ํามากกว่า 600 ลบ.ม./วินาที เริ่มระบายน้ําหลากเข้าคลองขาณุ-ท่าม่วง 

     - กรณีที่ปริมาณน้ําที่ C.2 รวมกับแม่น้ําสะแกกรังมากกว่า 4,000 ลบ.ม./
วินาที ให้ตัดยอดน้ําจากแม่น้ําสะแกกรังเข้าคลองคลองระบายนํ้าหลากตามความเหมาะสม 

     ทั้งน้ีควบคุมปริมาณนํ้าที่ ปตร.กลางคลอง 1 (คลองวังม้า) ไม่ให้เกิน 1,000 
ลบ.ม./วินาที  

  



  
 
 

 

 

โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  เอกสารประกอบการประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก -19- 

    (ค) เกณฑ์การบริหารจัดการนํ้าโครงการคลองระบายนํ้าหลาก (ปลายคลอง) 

     - ศักยภาพของระบบโครงการชลประทานแม่กลองใหญ่ไม่เกิน 400 ลบ.ม./
วินาที  

     - ต้องควบคุมรักษาระดับนํ้าเหนือเขื่อนแม่กลองไม่เกินระดับเก็บกัก 
+22.60 ม.รทก. (สูงสุดระดับ +22.80 ม.รทก.) และควบคุมปริมาณนํ้าที่ระบายท้ายเขื่อนไม่ให้เกิน 1,000 ลบ.ม./
วินาที 

     - เฝ้าระวังที่ K.35 แม่น้ําแควใหญ่ และ K.37 แม่น้ําแควน้อย และ ปตร. 
กลางคลอง 4 (อู่ทอง) 

     - เฝ้าระวังลําภาชีและลําตะเพินไหลมารวม 

     - กรณีที่ต้องระบายน้ําหลากจากคลองขาณุวรลักษบุรี-ท่าม่วง ลงหน้าเขื่อน
แม่กลอง ให้ลดปริมาณนํ้าที่ระบายมาจากเขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ ให้สอดคล้องกัน แล้วถ้าต้องระบาย
น้ําท้ายเขื่อนเกิน 1,000 ลบ.ม./วินาที จะทําการลดปริมาณนํ้าที่มาจากคลองระบายนํ้าหลากขาณุลักษบุรี – ท่าม่วง ลง
ให้สอดคล้องกัน และจะปิดปริมาณนํ้าจากคลองระบายน้ําหลากขาณุวรลักษณ์ – ท่าม่วง เม่ือระบายน้ําท้ายเขื่อนแม่
กลอง 1,400 ลบ.ม./วินาทีจะต้องเฝ้าระวังและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนด้านท้ายนํ้าได้ทราบล่วงหน้า 

    (ง) เกณฑ์การบริหารจัดการนํ้าโครงการคลองระบายนํ้าหลาก (กลางคลอง) 
     - ปตร. ปากคลอง (กม.0+000) ต.แม่ลาด อ.คลองขลุง จ.กําแพงเพชร 
ควบคุมระดับน้ําเหนือ ปตร. ไม่เกินระดับ +49.9 ม.รทก. ระบายนํ้า 800 ลบ.ม./วินาที 
     - ปตร.กลางคลอง 1 (กม.63+000) ต.วังเมือง อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 
ควบคุมระดับน้ําเหนือ ปตร. ไม่เกินระดับ +45.9 ม.รทก. ความจุเก็บกกัหน้าปตร. 42.19 ล้าน ลบ.ม. ระบายนํ้า 1,000 
ลบ.ม./วินาที ระยะเวลาการเดินทางของนํ้าจาก ปตร.ปากคลอง ถึง ปตร.กลางคลอง 1 ประมาณ 17 ชั่วโมง 
     - ปตร.กลางคลอง 2 (กม.119+000) ต.สะพานหิน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท 
ควบคุมระดับน้ําเหนือ ปตร. ไม่เกินระดับ +42.0 ม.รทก. ความจุเก็บกักหน้าปตร. 45.66 ล้าน ลบ.ม. ระบายนํ้า 1,000 
ลบ.ม./วินาที ระยะเวลาการเดินทางของนํ้าจาก ปตร.กลางคลอง 1 ถึง ปตร.กลางคลอง 2 ประมาณ 15 ชั่วโมง 
     - ปตร.กลางคลอง 3 (กม.173+000) ต.ทัพหลวง อ.หนองหญ้าไซ  
จ.สุพรรณบุรี ควบคุมระดับนํ้าเหนือ ปตร. ไม่เกินระดับ +37.5 ม.รทก. ความจุเก็บกักหน้าปตร. 37.07 ล้าน ลบ.ม. 
ระบายนํ้า 1,000 ลบ.ม./วินาที ระยะเวลาการเดินทางของนํ้าจาก ปตร.กลางคลอง 2 ถึง ปตร.กลางคลอง 3 ประมาณ 
12.50 ชั่วโมง 
     - ปตร.กลางคลอง 4 (กม.232+865) ต.หนองประดู่ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 
ควบคุมระดับน้ําเหนือ ปตร. ไม่เกินระดับ +32.3 ม.รทก. ความจุเก็บกักหน้าปตร. 47.67 ล้าน ลบ.ม. ระบายนํ้า 1,000 
ลบ.ม./วินาที ระยะเวลาการเดินทางของนํ้าจาก ปตร.กลางคลอง 3 ถึง ปตร.กลางคลอง 4 ประมาณ 16 ชั่วโมง 
     - ปตร.ปลายคลอง (กม.285+160) ต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ควบคุม
ระดับนํ้าเหนือ ปตร. ไม่เกินระดับ +28.6 ม.รทก. ความจุเก็บกักหน้าปตร. 42.82 ล้าน ลบ.ม. ระบายนํ้า 1,000 
ลบ.ม./วินาที ระยะเวลาการเดินทางของนํ้าจาก ปตร.กลางคลอง 4 ถึง ปตร.ปลายคลอง ประมาณ 14.50 ชั่วโมง 
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การบริหารจัดการน้ําพ้ืนที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก -20- 

4.2 ผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ ได้ดําเนินการตามกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โดยขั้นตอนและแนวทางการศึกษาได้ดําเนินการตามกรอบการศึกษาที่กําหนดไว้ใน แนวทางการจัดทํารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (กันยายน, 2551)  และแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนและการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมทาง
สังคมในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (สิงหาคม, 2549) ได้ทําการศึกษาทบทวนลักษณะรายละเอียดโครงการจากรายงานการศึกษาและเอกสาร
ต่างๆ การรวบรวม/ศึกษาทบทวนข้อมูลพื้นฐาน ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีประเด็นการศึกษา
ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการครอบคลุม 4 ประเภท ได้แก่ ทรัพยากร
ทางด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต รวมทั้งการ
ประเมินผลกระทบด้านสังคม (Social Impact Assessment; SIA) และการกําหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIMP)  

4.3 การประเมินผลกระทบ การป้องกันแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบ 

 การประเมินผลกระทบ การป้องกันแก้ไข และมาตรการติดตามตรวจสอบโครงการคลองระบายนํ้าหลากฝ่ัง
ตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพระยา (ขาณุวรลักษบุรี-ท่าม่วง) และโครงการคลองระบายนํ้าบางบาล-บางไทร จะแสดงใน
ตารางที่ 4-1 และตารางที่ 4-2 
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5. ผลการดําเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม  

 การประชาสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ดําเนินงานให้สอดคล้องกับระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2550 ในมาตราที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนได้รับข้อมูล คําช้ีแจงและเหตุผลของโครงการ และมีส่วนร่วม
ตั้งแต่เริ่มงานและต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความเข้าใจและยอมรับ สนับสนุนและยินดีที่จะมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น และให้
ข้อแนะนําเพื่อสะท้อนสภาพปัญหาในพื้นที่และสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

5.1 กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม 
 1) การจัดต้ังสํานักงานสนาม จํานวน 3 แห่ง โดยแต่ละสํานักงานจะจัดให้มีบุคลากรประจําเพื่อ
ประสานสร้างโครงข่ายความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชนหรือบุคคลผู้เป็นที่เคารพเชื่อถือ 
และเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับโครงการอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาตําแหน่งที่ตั้งสํานักงานทั้ง 
3 แห่ง ตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย 
  (1) พื้นที่ที่ 1 (ตอนบน) : จัดตั้งที่โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาเขื่อนเจ้าพระยา ตําบลบางหลวง 
อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท ให้บริการในเขตจังหวัดกําแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท และสิงห์บุรี  
  (2) พื้นที่ที่ 2 (ตอนกลาง) : จัดตั้งที่โครงการชลประทานสุพรรณบุรี ตําบลโพธิ์พระยา  อําเภอเมือง 
จังหวัดสุพรรณบุรี ให้บริการในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา และกาญจนบุรี   
  (3) พื้นที่ที่ 3 (ตอนล่าง) : จัดตั้งที่โครงการชลประทานนครปฐม ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม ให้บริการในเขตจังหวัดนครปฐม ราชบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ 
นนทบุรี และปทุมธานี  
 2) การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ เพื่อแนะนําโครงการ และชี้แจงแนวทางการศึกษาของโครงการ 
พร้อมรับฟังปัญหา ข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานศึกษาโครงการ โดยดําเนินการจัดประชุม 
เม่ือวันที่ 11–14 ธันวาคม 2555 จํานวน 3 เวที จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 351 คน ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน
ระดับจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน  กลุ่มผู้ใช้น้ํา ภาคเอกชน/องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา 
ส่ือมวลชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการ ทั้งน้ีผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมทําแบบประเมินและ
เสนอความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาโครงการ ดังนี้ 
   แนวคิดการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําแม่น้ําเจ้าพระยา และปล่อยนํ้าท้ายเขื่อน
เจ้าพระยาด้วยปริมาณมากขึ้น โดยไม่ล้นคันกั้นนํ้าของแม่น้ําเจ้าพระยา เช่น การขุดลอกและปรับปรุงลํานํ้า การขุดคลอง
ระบายน้ําสายใหม่ บริเวณอําเภอบางบาล-บางไทร และการก่อสร้างกําแพงป้องกันน้ําท่วม ผู้ตอบแบบประเมินเห็นด้วย
กับแนวคิดร้อยละ 56.17 โดยมีข้อเสนอแนะได้แก่ ควรขุดลอกและปรับปรุงลํานํ้าเดิม ขุดคลองระบายสายใหม่ 
ก่อสร้างกําแพงป้องกันนํ้าท่วม ศึกษาผลกระทบและประโยชน์ในทุกๆ ด้าน และควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนา โครงการด้วย ทั้งน้ีมีผู้ไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 40.24 และผู้ตอบแบบประเมินไม่เห็นด้วยกับแนวคิดร้อยละ 3.59  
   แนวคิดการผันนํ้าส่วนเกินความจุของลํานํ้าแม่น้ําเจ้าพระยาจากบริเวณด้านเหนือเขื่อน
เจ้าพระยาผ่านพื้นที่ ฝ่ังตะวันตกไปออกสู่ทะเล ผู้ตอบแบบประเมินเห็นด้วยกับแนวคิดร้อยละ 56.17 โดยมี
ข้อเสนอแนะ ได้แก่  ควรผันน้ําส่วนเกินความจุของลํานํ้าเดิม ปรับปรุงและขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา 
สร้างแหล่งเก็บกักหรือทําพื้นที่แก้มลิง และควรศึกษาผลกระทบและประโยชน์ในทุกๆ ด้าน ทั้งน้ีมีผู้ไม่แสดงความ
คิดเห็นร้อยละ 37.85 และผู้ตอบแบบประเมินไม่เห็นด้วยกับแนวคิดร้อยละ 5.98  
   แนวคิดการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําแม่น้ําท่าจีน ผู้ตอบแบบประเมินเห็นด้วย
กับแนวคิดร้อยละ 64.94 โดยมีข้อเสนอแนะได้แก่ ควรปรับปรุงและขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา  
ขุดคลองลัดเดิม ผันนํ้าส่วนเกินความจุของลํานํ้าเดิม หาพื้นที่รองรับนํ้าและเก็บกักนํ้าไว้ใช้ในฤดูแล้ง และควรศึกษา
ผลกระทบและประโยชน์ในทุกๆ ด้าน ทั้งนี้มีผู้ตอบแบบประเมินไม่แสดงความคิดเห็นร้อยละ 35.06 
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 3) การจัดประชุมระดับพื้นที่โครงการ คร้ังที่ 1 เพื่อช้ีแจงแนวทางการศึกษาของโครงการพร้อมรับฟัง
ปัญหา ข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานศึกษาโครงการ โดยดําเนินการจัดประชุมในระหว่าง  
วันที่ 20–27 กุมภาพันธ์ 2556 จํานวน 10 เวที จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 764 คน ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นหน่วยงาน
ระดับจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นําชุมชน กลุ่มผู้ใช้น้ํา ภาคเอกชน/องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา 
ส่ือมวลชน และประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการดําเนินโครงการ   

 4) การจัดประชุมระดับพื้นที่โครงการ คร้ังที่ 2 เพื่อรายงานความก้าวหน้าของงานศึกษาจัดทําแผน
รวม และแนวทางการพัฒนาโครงการและข้อสรุปทางเลือกโครงการที่นําไปศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมการบริหารจัดการน้ําพื้นที่แม่น้ําเจ้าพระยาฝั่งตะวันตกพร้อมรับฟังปัญหา ข้อมูล ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานศึกษาโครงการ โดยดําเนินการจัดประชุมในระหว่างวันที่ 17- 25 มิถุนายน 2556 จํานวน 
12 เวที จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 743 คน ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้นําชุมชน ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการ
พัฒนาโครงการ หน่วยงานระดับ อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้ํา ภาคเอกชน/องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา ส่ือมวลชน และผู้สนใจโครงการ   

 5) การจัดประชุมระดับพื้นที่โครงการ คร้ังที่ 3 เพื่อนําเสนอร่างผลการศึกษาความเหมาะสมและการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) ร่างมาตรการป้องกันแก้ไขลดผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม ร่างมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ ของการพัฒนาโครงการฯ รวมทั้งองค์ประกอบโครงการ พร้อมรับฟังปัญหา ข้อมูล ความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานศึกษาโครงการ โดยดําเนินการจัดประชุมในระหว่างวันที่ 20-29 พฤษภาคม 2557 
จํานวน 9 เวที จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม 574 คน ผู้เข้าร่วมประชุมส่วนใหญ่เป็นผู้นําชุมชน ผู้ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากการพัฒนาโครงการ หน่วยงานระดับ อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่มผู้ใช้น้ํา ภาคเอกชน/องค์กรพัฒนาเอกชน 
สถาบันการศึกษา ส่ือมวลชน และผู้สนใจโครงการ   

 6) การจัดสื่อสัญจร เป็นการสื่อสารให้ประชาชนทราบถึงความก้าวหน้าการดําเนินโครงการศึกษา
ความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดําเนินการเมื่อวันอังคารที่ 25 มิถุนายน 2556 ณ สํานักชลประทานที่ 13 
อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี มีส่ือมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 35 คน โดยสามารถสรุปผลงานได้แก่ ส่ือส่ิงพิมพ์ 
(รายงานพิเศษ) ข่าว ภาพข่าว ส่ือออนไลน์ และส่ือโทรทัศน์ จํานวน 36 ผลงาน  

 7) การเข้าพบและปรึกษาหารือหน่วยงานภาครัฐ ผู้นําชุมชน และกลุ่ม/องค์กรในพื้นที่  เพื่อแนะนํา
โครงการ ปรึกษาหารือพร้อมทั้งรับฟังสภาพปัญหา ตลอดจนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการศึกษาโครงการ 
 สําหรับการปัจฉิมนิเทศโครงการ เป็นการนําเสนอภาพรวมทั้งหมดของผลการศึกษา เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้
แสดงความคิดเห็นเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปิดโครงการ เพื่อนําไปปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด 
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 1) ติดตามผลการประชุมปัจฉิมนิเทศได้ที่ ป้ายประกาศศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ และศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี 

  เว็บไซต์สํานักนายกรัฐมนตรี http://www.publicconsultation.opm.go.th 

  เว็บไซต์ http://oopm.rid.go.th/consultantjob/chaopraya 

 

 2) ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

  โครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการน้ําพื้นที่แม่น้ําเจ้าพระยา 
ฝ่ังตะวันตก  

 

    กลุ่มงานวางโครงการ 4 สํานักบริหารโครงการ 

    811  ถนนสามเสน  แขวงถนนนครไชยศรี  เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300  

    โทรศัพท์/โทรสาร 0–2243–6934   

    เว็บไซต์สํานักนายกรัฐมนตรี http://www.publicconsultation.opm.go.th 

    เว็บไซต์ http://oopm.rid.go.th/consultantjob/chaopraya 
 

บริษัทที่ปรึกษา สถานท่ี–เบอร์โทรติดต่อ หน้าที่ความรับผดิชอบ 

 1. บริษัทซิกม่า  ไฮโดร คอนซัลแตนท์  จํากัด 22/33  หมู่ 12  ซอยสุคนธสวัสดิ์  ถนนเกษตรนวมินทร์   ด้านบรหิารโครงการ  
      แขวงลาดพร้าว  เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ  10230 ด้านวิศวกรรม 
  โทรศัพท์ 0–2578–8230–4    ด้านการบรหิารจดัการน้าํ 
  โทรสาร 0–2578–8236     
 E–mail Address : sigmahydro@yahoo.com  

 2. บริษัทธารา คอนซัลแตนท์   จาํกัด      11–11/1  ซอยศรีสุข (ลาดพร้าว 34 ) ถนนลาดพร้าว   ด้านสิง่แวดล้อม 
  แขวงสามเสนนอก  เขตหว้ยขวาง  กรุงเทพฯ 10310 ด้านสงัคม 
  โทรศัพท์ 0–2938–2926-9 ด้านการประชาสมัพันธ ์
  โทรสาร 0–2938–2882 และการมีสว่นร่วม 
  E–mail Address : chophraya.dhara@gmail.com   

3. บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จํากัด    184  ซอยพุทธมณฑลสาย 2 ซอย 12 แขวงบางไผ ่ ด้านสิง่แวดล้อม 
 เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160  
 โทรศัพท์ 0–2805–6660–3  
 โทรสาร 0–2805–6660–3 ตอ่ 17    
 E–mail Address : asialabconsult@hotmail.com  

 

 

 


