
 
 

สารบัญ 

  หน้า 
ก าหนดการเดินทางโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน  ๑ 
ในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก 
รายชื่อสมาชกิวุฒสิภาที่เขา้ร่วมโครงการสมาชกิวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่  ๓ 
จังหวัดภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครนายก 

สรุปข้อมลูพื้นฐานทั่วไปและสภาพปัญหาจังหวัดนครนายก  ๕ 

ประเด็นด้านดินเปรี้ยว อุทกภัย และภัยแล้ง เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากิน ๑๙ 
 - ดนิเปรี้ยว ๒๑ 
 - โครงการศึกษาการทดลองการแก้ไขปญัหาดินเปรี้ยว จงัหวดันครนายก ๒๕ 
 - กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วธิีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ๒๗ 
   ในการปรับปรงุดนิหรือทีด่นิ หรือการอนรุักษด์ินและน้ าเปน็การเฉพาะราย พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 - พระราชบญัญตัิพัฒนาทีด่นิ พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒๙ 
 - ข้อมูลเบือ้งตน้โครงการอ่างเก็บน้ าคลองมะเดือ่ จังหวดันครนายก ๓๕ 
 - ข้อมูลเบือ้งตน้โครงการสรา้งอ่างเก็บน้ าบา้นนา ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย ๔๓ 
 - สรปุสาระส าคญัแผนการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ๔๙  

ประเด็นด้านระบบไฟฟ้า ประปา โครงขา่ยพ้ืนฐานไม่เพียงพอ ๕๙ 
 - โครงสร้างพ้ืนฐานไฟฟ้า ๖๑ 
 - โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓๐๕ ตอน รังสติ – วงแหวนรอบนอก ๖๕ 
   กรงุเทพมหานครด้านตะวนัออก จ. ปทมุธานี (สะพานกลับรถ ๒ แห่ง) 

ประเด็นด้านสังคม ๗๕ 
 - ข้อมูลทั่วไประดับจังหวดั ๗๗ 
 - ระบบแผนที่ผู้ประสบปญัหาทางสงัคม จังหวดันครนายก ๑๐๓ 

ภาคผนวก 
- สภานิตบิัญญตัแิห่งชาติพบประชาชน ครัง้ที่ ๑๖ ณ จังหวดันครนายก  ๑๑๑ 

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
- สรุปการเดินทางไปศึกษาดูงานดา้นการเกษตรและสหกรณ์ ณ จงัหวัดนครนายก ๑๑๕  

วันพุธที ่๑๐ กมุภาพันธ ์๒๕๕๙  
 

  



ก ำหนดกำรเดินทำง 
คณะกรรมกำรโครงกำรสมำชิกวุฒิสภำพบประชำชน 
ในพ้ืนที่จังหวัดภำคตะวันออก ณ จังหวัดนครนำยก 

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
********************* 

 

วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
เวลา ๐๗.๒๐ น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารสขุประพฤต ิ
เวลา ๐๗.๓๐ น. คณะออกเดินทางไปจังหวดันครนายก  โดยรถบัสส านกังานเลขาธิการวฒุิสภา 
  รับประทานอาหารเช้าบนรถบัส (ใช้เส้นทางถนนหมายเลข ๓๔๖/ถนน 
  หมายเลข ๓๐๕ เข้าสู่ปทุมธานี/นครนายก ใช้เวลาเดนิทาง ประมาณ 
  ๑ ชั่วโมง ๔๐ นาที เผื่อเวลาธุรการ ประมาณ ๒๐ นาท ีรวมใช้เวลา
  ประมาณ ๒ ชัว่โมง) 
เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะเดินทำงถึงศำลำกลำงจังหวัดนครนำยก อ ำเภอเมืองนครนำยก  
  จังหวัดนครนำยก และเข้าสู่ห้องประชมุขนุด่าน โดยมลี าดับ ดงันี้ 
  - พิธีกรกล่าวล าดับขัน้ตอนพิธีการ และเชิญผูว้่าราชการจังหวัดนครนายก
    หรือผู้แทน กล่าวต้อนรบั 
  - นำยณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผูว้่ำรำชกำรจังหวัดนครนำยก กล่าวต้อนรบั 
  - นำยชำญวิทย์ ผลชีวิน สมำชิกวุฒิสภำ ผู้ด ำเนินรำยกำร   
      แนะน าสมาชิกวุฒิสภาผูเ้ขา้ร่วมโครงการฯ 
  - พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร รองประธำนกรรมกำร คนที่หน่ึง  
    (หัวหน้ำคณะ) กล่าวถึงวตัถุประสงค์ของโครงการฯ 
    บทบาท หนา้ที่และอ านาจของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนญูฯ 
  - คณะพบปะผูว้่าราชการจังหวดัหรือผู้แทน หัวหนา้ส่วนราชการของ
    จังหวดันครนายก ผูบ้รหิารองคก์ารบริหารสว่นจังหวดันครนายก  
   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวดันครนายก ผู้น าท้องถิ่น 
    ผู้น าท้องที ่ผู้น าชุมชน และประชาชน จ านวน ๑๐๐ คน โดยม ี
   วัตถุประสงค ์ดงันี ้  
   ๑. เพ่ือให้จังหวัดและส่วนรำชกำรน ำเสนอข้อมูลต่อวุฒิสภำในประเด็น  
    กำรขับเคลือ่นยุทธศำสตร์ชำติและแผนกำรปฏิรูปประเทศ 
    ของจังหวัดไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำแก้ไขปัญหำควำมยำกจน
    ลดควำมเหลื่อมล้ ำ และปัญหำต่ำง ๆ ในระดับจังหวัด อ ำเภอ  
    ท้องที่ และท้องถิ่นที่ประชำชนได้รับประโยชน์ ที่เป็นรูปธรรม 
    โดยตรง (ระบุแผนงำนโครงกำร กำรปฏิบัติ หน่วยงำนที่ 
    รับผิดชอบ ฯลฯ ทีช่ัดเจน) 
 

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พ.ย. ๖๒ 
 



   ๒. แบ่งกลุ่มเพ่ือรับฟังประเด็นปัญหำ/ข้อร้องเรียน/ควำมเดือดร้อน
    ของประชำชน ได้แก่ 
       ๒.๑ ประเด็นด้ำนดินเปรี้ยว อุทกภัย และภัยแล้ง  
         เกษตรกรไม่มีที่ดินท ำกนิ    
        ๒.๒ ประเด็นด้ำนระบบไฟฟ้ำ ประปำ โครงข่ำยพื้นฐำน 
          ไม่เพียงพอ 
       ๒.๓ ประเด็นด้ำนสังคม 
  - พลเอก วรพงษ์ สง่ำเนตร รองประธำนกรรมกำร คนที่หน่ึง  
    (หัวหน้ำคณะ) กล่าวขอบคุณ และถา่ยภาพร่วมกัน 
เวลา ๑๒.๐๐ น. คณะรบัประทานอาหารรว่มกับส่วนราชการ และประชาชน  
  จ านวน ๑๐๐ คน ณ ศาลากลางจังหวดันครนายก 
เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะออกเดนิทางไปศึกษาดงูานยัง ชุมชนท่องเทีย่ว OTOP นวัตวิถ ี
  บ้ำนคีรีวัน หมู่ที่ ๑ ต ำบลศรีนำวำ อ ำเภอเมืองนครนำยก (ใช้เส้นทาง
  ถนนหมายเลข ๓๒๓๙  ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ ๓๐ นาท)ี 
เวลา ๑๓.๓๐ น.  คณะเดินทางถงึชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวตัวิถีบา้นครีวีัน  
  (ใช้เวลาประมาณ ๑ ชัว่โมง) 
เวลา ๑๔.๓๐ น.  คณะออกเดนิทางไปศึกษาดงูานยัง โครงกำรศึกษำทดลองกำรแก้ไข
  ปัญหำดินเปรีย้วอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริในทีด่ินมูลนิธิชัยพัฒนำ  
  หมู่ท่ี ๑ ต ำบลบ้ำนพริก อ ำเภอบ้ำนนำ จังหวัดนครนำยก  (ใช้เส้นทาง
  หลวงแผนดินหมายเลข ๓๐๔๙ และถนนหมายเลข ๓๓ ใช้เวลาเดินทาง 
  ประมาณ ๔๐ นาท)ี 
เวลา ๑๕.๑๐ น.  คณะเดินทางถึงโครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอันเนื่องมาจาก
  พระราชด าริในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา (ใช้เวลาประมาณ ๑ ชั่วโมง) 
เวลา ๑๖.๑๐ น.  คณะออกเดินทางโครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 
  อันเนื่องมาจากพระราชด าริในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา หมู่ที่ ๑ ต าบลบ้านพริก  
  อ าเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก  กลับสู่อาคารสุขประพฤติ  
  (ใช้เส้นทางถนนหมายเลข ๓๐๕ ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ ๑ ชั่งโมง 
  ๔๐ นาที เผื่อเวลาธุรการ ประมาณ ๒๐ นาที รวมใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง) 
เวลา ๑๘.๑๐ น. เดินทางถึงอาคารสุขประพฤติ โดยสวัสดิภาพ   

***************************** 

หมำยเหตุ   : ๑. การแต่งกายของคณะเดนิทาง เสื้อเชิต๊หรือเสื้อโปโลสีสุภาพ  
  ๒. ระยะเวลาการเดินทางค านวณที ่ความเร็ว ๗๐ กโิลเมตร/ชัว่โมง ทัง้นี ้ก าหนดการ
      อาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามสภาพการจราจร  
  ๓. ฝ่ายเลขานกุารฯ 
  นางสาวชาลิสา ชัยทรัพย์ไพศาล  โทร. ๐๘ ๔๔๔๙ ๔๐๑๑ 
  นางสาวราตร ีข าบริสุทธิ ์  โทร. ๐๙ ๔๔๑๗ ๗๑๑๑ 
  นางอรวรรณ วัชรวีงศ์ ณ อยุธยา  โทร. ๐๘ ๑๒๕๑ ๔๕๒๓ 
  นางสาวสุทธิรา  ชมเจรญิ  โทร. ๐๙ ๗๙๕๗ ๙๘๕๑ 



รายชื่อสมาชกิวุฒสิภา 
ที่เข้ารว่มโครงการสมาชิกวฒุิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก 

ณ จังหวัดนครนายก 
วันศุกร์ที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
๑. พลเอก วรพงษ์  สง่าเนตร  สมาชิกวุฒิสภา (หัวหน้าคณะเดนิทาง) 
๒. พลเรือเอก ชุมนุม อาจวงษ ์  สมาชิกวุฒิสภา 
๓. นางกอบกุล  อาภากร  ณ  อยุธยา สมาชิกวุฒิสภา 
๔. นายเจน  น าชัยศริ ิ   สมาชิกวุฒิสภา 
๕. นายชาญวิทย์  ผลชีวนิ   สมาชิกวุฒิสภา 
๖. พลเอก เทพพงศ ์ ทิพยจันทร์  สมาชิกวุฒิสภา 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารยบ์ุญส่ง ไข่เกษ สมาชิกวุฒิสภา 
๘. พลเรือเอก พัลลภ  ตมิศานนท ์  สมาชิกวุฒิสภา 
๙. พลเอก ยอดยุทธ  บญุญาธกิาร  สมาชิกวุฒิสภา 
๑๐.  พลเอก วสันต์  สุริยมงคล  สมาชิกวุฒิสภา 
๑๑. นายวนัชัย สอนศิริ   สมาชิกวุฒิสภา 
๑๒. นางสาววไิลลักษณ ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา 
๑๓. พลเรือเอก ศักดิ์สิทธิ ์เชดิบญุเมือง  สมาชิกวุฒิสภา 
๑๔. พลเรือโท สนธยา  น้อยฉายา  สมาชิกวุฒิสภา 
๑๕. นายอุดม วรัญญูรฐั   สมาชิกวุฒิสภา 
๑๖. นายณรงค์ รตันานกุูล   สมาชิกวุฒิสภา 
๑๗. พลเอก วนิัย สร้างสขุด ี  สมาชิกวุฒิสภา 
๑๘. นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ ์ สมาชิกวุฒิสภา 

 
หมายเหต ุ ข้อมูล ณ วนัที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 

 
 

ข้อมูล ณ วนัที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๓๐ นาฬิกา 



  
สรุปข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครนายก 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
ตราประจ าจังหวัดนครนายก 
 รูปช้างชูรวงข้าว ตรำสัญลกัษณ์จังหวัด “นครนำยก” เป็นรปูช้ำงชูงวงเกี่ยวรวงขำ้ว ที่สื่อถึงว่ำ
ครั งหนึ่งนครนำยกเคยเป็นเมืองที่มีชำ้งมำก โดยปัจจุบนัมีสถำนทีแ่ละชื่อวดัที่เกี่ยวข้องอยูห่ลำยแห่ง อำทิ 
ต ำบลทำ่ช้ำง วดัท่ำชำ้ง และอ ำเภอเมืองนครนำยกเคยเป็นท่ำข้ำมของโขลงช้ำงมำกอ่น สว่นรวงข้ำวและ
กองฟำงนั น หมำยถึง ควำมอุดมสมบูรณข์องพืชพันธุ์ธญัญำหำร 
 
   รูปวงกลม 
   คือ ควำมกลมเกลียวและควำมสำมัคคีของคนจังหวดันครนำยก 
 
   ช้างชูรวงข้าว 
   คือ จังหวัดนครนำยกนั นเป็นจังหวัดที่มีป่ำไม้อุดมสมบูรณ์มีช้ำงมำก โดยช้ำง
   ของจังหวัดนครนำยก เป็นช้ำงที่มีควำมส ำคัญในกำรคัดเลือกช้ำงเพ่ือไปท ำศึก
   สงครำมในสมัยกรุงศรีอยุธยำ 
 
   รวงข้าว 
   คือ อำชีพหลักของชำวนครนำยกที่ส่วนใหญ่มีอำชีพกำรท ำนำและได้ข้ำวอุดม
   สมบูรณ์ดี สำมำรถส่งไปยังเมืองหลวงได้ 
 

 
ค าขวัญประจ าจังหวัด 
 “เมืองในฝันที่ใกล้กรุง ภูเขำงำม น  ำตกสวยรวยธรรมชำติ ปรำศจำกมลพิษ” 

สรุปข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนครนายก 
 



ธงประจ าจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 ธงพื นสีเขียว กลำงธงมีภำพตรำประจ ำจังหวดัมีรปูช้ำงชรูวงข้ำว เบื องหลังเปน็ลอมฟำง มแีถบ
แพรสีเหลอืง มีข้อควำมว่ำ "นครนำยก" 
 
  ดอกไม้ประจ าจังหวัด : ดอกฝ้ำยค ำ หรือสุพรรณิกำร์ หรือ 
  กรรณิกำร์ 
 
 
 
ข้อมูลทั่วไป 
 ลักษณะทางกายภาพ 
 ทีจ่ังหวัดนครนำยกมีเนื อที่ประมำณ ๒,๑๒๒ ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ ๑,๓๒๖,๒๕๐ไร่ ตั งอยู่ทำง
ทิศตะวันออกของประเทศไทยระหว่ำงเส้นรุ้งที่  ๑๔ องศำเหนือและเส้นแวงที่  ๑๐๑ องศำตะวันออก  
มีระยะทำงจำกกรุงเทพมหำนครตำมถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข ๓๐๕ (รังสิต-นครนำยก) เลียบคลอง
รังสิตผ่ำนอ ำเภอองครักษ์ถึงจังหวัดนครนำยกระยะทำง ๑๐๕ กิโลเมตร ห่ำงจำกท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ 
ประมำณ ๑๐๕ กิโลเมตร ท่ำอำกำศยำนดอนเมือง๘๒กิโลเมตร ท่ำเทียบเรือคลองเตย๑๒๐กิโลเมตร ท่ำเทียบ
เรือแหลมฉบัง ๑๖๓ กิโลเมตร 
 ลักษณะภูมิประเทศ  
 สภำพโดยทั่วไปเป็นที่รำบ ทำงตอนเหนือและตะวันอกเป็นภูเขำสูงชัน ในเขตอ ำเภอบ้ำนนำ อ ำเภอ
เมืองนครนำยก และอ ำเภอปำกพลีส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับอีก ๓ 
จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครรำชสีมำ และปรำจีนบุรี ซ่ึงมีเทือกเขำติดต่อกับเทือกเขำดงพญำเย็น มียอดเขำสูง
ที่สุดของจังหวัด คือ ยอดเขำเขียว มีควำมสูงจำกระดับน  ำทะเล๑,๓๕๑ เมตร ส่วนทำงตอนกลำงและตอนใต้ 
เป็นที่รำบอันกว้ำงใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของที่รำบสำมเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำเจ้ำพระยำที่เรียกว่ำ “ที่รำบกรุงเทพ” 
ลักษณะดินเป็นดินปนทรำย และดินเหนียวเหมำะแก่กำรท ำนำท ำสวนผลไม้ และกำรอยู่อำศัยซ่ึงติดกับจังหวัด
ฉะเชิงเทรำและปทุมธำนี 
 
 



 สภาพภูมิอากาศ  
 จังหวัดนครนำยกมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมำณ ๒๑.๗๐ – ๓๗.๓๐ องศำเซลเซียส ปริมำณน  ำฝนวัดได้เฉลี่ย
ประมำณ ๑๘๘.๓๐ ม.ม. 
 
 ข้อมูลปกครอง/ประชากร 
 อำณำเขต จังหวัดนครนำยกมีอำณำเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี  
 - ทิศเหนือ  ติดต่อกบั จังหวัดสระบุรีและจังหวัดนครรำชสีมำ 
 - ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ จังหวัดนครรำชสีมำและจังหวัดปรำจีนบุรี 
 - ทิศใต ้ ติดต่อกับ จังหวัดฉะเชิงเทรำและจังหวัดปรำจีนบุรี 
 - ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ จังหวัดปทุมธำนี 

 
วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
วิสัยทัศน์ 
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครนายก พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ "นครนายกเมืองน่าอยู่" 
 จังหวัดนครนำยกได้น ำทิศทำงกำรพัฒนำประเทศ แผนบริหำรรำชกำรแผ่นดิน นโยบำยรัฐบำล 
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ก ำหนดยุทธศำสตร์ชำติ ๒๐ ปี 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำภำค แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด ข้อมูลพื นฐำนที่ส ำคัญของจังหวัดและน ำข้อมูลต่ำงๆ 
เหล่ำนี  วิเครำะห์และสรุปสภำวะแวดล้อมของจังหวัด จึงมีกำรก ำหนดวิสัยทัศน์กำรพัฒนำจังหวัด
นครนำยก "นครนำยกเมืองน่ำอยู่" เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำย รัฐบำลและยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั ง
ศักยภำพของจังหวัดนครนำยก ดังนี  
 ๑) ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.๑) แหล่งเกษตรกรรมที่ปลอดภัยปลอดสำรพิษ และแปรรูปเกษตรอุตสำหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อตอบสนองควำมเป็นครัวโลก และควำมมั่นคง ทำงอำหำร 
 ๑.๒) แหล่งท่องเที่ยวที่ตอบสนองควำมต้องกำรของทุกคนในครอบครัวอย่ำงคุ้มค่ำที่อยู่ใกล้
กรุงเทพมหำนคร และ EEC 
 ๑.๓) เมืองน่ำอยู่ที่คนกรุงเทพมหำนครและ EEC ต้องกำรมำพักผ่อนและเพ่ิมพลังทำงกำย ทำง
จิตใจ ควำมคิดและเป็นเมืองที่ทุกคนใฝ่ฝันใช้ชีวิตและอยู่อำศัย เมืองที่ตอบโจทย์วัยท ำงำน GEN y z 
(Work Place) 
 "เป้าหมายเพ่ือให้คนจังหวัดนครนายกการธ ารงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมอย่างชาญฉลาด การให้ความส าคัญใน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" 
 
 



 ๒) ค านิยามของ "เมืองน่าอยู่" 
 จังหวัดนครนำยก ได้น ำแนวคิด "เมืองน่ำอยู่ "ขององค์กำรอนำมัยโลก (World Health 
Organization) และส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชำติ มำเป็นกรอบแนว
ทำงกำรก ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัดนครนำยก โดยค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับสภำพแวดล้อม
และปัจจัยสนับสนุนด้ำนต่ำงๆ ให้จังหวัดเป็น "นครนำยกเมืองน่ำอยู่" ของคนจังหวัดนครนำยก และ
ระดับภำค รวมทั งระดับประเทศ โดยมีกรอบแนวคิดกำรพัฒนำใน ๔ มิติหลักกำรด้ำนพัฒนำ 
 ๒.๑) ด้ำนเศรษฐกิจ 
  - ด้ำนกำรเกษตร เกษตรกรผลิตพืชผลทำงกำรเกษตรที่ปลอดภัย (Food safety) และ
สำมำรถแปรรูปเกษตรอุตสำหกรรมที่ได้มำตรฐำน โดยใช้กลไกประชำ รัฐบูรณำกำร 
  - ด้ำนกำรท่องเที่ยวและบริกำร พัฒนำกำรท่องเที่ยวกลำงแจ้ง (Outdoor) และผจญภัย 
(Adventure) และกำรท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน และเป็นแหล่งพักผ่อนที่ ได้มำตรฐำน ตอบสนองควำม
ต้องกำรของตลำดนักท่องเที่ยว 
  - ด้ำนกำรพัฒนำและยกระดับรำยได้ ส่งเสริมและพัฒนำให้มีกำรประกอบสัมมำอำชีพที่ดี 
โดยกำรพัฒนำกลุ่มรัฐวิสำหกิจชุมชนตำมแนวทำงโครงกำรอันเนื่อง มำจำกพระรำชด ำริ และพัฒนำ
คุณภำพฝีมือแรงงำนให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนเพ่ือสนับสนุนโครงกำรระเบียงเศรษฐกิจภำค
ตะวันออก (EEC) 
  - ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ พัฒนำระบบเครือข่ำยอินเตอร์เน็ตและพื นที่ท ำงำนร่วม (Co-
Worker Space) เพื่อสนองตอบต่อ Life Style ของคนรุ่นใหม่ซึ่งสำมำรถท ำงำนได้ทุกที่ที่มีอินเตอร์เน็ต 
(Smart Life) 
 ๒.๒) ด้ำนสังคมควำมมั่นคงและกำรบริกำร 
  - ด้ำนสุขอนำมัย พัฒนำระบบกำรให้บริกำรสำธำรณสุขพื นฐำนให้ได้คุณภำพและ
มำตรฐำนและสำมำรถเข้ำถึงได้อย่ำงทั่วถึง และพัฒนำศูนย์กำรแพทย์สมเด็จ พระเทพรำชสุดำฯ สยำม
บรมรำชกุมำรี ให้เป็นศูนย์รักษำโรคเฉพำะทำงที่ส ำคัญ 
  - ด้ำนกำรศึกษำ พัฒนำกำรศึกษำทุกช่วงวัยทั งในระบบ นอกระบบ ให้เท่ำทันยุคกำร
ท ำงำนร่วมกับหุ่นยนต์ (Robot) 
  - ด้ำนควำมมั่นคง ประชำชนและหมู่บ้ำนมีควำมเข้มแข็ง มั่นคง มีควำมรู้รักสำมัคคี
ปรองดอง และใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต (Way of life) 
  - ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ชุมชนมีควำมภำคภูมิใจ บ ำรุงรักษำ และใช้ประโยชน์จำกมรดก
ทำงประวัติศำสตร์ ศิลปกรรม และวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม และสำมำรถอยู่ร่วมกัน
ท่ำมกลำงควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมอย่ำงภำคภูมิใจ 
  - ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร ให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมทุกภำคส่วนในรูปแบบภำคี
เครือข่ำยในรูปแบบประชำรัฐ ผ่ำนกรอบแนวคิดที่ยึดประโยชน์ของประชำชน และประเทศชำติเป็นหลัก 
 



 ๒.๓) ด้ำนกำรพัฒนำเมือง 
  มีกำรวำงแผนแม่บทพัฒนำเมือง (Provincial Development Master Plan) บน
พื นฐำนของกำรมีส่วนร่วมของประชำชนทุกภำคส่วน และพัฒนำแผนกำรบริหำรจัดกำร บริกำร
โครงสร้ำงพื นฐำน บนพื นฐำนกำรพัฒนำสู่กำรเป็นเมืองที่น่ำอยู่ 
 ๒.๔) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
  ประชำชนมีควำมภำคภูมิใจและช่วยกันบ ำรุงรักษำควำมเป็นเมืองที่มีอำกำศดีที่สุดติด
อันดับ ๗ ของโลก และให้ควำมส ำคัญกับกำรประหยัดพลังงำนกำรใช้พลังงำนสะอำด และกำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงคุ้มค่ำและชำญฉลำด 
 
เป้าประสงค์ 
 กำรพัฒนำจังหวัดนครนำยกในระยะเวลำ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ก ำหนดเป้ำประสงค์รวม
ของกำรพัฒนำ ดังนี  
 ๑. เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่ำงมีเสถียรภำพและมั่นคง ประชำชนมีงำนท ำและมีกำรประกอบ
สัมมำอำชีพที่ดี 
 ๒. ประชำชนมีควำมมั่นคงในกำรด ำรงชีวิต โดยได้รับกำรศึกษำ ควำมรู้ กำรฝึกอบรม ข้อมูล
ข่ำวสำรอย่ำงกว้ำงขวำงและรวดเร็ว มีบริกำรสำธำรณสุขและ บริกำรสำธำรณะอื่น ๆ ที่พอเพียงและ
สะดวก รวมทั ง มีควำมปลอดภัยในกำรด ำรงชีวิตและรักษำทรัพย์สิน 
 ๓. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีควำมสมดุลและยั่งยืน โดยมีสถำนที่พักผ่อนหย่อนใจ 
สวนสำธำรณะ พื นที่สีเขียว และที่ว่ำงโล่งอย่ำงพอเพียง ตลอดจนมีระบบบ ำบัดน  ำเสียและก ำจัดขยะ
อย่ำงเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผู้บริหารจัดหวัดนครนายก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ 
ผู้ว่าราชการจังหวดั  
โทร ๐๓๗ ๓๑๑๒๘๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย                         นายบัญชา เชาวรินทร ์
           รองผู้ว่าราชการจงัหวัด                รองผู้ว่าราชการจังหวัด 
      โทร ๐๓๗๓๑๑๔๙๗          โทร ๐๓๗๓๑๒๕๕๘ 



บรรยายสรุป

แผนพัฒนาจังหวัดนครนายก 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2561

จังหวัดนครนายก

โดย   กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจงัหวัด
ส านักงานจังหวัดนครนายก
โทร 037-311273



การวิเคราะห์ SWOT จังหวัดนครนายก

วิสัยทัศน์
“นครนายกเมืองน่าอยู่”

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์
1. ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและบริการ
สร้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด

2. แหล่งเกษตรกรรมและผลิตอาหารปลอดภัย 
สนับสนุนครัวโลกและความมั่นคงทางอาหารของ
ประเทศ

3. เมือง ที่อยู่อาศัยและนา่อยู่ ส าหรับรองรับผู้มา
เยือนและใกล้ความเจริญเติบโตของกรุงเทพมหานคร

ประเด็นยุทธศาสตร์
ปย.1 : พัฒนาการเกษตรครบวงจร
ปย.2 : บริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
ปย.3 : เสริมสร้างความมั่นคงและสงัคมนา่อยู่

(จุดแข็ง/โอกาส : SO  เชิงรุก) (จุดอ่อน/โอกาส : WO  เชิง
แก้ไข)

(จุดอ่อน/อุปสรรค: WT  เชิงรับ)(จุดแข็ง/อุปสรรค: ST  เชิงป้องกัน)

1) เป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาติ
สนับสนุนการทอ่งเที่ยวเชิงนเิวศน์ เกษตร 
วัฒนธรรมที่มอีัตลักษณ์ของจังหวัด
2) เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตร อาหาร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรมอาหารสู่
ครัวโลก
3) เป็นศูนย์กลางการศกึษาและ Logistic 
ไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน (AEC)
4) เป็นเมืองใกล้กรุงเทพฯ ที่สะอาด 
ปลอดภัย น่าเที่ยวและน่าอยู่อาศัย

1) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนการท่องเทีย่ว
2) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มี
มาตรฐาน
3) ยกระดับคุณภาพสินคา้เกษตรแปร
รูปและลดต้นทนุเพื่อการแขง่ขนั
4) ก าหนดอัตลักษณ์การทอ่งเที่ยวและ
ประชาสัมพันธ์แหล่งทอ่งเที่ยวจังหวัด

1) พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน
เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร 
อุตสาหกรรมและชุมชนเมือง
2) พัฒนาระบบป้องกนัภัยพิบัติ อุทกภัย
ในเขตพ้ืนที่ที่ส าคญัของจังหวัด
3) ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและการ
ท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุน
และสังคมผู้สูงอายุ

1) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจและเมือง
2) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืน
ฐานรองรับการขยายตวัของเมือง

ในภูมิภาค



การเช่ือมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2560 – 2564 
“แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)



แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 (ผช.)
(6 ยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์เสริม)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 4 ปี (ผ 20)
แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก 4 ปี

“นครนายกเมืองน่าอยู่”

ย. 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ย. 2 : การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ า

ในสังคม
ย. 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ 

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
ย. 4 : การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ  

พัฒนาอย่างยั่งยืน
ย. 5 : การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ

พัฒนาประเทศสู่ความมั่นค่ังและยั่งยืน
ย. 6 : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกัน

การทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมมาภิบาล
ในสังคมไทย

ย. 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบ
โลจสิติกส์

ย. 8 : การพัฒนาวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี วิจัยและ
นวัตกรรม

ย. 9 : การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ย. 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา

ย. 1 : ความมั่นคงและปลอดภัย
ย. 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ย. 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
ย. 4 : การสร้างโอกาสและความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม
ย.5 : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ย. 6 : การปรับสมดุลและการพัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ

ย. 1 : การพัฒนาเกษตรครบวงจร (ผช. : ย. 3 , ย. 4) 
(ผ 20 : ย 2)

ย. 2 : การบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ  
(ผช. : ย. 3 , ย. 4) (ผ 20 : ย. 2)

ย. 3 : เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมน่าอยู่
(ผช. : ย. 1 , ย. 2 , ย. 4 , ย. 5 , ย. 6) 
(ผ 20 : ย. 1 , ย. 3 , ย. 4 , ย. 5 , ย. 6)

วิสัยทัศน์ : ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



สรุปโครงการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดนครนายก ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)

วิสัยทัศน์
“นครนายกเมืองน่าอยู่”

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการเกษตรครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
บริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
เสริมสร้างความม่ันคงและสังคมน่าอยู่

โครงการ
แบบบูรณาการ

1) บริหารจัดการน้ าการเกษตร
แบบบูรณาการ

2) ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร  
เพ่ิมมูลค่า

3) บริหารจัดการข้าวแบบครบวงจรอย่าง
ผลสัมฤทธิ์
4) พัฒนาผลไม้นครนายกเชิงธุรกิจ
5) ขยายการเกษตรตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง
6) พัฒนาแปรรูปสินค้าเกษตรและ 

SMEs 
7) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตร

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริการท่องเท่ียว
ท่องเที่ยว

2) ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยว บริการและ 
OTOP เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ
3) พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ SME 

ภาคบริการและการท่องเที่ยว
4) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
5) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์

ด้านการท่องเที่ยว
6) ประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวจังหวัด

1) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) พัฒนาความม่ันคง สาธารณภัยและ

ภัยพิบัติแบบบูรณาการ
3) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และชุมชนสีเขียว
4) เสริมสร้างสังคมแบบบูรณาการ
5) นครนายกเมืองสะอาด
6) พัฒนาคนนครนายก มุ่งสู่ Thailand 4.0

งบประมาณ รวมงบประมาณ  640.28 ล้านบาท รวมงบประมาณ  626.46  ล้านบาท รวมงบประมาณ  278.66 ล้านบาท

หน่วยงาน
ท างานแบบ
บูรณาการ



การเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์จังหวัด อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน/ชุมชน
จังหวัดนครนายก

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1

พัฒนาการเกษตรครบวงจร

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2

บริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบรูณาการ

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3

เสริมสร้างความมั่นคงและสังคมน่าอยู่
จังหวัด

อ าเภอ

ท้องถิ่น

หมู่บ้าน/
ชุมชน

สร้างรายได้/
ประกอบอาชีพ

การศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น

พัฒนาคน

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สร้างงาน/อาชีพ
การมีงานท า การศึกษา/การเรียนรู้

ความเชื่อ/ศรัทธา
ทางศาสนา

ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์
สิ่งสาธารณประโยชน์

ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรมชุมชน/
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สาธารณภัย/ภัยพิบัติ

สุขภาพประชาชน

ยาเสพติด

ถนน

ความปลอดภัย
ทางสังคม

แรงงานต่างด้าว

อาชญากรรม

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ความมั่นคง

เด็ก เยาวชน สตรี
ผู้ด้อยโอกาส/ผู้พิการ

แหล่งน  า

ผู้สูงวัย

สมานฉันท์/ปรองดอง

อุบัติเหตุ/การจราจร

โครงสร้างพื นฐาน/
สาธารณูปโภค

วิสัยทัศน์

นครนายกเมืองน่าอยู่



แผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครนายก ขับเคลื่อนสู่ THAILAND 4.0
ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 -2564)

ท 1.0 เน้น ภาคการเกษตร
ท 2.0 เน้น อุตสาหกรรมเบา
ท 3.0 เน้น อุตสาหกรรมหลัก
...............................................

ท 4.0
 เกษตรสมัยใหม่ (เกษตรกรเป็น

ผู้ประกอบการ)
 SMEs เป็น Enterprises และ 

Startups ท่ีมีศักยภาพสูง
 High Value Service
 แรงงานมีความรู้/เชี่ยวชาญ/

ทักษะสูง

ปย.1 ด้านพัฒนาการเกษตรครบวงจร
จ านวน 6 โครงการ 11 กิจกรรม

(สอดคล้องกลุ่ม 1)

ปย.2 ด้านบริหารจัดการท่องเที่ยว
แบบบูรณาการ
จ านวน 3 โครงการ 6 กิจกรรม
(สอดคล้องกลุ่ม 2 และกลุ่ม 5)

ปย.3 ด้านม่ันคงและสังคมน่าอยู่
จ านวน 2 โครงการ 7 กิจกรรม
(สอดคล้องกลุ่ม 2 และกลุ่ม 4)

THAILAND 4.0
5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

เป้าหมาย
กลุ่ม 1 : กลุ่มอาหาร เกษตรและ

เทคโนโลยีชีวภาพ
กลุ่ม 2 : กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพและ

เทคโนโลยีทางการแพทย์
กลุ่ม 3 : กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 

หุ่นยนต์และระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม

กลุ่ม 4 : กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยี Internet
กลุ่ม 5 : กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

วัฒนธรรมและบริการท่ีมีมูลค่าสูง

แผนโครงการ/กิจกรรมขับเคลื่อน 
THAILAND 4.0

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ
 โครงสร้างการบริหารแบบบูรณาการ
 บุคลากรมีคุณภาพและงบประมาณมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์
 ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและอินเตอร์เน็ต
 สร้างแรงจูงใจและแสวงหาความร่วมมือพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ
 ประเมินผลความส าเร็จการพัฒนาจังหวัด



ปัจจัยแห่งความส าเร็จ : การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดนครนายก ระยะ 4 (พ.ศ. 2561 – 2564)

นครนายก
เมืองน่าอยู่

โครงสร้างการบริหาร
แบบบูรณาการ

กลุ่มความ
ม่ันคง

กลุ่ม
เศรษฐกิจ

กลุ่มสังคม

กลุ่มบริหาร
จัดการ

กลุ่มทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม

พัฒนาบุคลากรและ
งบประมาณมุ่ง

ผลสัมฤทธิ์

จัดสรร
งบประมาณ

แบบบูรณาการ

มาตรฐาน
คุณธรรม/
จริยธรรม

กลุ่ม
ข้าราชการ/
พนักงาน

มาตรฐาน
งานและ
ผลผลิต

หลัก
ธรรมาภิบาล

ข้อมูลข่าวสาร/
เทคโนโลยีและ
อินเตอร์เน็ต ข้อมูล

ข่าวสารทาง
เศรษฐกิจ

ข้อมูล
ข่าวสารทาง

สังคม

สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์

ระบบ IT 
ชุมชน

ระบบ
E-Marketing

ติดตามและประเมินผล
ความส าเร็จ

ตัวช้ีวัดด้าน
การท่องเที่ยว

ตัวชี้วัดการพัฒนาข้าราชการ
และความพึงพอใจการบริหาร

ในจังหวัด

ตัวช้ีวัดด้าน
เกษตรครบวงจร

ตัวช้ีวัดด้าน
ความม่ันคงและ

สังคมน่าอยู่

สร้างแรงจูงใจและ
พันธมิตรการพัฒนา

(การมีส่วนร่วม)
กลุ่ม

ข้าราชการ

กลุ่มธุรกิจ/
ผู้ประกอบการ

กลุ่มประชา
สังคมและ

องค์กรเอกชน

กลุ่มอาชีพ
กลุ่ม

สื่อมวลชน

กลุ่มผู้สูงอายุ/
จิตอาสา



ประเด็นด้านดินเปรี้ยว อุทกภัย และภัยแล้ง 
 เกษตรกรไม่มีที่ดินท ากิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

        ดินเปรี้ยวจัด หรือ ดินกรดจัด ในประเทศไทย มีอยู่ประมาณ ๙ ล้านไร่ โดย ๕ ล้านไร่ หรือ  
กว่าครึ่งหนึ่งของดินเปรี้ยวทั้งหมด อยู่บริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณที่เรียกกันว่า ที่ราบลุ่ม
กรุงเทพฯ โดยมีพ้ืนที่ราวร้อยละ ๓๕ ของพ้ืนที่ราบลุ่มนี้ ที่เหลือพบกระจัดกระจายอยู่ตามชายฝั่งทะเล
ตะวันออกเฉียงใต้ บริเวณลุ่มน้้าจันทบุรี ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกและตะวันออกของภาคใต้ เช่น ที่ สงขลา 
นราธิวาส และ ปัตตานี ดินบริเวณที่ราบลุ่มภาคกลาง แบ่งออกได้เป็น ๓ ส่วน คือ 
        ๑ พ้ืนที่สามเหลี่ยมปากแม่น้้าเก่า (Old delta) ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดชัยนาท สิงห์บุรี สุพรรณบุรี 
ลพบุรี อ่างทอง และ พระนครศรีอยุธยา มีพ้ืนที่ประมาณ ๓.๖ ล้านไร่ เกิดจากการทับถมของตะกอนที่พัดพา
โดยแม่น้้าเจ้าพระยา และ แม่น้้าสุพรรณบุรี สูงจากระดับน้้าทะเล ๑๕ เมตรโดยประมาณที่จังหวัดชัยนาท 
แล้วลาดเทลงมาทางใต้ จนถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความสูงจากระดับน้้าทะเลประมาณ ๕ เมตร เป็นดินนา
ชั้นดี และไม่เป็นกรด 
        ๒. พ้ืนที่ราบลุ่มใหม่ (New delta) ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อยลงมาถึงชายทะเล
อ่าวไทย มีพ้ืนที่ประมาณ ๘.๓ ล้านไร่ ประกอบด้วยพ้ืนที่ ๒ ลักษณะ คือ พ้ืนที่ที่เกิดจากตะกอนน้้าทะเล 
(Deltaic high) มีแร่ไพไรท์ไม่เกิน ๐.๘ % จึงไม่เป็นดินกรดจัด เป็นที่ตั้งของกรุงเทพฯ ห่างไปทางทิศ
ตะวันตกและตะวันออก ขนานกับแนวชายฝั่งอ่าวไทยซึ่งสูงจากระดับน้้าทะเล ๓-๕ เมตร และพื้นที่ราบลุ่ม
โดยรอบ (Delta flat) ซึ่งสูงจากระดับน้้าทะเล ๑-๒ เมตร เกิดจากตะกอนน้้ากร่อย มีแร่ไพไรท์ค่อนข้างสูง 
เมื่อมีการยกระดับให้สูงขึ้น มีการระบายน้้าและถ่ายเทอากาศดี ดินจะมีคุณสมบัติเป็นดินกรดจัด 
        ๓. พ้ืนที่เนินตะกอนรูปพัด (Fan terrace complex) เป็นพ้ืนที่โดยรอบของที่ราบลุ่มกรุงเทพฯ  
ทั้งด้านทิศเหนือ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก ประมาณ ๒ ล้านไร่ 
 
        ดินเปรี้ยวจัด (Acid sulfate soil) มีพื้นที่ประมาณ ๕ แสนไร่ หรือ ร้อยละ ๑๑ ของพ้ืนที่ ดินมีความ
เป็นกรดรุนแรง ค่า pHต่้ากว่า ๔.๐ ผลผลิตข้าวอยู่ในเกณฑ์ต่้า ประมาณ ๑๐๐-๓๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ พบได้
ที่จังหวัดปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ดินเปรี้ยวจัดในประเทศไทย 
รวมทั้งในภาคกลาง แบ่งออกได้ ๓ ชั้นความเหมาะสม ส้าหรับการปลูกข้าว ดังนี้ 
        ๑. ดินกรดจัดน้อย (ชั้น P-IIa) เหมาะสมในการท้านา ความเป็นกรดของดินเป็นอุปสรรคบ้างเล็กน้อย 
เป็นดินเหนียว หน้าดินลึก การระบายน้้าเลว ดินบนมีค่า pH ต่้ากว่า ๕.๕ ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง  
ข้าวมีการตอบสนองต่อปุ๋ยน้อย ได้ผลผลิตประมาณ ๒๕๐-๓๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ ดินชั้นนี้มีพ้ืนที่ประมาณ 
๓,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ มี ประมาณ ๓ แสนไร่ หรือ ร้อยละ ๖๐ อยู่ในภาคกลาง ได้แก่ ดินชุดอยุธยา มหาโพธิ์ 
อยุธยา/มหาโพธิ์ เสนา บางน้้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา และ ท่าขวาง โดยดินชุดเสนา เป็นดินชุดที่มีพ้ืนที่มากที่สุด 
ประมาณ ร้อยละ ๕๐ ของชั้น และ ร้อยละ ๒๐ อยู่ในภาคกลาง 

ดินเปรี้ยว 



        ๒. ดินกรดจัดปานกลาง (ชั้น P-IIIa) เหมาะสมในการท้านาปานกลาง ความเป็นกรดของดินเป็น
อุปสรรคในการปลูกข้าว ต้องการการจัดการ เช่น การใส่ปูน เป็นดินเหนียว หน้าดินลึก การระบายน้้าเลว 
มีความเป็นกรดสูง ดินบนมีค่า pHต่้ากว่า ๔.๕ ความอุดมสมบูรณ์ต่้า การปลูกข้าวได้ผลผลิตต่้า ประมาณ 
๑๕๐-๒๕๐ กิโลกรัมต่อไร่ ดินชั้นนี้มีพ้ืนที่ประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ได้แก่ ดินชุดรังสิต รังสิต (ที่สูง) 
รังสิต/เสนา และ ธัญบุรี โดยดินชุดรังสิต เป็นดินชุดที่มีพ้ืนที่มากที่สุด ประมาณ ร้อยละ  ของชั้น และ 
ร้อยละ ๒๐ อยู่ในภาคกลาง 
        ๓. ดินกรดจัด (ชั้น P-IVa) ไม่เหมาะสมในการท้านา เนื่องจากข้อจ้ากัดเรื่องความเป็นกรดของดินที่มี
ความรุนแรงมาก ต้องการการจัดการเป็นพิเศษ ดินบนมีค่า pHต่้ากว่า ๔.๐ ความอุดมสมบูรณ์ต่้า การปลูก
ข้าวได้ผลผลิตต่้ามาก ดินชั้นนี้มีพ้ืนที่ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ ได้แก่ ดินชุดรังสิตกรดจัด ดินชุดองครักษ์ 
และ ดินชุดชะอ้า โดยดินชุดรังสิตกรดจัด เป็นดินชุดที่มีพื้นที่มากที่สุด ประมาณ ร้อยละ ๗๐ ของชั้น หรือ 
ร้อยละ ๑๐ อยู่ในภาคกลาง 
        การปรับปรุงดินกรดจัด ท้าได้หลายวิธี ได้แก่ 
 ๑. การชะลา้ง 
 ๒. การขงัน้้าก่อนปลูก 
 ๓. การใส่ปุ๋ยหนิฟอสเฟต 
 ๔. การใส่ปูน 
 ๕. การใช้พันธุข์้าวต้านทาน 
 ๖. การใส่อินทรียวตัถุ 
 ๗. การใส่ปุ๋ยให้เพียงพอ 
 ๘. การใช้ระบบปลูกพืชที่เหมาะสม 
        การปรับปรุงดินกรด อาจมีความแตกต่างกัน และอาจต้องใช้หลายวิธีผสมผสานกัน เพ่ือความ
เหมาะสมตามสภาพพ้ืนที่ เช่น การแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดชุดมูโนะ ทดลองใช้ ทฤษฎีแกล้งดิน ให้ดิน
เปรี้ยวที่สุด โดยการท้าให้ดินเปียกสลับแห้ง กระตุ้นให้ดินปลดปล่อยกรดก้ามะถันออกมาให้มากที่สุด แล้ว
จึงท้าการปรับปรุงดินโดยการใช้น้้าชะล้าง ด้วยการขังน้้าแล้วระบายน้้าออก จะช่วยลดความเป็นกรดและ
สารพิษได้ และเมื่อมีการใช้วัสดุปรับปรุงดินควบคู่กับการล้างดิน จะช่วยให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิต  
ได้ดียิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 



การใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับการปรับปรุงดิน 
        วัสดุปรับปรุงดินทางการเกษตรที่นิยมใช้เพ่ือปรับปรุงหรือแก้ไขความเป็นกรดของดิน มีหลายชนิด 
เช่น หินฟอสเฟตหรือหินฝุ่น ปูนขาว ปูนมาร์ล และ ปูนโดโลไมท์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีวัสดุที่ได้จาก
ผลิตผลธรรมชาติอีกหลายชนิด ที่สามารถน้ามาใช้ในการปรับปรุงดินได้ เช่น เปลือกหอย ตะกรัน ขี้เถ้า 
และ ยิบซัม เป็นต้น อัตราที่เหมาะสมของวัสดุที่ใช้ขึ้นกับชนิดของวัสดุนั้นๆ ซึ่งมีคุณสมบัติทางกายภาพและ
ทางเคมีแตกต่างกันไป การจะเลือกใช้ชนิดใด สามารถพิจารณาได้จากค่า ซีซีอี ( CCE; Calcium 
Carbonate Equivalent) ซึ่งหมายถึงร้อยละของสมมูลย์แคลเซียมคาร์บอเนตที่สามารถปรับสภาพได้ ของ
วัสดุนั้นๆ กล่าวคือ ถ้าวัสดุนั้นมีค่า CCE ประมาณ ๑๐๐% นับว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพียงพอที่จะ
น้ามาใช้ในการช่วยปรับปรุงดินได้ 
 

ตารางแสดง ค่าสมมูลย์แคลเซียมคาร์บอเนต (CCE)  
ของวัสดุปรับปรุงดินจ้าพวกปูนไลม์ชนิดต่างๆ

วัสดุปรับปรุงดิน CCE (%) 

ปูนสุก ๑๔๐ 

ปูนขาว ๑๑๐ 

หินปูน ๘๐ 

ตะกรัน ๘๐ 

เปลือกหอย ๘๐ 

 
       นอกจากการพิจารณาชนิดของสารแล้ว ความรุนแรงของความเป็นกรด ซึ่งผันแปรตามชนิดของดิน 
รวมทั้งความลึกของดิน ก็เป็นสิ่งที่ต้องค้านึงถึงด้วย ตัวอย่างเช่น การยกระดับความเป็นกรด-ด่าง (pH)ของ
ดินบนให้เป็น ๕.๕ โดยใช้ปูนมาร์ล ในดินชุดธัญบุรี ต้องการปูนมาร์ล ๑.๕ ตันต่อไร่ ดินชุดรังสิต ต้องการ
ปูนมาร์ล ๓.๗ ตันต่อไร่ แต่ถ้าเป็นดินชุดรังสิตกรดจัด ต้องใส่ปูนมาร์ล ๔.๖ ตันต่อไร่ หรือ ดินชุดองครักษ์ 
ต้องการใช้ปูนมาร์ลถึง ๕.๒ ตันต่อไร่ เป็นต้น 
 
 
 



ตารางแสดง ปริมาณความต้องการปูนเพ่ือยกระดับความเป็น
กรด-ด่าง (pH) ของดินบนในการปลูกข้าว ในดินกรดชุดต่างๆ 
ให้เป็น ๕.๕ 

ชุดดิน ปริมาณปูนมาร์ล(ตัน/ไร่) 

อยุธยา ๑.๐

มหาโพธิ ๑.๓ 

ธัญบุรี ๑.๕ 

เสนา ๒.๕ 

รังสิต ๓.๗ 

รังสิตกรดจัด ๔.๖ 

องครักษ์ ๕.๐ 
 

 
 

*********************************** 



 
 
 

ความเป็นมา 
ได้ศึกษาและทดลองที่ดินในโครงการฯ รวม ๓ แปลง มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น ๑๓๐ ไร่ ๑ งาน ๕๕.๘ ตารางวา 
- แปลงที่ ๑ ท่านผู้หญิงยศวดี บูรณสัมฤทธิ์อัมพรไพศาล น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดิน เนื้อที่ ๕๐-๒-๗๓ ไร่  

โอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๙ 
- แปลงที่ ๒ ซื้อจากนางณิชชญา ดีสูงเนิน เนื้อที่ ๓๑-๓-๒๐ ไร่ โอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๐ 
- แปลงที่ ๓ ซื้อจากบริษัท ๘๔ จ ากัด (ในเครือทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์) เนื้อที่ ๔๗-๓-๖๒.๘ ไร่ 

โอนกรรมสิทธิ์เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๔๐ 
 

พระราชด าริ 
แปลงที่ ๑ ให้ใช้วิธีการทางธรรมชาติในการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว โดยขุดสระ ลงตรงกลางพ้ืนที่

และใช้วิธีถ่ายเทน้ าเปรี้ยวจากสระ ๑ ไปยังสระ ๒ เพื่อทดสอบว่าความเปรี้ยว จะลดลงหรือไม่ ต่อมาเมื่อวันที่ 
๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ ได้พระราชทานพระราชด าริเพ่ิมเติมให้ใช้ปูนมาร์ล ปรับสภาพน้ าเพียงเล็กน้อย แล้วใส่
ยูเรียเพื่อให้เกิดสาหร่าย ซึ่งจะสามารถปรับสภาพน้ าให้ดีขึ้น 

แปลงที่ ๒ ให้จัดท าเป็นรูปแบบทฤษฎีใหม่ จ านวน ๓ แปลง เพื่อเป็นตัวอย่างแก่ราษฎร 
แปลงที่ ๓ ให้ด าเนินการจัดท าเป็นศูนย์ฝึกอาชีพแก่ราษฎร ต่อมาในปี ๒๕๔๒ ได้พระราชทาน

พระราชด าริให้มูลนิธิชัยพัฒนาด าเนินการศึกษาผลกระทบของการใช้เถ้าลอยลิกไนท์ เพ่ือแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ส านักงานมูลนิธิชัยพัฒนา 
 

ผลการด าเนินงาน 
๑. สระ ๑ และ ๒ เนื่องจากไม่ได้รับพระราชด าริให้เปลี่ยนแปลงวิธีการ ดังนั้นจึงรักษาไว้ให้เป็น

ตามสภาพธรรมชาติ ผลการตรวจสอบสภาพน้ าพบว่าน้ ายังเป็นกรดจัดเหมือนเดิม ค่า pH ของสระที่ ๑ ๒ 
มีค่าผันแปรอยู่ในระดับประมาณ ๒.๘ - ๓.๓ และทั้ง ๒ สระ ยังไม่มีพืชน้ าชนิดใดขึ้นยกเวน้ กกทรงกระเทียม 

๒. แปลงไม้ผลยกร่องด้านทิศตะวันออกของสระที่ ๑ ซึ่งเป็นการทดลองปลูกไม้ผล โดยไม่ใช้วัสดุ
ปูน และมีการยกร่องโดยวิธีพิเศษ(ไม่เอาดินล่างมาทับดินบน) ปัจจุบันปลูกไม้ผลไปแล้วจ านวน ๔๘๑ ต้น 

 
 
 

โครงการศึกษาการทดลองการแก้ไขปัญหาดนิเปรี้ยว จังหวัดนครนายก 



๓. ปลูกพืชผักสวนครัวเพ่ือทดสอบว่าจะทนความเปรี้ยวได้หรือไม่ โดยไม่ใช้วัสดุปูน พืชผักต่าง ๆ  
ที่ปลูกได้แก่ ผักคะน้า ได้ผลผลิต ๑๒๔ กก. ผักกาดขาวลุ้ย ได้ผลผลิต ๗๙ กก. กวางตุ้ง ได้ผลผลิต ๓๗ กก. 
ส าหรับแปลงแก้วมังกรได้เอาออก เนื่องจากการเจริญเติบโตไม่ดี และได้ปรับปรุงให้เป็นแปลงนา ส าหรับปลกู
ข้าวในปี ๒๕๕๔ นอกจากนี้ยังมีการปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย จ านวน ๑,๑๕๐ ต้น สับปะรดเพิ่งจะเริ่มให้
ผลผลิต 

๔. แปลงทดลองปลูกข้าวทนดินเปรี้ยวโดยไม่ใช้วัสดุปูน 
๕. โครงการจัดท าผลิตภัณฑ์จากกก เนื่องจากกกเป็นวัสดุท้องถิ่นที่ขึ้นได้ดีในดินเปรี้ยว จึงได้จัดท า

แปลงส าหรับปลูกกกและน ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ทอเสื่อกกได้จ านวน ๕๐๐ ผืน ทอเสื่อกก
ประดิษฐ์ได้จ านวน ๓๐๐ ผืน รวมทั้งจัดท าผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเสื่อกกจ านวน ๑,๕๐๐ ชิ้น ได้แก่ เสื่อพับ 
กล่องทิชชู กระเป๋า รองเท้า ที่ใส่ปากกา กล่องอเนกประสงค์ หมวก ซองจดหมาย ตะกร้า ถังผง และกล่อง
ดินสอ เป็นต้น 

๖. กิจกรรมอื่นๆ ผู้เข้ามาเยี่ยมชม จ านวน ๕๐๑ ราย เป็นชาวไทย ๔๙๘ ราย และชาวต่างประเทศ 
๓ ราย รวมทั้งมีบริษัทด้านการโฆษณาและประชาสัมพันธ์มาถ่ายท าภาพยนตร์ เพ่ือออกรายการโทรทัศน์ 
จ านวน ๒ เรื่อง 

 

การด าเนินงานท่ีผ่านมา  
พบว่ามีพืชหลายชนิดที่สามารถขึ้นได้ดีในพ้ืนที่ดินเปรี้ยว โดยไม่ต้องใช้วัสดุปูนในการปรับปรุงดิน 

ทั้งนี้อยู่ระหว่างการรอดูผลผลิตที่เกิดขึ้นว่าจะมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่คุ้มค่าหรือไม่ ประกอบด้วย ไม้ผล 
เช่น มะม่วง ขนุน ฝรั่ง และเสาวรส และไม้ใช้สอย เช่น ยางนา ตะเคียน กระถินเทพา และเสม็ด 
 

การด าเนินงานในระยะต่อไป 
ในปี ๒๕๕๔ จะด าเนินการสรุปผลของการศึกษาทดสอบ เพื่อเผยแพร่แก่เกษตรกร แผนการขยาย

ผลและฝึกอบรม รวมทั้งร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และชุมชน จัดท าแผน
แม่บทของโครงการ โดยจัดให้มีแผนการพัฒนาทั้งในด้านพืชไร่ พืชสวน และการประมง เพ่ือให้เป็น
ศูนยบ์ริการวิชาการด้านการเกษตรในพื้นที่ดินเปรี้ยวที่ครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนา รวมทั้งจะไดจ้ดัท าแปลง
สาธิตทางการเกษตรในบริเวณแหล่งชุมชนเพ่ือให้เกษตรกรได้เข้ามาศึกษาดูงานได้มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
ที่มา : http://www.chaipat.or.th/โครงการทดลองแก้ปัญหาดินเปรี้ยว 
 

http://www.chaipat.or.th/royal-projects-in-various-regions/central/item/713-2011-03-17-06-51-05.html


สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 
 

กฎกระทรวง 
กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย 

ในการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ําเป็นการเฉพาะราย 
พ.ศ. ๒๕๕๕๑ 

   
 

อาศัย อํานาจตามความในมาตรา  ๒๐  วรรคสอง  และมาตรา  ๒๕  แห่ ง
พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๓ มาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ 
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ในกฎกระทรวงนี้ 
“การปรับปรุงดินหรือที่ดิน” หมายความว่า การพัฒนาดินหรือที่ดินที่ขาดความอุดม

สมบูรณ์ตามธรรมชาติหรือขาดความอุดมสมบูรณ์เพราะการใช้ประโยชน์ เพื่อให้มีความเหมาะสมใน
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

 
ข้อ ๒  ผู้ใดประสงค์จะให้กรมพัฒนาที่ดินทําการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการ

อนุรักษ์ดินและน้ําเป็นการเฉพาะราย ให้ย่ืนคําขอตามแบบที่คณะกรรมการกําหนด ณ กรมพัฒนา
ที่ดินสํานักงานพัฒนาที่ดินเขต หรือสถานีพัฒนาที่ดินท้องที่ซึ่งที่ดินนั้นต้ังอยู่ พร้อมด้วยเอกสารและ
หลักฐานตามที่ระบุไว้ในแบบคําขอตามที่คณะกรรมการกําหนด 

 
ข้อ ๓  เมื่อได้รับคําขอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคําขอว่ามีความถูกต้องครบถ้วน

หรือไม่ในกรณีที่ไม่ถูกต้องครบถ้วน ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้ย่ืนคําขอดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมคําขอให้
ถูกต้องภายในระยะเวลาที่กําหนด 

ในกรณีที่ผู้ย่ืนคําขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคําขอให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาตาม
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ย่ืนคําขอทิ้งคําขอและให้จําหน่ายเรื่องออกจากสารบบ 

 
ข้อ ๔  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการตรวจสอบที่ดินแปลงดังกล่าวว่าสมควรจะดําเนินการ

ปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรืออนุรักษ์ดินและน้ํา หรือไม่ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับคําขอตามข้อ ๓ เพื่อเสนอความเห็นไปยังอธิบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ 

 
ข้อ ๕  ให้อธิบดีพิจารณาคําขอให้แล้วเสร็จ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ

ความเห็นจากเจ้าหน้าที่ ในกรณีที่อธิบดีพิจารณาแล้วมีคําสั่งอนุมัติตามคําขอ ให้ระบุจํานวนเงินที่ต้อง
ชําระค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าใช้จ่ายตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้และกําหนดระยะเวลาในการชําระ
ค่าใช้จ่ายไว้ด้วย 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๑๗ ก/หน้า ๒๕/๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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ข้อ ๖  เมื่อผู้ ย่ืนคําขอได้ ชําระค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าใ ช้จ่ายตามบัญชีท้าย

กฎกระทรวงนี้แล้วให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีการปรับปรุงดินหรือที่ดิน ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(ก) เก็บตัวอย่างดินแล้วส่งตัวอย่างดินให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์
ดินดําเนินการ 

(ข) ออกแบบการจัดระบบการปรับปรุงดินหรือที่ดิน และพิจารณาให้คําแนะนํา
ในการจัดการดินและปรับปรุงดินหรือที่ดิน 

(ค) พิมพ์แบบการปรับปรุงดินหรือที่ดิน แล้วรายงานต่ออธิบดี 
(ง) ส่งแบบให้ผู้ย่ืนคําขอ 

(๒) ในกรณีการอนุรักษ์ดินและน้ํา ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
(ก) สํารวจภูมิประเทศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนและออกแบบอนุรักษ์

ดินและน้ํา 
(ข) สํารวจดินหรือที่ดินเพื่อวางแผนและออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ําอย่าง

ละเอียด 
(ค) ออกแบบและเขียนแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา 
(ง) เสนอแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อลงนามอนุมัติแบบ 
(จ) พิมพ์แบบอนุรักษ์ดินและน้ํา แล้วรายงานต่ออธิบดี 
(ฉ) ส่งแบบให้ผู้ย่ืนคําขอ 

 
 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
พรศักด์ิ  เจรญิประเสริฐ 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปฏิบัติราชการแทน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ข้อมูลเบื้องต้นโครงการอ่างเก็บน้ าคลองมะเดื่อ จังหวัดนครนายก 
 

 

1.ข้อมูลโครงการ 

   1. ความเป็นมาของโครงการ 

ลุ่มน ้ำนครนำยกเป็นลุ่มน ้ำสำขำหนึ่งของลุ่มน ้ำบาำงปกกง  ครอบาคลุมพื นที่อ้ำเภอเมือง อ้ำเภอบา้ำนนำ   
อ้ำเภอปำกพลี อ้ำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนำยก  มีเนื อที่ปรกมำณ ๒,๔๓๓ ตร.กม. ไหลไปบารรจบากับาแม่น ้ำ 
บาำงปกกงที่อ้ำเภอบาำงน ้ำเปรี ยว จังหวัดฉกเชิงเทรำ ลุ่มน ้ำนครนำยกตอนบาน มีต้นก้ำเนิดอยู่ในเขตอุทยำน
แห่งชำติเขำใหญ่  ปริมำณน ้ำท่ำปรกมำณร้อยลก 93  ของน ้ำท่ำเฉลี่ยทั งปี จกเกิดขึ นในเดือนมิถุนำยน 
ถึงเดือนตุลำคม  ส่วนใหญ่จกไหลทิ งลงทกเลหรือก่อให้เกิดอุทกภัย  ส่วนในฤดูแล้งเกิดปัญหำกำร 
ขำดแคลนน ้ำ  แลกพื นที่บาำงส่วนเป็นดินเปรี ยว  ไม่สำมำรถท้ำกำรเพำกปลูกได้ 

   2. สภาพปัญหาและเหตุผลความจ าเป็น 

         จำกปัญหำกำรเกิดอุทกภัยในเขตพื นที่รำบาลุ่มของแม่น ้ำนครนำยกซึ่งเป็นพื นที่ใน เขตตัวเมือง
นครนำยก แลกพื นที่ชลปรกทำนของโครงกำรส่งน ้ำแลกบา้ำรุงรักษำนครนำยกปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ 
ในช่วงฤดูแล้งแลกปัญหำสภำพที่ดินส่วนใหญ่เป็นดินเปรี ยวไม่สำมำรถท้ำกำรเพำก ปลูกได้ ดังนั นจึงมี
ควำมจ้ำเป็นที่จกต้องด้ำเนินกำรโครงกำรเขื่อนคลองมกเดื่อ ซึ่งจกบาริหำรจัดกำรน ้ำร่วมกับาโครงกำรเขือ่น
ขุนด่ำนปรำกำรชล 

       กำรศึกษำควำมเหมำกสมแลกวิเครำกห์ผลกรกทบาสิ่งแวดล้อมของโครงกำรฯ  แล้วเสร็จเมื่อเดือน 
เมษำยน 2540 กำรส้ำรวจแลกออกแบาบาแล้วเสร็จเมื่อเดือนกันยำยน 2545 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

        3.1 เพ่ือเป็นแหล่งเก็บากักน ้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งช่วยเหลือรำษฎรที่อำศัยอยู่ทำงตอนล่ำงของ
โครงกำรให้มีน ้ำใช้ท้ำกำรเพำกปลูก กำรอุปโภค-บาริโภคได้อย่ำงเพียงพอตลอดปี 

        3.2 เพื่อช่วยบารรเทำปัญหำอุทกภัยในเขตตัวเมืองนครนำยกแลกพื นที่ชลปรกทำนของโครงกำร 
ส่งน ้ำแลกบา้ำรุงรักษำนครนำยก 

        3.3 เพ่ือช่วยในกำรแก้ไขปัญหำดินเปรี ยวในเขตจังหวัดนครนำยกให้มีคุณภำพเหมำกสมแก่  
กำรเพำกปลูก 

        3.4 เพื่อช่วยในกำรอตุสำหกรรมซึ่งมีกำรขยำยตัวในเขตอ้ำเภอต่ำงๆ ของจงัหวัดนครนำยก 

       3.5 เพื่อรักษำรกบาบานิเวศแลกผลักดนัน ำ้เคม็ 

   4. ที่ต้ังโครงการ 

        โครงกำรเขื่อนคลองมกเดื่อที่ตั งเขื่อนหัวงำนอยู่บาริเวณบา้ำนดง หมู่ที่ 1 ต้ำบาลสำริกำ อ้ำเภอเมือง
จังหวัดนครนำยกเส้นลกติจูด 140 15’10” N แลกเส้นลองติจูด1010 15’16”E แผนที่ภูมิปรกเทศ
มำตรำส่วน 1:50,000 ล้ำดับา L 7018 รกวำง 5237 I 



   5. ลักษณะโครงการ 

       ลักษณกของเขื่อนเป็นเขื่อนผสมรกหว่ำงเขื่อนคอนกรีตบาดอัด (RCC DAM) กับาเขื่อนหินถมแกน 
ดินเหนียว ควำมสูงของสันเขื่อน 83 เมตร ยำว 733 เมตร รกดับาสันเขื่อน + 135.00 เมตร(รทก.) 
ปริมำตรงำนตัวเขื่อนทั งหมด 4.55 ล้ำนลูกบาำศก์เมตร แยกเป็น เขื่อนคอนกรีตบาดอัด  0.90  ล้ำน
ลูกบาำศก์เมตร แลกเขื่อนหินถมแกนดินเหนียว  3.65  ล้ำนลูกบาำศก์เมตร 

    5.1  อุทกวิทยา 

          -  พื นที่รับาน ้ำฝน                                      62.3  ตร.กม. 
           -  ควำมยำวลำ้น ้ำจำกตน้น ำ้ถึงหวังำนเขื่อน     17    กม. 
           -  ปริมำณฝนเฉลี่ยตอ่ป ี                             2,678  มม. 
           -  ปริมำณน ้ำทำ่ไหลเข้ำอ่ำงฯ เฉลี่ยตอ่ปี            123  ล้ำน ลบา.ม. 
           -  ปริมำณน ้ำหลำกสงูสุดในรอบา 500 ปี          650  ลบา.ม./วนิำท ี
           -  ปริมำณน ้ำหลำกสงูสุดในรอบา 1,000 ป ี       703   ลบา.ม./วนิำท ี
           -  ปริมำณน ้ำหลำกสงูสุดในรอบา 10,000 ปี      905   ลบา.ม./วนิำท ี
           -  ปริมำณน ้ำหลำกสงูสุดทีอ่ำจเป็นไปได้            1,307  ลบา.ม./วินำท ี
    5.2 อ่างเก็บน้ า 

           -  รกดับาน ำ้เกบ็ากักปกต ิ                          +130.00  ม.รทก. 
          -  รกดับาน ำ้สูงสดุ                                 +132.70  ม.รทก. 
           -  รกดับาน ำ้ต่ำ้สุด                                 +60.00    ม.รทก. 
           -  ควำมจุอ่ำงฯ ทีร่กดับาน ้ำเก็บากักปกติ         85.41      ล้ำน ลบา.ม. 
           -  ควำมจุอ่ำงฯ ทีร่กดับาน ้ำสงูสุด                   92.53     ล้ำน ลบา.ม. 
           -  ควำมจุอ่ำงฯ ทีร่กดับาน ้ำต่ำ้สุด                    0.10        ล้ำน ลบา.ม. 
           -  ควำมจุอ่ำงฯ ใชง้ำน                             85.31      ล้ำน ลบา.ม. 

           -  พื นที่ผิวอ่ำงฯ ที่รกดบัาน ้ำเก็บากักปกติ             2.55      ตร.กม. 
           -  พื นที่ผิวอ่ำงฯ ที่รกดบัาน ้ำสูงสุด                   2.68      ตร.กม. 
           -  ปริมำณตกกอนสกสมในเวลำ 100 ปี            1.20      ล้ำน ลบา.ม. 
           -  รกดับาศนูย์ใหมข่องอำ่งฯ หลังใช้งำน   100 ปี +57.85  ม.รทก. 
    5.3 รูปแบบเขือ่น 

           -  ชนิดเขื่อนเป็นเขื่อนผสมรกหว่ำงเขื่อนคอนกรีตบาดอัด (RCC DAM) กับาเขื่อนหินถม
แกนดินเหนียว 
      5.4 อาคารระบายน้ าล้น 
           -  ชนิด                                   Stepped  Spillway 
           -  รกดับาสันอำคำร                           +130.00  ม.รทก. 
           -  ควำมกวำ้งอำคำร                         45.00      ม. 
           -  ควำมสำมำรถในกำรรกบาำยน ้ำได้       414.80    ลบา.ม./วนิำท ี



    5.5 อาคารผันน้ า 

           -  ชนิด                           อุโมงค์คอนกรตีเสริมเหล็กรปูสี่เหลี่ยม 
           -  ขนำด                          5.5x4.5 (สูง) ตร.ม. แลก 4.5x4.5 ตร.ม.
           -  ควำมยำว                     249.00 ม. 
           -  รกบาำยน ้ำสงูสุด                250.00 ลบา.ม./วนิำท ี
   5.6 อาคารระบายน้ าลงล าน้ าเดิม 

           -  ชนิดท่อเหลก็ (วำงอยู่ในอำคำรผนัน ้ำใต้ตวัเขื่อน) 
           -  ขนำดเสน้ผ่ำศนูย์กลำง         1.20        ม. จ้ำนวน 2 ท่อ 
           -  ควำมยำว                                 125         ม. 
           -  รกบาำยน ้ำสงูสุด                            33           ลบา.ม./วนิำท ี
           -  รกดับาน ำ้ใช้กำรต่้ำสดุ                    +90.21     ม.รทก. 
           -  รกดับาน ำ้ต่ำ้สุด (Dead  Storage)       +60.00     ม.รทก. 
   6. ค่าลงทุนโครงการ             

       ค่ำก่อสร้ำงโครงกำร  5,055  ล้ำนบาำท  แยกเป็น ค่ำก่อสร้ำง วงเงิน 4,702.73 ล้ำนบาำท  แลก
แผนปฏิบาัติกำรป้องกันแก้ไขแลกติดตำมตรวจสอบาผลปรกทบาสิ่งแวดล้อม วงเงิน 353  ล้ำนบาำท    

   7. ระยะเวลาก่อสร้างโครงการ                     

       รกยกเวลำด้ำเนนิกำรงำนกอ่สร้ำงเขื่อนหวังำนแลกอำคำรปรกกอบา  รวม  5 ปี   

   8. ผลการวเิคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์โดยใช้อัตราคดิลดร้อยละ 10 เป็นดังน้ี 

      -  ผลตอบาแทนปัจจุบานัสุทธิ (NPV)   156.95 ล้ำนบาำท 
      -  อัตรำสว่นผลตอบาแทนต่อค่ำลงทนุ (B/C Ratio) 1.05 
      -  อัตรำผลตอบาแทนทำงเศรษฐศำสตร ์(EIRR)  ร้อยลก 10.34 
 

   9. ประโยชน์ของโครงการ 

        9.1  เป็นแหล่งน ้ำต้นทุนเพื่อกำรเกษตรในเขตพื นที่ชลปรกทำน จ้ำนวน 354,845ไร่ ในฤดูฝน 
แลกจ้ำนวน 99,357 ไร่ ในฤดูแล้ง 

       9.2 บารรเทำปัญหำอุทกภัยในเขตตัวเมืองนครนำยกแลกพื นที่โครงกำรส่งน ้ำแลกบา้ำรุงรักษำ
นครนำยก 

        9.3 เป็นแหล่งน ้ำเพื่อกำรอุปโภค - บาริโภค แลกกำรอุตสำหกรรม 

        9.4 รักษำรกดับาน ้ำใต้ดินจำกกำรมีน ้ำชลปรกทำนท้ำให้สำมำรถบารรเทำปัญหำดินเปรี ยว ในเขต
พื นที่ชลปรกทำนได้ 

        9.5 รักษำรกบาบานิเวศแลกผลกัดนัน ำ้เค็ม 



  10. ผลกระทบเมือ่ไม่มีอา่งเก็บน ้าคลองมะเด่ือ 

       10.1 การชลประทานและการระบายน ้า 

            โครงการชลประทานในปัจจุบันจากสถิติโครงการชลประทานปี 2547 พบว่า ในลุ่มน ้า
นครนายกมีพื นที่ชลประทาน 458,295ไร่ ประกอบด้วย โครงการชลประทานขนาดใหญ่ จ้านวน  
1 โครงการ คือโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครนายก พื นที่ชลประทาน 336,745 ไร่ โครงการ
ชลประทานขนาดกลาง จ้านวน 7 โครงการ พื นที่ชลประทาน 28,150 ไร่ โครงการชลประทานขนาด
เล็ก จ้านวน 65 โครงการ พื นที่ชลประทานรวม 89,000 ไร่และโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า จ้านวน  
2 โครงการ พื นที่ชลประทานรวม 4,400 ไร่โดยมีแหล่งน ้าต้นทุนที่ส้าคัญ คือ อ่างเก็บน ้าขุนด่าน
ปราการชล มีความจุ 223.6 ล้านลูกบาศก์เมตร และความจุใช้งาน 220 ล้านลูกบาศก์เมตร 

            ด้านการระบายน ้าพบว่าลักษณะล้าน ้าของแม่น ้านครนายกตั งแต่คลองท่าด่าน จนถึง  
ตัวเมืองนครนายก มีความลาดเทสูง และจากตัวเมืองนครนายกจนถึงจุดบรรจบแม่น ้าปราจีนมีความ  
ลาดเทต่้าในช่วงเวลา ที่เกิดฝนตกหนักน ้าจากต้นน ้าจะไหลเข้าสู่ที่ราบลุ่มบริเวณเขื่อนนายกอย่างรวดเร็ว
ซึ่งคลองส่งน ้าบางสายในโครงการส่งน ้าและบ้ารุงรักษานครนายกจะถูกเปลี่ยนหน้าที่จากคลองส่งน า้เปน็
คลองระบายน ้าเพ่ือช่วยในการระบายน ้าจากแม่น ้านครนายก เนื่องจากสภาพด้านท้ายน ้าของเขื่อนนายก 
มีบ้านเรือนจ้านวนมากปลูกสร้างริมสอง ฝั่งของแม่น ้านครนายกอีกทั งสภาพล้าน ้าถูกบุกรุกแคบลงท้าให้
ไม่สามารถระบายน ้าผ่านได้ถึง 250 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ตามขีดความสามารถของเขื่อนนายก
นอกจากนี หากมีการปล่อยน ้าผ่านเขื่อนนายกในปริมาณมากจะเกิดปัญหาน ้าท่วมได้ง่ายส้าหรับระบบ
ระบายน ้าสายหลักของโครงการส่ง น ้าและบ้ารุงรักษานครนายกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 

     1) คลองส่งน ้าซึง่ใช้เปน็คลองระบายน า้สายหลักมีจ้านวน 2 สาย ได้แก ่

             (1.๑)  คลองเหมืองอยู่ด้านเหนือน ้าของเขื่อนนายกบริเวณฝั่งซ้ายของแม่น ้านครนายก 
มีอัตราการระบายน ้าประมาณ 120 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีจะช่วยย่นระยะทางระบายน ้าตามแม่น ้า
นครนายก จากเขื่อนนายกจนถึง อ้าเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรี ลงได้ประมาณ 25 กิโลเมตร ซึ่งจะ
ช่วยให้ด้านท้ายน ้าของเขื่อนนายกมีระดับน ้าไม่สูงมากนักท้าให้สามารถ รองรับปริมาณน ้าที่ระบายจาก
พื นที่ฝั่งขวาลงแม่น ้านครนายกได้ เช่นปริมาณน ้าหลากจากคลองบ้านนา และคลองแม่น ้าใน เป็นต้น 

        (๑.2)  คลองส่งน ้าสายใหญ่ฝั่งขวาอยู่ด้านเหนือน ้าของเขื่อนนายกบริเวณฝั่งขวาของ 
แม่ น ้านครนายกมีอัตราการระบายน ้าประมาณ 60 ลูกบาศก์เมตร/วินาทีจะช่วยย่นระยะทางการ
ระบายน ้าหลากจากแม่น ้านครนายก ให้ไปลงแม่น ้านครนายกบริเวณบ้านคลองอ้อม อ้าเภอ
องครักษ์ จังหวัดนครนายก 

     2) คลองธรรมชาติซึ่งใช้เป็นคลองระบายน ้าสายหลักประกอบด้วย คลองบ้านนา  
คลองพรหมมณี คลองแสง คลองบางไพล คลองบางใหญ่ คลองท่าแดงคลองไผ่ คลองท่าอิฐ คลองบางเม่า  
ล้าชวดโค้ง คลองบึงน ้าหัก-บางอีเล็ก คลอง 2 คลอง 3และคลองบางหอย เป็นต้น ความยาวรวม
ประมาณ 250 กิโลเมตรคลองเหล่านี จะช่วยระบายน ้าหลากในช่วงฤดูฝนที่ไหลมาจากเทือกเขา ติดต่อ
กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ให้ท่วมขังพื นที่ท้าการเกษตรเป็นเวลานาน จนเกิดความเสียหายโดยจะ
ระบายลงแม่น ้านครนายกต่อไป 



       10.2 น ้ำและกำรใช้น ้ำ 

              ความต้องการน้้าเพ่ือกิจกรรมต่างๆภายในลุ่มน้้านครนายกทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
20 ปี เมื่อมีอ่างเก็บน้้าคลองมะเดื่อสรุปได้ดังนี้ 

   11. ผลกระทบเมื่อมีอ่ำงเก็บน ้ำคลองมะเด่ือ 

         11.1 ด้ำนกำรชลประทำนและกำรระบำยน ้ำ 

           1) ระยะก่อสร้ำง 

              ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนคลองมะเดื่ออาจมีตะกอนและเศษวัสดุก่อสร้างไหลลงสู่ 
แม่น้้านครนายกท้าให้มีปริมาณตะกอนในล้าน้้ามากขึ้นและไหลตามล้าน้้าไปยังเขื่อน นายก แล้วเข้าสู่
คลองชลประทานในโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษานครนายกท้าให้ ประสิทธิภาพการส่งน้้าและ  
การระบายน้้าในคลองชลประทาน หรือคลองระบายน้้าลดลง 

              ส้าหรับการส่งน้้าเพื่อการชลประทานในโครงการชลประทานท่าด่านและโครงการส่งน้้า 
และบ้ารุงรักษานครนายก จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใดเนื่องจากในระหว่างก่อสร้างจะสามารถผนัน้า้
จาก คลองมะเดื่อลงสู่แม่น้้านครนายกได้ตามปกติประกอบกับอ่างเก็บน้้าขุนด่านปราการ ชลเพิ่งก่อสรา้ง
แล้วเสร็จเมื่อปี 2548ท้าให้มีปริมาณน้้าเพียงพอต่อการจัดสรรน้้า ให้แก่การชลประทานในพ้ืนที่
ดังกล่าว 

           2) ระยะด้ำเนินกำร 

              ผลกระทบต่อการชลประทานและการระบายน้้าในระยะด้าเนินการส่วนใหญ่เป็น
ผลกระทบทางบวกประกอบด้วย 

              (1) น้้าที่ระบายจากอ่างเก็บน้้าคลองมะเดื่อจะช่วยเสริมการใช้น้้าชลประทานให้แก่ 
โครงการชลประทานท่าด่านและท่าด่านส่วนขยายรวมถึงโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา นครนายกท้าให้
การจัดสรรน้้าให้แก่พ้ืนที่ชลประทานดังกล่าวมีความมั่นคงและแน่ นอนขึ้นโดยสามารถเพ่ิมพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชฤดูแล้งได้ 39,033 ไร่ จากเดิม 60,324 ไร่ เพ่ิมเป็น 99,357 ไร่ และสามารถ
ปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปีมาเป็นไม้ผลได้  30,000 ไร่ สรุปได้ดังนี้ 

               (2) อ่างเก็บน้้าคลองมะเดื่อจะช่วยบรรเทาอุทกภัยบริเวณจังหวัดนครนายกและพ้ืนที่ 
เพาะปลูกบริเวณสองฝั่งของแม่น้้านครนายกโดยสามารถลดปริมาณน้้าหลากที่ไหลเข้า อ่างเก็บน้้าคลอง
มะเดื่อลงได้มากกว่าร้อยละ  40 ปริมาณน้้าหลากที่ไหลเข้าและระบายออกจากอ่างเก็บน้้าคลองมะเดื่อ
สรุปได้ดังนี้ 

 

 

 

 



  
รำยกำร 

ปริมำณน ้ำหลำก(ลบ.ม./วนิำที) 

รอบปีกำรเกิด
ซ ้ำ 10,000 ปี 

ปริมำณน ้ำหลำกสูงสุด 
ที่อำจเป็นไปได้(PMF) 

1) ปริมาณน้้าไหลเข้าอ่างเกบ็น้้าคลองมะเดื่อ 905.01 1,307.07 

2) ปริมาณน้้าระบายออกจากอ่างเก็บน้้าคลองมะเดือ่ 401.52 758.54 

3) ร้อยละของปรมิาณน้้าหลากที่ลดลง 55.63 41.97 

  

               อ่างเก็บน้้าคลองมะเดื่อจะช่วยเก็บกักปริมาณน้้าหลากที่อยู่เหนือเขื่อนเอาไว้ ท้าให้
สามารถลดระดับน้้าในแม่น้้านครนายกและแม่น้้าบางปะกงและจะช่วยเพ่ิม ประสิทธิภาพการระบายน้้า
จากทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้นโดยสามารถเร่งระบายน้้าจากคลองระพีพัฒน์ 
ซึ่งรับน้้าส่วนหนึ่งจากแม่น้้าป่าสักให้ระบายน้้าลงสู่แม่น้้านครนายกได้มาก ยิ่งขึ้นเป็นการลดปริมาณน้้า
ในแม่น้้าป่าสักที่จะไหลลงสู่แม่น้้าเจ้าพระยาได้ ส่วนหนึ่งด้วยท้าให้การระบายน้้าในทุ่งเจ้าพระยา  
ฝั่งตะวันออกสามารถไหลลงสู่ แม่น้้าบางปะกงเพ่ือไหลลงสู่ทะเลได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

         11.2  น ้ำและกำรใช้น ้ำ 

               1) ระยะก่อสร้ำง 

                   ในระหว่างการก่อสร้าง การใช้น้้าเพ่ือกิจกรรมต่างๆจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด 
เนื่องจากสามารถผันน้้าจากคลองมะเดื่อลงสู่แม่น้้านครนายกได้ตามปกติประกอบกับ มีแหล่งน้้าต้นทุน
ขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน้้าขุนด่านปราการชลที่เพิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ ปี  2548 

               2) ระยะด้ำเนินกำร 

                   ผลกระทบต่อการใช้น้้า ในระยะด้าเนินการ ส่วนใหญ่เป็นผลกระทบทางบวก ได้แก่
ความสามารถในการจัดสรรน้้าให้แก่พ้ืนที่ชลประทานได้เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ ฤดูแล้งรวมถึงการใช้น้้าเพ่ือ
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยการใช้น้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว จะมี
ความมั่นคงและแน่นอนขึ้นนอกจากนี้ยังมีปริมาณน้้าที่ระบายจากอ่างเก็บน้้า เพ่ือรักษาสมดุลระบบ
นิเวศด้านท้ายน้า้ โดยให้มีปริมาณน้า้ต่า้สุดที่ทา้ยเขื่อนนายกไมน่้อยกว่า 1.14 ล้านลูกบาศก์เมตร/เดือน 

   12. สถำนภำพโครงกำร 

        12.1 ด้ำนกำรส้ำรวจ - ออกแบบ  

               ด้าเนินการโดยบริษัท ปัญญาคอนซัลแตนท์ จ้ากัด  และ บริษัท พี แอนด์ ซีแมเนจเมนท์ 
จ้ากัด กันยายน  2545 

 

 



         12.2 ด้านการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

                  - คณกกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยอนุสัญญำคุ้มครองมรดกโลกยังไม่ได้พิจำรณำอนุญำต  
ให้ใช้พื นที่อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่  เพื่อก่อสร้ำงโครงกำรเขื่อนคลองมกเดื่อ  จังหวัดนครนำยก 

               - รำยงำนผลกรกทบาสิ่งแวดล้อมโครงกำรเขื่อนคลองมกเดื่อ จังหวัดนครนำยกยังไม่ผ่ำน
กำรพิจำรณำให้ควำมเห็นชอบาจำกคณกกรรมกำรผู้ช้ำนำญกำร กำรวิเครำกห์ผลกรกทบาสิ่งแวดล้อมด้ำน
โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำ (คชก.) ซึ่งต้องรอ ผลกำรพิจำรณำอนุญำตจำกคณกกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วย
อนุสัญญำคุ้มครองมรดกโลก เพ่ือปรกกอบากำรพิจำรณำของ คชก. แลก เสนอคณกกรรมกำรสิ่งแวดล้อม
แห่งชำติต่อไป 

                - คณกกรรมกำรผู้ช้ำนำญกำรกำรวิเครำกห์ผลกรกทบาสิ่ งแวดล้อมด้ำนโครงกำรพัฒนำ 
แหล่งน ้ำ (คชก.) ได้ด้ำเนินกำรพิจำรณำรำยงำนผลกรกทบาสิ่งแวดล้อม โครงกำรเขื่อนคลองมกเดื่อจังหวัด
นครนำยก โดยไม่ต้องรอผลกำรพิจำรณำอนุญำตจำกคณกกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยอนุสัญญำคุ้มครอง
มรดกโลกซึ่งผลกำรปรกชุมครั งที่ 6/2551 เมื่อวันที่ 19 สิงหำคม 2553ที่ปรกชุมมีมติยังไม่เห็นชอบา
กับารำยงำนฯ โดยให้ปรับาปรุงแก้ไขรำยงำนในปรกเด็นต่ำง ๆรวม 17 ปรกเด็น 

                - คณกกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยอนุสัญญำคุ้มครองมรดกโลกได้พิจำรณำให้ปรับาปรุง 
ข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อวันที่ 1  ธันวำคม  2553  

                -  ที่ปรกชุมคณกกรรมกำรแห่งชำติว่ำด้วยอนุสัญญำคุ้มครองมรดกโลกมีมติเมื่อวัน ที่ 26 
มกรำคม 2554 มอบาหมำยให้คณกอนุกรรมกำรมรดกโลกทำงธรรมชำติพิจำรณำแลกน้ำเสนอโครงกำร
ต่อคณก กรรมกำรแห่งชำติฯ 

         12.3 การขออนุญาตเขา้ใช้พื้นที่   

                  จำกกำรติดต่อปรกสำนงำนกับาหน่วยงำนในพื นที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบา พื นที่
แล้วปรำกฏว่ำพื นที่ที่จกใช้ก่อสร้ำงโครงกำรเขื่อนคลองมกเดื่อเป็น พื นที่ในเขตอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่ 
933 ไร่ กรมชลปรกทำนจึงได้จัดท้ำค้ำขออนุญำตเข้ำท้ำปรกโยชน์พื นที่อุทยำนแห่งชำติเพ่ือ ก่ อสร้ำง
โครงกำรเขื่อนคลองมกเดื่อเสนอหัวหน้ำส้ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติแลก สิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนำยก
แลกหัวหน้ำอุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่แล้ว เมื่อวันที่ 25 กรกฎำคม 2551 ขณกนี อยู่รกหว่ำงกำร
พิจำรณำ 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
หลักการและเหตุผล  
 ที่ผ่ำนมำ สำเหตุส้ำคัญที่ท้ำให้เกิดน ้ำท่วมขังในพื นที่อ้ำเภอบา้ำนนำนั นมำจำกมวลน ้ำที่มำจำก  
เขำใหญ่ อีกทั งได้เกิดน ้ำไหลบา่ำมำจำกทำงจังหวัดสรกบาุรีขังรวมกันในที่ต่้ำ ท้ำให้พื นที่ในหลำย ๆ ด้ำบาล
เกิดน ้ำท่วม แลกที่อ้ำเภอบา้ำนนำ จังหวัดนครนำยก ตลอดจนอ้ำเภอวิหำรแดง จังหวัดสรกบาุรี ก็ได้รับา
ผลกรกทบาเช่นกัน ท้ำให้พื นที่ท้ำกินของชำวบา้ำนเสียหำย โดยเฉพำกเกษตรกรที่ปลูกข้ำวเป็นอำชีพหลัก 
ได้รับาควำมเดือดร้อนอย่ำงหนัก เพรำกที่นำจมหำยไปต่อหน้ำต่อตำ เนื่องจำกสภำพปัญหำของเกษตรกร
ในพื นที่ที่เกิดน ้ำท่วมมักเป็นพื นที่เดิมแลกท้ำให้เกิดน ้ำท่วมฉับาพลันแลกส่งผลต่อเนื่องในรกยกยำว ดังนั น 
จึงได้มีกำรเริ่มส้ำรวจแลกศึกษำข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำว จึงท้ำให้เกิดแนวคิดกำรสร้ำงอ่ำงเก็บาน ้ำ
คลองบา้ำนนำ อ.บา้ำนนำ จ.นครนำยก 
 คลองบา้ำนนำ มีต้นก้ำเนิดจำกเทือกเขำทำงตอนใต้ของอ้ำเภอแก่งคอย จังหวัดสรกบาุรี ไหลลงมำ
ทำงทิศใต้ผ่ำนอ้ำเภอบา้ำนนำ ลงคลองชลปรกทำนบาริเวณคลองโบาสถ์ ต้ำบาลบาำงอ้อ อ้ำเภอบา้ำนนำ คลอง
บา้ำนนำมีน ้ำไหลตลอดปี แต่ในฤดูแล้งมีปริมำณน ้ำน้อย พื นที่ลุ่มแม่น ้ำนครนำยกเป็นลุ่มน ้ำสำขำของลุ่ม
น ้ำบาำงปกกง พื นที่กว่ำร้อยลก ๙๐ เป็นพื นที่นำข้ำว ต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำกปลูกเป็นปริมำณมำก ทั งยัง
มีแนวโน้มควำมต้องกำรที่เพ่ิมขึ นในอนำคต เนื่องจำกยังขำดแหล่งเก็บากักน ้ำขนำดใหญ่  ซึ่งส่งผลให้
ปรกสบาปัญหำขำดแคลนน ้ำในฤดูแล้ง แลกปัญหำอุทกภัยในฤดูฝน 
 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 พื นที่อ่ำงเก็บาน ้ำคลองบา้ำนนำที่รกดับาน ้ำสูงสุดอยู่ที่ ๑,๗๗๔.๐๔ ไร่ โดยอยู่เขตอุทยำนแห่งชำติ
เขำใหญ่ พื นที่ ๑,๔๑๙.๕๒ ไร่ แลกป่ำสงวนแห่งชำติป่ำมวกเหล็ก ป่ำทับากวำงวำงแปลงที่ ๒  ๓๕๔.๕๒ 
ไร่ ทั งนี อุทยำนแห่งชำติเขำใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของมรดกโลก ป่ำดงพญำเย็น-เขำใหญ่ 

 สภำพกำรใช้ที่ดินในพื นที่บาริเวณอ่ำงเก็บาน ้ำในปัจจุบาันส่วนใหญ่เป็นพื นที่เกษตรกรรม ปรกเภท 
ไม้ผลผสม แลกไม้ล้อม ส่วนพื นที่ป่ำไม้พบาร้อยลก ๓๐.๒๗ ของพื นที่อ่ำงเก็บาน ้ำ ซึ่งจกอยู่ตำมพื นที่เชิงเขำแลก
ลำดเขำที่เป็นขอบาของอ่ำงเก็บาน ้ำ ในกรณีที่ไม่มีโครงกำร พื นที่เกษตรกรรมจกยังคงอยู่ในลักษณกเดิม  
ส่วนพื นที่ป่ำไม้ส่วนใหญ่เป็นป่ำรุ่นทดแทน ซึ่งหำกไม่มีกำรบาุกรุกท้ำลำย สภำพป่ำไม้ก็จกมีอัตรำกำร
เพ่ิมพูนของปริมำตรไม้ ๑๐.๓ ลบา.ม.ต่อปี คิดเป็นมูลค่ำ ๓๖,๐๕๐ บาำทต่อปี (ก้ำหนดรำคำไม้ ๓,๕๐๐ 
บาำทต่อลูกบาำศก์เมตร) เนื่องจำกสภำพพื นที่ป่ำไม้ในอ่ำงเก็บาน ้ำส่วนใหญ่มีสภำพเป็นขั นทดแทน ต้นไม้
ส่วนใหญ่มีขนำดเล็ก แลกไม่ใช่พันธุ์ไม้ที่มีควำมส้ำคัญทำงเศรษฐกิจ แต่พื นที่ส่วนหนึ่งอยู่ในเขตอุทยำน

ข้อมูลเบื้องต้นโครงการสร้างอ่างเก็บน้ าบ้านนา ต าบลชะอม อ าเภอแก่งคอย จังหวดัสระบุรี 
 



แห่งชำติเขำใหญ่ ดังนั นผลกรกทบาในเชิงปริมำณจำกกำรสูญเสียทรัพยำกรป่ำไม้จึงจัดเป็นผลกรกทบา
ทำงด้ำนลบาในรกดับาปำนกลำง 

 จำกกำรวิเครำกห์โครงกำรอ่ำงเก็บาน ้ำคลองบา้ำนนำที่บา้ำนบาึงทองหลำง – บา้ำนถ ้ำเต่ำ พื นที่
ชลปรกทำนอ่ำงเก็บาน ้ำคลองบา้ำนนำทั งหมด ๑๑,๒๘๕ ไร่ พื นที่ชลปรกทำนปรกตูรกบาำยน ้ำคลองบา้ำนนำ
ทั งหมด ๓๔,๙๑๕ ไร่ ครอบาคลุมพื นที่ 

 ต. ชกอม , ต. วิหำรแดง    อ. วิหำรแดง   จ.สรกบาุรี 

 ต. เขำเพิ่ม , ต. บา้ำนพริก , ต. ป่ำขก  อ. บา้ำนนำ  จ. นครนำยก 

 ต. บา้ำนนำ , ต.ศรีกกอำง , ต. บา้ำนพร้ำว  

 ต. พรหมณี     อ. เมืองนครนำยก จ. นครนำยก 
  

ภาพตัวอย่างแผนที่โครงการอ่างเก็บน้ าคลองบ้านนา 

 
 

 
 
การด าเนินงาน 

๑. ศึกษำส้ำรวจ – ออกแบาบารำยลกเอียดโครงกำร 
๒. งำนสรำ้งเขื่อนกักเก็บาน ำ้แลกอำคำรปรกกอบา 
๓. งำนกอ่สร้ำงรกบาบาชลปรกทำน 
๔. กำรชดเชยทรัพย์สินแลกกำรด้ำเนินกำรด้ำนสิ่งแวดล้อม 

 
 



ผลประโยชน ์
 ในกำรส่งน ้ำช่วยเหลือพื นที่ชลปรกทำน ๔๖,๒๐๐ ไร่ เป็นพื นที่อ่ำงเก็บาน ้ำคลองบา้ำนนำ ๑๑,๒๘๕ 
ไร่ แลกพื นที่ ปตร.คลองบา้ำนนำตอนบาน ๓๔,๙๑๕ ไร่ มีครัวเรือนที่ได้รับาปรกโยชน์ ๒,๙๒๕ ครัวเรือน 
แลกส่งน ้ำช่วยเหลือพื นที่ชลปรกทำนเดิม ด้ำนกำรอุปโภคบาริโภคแลกอุตสำหกรรมมีปริมำณรองรับากำร
เพ่ิมขึ นของจ้ำนวนปรกชำกรแลกกำรขยำยตัวของอุตสำหกรรมในอนำคต ๒๐ ปี ปรกมำณปีลก ๗.๘๒ 
ล้ำน ลบา.ม. ดังนั น เพ่ือบารรเทำปัญหำในพื นที่แลกจำกเสียงสนับาสนุนของเกษตรกรให้ควรสร้ำงอ่ำงเก็บา
น ้ำคลองบา้ำนนำ 
 
ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

๑. กำรจัดสรรแหล่งเก็บากักน ้ำให้สอดคล้องกับาสภำพภูมิปรกเทศ 
๒. กำรปรกชำคมเพ่ือสร้ำงเวทีแสดงควำมคิดเห็นในกำรด้ำเนินกำรสร้ำงแหล่งเก็บากักน ้ำ 
๓. กำรปรับาทัศนียภำพแลกสร้ำงแหล่งท่องเที่ยวในอ้ำเภอบา้ำนนำ 
๔. กำรจัดสรรอ่ำงเก็บาน ้ำแลกปรกตูรกบาำยน ้ำคลองบา้ำนนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อคิดเห็นจากประชาชนท่ีไม่เห็นด้วย 
 

 
ตามที่ สภาเกษตรกรจังหวัดนครนายก ได้ขับเคลื่อนผลักดันให้โครงการสร้าง "เขื่อน (อ่างเก็บ

น ้า) คลองบ้านนา" ที่ต้าบลชะอม อ้าเภอแก่งคอย จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นโครงการของกรมชลประทาน 
ที่อนุมัติตั งแต่ปี 2532 แต่ชาวบ้านก็ไม่เห็นด้วย ต่อมามีกฎหมายเรื่องสิ่งแวดล้อมประกาศใช้ปี ๒535  
ก้าหนดว่าต้องท้ารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมก่อน โครงการเลยต้องชะลอไป ต่อมาอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ก็ได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 2548   

เมื่อวันที่ 1 เดือนเมษายน 2562 ที่ผ่านมา นายชลิต ทองมณี ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด
นครนายกได้ท้าหนังสือถึงประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติขอให้ผลักดันให้เป็นโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด้าริขอพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 เพื่อให้โครงการนี ก่อสร้างได้ (ตามเอกสารแนบ) 

ข้าพเจ้า นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์ ขอแสดงความคิดเห็นว่าโครงการนี ถ้าก่อสร้างจะสร้างความ
เสียหายแบบไม่สามารถประเมินค่าได้ ดังนี  

1. จะต้องอพยพชาวบ้านที่ท้ามาหากินอยู่เหนือสันเขื่อนซึ่งเป็นบริเวณอ่างเก็บน ้าประมาณ 
300ครัวเรือนหรือกว่า 1,000 คน ครอบคลุมพื นที่หมู่ 5, 9 และ 11 ต้าบลชะอม อ้าเภอแก่งคอย 
จังหวัดนครนายก ต้องไปหาอยู่ที่ใหม่ 

2. ป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่น้อยหลากหลายชนิด (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ) จะจมอยู่ใต้น ้า 

3. สัตว์ปา่หลายสายพันธุ์ (ผมเคยเจอชา้งปา่ดว้ย) ที่อาศัยอยู่บริเวณนี ก็ต้องอพยพหนีน า้ 
4. เป็นการท้าลายป่าต้นน ้า เมื่อป่าถูกท้าลายต่อไปฝนจะไม่ตก การสร้างเขื่อน  (อ่างเก็บน ้า)  

ก็จะไม่มีน ้าให้กักเก็บที่ถูกต้องควรจะสร้างเขื่อนอยู่นอกป่าเพื่อให้ป่าสร้างน ้าให้เขื่อน 
 5. เป็นการท้าลายมรดกโลก เขาใหญ่ได้รับการขึ นทะเบียนเป็นมรดกโลกปี 2548 (ตามเอกสาร
แนบ) การสร้างเขื่อน (อ่างเก็บน ้า) ในพื นที่ซึ่งเป็นวนอุทยานแห่งชาติและเป็นมรดกโลกเป็นเรื่องที่ไม่ควร
ท้าอย่างยิ่ง 

สงสารชาวบ้านด้วยนะครับ พวกเราไม่รู้ว่าต้องท้าอย่างไร  ถ้าหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือลง
พื นที่ส้ารวจผมก็ยินดีพาไป ตลอดจนไปพบผู้น้าชุมชนก็ยินดีครับ โปรดติดต่อ 089-799-6361 
 
ขอแสดงความนับถือและขอบคุณอย่างสงูมา ณ ทีน่ี ดว้ย 
  
ที่มาข้อมูล : ข่าวเดน่เอน็จีโอไทย  

      http://thaingo.in.th/news/?p=content&act=detail&id_content=4705 
 
 
 
 

http://thaingo.in.th/news/?p=content&act=detail&id_content=4705


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สรุปสาระส าคัญแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
กลไกและเครื่องมือหลักในการจัดการสาธารณภัยของประเทศไทย 

 
 

เครื่องมือหลักในการจัดการสาธารณภัยของไทย 
1) พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2550 
2) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

 

1) พระราชบัญญัติปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
1.1) ประกาศและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550 เป็นกฎหมายหลักในการบริหาร

จัดการสาธารณภัยในปัจจุบัน ซึ่งได้ก าหนดขอบเขตการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยครอบคลุม
สาธารณภัยทุกประเภท  
 1.2) มีองค์กรระดับนโยบายคือ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ หรือ กปภ.ช.ซึ่งมี
นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการมีหน้าที่ในการก าหนด
นโยบายในการจัดท าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  บูรณาการพัฒนาระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ให้
ค าแนะน า ปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่น หรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 1.3) ก าหนดให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานกลางของรัฐในการด าเนินการเกี่ยวกับ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ 
 1.4) ก าหนดให้มีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับต่างๆ เพ่ือวางแนวทาง มาตรการในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดเหตุ ขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ 
 1.5) ก าหนดผู้ท าหน้าที่บัญชาการ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) และผู้อ านวยการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยทุกระดับเพ่ือท าหน้าที่ควบคุม อ านวยการ สั่งการ และบัญชาการเหตุการณ์ 

2) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 2.1) คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558  อนุมัติแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ พ.ศ. 2558 ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) เสนอ เพ่ือใช้เป็นแผน
หลักในการบริหารจัดการสาธารณภัยของชาติ และมีมติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการดังนี้ 
  2.1.1) มอบหมายให้กระทรวง ทบวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด 
อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและภาคส่วนอ่ืนๆ ปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  
  2.๑.2) มอบหมายให้ส านักงบประมาณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พิจารณาให้ความส าคัญในการจัดสรรงบประมาณเพื่อการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อม
เผชิญเหตุ และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมถึงการฟื้นฟูอย่างย่ังยืน 
  2.1.3) มอบหมายให้หน่วยงานแต่ละระดับ จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์และบรรจุ
แผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจ าปีด้วย 
 
 
 
 



2.2) แนวคิดลักษณะและวัตถุประสงค์ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 

 2.2.1) มีลักษณะเป็นแนวคิดการปฏิบัติ หรือ Concept of Operations หรือ CONOPS ในการ
บริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศ โดยยึดแนวคิด การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ( Disaster Risk 
Reduction) และแนวทางการฟ้ืนฟูที่ดีกว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)ภายใต้การ
พัฒนาศักยภาพและส่งเสริมให้ท้องถิ่นและชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการจัดการเพ่ือน าไปสู่การจัดการภัยพิบัติอย่าง
ยั่งยืน และสอดคล้องกับหลักสากล(รู้รับ-ปรับตัว-ฟ้ืนเร็วทั่ว-อย่างยั่งยืน : Resilience) 

 2.2.2) เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติให้แก่หน่วยงานทุกภาคส่วนตั้งแต่ระดับท้องถิ่นถึงระดับประเทศ
น าไปพิจารณาด าเนินการอย่างบูรณาการ เป็นระบบและสอดคล้องรับกัน (ซึ่งเกิดจากการประมวลทิศทางและ
แนวทางปฏิบัติในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยที่นานาประเทศใช้ ประยุกต์กับบริบทของประเทศไทย) 

 2.2.3) เป็นการจัดท าแผนที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555 -2559) ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2557-2561  และพระราชบัญญัติป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และสอดคล้องกับถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีในการประชุมสหประชาชาติระดับ
โลกว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ณ เมืองเซนได ประเทศญี่ปุ่น 

2.3) ยุทธศาสตร์การด าเนินการประกอบด้วย 4 ด้าน คือ  

 2.3.1)การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเน้นการป้องกัน การลดผลกระทบและการ
เตรียมความพร้อม– เป็นแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย ส่งเสริมให้ทุกภาค
ส่วนร่วมมือกันด าเนินการในกิจกรรมลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย โดยมีการผนวกหลักการลดความเสี่ยงจาก
สาธารณภัยให้เป็นนโยบายของรัฐ ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 2.3.2) การบูรณาการจัดการในภาวะฉุกเฉิน การเผชิญเหตุ การบัญชาการเหตุการณ์ และการ
บรรเทาทุกข์ – เน้นเรื่องมาตรฐาน เอกภาพ และความยืดหยุ่นของโครงสร้างองค์กรในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งได้
ก าหนดแนวทางของการจัดตั้งองค์กรปฏิบัติในการจัดการภาวะฉุกเฉิน ตลอดจนการก าหนดให้มีแนวทางปฏิบัติใน
การสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน (สปฉ.)  

 2.3.3) การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืน การฟ้ืนฟูสภาพการซ่อมสร้างและการพัฒนาให้ดี
กว่าเดิมและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)–เป็นการด าเนินงานภายหลังจากท่ีภาวะฉุกเฉินจาก
สาธารณภัยได้บรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือด าเนินการฟ้ืนฟูโดยการปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค การ
ด ารงชีวิตและสภาวะวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบภัยให้กลับสู่สภาวะปกติ หรือพัฒนาให้ดีกว่าเดิมและ
ปลอดภัยกว่าเดิม 

 2.3.4)การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการสาธารณภัย  โดยการพัฒนา
ศักยภาพการจัดการสาธารณภัยตามหลักสากล  การประสานความช่วยเหลือและการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม 
ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมบทบาทของประเทศในฐานะแกนน าด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

สรุปสาระส าคัญของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 
 

บทที่ 1 สถานการณ์และแนวโน้มสาธารณภัย 
ความรุนแรงของสถานการณ์สาธารณภัยโลกและประเทศไทย มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นตามสภาวะการ

เปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ บทเรียนการจัดการสาธารณภัยที่ผ่านมาที่มีปัญหาด้านโครงสร้างการจัดการและ
เอกภาพ องค์ความรู้และข้อมูล รวมถึงแนวทางการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ   

 
 
 
 



กอปรกับพันธกิจในความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ท าให้ต้องมีการปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศให้มีขีดความสามารถและ

พร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติ สอดรับกับแนวคิดการจัดการสาธารณภัยของโลกภายใต้บริบท “การจัดการความเสี่ยง
จ ากส า ธ า รณภั ย  ( Disaster Risk Management : DRM)” ซึ่ ง ป ร ะกอบด้ ว ย  ก า ร ลดคว าม เ สี่ ย ง จ า ก 
สาธารณภัย  Disaster Risk Reduction : DRR) การจัดการในภาวะฉุกเฉิน (Emergency Management) และการ
ฟ้ืนฟูให้มีสภาพดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)  รวมทั้งการส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศและสนับสนุนซึ่งกันและกันเพื่อสร้างศักยภาพ ความพร้อม และมาตรฐานในการจัดการสาธารณภัย 
 

บทที่ 2 นโยบายและยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
ประกอบด้วย 
- เป้าหมายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย เน้นการสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักและวัฒนธรรม

ความปลอดภัย ให้มีการเรียนรู้ มีความพร้อม มีภูมิคุ้มกันและมีส่วนร่วม  เพ่ือพัฒนาศักยภาพสังคม ท้องถิ่นเข้าสู่ 
“การรู้รับ-ปรับตัว-ฟ้ืนเร็วทั่ว-อย่างยั่งยืน” 

-วัตถุประสงค์ของแผน เป็นกรอบแนวคิดและเป็นแนวทางปฏิบัติให้แก่ทุกหน่วยงาน ในการจัดการอย่าง
เป็นระบบและมีทิศทาง และพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยด้วยแนวทางต่างๆ 
ตั้งแต่ระดับชุมชนจนถึงระดับชาติ เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด 

- นโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 4 ด้าน  ได้แก่ พัฒนาและส่งเสริมการลดความ
เสี่ยง พัฒนาศักยภาพและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการจัดการภาวะฉุกเฉิน  พัฒนาระบบฟ้ืนฟูที่
ตอบสนองความต้องการของผู้ประสบภัย ซ่อมสร้างฟ้ืนฟูสภาพให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  และส่งเสริมมาตรฐาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

- ยุทธศาสตร์ 4 ด้าน การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยการบูรณาการการจัดการในภาวะ
ฉุกเฉิน การเพ่ิมประสิทธิภาพการฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการฯ 

- งบประมาณ  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณประเภทอ่ืน เช่น งบกลาง และเงินทดรองราชการฯ 
ทั้งระดับหน่วยงาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

บทที่ 3 หลักการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
- เสนอหลักการและแนวคิด “การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย”(Disaster Risk Management : 

DRM) แทน”การจัดการสาธารณภัย” (Disaster Management : DM) ซึ่งเป็นแนวทางท่ีนานาประเทศยอมรับว่าสา
ธารณภัยเป็นเรื่องที่จัดการได้โดยไม่จ าเป็นต้องรอให้เกิดภัยขึ้นก่อน และให้ความส าคัญกับการจัดการเพ่ือความ
ปลอดภัยอย่างยั่งยืน 

- ก าหนดกลไกหลักส าหรับการจัดการ ประกอบด้วย โครงสร้างองค์กรและบทบาทหน้าที่การจัดการ 
สาธารณภัย ตั้งแต่ระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติ บทบาทหน้าที่และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานทหาร  ภาคประชาสังคม และองค์การสาธารณกุศล  และแนวทางปฏิบัติร่วมกับ
ต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ  ขอบเขตสาธารณภัย  ระดับการจัดการสาธารณภัย  กฎหมายและ
ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 

บทที่  4 การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
 เสนอแนวคิดและวิธีปฏิบัติในการลดความเสี่ยงหรือลดโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย หรือ

การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย มุ่งให้เกิดการด าเนินการทั้งในเชิงนโยบาย แผนงาน โครงการ มาตรการหรือ
กิจกรรมต่างๆ  โดยสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ตามแนวทางกลยุทธ์การลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 3 
ด้าน ประกอบด้วย 



- การสร้างระบบการประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีมาตรฐาน ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
ประเมินความเสี่ยง เพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายการลดความเสี่ยง การจัดสรรงบประมาณ การออกกฏ
ระเบียบ การจัดท าแผนงาน โครงการ รวมถึงการจัดท าดัชนีความเสี่ยงและแผนที่เสี่ยงภัย 

- การพัฒนามาตรการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย ประกอบด้วย แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและลด
ผลกระทบช่วงก่อนเกิดภัยทั้งเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้าง แนวทางปฏิบัติในการเตรียมความพร้อม เช่นการ
จัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยโดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน (CBDRM)  การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเตรียมการอพยพ  การเตรียมการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว  การจัดตั้งองค์กรการเรียนรู้สาธารณภัย การพัฒนา
คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ การจัดตั้งคลังส ารองทรัพยากร แผนการบริหารความต่อเนื่อง   แนวทางปฏิบัติของ
ระบบเตือนภัย ระดับของภัย กระบวนการแจ้งเตือนภัย และการพัฒนาระบบเตือนภัย 

- การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับสร้างแนวปฏิบัติในการลดความเสี่ยง  โดย 
– การก าหนดให้เป็นนโยบายแห่งรัฐที่ส าคัญ เพ่ือการพิจารณาจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้อง เพ่ือกระตุ้น

ให้ทุกหน่วยงานเห็นความส าคัญและจัดท าแผนรองรับเมื่อเกิดสาธารณภัย เป็นต้น  
 

(บทที ่3 และ 4 จะเป็นแนวคิด หลักการและแนวทางด าเนินการ ที่จะส่งผลให้ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วยงานเชิงนโยบาย น าไปพิจารณาปรับแผน ด าเนินการ พัฒนาส่งเสริม ทบทวนกฏระเบียบ หรือ
ปรับปรุงในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างและพัฒนากลไกการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยต่างๆ  รวมทั้งการ
ผลักดันให้หน่วยงานในสังกัดระดับภูมิภาคด าเนินการหรือเชื่อมการท างานกับจังหวัด (ปภ.จังหวัด) เพื่อให้การ
ลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยในพื้นที่ เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง   

ส าหรับระดับภูมิภาค (ปภ.จังหวัด/ศูนย์ ปภ.เขต) บางกิจกรรมจะต้องด าเนินการโดยทันที เช่น การ
จัดตั้งกองอ านวยการฯ ระดับจังหวัด และประสานอ าเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดตั้งกองอ านวยการฯ 
การจัดท าแผนและการฝึกซ้อมแผนฯ ตั้งแต่ในภาวะปกติ  การประชุมหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เตรียมแผนหรือความพร้อมในส่วนที่รับผิดชอบ  

และในหลายกิจกรรม  จะต้องพิจารณาน ากลยุทธ์และแนวทางเหล่านี้ ไปวางแผน รวมทั้งท าแผนงาน
โครงการและกิจกรรมต่างๆ และผลักดันขับเคลื่อนด าเนินการในเชิงป้องกันหรือเชิงรุก เพื่อป้องกันและลด
ผลกระทบ และเตรียมความพร้อมทั้งด้านกระบวนการและองค์กรหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมพร้อมรับ
สถานการณ์สาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ) 
 

บทที่ 5 การจัดการในภาวะฉุกเฉิน 
การจัดการในภาวะฉุกเฉิน เป็นการปฏิบัติการเพื่อควบคุมและ/หรือลดความรุนแรงของสถานการณ์  

สาธารณภัย รวมทั้งการอ านวยการ การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบระเบียบได้มาตรฐานและ
ครอบคลุมกระบวนการจัดการ  โดยการจัดระบบการจัดการทรัพยากร  เพ่ือเผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉินและการ
ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ได้อย่างรวดเร็ว  ภายใต้กลยุทธ์ ๓ ประการ คือ 

1. สร้างมาตรฐานการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  ประกอบด้วย 
 แนวทางปฏิบัติในการจัดการเมื่อเกิดสาธารณภัย ตาม พรบ.ปภ. 2550  แนวทางปฏิบัติในการจัดตั้ง

องค์กรปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินระดับต่างๆ (ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน อปท., ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อ าเภอ/จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร  ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกลาง และกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  และรูปแบบโครงสร้ากองบัญชาการ/
ศูนย์บัญชาการฯ) แนวทางปฏิบัติในการประกาศเขตพ้ืนที่ประสบภัย  แนวทางปฏิบัติในการตัดสินใจยกระดับการ
จัดการสาธารณภัย  แนวทางในการอพยพ   

 
 
 



2. พัฒนาระบบ/เครื่องมือสนับสนุนการเผชิญเหตุ  ประกอบด้วย 
- แนวทางปฏิบัติในการสื่อสารและโทรคมนาคม  แนวทางปฏิบัติในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ข้อมูลข่าวสาร  แนวทางปฏิบัติในการก ากับ ควบคุมพ้ืนที่ (Area Command) แนวทางปฏิบัติ ในการบัญชาการ
เหตุการณ์ (รูปแบบและระบบการบัญชาการเหตุการณ์)  แนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการปฏิบัติงานภาวะฉุกเฉิน 
หรือ สปฉ.เพ่ือประสานงานระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามภารกิจ ซึ่งมีทั้งหมด 
18 สปฉ. และแนวทางปฏิบัติในการสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ (IMAT) 

3. เสริมสร้างระบบและแนวปฏิบัติในการบรรเทาทุกข์  ประกอบด้วย 
– แนวทางปฏิบัติในการขอใช้เงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  แนวทาง

ปฏิบัติในการประเมินความเสียหายและความต้องการช่วยเหลือ (DANA)  แนวทางปฏิบัติในการรับบริจาค  แนวทาง
ปฏิบัติในการรายงานข้อมูล  และแนวทางปฏิบัติในการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราว 
 

 สรุป บทที่ ๕ เป็นบทว่าด้วยการจัดการสาธารณภัยในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือ ใกล้เกิด
สาธารณภัย หน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ จะต้องถือ
ปฏิบัติและบูรณาการด าเนินการในประเด็นข้างต้นตามบริบท สถานการณ์ และความเกี่ยวข้อง โดยจะต้องแปลง
แนวทางเหล่านี้ เป็นกิจกรรมหรือมาตรการปฏิบัติต่างๆ ในรูปของกองบัญชาการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ  กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง และศูนย์บัญชาการเหตุการณ์
จังหวัด  หรือศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้าจังหวัด รวมทั้งจะต้องประสานและอ านวยการให้อ าเภอและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะหน่วยเผชิญเหตุ ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน
พื้นที่เกิดเหตุ ซึ่งจะมีผลให้เกิดการกระท าตามอ านาจหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัย และได้รับการคุ้มครองใน
ฐานะเจ้าพนักงานตามกฏหมาย  
 

บทที่ 6 การฟื้นฟู 

- เป็นการด าเนินงานภายหลังจากที่ภาวะฉุกเฉินบรรเทาลงหรือได้ผ่านพ้นไปแล้ว เพ่ือซ่อมแซม ฟ้ืนฟูและ
ปรับสภาพระบบสาธารณูปโภค  การด ารงชีวิต และวิถีความเป็นอยู่ของชุมชนที่ประสบสาธารณภัยให้กลับสู่สภาวะ
ปกติ  หรือพัฒนาให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)  โดยการเน้นหรือให้ความส าคัญ
กับการช่วยเหลือให้ผู้ประสบภัยสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการฟ้ืนฟู และการพิจารณาหรือ
ประเมินความเสี่ยงจากสาธารณภัย (ปัจจัยเสี่ยงหรือต้นเหตุของการเกิดภัย) ในการฟ้ืนคืนสภาพและการสร้างใหม่ 
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ คือ 

 กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประเมินความต้องการหลังเกิดสาธารณภัย (PDNA) กรณีสาธารณภัย
ขนาดใหญ่ เพ่ือประมาณการความเสียหายทางกายภาพ ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ และทรัพยากร เพ่ือน าไปสู่การ
ตัดสินใจระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูประเทศ และสร้างใหม่ให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาระบบปฏิบัติการและบริหารจัดการฟื้นฟู  ประกอบด้วย การก าหนดแนวทาง   ในการ
ฟ้ืนฟูสุขภาพผู้ประสบภัย สถานภาพสังคม การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยหน่วยงานระดับชาติที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน 

 กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างแนวทางการฟื้นฟูที่ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม (Build Back Better and Safer)  
ทั้งด้านการฟ้ืนฟูชุมชนทั้งด้านกายภาพและศักยภาพ  ด้านสุขภาพและการบริการสังคม  ด้านที่อยู่อาศั ย  ระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และระบบเศรษฐกิจโดยมอบหมายให้ ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงการคลังและส านัก
งบประมาณ ร่วมกันวางแผนพัฒนา ฟ้ืนฟู หรือการสร้างใหม่  ในกรณีสาธารณภัยขนาดใหญ่  รวมทั้งกระทรวง
พาณิชย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องด้วย 

 



 จะเห็นว่า บทนี้ ได้ก้าวไกลกว่าการฟื้นฟูสภาพ  การสงเคราะห์เยียวยาผู้ประสบภัย และความเสียหาย
แบบเดิมๆ หรือมองว่าเป็นเพียงปัญหาและการจัดการระดับพื้นที่  แต่จะเป็นการมุ่งฟื้นฟูและพัฒนาสภาพทั้ง
ทางสังคม ชุมชน และทางกายภาพให้มีความม่ันคงแข็งแรงหรือเข้มแข็งกว่าเดิม สามารถเผชิญหรือรองรับ
ความรุนแรงของสาธารณภัยในโอกาสต่อไป ได้ดีกว่าและจะปลอดภัยกว่า โดยไม่ต้องเสียงบประมาณโดยเปล่า
ประโยชน์  เป็นการฟื้นฟูที่รุกคืบสู่การพัฒนาระบบการป้องกันอย่างยั่งยืน 

บทที่ 7 ความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

-เนื่องจากสาธารณภัยในปัจจุบันมีความไร้พรมแดนมากขึ้น  แต่ละประเทศรวมถึงแต่ละประเทศ จะต้องให้
การส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแก่ประเทศที่ก าลังประสบภัย  โดย
มีจุดมุ่งหมายที่การเพ่ิมศักยภาพของประเทศไทยในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ให้
เป็นไปตามมาตรฐานของโลก และน าประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแกนน าในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณ
ภัย  ประกอบด้วย  ๔  กลยุทธ์  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่มีเอกภาพ 
-แนวทางปฏิบัติ “การรับ”และ “การให้” ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมจากต่างประเทศ 

พัฒนาระบบการประสานความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ณ จุดเดียว (Single Window System)  
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านมนุษยธรรม 

– การปรับปรุงระเบียบกฏหมายด้านมนุษยธรรม การสร้างมาตรฐานบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานให้ความช่วยเหลือ โดยการจัดให้มีชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง (National Urban Search and 
Rescue : USAR) ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของคณะที่ปรึกษาด้านการค้นหาและกู้ภัยในเขตเมืองสากล 
(INSARAG)  การจัดท าแผนพัฒนาและจัดสรรทรัพยากรบุคคลเพื่อรองรับชุดค้นหาและกู้ภัยในเขตเมือง เป็นต้น 

กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสาธารณภัยของประเทศ 
– ด้านฐานข้อมูลทรัพยากรเพ่ือการจัดการสาธารณภัยระหว่างประเทศ การเชื่อมโยงข้อมูล 

การจัดการองค์ความรู้   แนวทางปฎิบัติในการพัฒนาความร่วมมือด้านสาธารณภัย และการขับเคลื่อนความรู้สู่
สาธารณะ เป็นต้น 

 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมบทบาทความเป็นประเทศแกนน าด้านการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 
- แนวทางปฏิบัติในการสร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการและปฏิบัติการ  แนวทางปฏิบัติในการ

พัฒนาบทบาทแกนน า  การส่งเสริม ชุดค้นหากู้ภัยในเขตเมือง ปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและภายนอก
ราชอาณาจักร  การสนับสนุนทางวิชาการแก่กลุ่มประเทศก าลังพัฒนา เป็นต้น 

 

บทที่ 8 การขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ 
 การจัดการสาธารณภัย ตามแนวทางการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย ให้บรรลุผลสัมฤทธ์ตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 จ าเป็นจะต้องอาศัย
การบูรณาการจากทุกภาคส่วน และกระบวนการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ ภายใต้ การก ากับดูแลของ
คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)  

จ าเป็นจะต้องมีการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับสาระของแผนในทุกระดับ การบูรณาการและ
ประสานการปฏิบัติกับแผนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง การผลักดันให้มีงบประมาณเชิงบูรณาการที่สอดคล้องกับแผนฯ รวมทั้ง
การสนับสนุนงบประมาณประจ าปีของหน่วยงานต่างๆ ลงสู่ระดับพ้ืนที่  

การก าหนดบทบาทของหน่วยงานและเครือข่ายเพ่ือร่วมขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ การ
ศึกษาวิจัยเพ่ือปรับปรุงพัฒนากฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้สอดคล้องกับแผนและมีมาตรฐาน เป็นต้น  ซึ่งกิจกรรม
เหล่านี้ จะเป็นกระบวนการน าแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  รวมทั้งนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ในแผนฯ  ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 



รวมถึงการก าหนดกลไกและกระบวนการติดตามประเมินผล โดยยึดหลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
พัฒนาก าหนดให้มีการวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศ 
พร้อมทั้งมีการศึกษาบทเรียนสาธารณภัยที่ผ่านมา (Lesson Learnt) 

ซึ่งจะน าไปสู่การขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558 ที่มีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์  รวมทั้งอาจมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติในโอกาสต่อไป 

 

สรุป 
นับเป็นโอกาสดีและเป็นมิติใหม่ ที่แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2558  ซึ่ง

ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่  31  มีนาคม 2558  ได้ชี้น าทิศทางการบริหาร
จัดการ  สาธารณภัยแบบก้าวหน้าหรือเชิงรุกมากขึ้น โดยมุ่งเน้นที่การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย พัฒนา
ระบบป้องกันให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน เพื่อลดผลกระทบหรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายหรือความ
สูญเสียจากสาธารณภัย   เป็นแผนที่ก้าวไกลกว่าเพียงการด าเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยและ
ซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานให้กลับสู่สภาพเดิม ซึ่งจะยังอาจสร้างความเสียหายและความสูญเสียได้อีกหากเกิด
ภัยพิบัติซ้ า   โดยจะต้องท าให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม  ดังนั้น  ภายใต้การอนุมัติและมอบหมายการปฏิบัติ
โดยคณะรัฐมนตรี  ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่ จะต้องน าเอา
แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินี้ ไปปฏิบัติด าเนินการให้เป็นรูปธรรม ให้ลุล่วงตามเป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของแผนฯ  คือความม่ันคงปลอดภัยของประชาชนชาวไทยอย่างยั่งยืน..   
 

............................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักนโยบายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

อ าเภอ (กอปภ.อ.) 

ผู้อ านวยการอ าเภอ 

(นายอ าเภอ) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
จังหวัด (กอปภ.จ.) 

ผู้อ านวยการจังหวัด 
(ผู้ว่าราชการจังหวัด) 

รองผู้อ านวยการจังหวัด 
(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวดั) 

 

กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บกปภ.ช.) 

ผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย) 

รองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(ปลัดกระทรวงมหาดไทย) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนต าบล (กอปภ.อบต.) 

 

 

 
ผู้อ านวยการท้องถิ่น 

(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) 
ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 

(ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 

กรณีเกิดสาธารณภัยร้ายแรงอย่างยิ่ง 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

กรุงเทพมหานคร (กอปภ.กทม.) 

ผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร) 

รองผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ปลัดกรุงเทพมหานคร) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการกรุงเทพมหานคร 
(ผู้อ านวยการเขต) 

 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เมืองพัทยา (กอปภ.เมืองพัทยา) 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกเมืองพัทยา) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(ปลัดเมืองพัทยา) 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 

ผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(นายกเทศมนตรี) 

ผู้ช่วยผู้อ านวยการท้องถิ่น 
(ปลัดเทศบาล) 

นายกรัฐมนตรี 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) 

ผู้อ านวยการกลาง  
(อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 

แผนภาพที่ 3 - 2  :  กลไกการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย 

 

 

กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เทศบาล (กอปภ.ทน./ทม./ทต.) 



 

 

                            

                                     

                                              

                  

                                    

                                         

                                            

                                             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ระดบัและความเช่ือมโยงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

   

  

หมายเหตุ  :  แผนปฏิบตัิการทุกระดับต้องมีคูม่ือการปฏิบตัิงาน/มาตรฐานการปฏิบัติงาน/ระเบียบวิธปีฏิบัติงาน (SOP)  
/คู่มือตรวจสอบการปฏิบตัิงาน (Checklist การจดัการสาธารณภยั) 

พระราชบัญญัติป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนสนับสนุน

การปฏิบัติงาน 

ในภาวะฉุกเฉิน 

กลุ่มจังหวดั 

แผนสนับสนุน 

การปฏิบัติงาน 

ในภาวะฉุกเฉิน : 

สปฉ. (ESF) 

แผนปฏิบัติการ

ป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาสาธารณภัย 

(ระบุประเภทภัย) 

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวดั 

/กรุงเทพมหานคร 

แผนปฏิบัติการป้องกนัและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย  

(ระบุประเภทภัย) จังหวดั /กรุงเทพมหานคร 

แผนการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยอ าเภอ 

             แผนปฏิบัติการในการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย

ของ อปท. 

แผนเผชิญเหตุสาธารณภัยของ อปท.  

(ระบุประเภทภัย) 

แผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน/หมู่บ้าน 

จัดท า 

จัดท า สนับสนุน 

จัดท า 

เช่ือมโยง 

เช่ือมโยง 

เช่ือมโยง 

เช่ือมโยง 

สอดคล้อง 

สอดคล้อง 

จัดท า 

เช่ือมโยง 

การจัดการสาธารณภัย 

ระดับ 1 

การจัดการสาธารณภัย 

ระดับ 2 

การจัดการสาธารณภัย 

ระดับ 3 - 4 

เชื่
อม

โย
ง 



ประเด็นด้านระบบไฟฟ้า ประปา  

โครงข่ายพ้ืนฐานไม่เพียงพอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงสร้างพื้นฐาน 
๒.๑ ไฟฟ้า 

       ที่มา : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครนายก ข้อมลู ณ เดือนกันยายน 2558 
ตารางเปรียบเทียบการใช้ไฟฟ้าตั้งแต่ปี พ.ศ.255๑-255๘ 

ปี พ.ศ. จ านวน 
ผู้ใช้ไฟฟ้า  

(ราย) 

ยอดจ าหน่าย 
กระแสไฟฟ้า 

(กิโลวัตต์/ชั่วโมง) 

การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (กิโลวัตต์/ช่ัวโมง)  
 ที่อยู่อาศัย สถานธุรกจิและ

อุตสาหกรรม 
สถานที่ราชการ
และสาธารณะ 

อื่นๆ แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง 

2551 65,208 28,802,880 9,693,854 17,933,686 1,052,211 123,129 ใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึน้ 
2552 67,085 31,003,100 10,20๑,020 19,615,030 1,062,020 125,030 2,200,220 
2553 68,938 32,403,241 ๑๐,593,854 20,610,047 1,072,211 127,129 1,400,141 
2554 70,393 35,013,133 ๑1,2๗๗,๗๖๔ 21,459,123 1,๑47,600 128,646 2,609,892 
2555 73,114 36,103,910 12,301,230 22,320,560 1,350,540 131,580 1,090,๗๗๗ 
255๖ 76,704 37,560,924 ๑๒,993,854 ๒๓,813,998 2,572,211 181,129 1,457,017 
2557 81,464 43,236,633 ๑๓,๕๗๗,๗๖๔ 28,744,746 2,847,650 205,646 5,675,709 
๒๕๕๘ 81,464 44,614,775 13,201,586 29,884,397 1,015,781 513,010  

 

๒.๒  ประปา 

ตารางแสดงจ านวนผู้ใช้น้ า ก าลังการผลิต พื้นที่การให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค  
สาขานครนายก และสาขาบ้านนา 

 

การประปาส่วนภูมภิาค สาขานครนายก การประปาส่วนภูมภิาค สาขาบ้านนา 
พ.ศ. จ านวนผู้ใช้น้ า ก าลังการผลิต พ้ืนที่ให้บริการ จ านวนผู้ใช้น้ า ก าลังการผลิต พ้ืนที่ให้บริการ 
2554 10,070 1,400 ม.3/ชม. 17.87 กม.2 6,158 350 ม.3/ชม. 3.860 กม.2 
2555 10,655 1,400 ม.3/ชม. 17.87 กม.2 6,757 350 ม.3/ชม. 3.860 กม.2 
2556 11,232 1,400 ม.3/ชม. 17.87 กม.2 7,181 350 ม.3/ชม. 3.860 กม.2 

2557 11,938 1,400 ม.3/ชม. 17.87 กม.2 7,549 350 ม.3/ชม. 3.860 กม.2 
2558 12,826 1,000 ม.3/ชม. 17.87 กม.2 7,959 320 ม.3/ชม. 3.860 กม.2 
2559 13,13,758 1,000 ม.3/ชม. 17.87 กม.2 8,339 300 ม.3/ชม. 3.86 กม.2 

 
 
 

อ าเภอ 
การจ าหน่ายกระแสไฟฟ้า (กิโลวัตต์/ชัว่โมง)  

จ านวนผู้ใช้
ไฟฟ้า (ราย) 

ยอดรวม ที่อยู่อาศัย 
สถานธุรกิจและ
อุตสาหกรรม 

สถานที่ราชการ
และสาธารณะ 

อ่ืน ๆ 

นครนายก 15,661,752.09 5,990,470.01 9,122,087.77 307,220.11 241,974.20 34,117 
บ้านนา 12,676,336.89 4,031,360.14 8,083,340.41 468,524.24 93,112.10 22,083 
องครักษ์ 14,147,582.31 2,824,597.90 11,087,042.36 183,266.55 52,675.50 16,568 
ปากพลี 2,129,104.70 355,158.00 1,591,926.72 56,770.98 125,249.00 8,696 

รวม 44,614,775.99 13,201,586.05 29,884,397.26 1,015,781.88 513,010.80 81,464 



ตารางแสดงอัตราการผลิตและการใช้น้ าประปาในจังหวัดนครนายกปี พ.ศ. 2559 
 

พ.ศ. ก าลังการผลิต จ านวนผู้ใช้น้ า ที่อยู่อาศัย ธุรกจิ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
กปภ. สาขานครนายก 
2559 1,000 ม3 / ชม. 13,629 11,645 1,785 179 20 

กปภ.สาขาบ้านนา 
2559 300 ม3 / ชม. 8,339 7,166 1,069 90 14 

 

๒.๓ การคมนาคม  
 

จังหวัดนครนายก ตั้งอยู่บนเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
รวมทั้งอยู่บนเส้นทางไปสู่ชายแดนไทย - กัมพูชา ซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสู่อินโดจีนทางด้านตะวันออก 
เส้นทางการคมนาคมที่ส าคัญของจังหวัด ได้แก่ - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 (ถนนสุวรรณศร) แยก
จากถนน ๓๔๐ (บางบัวทอง-สุพรรณบุรี) ที่จังหวัดสุพรรณบุรี ผ่านอ าเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ตัดกับ
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 32 (สายเอเชีย)  ผ่ านอ า เภอนครหลวง อ า เภอภาชี  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ที่ต าบลหินกอง อ าเภอวิหารแดง 
จังหวัดสระบุรี ผ่านอ าเภอบ้านนา เข้าจังหวัดนครนายก ผ่านจังหวัดปราจีนบุรี ไปสิ้นสุดที่ชายแดนไทย - 
กัมพูชา อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว  

- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 จากรังสิต - จังหวัดนครนายก  
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3222 จากอ าเภอบ้านนา - อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3049 จากอ าเภอเมืองฯ - น้ าตกสาริกา น้ าตกนางรอง  
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3239 สายศรีนาวา - ท่าด่าน จังหวัดนครนายก  
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3051 สายบางอ้อ - องครักษ์ จังหวัดนครนายก  
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3288 สายท่าแดง - วังม่วง จังหวัดนครนายก  
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3076 สายนครนายก - บ้านสร้าง  
- ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3050 แยกเข้าน้ าตกสาริกา จังหวัดนครนายก 

 

ตารางแสดงเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญของจังหวัดนครนายก 
 

ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 

ชื่อทางหลวง(สายทาง/ตอน) ระยะทาง
(กม.) 

จังหวัด 

33 คลองยาง-นครนายก 25.466 นครนายก 
33 นครนายก-ปากพลี 10.939 นครนายก 

305 วัดนาบุญ-องครักษ์ 24.355 นครนายก,ปทุมธาน ี
305 องครักษ-์นครนายก 33.165 นครนายก 
305 ทางเข้าเมืองนครนายก 2.146 นครนายก 

3049 นครนายก-น้ าตกนางรอง 18.250 นครนายก 
3050 ทางเข้าน้ าตกสาลิกา 2.980 นครนายก 
3051 บ้านนา-ส านักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ 18.800 นครนายก 
3052 ป่าส้าน-เขาชะโงก 7.500 นครนายก 
3076 นครนายก-บางหอย 22.041 นครนายก 



ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 

ชื่อทางหลวง(สายทาง/ตอน) ระยะทาง
(กม.) 

จังหวัด 

3222 เขาเพิ่ม-บ้านนา 12.728 นครนายก 
3239 นครนายก-เขื่อนขุนด่านปราการชล 16.126 นครนายก 
3288 ท่าแดง-วังม่วง 14.573 นครนายก 
3369 วัดอ าภาศิริวงศ์-คลอง 16 14.843 นครนายก 
3428 เขาชะโงก-ท้านทอง 0.215 นครนายก 
3542 ทางเข้าดงละคร 0.325 นครนายก 
3596 ทองหลาง-ทรายมูล 1.130 นครนายก 

 

ที่มา : ส านักงานแขวงทางหลวงนครนายก ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558 

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ก่อสร้างทางรถไฟ สายแก่งคอย-คลองสิบเก้าเชื่อมระหว่าง
ภาคเหนือ/ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่พ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเพ่ือรับส่งสินค้า โดยผ่านจังหวัด
นครนายกในเขตอ าเภอบ้านนาและอ าเภอองครักษ์ และมีโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาดราง
มาตรฐานเป็นรถไฟความเร็วปานกลางถึงความเร็วสูงจากแก่งคอย ฉะเชิงเทรา-มาบตาพุด โดยผ่านพื้นที่
จังหวัดนครนายกเพราะก่อสร้างตามแนวรถไฟสายแก่งคอย-คลองสิบเก้า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ได้ด าเนินโครงการทางพิเศษสายฉลองรัช-นครนายก-สระบุรีเป็นทาง ยกระดับโดยมีจุดเชื่อมต่อกับทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 305 ที่ มศว.องครักษ์ และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 33 ที่บริเวณอ าเภอ 
บ้านนา 
 
สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ 
 จังหวัดนครนายก ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับอ าเภอ เพ่ือด าเนินการรวบรวมข้อมูลความคิดเห็น 
และปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด รวมทั้งให้อ าเภอทุกอ าเภอจัดท าแผนพัฒนา
อ าเภอ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) และแผนปฏิบัติราชการอ าเภอ ปี 2561 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
พิจารณาในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) โดยสรุปประเด็นปัญหาและความ
ต้องการและประชาชนเชิงพ้ืนที่ ได้ดังนี้ 

 
๑. ประเด็นปัญหาและความต้องตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ต าบลและอ าเภอ 

   
อ าเภอเมืองนครนายก อ าเภอบ้านนา 

ปัญหา 
1. ถนนช ารุด 
2. ขาดน้ าเพื่อการเกษตร 
3. ผลผลิตทางการเกษตร 
    ได้รับผลกระทบจากภัย 
    ธรรมชาต ิ
4. ดินเปรี้ยว 

ความต้องการ 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
2. ขุดลอกคูคลอง 
3. พัฒนาประสิทธิภาพ  
    การเกษตร 
4. การพัฒนาคุณภาพดิน 

ปัญหา 
1. ถนนช ารุด 
2. ไฟฟ้าสาธารณะ 
    ไม่ทั่วถึง 
3. ระบบประปาไม่ทั่วถึง 
4. ปัญหายาเสพติด 
5. มลพิษทางอากาศ/ขยะ 

ความต้องการ 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
2. ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
3. ขุดเจาะบ่อบาดาล/ 
    ก่อสร้างระบบประปา  
4. ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
5. ก าจัดขยะในชุมชน 



 
อ าเภอองครักษ์ อ าเภอปากพลี 

ปัญหา 
1. ถนนช ารุด 
2. ไฟฟ้าสาธารณะ 
    ไม่ทั่วถึง 
3. ระบบประปาไม่ทั่วถึง 
4. ปัญหายาเสพติด 
5. ปัญหาดินเปรี้ยว 

ความต้องการ 
1. ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
2. ขยายเขตไฟฟ้า 
    สาธารณะ 
3. ขุดเจาะบ่อบาดาล/ 
    ก่อสร้างระบบประปา  
4. ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
5. ปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ย 
    อินทรีย์ 

ปัญหา 
1. ขาดแคลนน้ าเพื่อ 
    การเกษตร 
2. ราคาพืชผลทาง 
    การเกษตรตกต่ า 
3. ดินไม่ได้คุณภาพ เป็น 
    กรด 
4. ไม่มีที่ทิ้งขยะ/ที่เผา 

ความต้องการ 
1. ขุดลอกคลองชลประทาน 
2. ส่งเสริมอาชีพที่เป็นความ 
    ต้องการของตลาด 
3. ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 
    และน้ าหมักชีวภาพ 
4. จัดท าท่ีทิ้งขยะ/เผาขยะ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 



 



 



 



 



 



 

 



ประเด็นด้านสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทที่ 1 
ข้อมูลทั่วไประดบัจังหวัด 

1. โครงสร้างประชากร 
  จังหวัดนครนายกมีประชากรท่ีมีสัญชาติไทยตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ รวมจ านวน 259,342 
คน หญิงจ านวน 131,106 คน และชายจ านวน 128,236 คน โดยส่วนใหญ่เป็นวัยแรงงานท่ีมีอายุต้ังแต่      
25 - 59 ปี มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 132,086 คน คิดเป็นร้อยละ 50.93 หญิงจ านวน 66,962 คน  
ชายจ านวน 35,124 คน รองลงมา คือ เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี จ านวน 51,076 คน คิดเป็นร้อยละ 19.69 
หญิงจ านวน 24,412 คน ชายจ านวน 26,664 คน ผู้สูงอายุ อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป จ านวน 46,800 คน 
คิดเป็นร้อยละ 18.04 หญิงจ านวน 26,614 คน ชายจ านวน 20,186 คน เยาวชน อายุต้ังแต่ 18 - 25 ปี 
จ านวน 30,328 คน คิดเป็นร้อยละ 11.69 หญิงจ านวน 13,704 คน ชายจ านวน 16,624 คน ตามล าดับ 
  1.1 เด็กอายุต่่ากว่า 18 ป ีตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ รวมจ านวน 51,067 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.69  หญิงจ านวน 28,651 คน ชายจ านวน 25,850 คน ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาค
บังคับ (อายุ 6 - 15 ปี) มีจ านวนมากท่ีสุด จ านวน 29,124 คน คิดเป็นร้อยละ 57.02  หญิงจ านวน 
14,064 คน ชายจ านวน 15,060 คน รองลงมา คือ เด็กแรกเกิด – เด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี) รวมจ านวน 
จ านวน 15,619 คน คิดเป็นร้อยละ 30.58 หญิงจ านวน 7,473 คน ชายจ านวน 8,146 คน ต่ าสุดคือเด็ก
วัยเรียน (อายุ 16 - 18 ปี) รวมจ านวน 9,758 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.40 หญิงจ านวน 4,313 คน ชายจ านวน 
5,445 คน 
  1.2 เยาวชน อายุต้ังแต่ 18 - 25 ปี ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ รวมจ านวน 30,328 คน   
คิดเป็นร้อยละ 11.69 หญิงจ านวน 13,704 คน ชายจ านวน 16,624 คน 
  1.3 วัยแรงงาน อายุต้ังแต่ 25 - 59 ปี ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ รวมจ านวน 128,312 คน     
คิดเป็นร้อยละ 49.48 หญิงจ านวน 65,143 คน ชายจ านวน 63,169 คน 
  1.4 ผู้สูงอายุต้ังแต่ 60 ปี ขึ้นไป ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ รวมจ านวน 46,800 คน                
คิดเป็นร้อยละ 18.05  หญิงจ านวน 26,614 คน ชายจ านวน 20,186 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 
60 - 69 ปี จ านวน 24,723 คน คิดเป็นร้อยละ 52.82 หญิงจ านวน 13,520 คน ชายจ านวน 11,203 
คน รองลงมาคือ ช่วงอายุ 70 - 79 ปี จ านวน 14,065 คน คิดเป็นร้อยละ 30.05 หญิงจ านวน 8,087 คน 
ชายจ านวน 5,978 คน ช่วงอายุ 80 - 89 ปี รวมจ านวน 6,732 คน คิดเป็นร้อยละ 14.38 หญิงจ านวน 
4,187 คน ชายจ านวน 2,545 คน ช่วงอายุ 90 - 100 ปี รวมจ านวน 1,241 คน คิดเป็นร้อยละ 2.65  
หญิงจ านวน 792 คน ชายจ านวน 449 คน และน้อยสุดคือช่วงอายุ 100 ปีขึ้นไป รวมจ านวน 39 คน                 
คิดเป็นร้อยละ 0.08  หญิงจ านวน 28 คน ชายจ านวน 11 คน  
  1.5 คนพิการ ท่ีจดทะเบียนและประเภทความพิการ รวมจ านวน 9,437 คน หญิงจ านวน 4,438 
คน ชายจ านวน 4,999 คน ส่วนใหญ่เป็นผู้พิการทางร่างกายและการเคล่ือนไหว รวมจ านวน 5,483 คน   
รองลงมา คือ ผู้พิการทางการได้ยิน/ส่ือความหมาย รวมจ านวน 2,052 คน ผู้พิการทางสติปัญญา รวมจ านวน 
913 คน ผู้พิการทางการมองเห็น รวมจ านวน 911 คน ผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม รวมจ านวน 656 คน 
ผู้พิการทางการเรียนรู้ รวมจ านวน 278 คน ผู้พิการออทิสติก รวมจ านวน 66 คน  
 



  1.6 ครัวเรือน ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ รวมจ านวน 97,047 ครัวเรือน โดยอยู่ในอ าเภอเมือง
นครนายก จ านวน 40,711 ครัวเรือน อ าเภอบ้านนา 25,279 ครัวเรือน อ าเภอปากพลี จ านวน 8,829 
ครัวเรือน และ อ าเภอองครักษ์ จ านวน 22,228 ครัวเรือน (ตารางท่ี 1) 

ตารางที่ 1 โครงสร้างประชากร 

1. โครงสร้างประชากร 
   ภาพของคนในสังคม การกระจายตัว 
ปัจจุบัน แนวโน้มการเปล่ียนแปลง 
ในอนาคต) 

หน่วยนับ 
คิดเป็น % 
เทียบจาก  

ประชากรทั้งหมด 

จ่านวน 

รวม หญิง ชาย 

 1. ประชากร ตามฐานข้อมูลทะเบียน    
    ราษฎร์ 

คน 100% 259,342 131,106 128,236 

     1.1 เด็ก อายุต่ ากว่า 18 ปี 
ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

รวม 19.69% 51,076 24,412 26,664 

      - เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย (0 - 5 ปี) คน 6.02% 15,619 7,473 8,146 

      - เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ     
        (อายุ 6 - 15 ปี) 

คน 11.23% 29,124 14,064 15,060 

      - เด็กวัยเรียน (อายุ 16 - 18 ปี) คน 2.44% 6,333 2,875 3,458 

    1.2 เยาวชน อายุต้ังแต่ 18 - 25  ปี  
           ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

คน 11.69% 30,328 13,704 16,624 

    1.3 วัยแรงงาน อายุต้ังแต่ 25 - 59 ปี  
            ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

คน 49.48% 128,312 65,143 63,169 

    1.4 ผู้สูงอายุ อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป 
           ตามฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 

รวม 18.05% 46,800 26,614 20,186 

           - อายุ 60 - 69 ปี คน 9.53% 24,723 13,520 11,203 
           - อายุ 70 - 79 ปี คน 5.42% 14,065 8,087 5,978 
           - อายุ 80 - 89 ปี คน 2.60% 6,732 4,187 2,545 
           - อายุ 90 - 100 ปี คน 0.78% 1,241 792 449 
           - อายุ 100 ปีขึ้นไป คน 0.02% 39 28 11 

    1.5 คนพิการท่ีจดทะเบียน  
           และประเภทของความพิการ 

รวม - 9,437 4,438 4,999 

           - ทางร่างกายหรือการเคล่ือนไหว คน - 5,485 2,596 2,889 
           - ทางการได้ยิน/ส่ือความหมาย คน - 2,052 1,005 1,047 
           - ทางสติปัญญา คน - 913 414 499 



1. โครงสร้างประชากร 
   ภาพของคนในสังคม การกระจายตัว 
ปัจจุบัน แนวโน้มการเปล่ียนแปลง 
ในอนาคต) 

หน่วยนับ 
คิดเป็น % 
เทียบจาก  

ประชากรทั้งหมด 

จ่านวน 

รวม หญิง ชาย 

           - ทางการเห็น คน - 911 459 452 
           - ทางจิตใจหรือพฤติกรรม คน - 656 272 384 
           - ทางการเรียนรู้ คน - 278 117 161 
           - ออทิสติก คน - 66 21 45 
    1.6 ครัวเรือน ตามฐานข้อมูล 
          ทะเบียนราษฎร์ 

ครอบครัว - 97,047 - - 

ที่มา : กรมการปกครอง / ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก / ส านักงานพัฒนาสังคมคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
นครนายก 
2. ด้านการศึกษา 
 2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน จ าแนกตามหน่วยงานสังกัด โดยมีท้ังหมดจ านวน 
301 แห่ง ส่วนใหญ่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการจ านวน 175 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 58.14 รองลงมา คือ สังกัด
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 111 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 36.88 และน้อยท่ีสุดคือ สังกัดหน่วยงาน
เอกชน จ านวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 4.98 
 2.2 โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสังกัดรัฐและเอกชน จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา รวมจ านวน 289 แห่ง ส่วนใหญ่คือระดับประถมศึกษา จ านวน 143 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
49.48 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 135 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 46.71 ต่ าท่ีสุด คือ ระดับ
มหาวิทยาลัย จ านวน 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 0.69 ส่วนระดับวิทยาลัย(ปวช. ปวส.) จ านวน 5 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 1.73 และศูนย์การเรียนรู้นอกโรงเรียน จ านวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.38 
 2.3 ผู้เรียนตามสถานศึกษาของรัฐและเอกชน จ าแนกตามระดับการศึกษา รวมจ านวน 54,490 คน 
หญิงจ านวน 28,867 คน ชายจ านวน 25,623 คน ส่วนใหญ่คือระดับประถมศึกษา จ านวน 19,748 คน 
คิดเป็นร้อยละ 36.24  หญิงจ านวน 10,365 คน ชายจ านวน 9,383 คน รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา 
จ านวน 14,407 คน คิดเป็นร้อยละ 26.44  หญิงจ านวน 7,026 คน ชายจ านวน 7,381 คน ต่ าสุด คือ 
ระดับวิทยาลัย(ปวช. ปวส.) จ านวน 3,732 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.85  หญิงจ านวน 1,557 คน                          
ชายจ านวน 2,175 คน ส่วนระดับมหาวิทยาลัยจ านวน 8,772 คน หญิงจ านวน 5,832 คน                                
ชายจ านวน 2,940 คน และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจ านวน 7,831 คน หญิงจ านวน 4,087 คน ชาย
จ านวน 3,744 คน 
 
 
 
 
 
 
 



 2.4 จ่านวนนักเรียนที่ออกกลางคัน และระดับการศึกษา (เฉพาะระดับ ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 
รวมจ านวน 30 คน หญิงจ านวน 19 คน ชายจ านวน 11 คน (ตารางท่ี 2) 

ตารางที่ 2 ด้านการศึกษา 

2. ด้านการศึกษา 
   (ภาพรวมของบริการการศึกษา 
ท่ีเกี่ยวข้องกับประชากร) 

หน่วยนับ คิดเป็น % 
จ่านวน 

รวม หญิง ชาย 

    2.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/สถานรับ    
    เล้ียงเด็กก่อนวัยเรียน จ าแนกตาม 
    หน่วยงานสังกัด 

รวม 100.00 % 301 - - 

        - สังกัด อปท. แห่ง 36.88 % 111 - - 
        - สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ แห่ง 58.14 % 175 - - 
        - สังกัดหน่วยงานเอกชน แห่ง 4.98 % 15 - - 
    2.2 โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย  
    และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนสังกัด  
    รัฐ /เอกชน  จ าแนกตามระดับ 
    การศึกษา 

รวม 100.00 % 289 - - 

        - ประถมศึกษา แห่ง 49.48 % 143 - - 
        - มัธยมศึกษา แห่ง 46.71 % 135 - - 
        - วิทยาลัย (ปวช. ปวส.) แห่ง 1.73 % 5 - - 
        - มหาวิทยาลัย แห่ง 0.69 % 2 - - 
        - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน แห่ง 1.38 % 4 - - 
    2.3 ผู้เรียนตามสถานศึกษาของรัฐ /  
    เอกชนและระดับการศึกษา 

รวม 100.00 % 54,490 28,867 25,623 

        - ประถมศึกษา คน 36.24 % 19,748 10,365 9,383 
        - มัธยมศึกษา คน 26.44 % 14,407 7,026 7,381 
        - วิทยาลัย (ปวช. ปวส.) คน 6.85 % 3,732 1,557 2,175 
        - มหาวิทยาลัย คน 16.10 % 8,772 5,832 2,940 
        - ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน คน 14.37 % 7,831 4,087 3,744 
    2.4 จ านวนนักเรียนท่ีออกกลางคัน   
    และระดับการศึกษา (เฉพาะระดับ  
    ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา) 

คน - 30 19 11 

  ที่มา : ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก / ส านักงานสถิติจังหวัดนครนายก 

 

 



บทที่ 2 

ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายระดับพืน้ที่ อปท. 

 ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายระดับพื้นท่ี อปท. จังหวัดนครนายก ประกอบด้วย 1. สถานการณ์เด็ก (อายุต่ ากว่า 
18 ปี)  2. สถานการณ์เยาวชน (อายุต้ังแต่ 18 - 25 ปี) 3. สถานการณ์วัยแรงงาน (อายุต้ังแต่ 25 - 59 ปีขึ้น
ไป) 4. สถานการณ์ผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) 5. สถานการณ์ครอบครัว และ6. สถานการณ์ชุมชน 
     1. สถานการณ์เด็ก (อายุต่่ากว่า 18 ปี) 
  จังหวัดนครนายกมีเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี รวมจ านวน 51,076 คน หญิงจ านวน 24,412 คน     
และชายจ านวน 26,664 คน โดยจ าแนกตามช่วงอายุ  คือ เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบัง คับ                 
(อายุ 6 - 15 ป)ี มากท่ีสุด จ านวน 29,124 คน คิดเป็นร้อยละ 57.02 รองลงมา คือ เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย 
(อายุ 0 - 5 ปี) จ านวน 15,619 คน คิดเป็นร้อยละ 30.58 ต่ าสุด คือ เด็กวัยเรียน (อายุ 16 - 18 ปี) 
จ านวน 6,333 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.40  (ตารางท่ี 11) 

ตารางที ่11 สถานการณ์เด็ก ( อายุต่่ากว่า 18 ปี ) 
หน่วยนับ : คน 

สถานการณ์เด็ก คิดเป็น % รวม 
จ่านวน 

หญิง ชาย 

1. เด็กแรกเกิด - ปฐมวัย ( อายุ 0 - 5 ปี ) 30.58 15,619 7,473 8,146 

2. เด็กวัยเรียนตามการศึกษาภาคบังคับ 
   ( อายุ 6 - 15 ปี ) 

57.02 29,124 14,064 15,060 

3. เด็กวัยเรียน ( อายุ 16 - 18 ปี ) 12.40 6,333 2,875 3,458 

รวม 100 51,076 24,412 26,664 

 1.1 สถานะความเป็นอยู่ของเด็ก 
 จังหวัดนครนายกมีเด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี) ท่ีประสบปัญหาด้านสถานะความเป็นอยู่ รวมจ านวน 
1,249 คน คิดเป็นร้อยละ 2.44 ของจ านวนเด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี) ในจังหวัด โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กท่ีอยู่กับ
ครอบครัวยากจน/ล าบาก จ านวน 809 คน คิดเป็นร้อยละ 1.58 รองลง คือ เด็กท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพ   
ท่ีอยู่อาศัยไม่เหมะสมต่อการพักอาศัย จ านวน 288 คน คิดเป็นร้อยละ 0.56 เด็กท่ีดูแลบุคคลในครอบครัวท่ี
เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และจิตเวช จ าวนวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 0.23 และเด็กท่ีอยู่คนเดียวตาม
ล าพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดท้ิง จ านวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 0.06 ( ตารางท่ี 12 ) 

 

 



ตารางที ่12 สถานะความเป็นอยู่ของเด็ก 
หน่วยนับ : คน 

สถานะความเป็นอยู่ของเด็ก 
คิดเป็น % 

เทียบจากจ่านวน
เด็ก 51,076 คน 

รวม 
จ่านวน 

หญิง ชาย 

2. อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก 1.58 809 406 403 

3. อยู่คนเดียวตามล าพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดท้ิง 0.07 33 18 15 

4. ท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมะสม   
ต่อการพักอาศัย 

0.56 288 148 140 

5. ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง  
ผู้พิการ และจิตเวช 

0.23 119 36 83 

รวม 2.44 1,249 608 641 

 1.2 เด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 จังหวัดนครนายกมีเด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี) ท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จ านวน 229 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.45 ของจ านวนเด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี) ในจังหวัดท้ังหมด โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กมีพฤติกรรมติดเกมส์ 
จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของจ านวนเด็กท่ีมีอายุต่ ากว่า 18 ปี ลองลงมาคือ ติดยาเสพติด 
จ านวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 0.10 มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน จ านวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.07 และติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  จ านวน 37 ราย  คิดเป็นร้อยละ 0.07  (ตารางท่ี 13) 

ตารางที ่13 เด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
หน่วยนับ : คน 

เด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
คิดเป็น % 

เทียบจากจ่านวนเด็ก 
51,076 คน 

รวม 
จ่านวน 

หญิง ชาย 

1. มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน 0.07 38 12 26 

2. ติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 0.07 37 6 31 

3. ติดยาเสพติด 0.10 48 8 40 

4. ติดเกมส์ (ความถ่ีในการเล่นเกมส์คือทุกวัน) 0.21 106 25 81 
รวม 0.45 229 51 178 

 
 
 
 



 1.3 ปัญหาสังคม 
  จังหวัดนครนายกมีเด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี) ท่ีประสบปัญหาทางสังคม จ านวน 26 คน คิดเป็น
ร้อยละ 0.054 โดยมากท่ีสุด คือ เด็กท่ีต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่พร้อมในการเล้ียงดูบุตร มีจ านวน 24 คน  
คิดเป็นร้อยละ 0.05 รองลงมา คือ เด็กท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว/ทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ 
เพศ ท่ีมีการแจ้งเหตุในจังหวัดนครนายก มีจ านวน 2 คน  คิดเป็นร้อยละ 0.004 (ตารางท่ี 14) 

ตารางที่ 14  ปัญหาสังคม 
หน่วยนับ : คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปัญหาสังคม 

คิดเป็น % 
เทียบจาก
จ่านวนเด็ก 

51,076 คน 

รวม 

จ่านวน 

หญิง ชาย 

1. เด็กท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว/ 
   ทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ เพศ  

0.05 28 12 16 

2. เด็กท่ีเป็นผู้กระท าความรุนแรงต่อผู้อื่น 
   (เช่น ท าร้ายคนในครอบครัว เพื่อน ผู้อื่น) 

0.03 14 6 8 

3. เด็กท่ีต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่พร้อมในการ  
     เล้ียงดูบุตร 

0.10 50 50 - 

4. เด็กท่ีต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน 0.03 17 17 - 

รวม 0.21 109 85 24 



 1.4 สถานการณ์เด็กพิการ 
  จังหวัดนครนายกมีเด็กพิการ (อายุต่ ากว่า 18 ปี) ท่ีจดทะเบียน จ านวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.76 ของจ านวนเด็กในจังหวัดท้ังหมด โดยได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 390 คน คิดเป็นร้อยละ 100 จากจ านวน
เด็กพิการท่ีจดทะเบียนท้ังหมด โดยเด็กพิการขาดแคลนกายอุปกรณ์ (รถเข็น ไม้เท้า ขาเทียม อื่นๆ) จ านวน 15 
คน และศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก มีจ านวน 55 แห่ง (ตารางท่ี 15) 

 
ตารางที่ 15 สถานการณ์เด็กพิการ 

หน่วยนับ : คน 

สถานการณ์เด็กพิการ 

คิดเป็น % 
เทียบจาก
จ่านวนเด็ก 

51,076 คน 

รวม 

จ่านวน 

หญิง ชาย 

1. เด็กพิการท่ีจดทะเบียน 0.76 390 131 266 

2. การได้รับเบี้ยยังชีพของเด็กพิการ 
    ท่ีจดทะเบียน 
     - ได้รับเบี้ยยังชีพ 
     - ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

100 
 

100 
- 

390 
 

390 
- 

131 
 

131 
- 

266 
 

266 
- 

3. เด็กพิการท่ีขาดแคลนกายอุปกรณ์ (รถเข็น  
    ไม้เท้า ขาเทียม อื่นๆ)      

- 15 8 7 

4. ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเด็ก - 55 
(แห่ง) 

- - 

 2. สถานการณ์เยาวชน (อายุต้ังแต่ 18 - 25 ปี) 
 จังหวัดนครนายกมีเยาวชน (อายุต้ังแต่ 18 - 25 ปี) รวมจ านวน 30,328 คน หญิงจ านวน   
13,704 คน และชายจ านวน 16,624 คน 
 2.1 สถานะความเป็นอยู่ของเยาวชน 
  จังหวัดนครนายกมีเยาวชน (อายุต้ังแต่ 18 - 25 ปี) ท่ีประสบปัญหาด้านสถานะความเป็นอยู่ 
จ านวน 1,091 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 ของจ านวนเยาวชน (อายุต้ังแต่ 18 - 25 ปี) ในจังหวัด ส่วนใหญ่
เยาวชนมีสถานะความเป็นอยู่ ท่ีอยู่กับครอบครัวยากจน/ล าบาก จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 1.03 
รองลงมา คือ เยาวชนท่ีดูแลบุคคลในครอบครัวท่ีเป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง พิการ และจิตเวช จ านวน 236 คน     
คิดเป็นร้อยละ 0.78 เยาวชนที่ต้องเล้ียงดูบุตรตามล าพัง จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76 เยาวชนทีอ่ยู่
อาศัยไม่มั่นคง/สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมะสมต่อการพักอาศัย จ านวน 229 คน คิดเป็นร้อยละ 0.76 และ 
เยาวชนที่อยู่คนเดียวตามล าพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดท้ิง จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 0.27  (ตารางท่ี 16) 
 
 
 

 



ตารางที ่16 สถานะความเป็นอยู่ของเยาวชน 
หน่วยนับ : คน 

สถานะความเป็นอยู่ของเยาวชน 
คิดเป็น % 

เทียบจากจ่านวน
เยาวชน 30,328 คน 

รวม 
จ่านวน 

หญิง ชาย 

1. อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก 1.03 313 134 179 

2. อยู่คนเดียวตามล าพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดท้ิง 0.27 82 48 34 

3. ท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่ 
เหมะสมต่อการพักอาศัย 

0.76 229 99 130 

4. ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง 
ผู้พิการ และจิตเวช 

0.78 236 146 90 

5. เยาวชนที่ต้องเล้ียงดูบุตรตามล าพัง 0.76 231 - - 

รวม 3.6 1,091   

 2.2 เยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 จังหวัดนครนายกมีเยาวชน (อายุต้ังแต่ 18 - 25 ป)ี ท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จ านวน 858 คน 
คิดเป็นร้อยละ 2.83 ของจ านวนเยาวชน (อายุต้ังแต่ 18 - 25 ปี) ในจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนมีพฤติกรรม
ติดยาเสพติด จ านวน 241 คน คิดเป็นร้อยละ 0.79 รองลงมา คือ เยาวชนมีพฤติกรรมติดเหล้า/เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 0.64 ติดการพนันต่างๆ จ านวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 0.57  
ติดเกม จ านวน 150 คน คิดเป็นร้อยละ 0.50 และมั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน จ านวน 100 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.33  (ตารางท่ี 17) 

ตารางที ่17 เยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
หน่วยนับ : คน 

เยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

คิดเป็น % 
เทียบจาก

จ่านวนเยาวชน 
30,328 คน 

รวม 

จ่านวน 

หญิง ชาย 

มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน 0.33 100 71 29 

ติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 0.64 193 97 96 

ติดยาเสพติด 0.79 241 123 118 

ติดเกม (ความถ่ีในการเล่นเกมคือทุกวัน) 0.50 150 66 84 

ติดการพนันต่างๆ 0.57 174 124 50 
รวม 2.83 858 481 377 



 2.3 ปัญหาสังคม 
  จังหวัดนครนายกมีเยาวชน (อายุต้ังแต่ 18 - 25 ปี) ท่ีประสบปัญหาสังคม จ านวน 489 คน    
คิดเป็นร้อยละ 1.61 โดยเป็นเยาวชนท่ีต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน จ านวน 296 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.97 รองลงมา คือ เยาวชนที่ถูกบังคับใช้แรงงาน จ านวน 193 คน คิดเป็นร้อยละ 0.64  (ตารางท่ี 18) 

ตารางที่ 18 ปัญหาสังคม 
หน่วยนับ : คน 

ปัญหาสังคม 

คิดเป็น % 
เทียบจาก

จ่านวนเยาวชน 
30,328 คน 

รวม 

จ่านวน 

หญิง ชาย 

1. เยาวชนที่ต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน 0.97 296 152 144 

2. เยาวชนที่ถูกบังคับใช้แรงงาน จ าแนกตามเพศ 0.64 193 21 172 

รวม 1.61 489 173 316 

 2.4 สถานการณ์เยาวชนพิการ 
 จังหวัดนครนายกมีเยาวชนพิการ (อายุต้ังแต่ 18 - 25 ปี) ท่ีจดทะเบียน จ านวน 393 คน      
คิดเป็นร้อยละ 1.30 ของเยาวชนในจังหวัดท้ังหมด โดยได้รับเบ้ียยังชีพ จ านวน 393 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
โดยเยาวชนพิการขาดแคลนกายอุปกรณ์ (รถเข็น ไม้เท้า ขาเทียม อื่นๆ) จ านวน 14 คน และการเรียนรู้ส าหรับ
เยาวชน ในจังหวัดนครนายก จ านวน 29 แห่ง (ตารางท่ี 19) 

ตารางที่ 19 สถานการณ์เยาวชนพิการ 
หน่วยนับ : คน 

สถานการณ์เยาวชนพิการ 

คิดเป็น % 
เทียบจาก

จ่านวนเยาวชน 
30,328 คน 

รวม 

จ่านวน 

หญิง ชาย 

1. เยาวชนที่พิการท่ีจดทะเบียน 1.30 393 147 246 

2. การได้รับเบี้ยยังชีพของเยาวชนพิการ 
    ท่ีจดทะเบียน 
     - ได้รับเบี้ยยังชีพ 
     - ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

100 
 

99.02 
- 

393 
 

393 
- 

147 
 

147 
- 

246 
 

246 
- 

3. เยาวชนพิการท่ีขาดแคลนกายอุปกรณ์ 
    (รถเข็น ไม้เท้า ขาเทียม อื่นๆ) 

- 14 6 8 

4. ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับเยาวชน - 
29 
(แห่ง) 

- - 



 3.2 วัยแรงงานมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 จังหวัดนครนายกมีวัยแรงงาน (อายุต้ังแต่ 25 - 59 ปี) ท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จ านวน    
2,391 คน คิดเป็นร้อยละ 1.86 ส่วนใหญ่ วัยแรงงานมีพฤติกรรมติดเหล้า ด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 1,921 
คน คิดเป็นร้อยละ 1.50 รองลงมา คือ วัยแรงงานท่ีติดยาเสพติด จ านวน 255 คน คิดเป็นร้อยละ 0.19              
วัยแรงงานท่ีมั่วสุมและสร้างความร าคาญให้ชาวบ้าน จ านวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 0.08 ติดการพนันต่างๆ 
จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 และวัยแรงงานท่ีมีพฤติกรรมติดเกมส์ จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.02  (ตารางท่ี 21) 
 

ตารางที ่21 วัยแรงงานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
หน่วยนับ : คน 

วัยแรงงานที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 

คิดเป็น % 
เทียบจากจ่านวน

วัยแรงงาน 
128,312 คน  

รวม 

จ่านวน 

หญิง ชาย 

มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน 0.08 101 67 34 
ติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 1.50 1,921 774 1,147 
ติดยาเสพติด 0.19 255 55 200 
ติดเกมส์ (ความถ่ีในการเล่นเกมส์คือทุกวัน) 0.02 26 24 2 
ติดการพนันต่างๆ 0.07 88 43 45 

รวม 1.86 2,391 963 1,428 
 
  3.3 สถานการณ์วัยแรงงานที่พิการ 
  จังหวัดนครนายกมีวัยแรงงานพิการท่ีจดทะเบียน รวมจ านวน 3,303 คน คิดเป็นร้อยละ 2.26 
ของจ านวนวัยแรงงานในจังหวัดท้ังหมด โดยเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพคนพิการท่ีจดทะเบียน จ านวน 3,303 
คน เป็นผู้ได้รับได้รับเบี้ยยังชีพ จ านวน 3,303 คน คิดเป็นร้อยละ โดยมีวัยแรงงานพิการขาดแคลนกาย
อุปกรณ์ (รถเข็น ไม้เท้า  ขาเทียม อื่นๆ) จ านวน 169 คน และมีศูนย์การเรียนรู้ส าหรับวัยแรงงาน               
จ านวน 7 แห่ง (ตารางท่ี 22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ตารางที่ 22 สถานการณ์วัยแรงงานที่พิการ 
หน่วยนับ : คน 

สถานการณ์วัยแรงงานที่พิการ 

คิดเป็น % 
เทียบจากจ่านวน

วัยแรงงาน 
128,312 คน 

รวม 

จ่านวน 

หญิง ชาย 

1. วัยแรงงานพิการท่ีจดทะเบียน 2.26 3,303 1,316 1,987 

2. การได้รับเบี้ยยังชีพของวัยแรงงานพิการ              
ท่ีจดทะเบียน 
    - ได้รับเบี้ยยังชีพ 
    - ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

100 
 

100 
- 

3,303 
 

3,303 
- 

1,316 
 

1,316 
- 

1,987 
 

1,987 
- 

3. วัยแรงงานพกิารท่ีขาดแคลนกายอุปกรณ์ (รถเข็น  
ไม้เท้า ขาเทียม อื่นๆ) 

- 169 62 107 

4. ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับวัยแรงงาน - 7 
(แห่ง) 

- - 

 4. สถานการณ์ผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) 
  จังหวัดนครนายกมีผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) รวมจ านวน 46,800 คน คิดเป็นร้อยละ 18.05 
ของจ านวนประชากรในจังหวัดท้ังหมด หญิงจ านวน 26,614 คน ชายจ านวน 20,186 คน ส่วนใหญ่เป็นช่วง
อายุต้ังแต่ 60 - 69 ปี จ านวน 24,723 คน คิดเป็นร้อยละ 52.83 ของประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดนครนายก 
รองลงมา คือ ช่วงอายุ 70 - 79 ป ีจ านวน 14,065 คน คิดเป็นร้อยละ 30.05 ช่วงอายุ 80 – 89 ปี จ านวน 
6,732 คน คิดเป็นร้อยละ 14.39 ช่วงอายุ 90 – 100 ปี จ านวน 1,241 คน คิดเป็นร้อยละ 2.65             
และช่วงอายุต้ังแต่ 100 ปีข้ึนไป จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 0.18 (ตารางท่ี 23) 

ตารางที่ 23 สถานการณ์ผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) 
หน่วยนับ : คน 

สถานการณ์ผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) คิดเป็น % รวม 
จ่านวน 

หญิง ชาย 
1. อายุ 60 – 69 ปี 52.83 24,723 13,520 11,203 

2. อายุ 70 – 79 ปี 30.05 14,065 8,087 5,978 
3. อายุ 80 – 89 ปี 14.39 6,732 4,187 2,545 
4. อายุ 90 – 100 ป ี 2.65 1,241 792 449 
5. อายุ 100 ปีข้ึนไป 0.08 39 28 11 

รวม 100 46,800 26,614 20,186 
 
 
 



 4.1 สถานะความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ 
 จังหวัดนครนายกมีผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ขึ้นไป) ท่ีประสบปัญหาด้านสถานะความเป็นอยู่ 
จ านวน 1,994 คน คิดเป็นร้อยละ 4.26  ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุท่ีอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก จ านวน 
709 คน คิดเป็นร้อยละ 1.51 รองลงมา คือ ผู้สูงอายุท่ีต้องดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คน
พิการฯ จ านวน 681 คน คิดเป็นร้อยละ 1.45  ผู้สูงอายุท่ีมีท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสม 
จ านวน 363 คน คิดเป็นร้อยละ 0.78  ผู้สูงอายุท่ีต้องเล้ียงดูหลานตามล าพัง จ านวน 121 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.26 และผู้สูงอายุท่ีอยู่คนเดียวตามล าพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดท้ิง จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 0.26   
(ตารางท่ี 24) 

ตารางที่ 24 สถานะความเป็นอยู่ของผู้สูงอาย ุ
หน่วยนับ : คน 

สถานะความเป็นอยู่ของผู้สูงอาย ุ

คิดเป็น % 
เทียบจากจ่านวน

วัยผู้สูงอายุ 
46,800 คน 

รวม 

จ่านวน 

หญิง ชาย 

1. อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก 1.51 709 351 358 

2. อยู่คนเดียวตามล าพัง/ ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดท้ิง 0.26 120 75 45 

3. ท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพท่ีอยู่อาศัย 
ไม่เหมาะสมฯ 

0.78 363 203 160 

4. ดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ  
คนพิการฯ 

1.45 681 329 352 

5. ผู้สูงอายุท่ีต้องเล้ียงดูหลาน ตามล าพัง 0.26 121 81 40 

รวม 4.26 1,994 1,039 955 

 

 

 

 

 

 

 



 4.2 ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 จังหวัดนครนายกมีผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) ท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จ านวน 419 คน 
คิดเป็นร้อยละ 0.90  ส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุท่ีติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 109 คน คิดเป็นร้อยละ 
0.23 รองลงมาคือ ติดเกมส์ จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 0.21 ติดยาเสพติด จ านวน 78 คน คิดเป็น            
ร้อยละ 0.17 ติดการพนันต่างๆ จ านวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 0.15 และผู้สูงอายุท่ีมั่วสุมและท าความ
ร าคาญให้ชาวบ้าน จ านวน 64 คน คิดเป็นร้อยละ 0.14 (ตารางท่ี 25) 
 

ตารางที่ 25 สถานการณ์ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
หน่วยนับ : คน 

สถานการณ์ผู้สูงอายุที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

คิดเป็น % 
เทียบจากจ่านวน

วัยผู้สูงอายุ 
46,800 คน 

รวม 

จ่านวน 

หญิง ชาย 

1. มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน 0.14 64 50 14 
2. ติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 0.23 109 65 44 
3. ติดยาเสพติด 0.17 78 56 22 
4. ติดเกมส์ (ความถี่ในการเล่นเกมส์คือทุกวัน) 0.21 98 57 41 
5. ติดการพนันต่างๆ 0.15 70 38 32 

รวม 0.90  419 266 153 

 4.3 ปัญหาสังคม 
 จังหวัดนครนายกมีผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) ท่ีประสบปัญหาสังคม จ านวน 1,056 คน  
คิดเป็นร้อยละ 2.25 โดยเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน จ านวน 1,022 คนคิดเป็นร้อยละ 2.18         
หญิงจ านวน 225 คน ชายจ านวน 397 คน และมีผู้สูงอายุท่ีต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน จ านวน    
34 คน คิดเป็นร้อยละ 0.07 หญิงจ านวน 20 คน ชายจ านวน 14 คน (ตารางท่ี 26) 

ตารางที่ 26 ปัญหาสังคม 
หน่วยนับ : คน 

 
ปัญหาสังคม 

คิดเป็น % 
เทียบจากจ่านวน

วัยผู้สูงอายุ 
46,800 คน 

รวม 

จ่านวน 

หญิง ชาย 

1. ผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน 2.18 1,022 625 397 

2. ผู้สูงอายุท่ีต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน 0.07 34 20 14 
รวม 2.25 1,056 645 411 

 

 
 



 4.4 สถานการณ์ผู้สูงอายุพิการ 
  จังหวัดนครนายกมีผู้สูงอายุพิการท่ีจดทะเบียน จ านวน 5,291 คน คิดเป็นร้อยละ 11.31     
ของจ านวนผู้สูงอายุในจังหวัดท้ังหมด โดยเป็นผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุพิการท่ีจดทะเบียน จ านวน 
5,291 คน ได้รับเบี้ยยังชีพแล้ว จ านวน 5291 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีผู้สูงอายุพิการขาดแคลนกาย
อุปกรณ์ (รถเข็น ไม้เท้า ขาเทียม อื่นๆ) จ านวน 20 คน หญิงจ านวน 10 คน ชายจ านวน 10 คน และมีศูนย์
การเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ จ านวน 20 แห่ง (ตารางท่ี 27) 

ตารางที ่27 สถานการณ์ผู้สูงอายุที่พิการ 
หน่วยนับ : คน 

สถานการณ์ผู้สูงอายุที่พิการ 

คิดเป็น % 
เทียบจากจ่านวน

วัยผู้สูงอายุ 
46,800 คน 

รวม 

จ่านวน 

หญิง ชาย 

1. ผู้สูงอายุพิการท่ีจดทะเบียน 11.31 5,291 2,830 2,461 
2. การได้รับเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุพิการ            
ท่ีจดทะเบียน 
     - ได้รับเบี้ยยังชีพ 
     - ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

100.00 
 

100.00 
- 

5,291 
 

5,291 
- 

2,830 
 

2,830 
- 

2,461 
 

2,461 
- 

3. ผู้สูงอายุพิการท่ีขาดแคลนกายอุปกรณ์ (รถเข็น 
ไม้เท้า ขาเทียม อื่นๆ) 

- 20 10 10 

4. ศูนย์การเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ - 20 - - 

 5. สถานการณ์ครอบครัว 
 จังหวัดนครนายกมีครอบครัว จ านวน 97,047 ครอบครัว โดยมีครอบครัวท่ีประสบปัญหาสังคม 
จ านวน 4,349 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 4.70 ส่วนใหญ่เป็นครอบครัวแหว่งกลาง จ านวน 1,643 ครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 1.70 รองลงมา คือ ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังกับคู่สมรส จ านวน 971 ครอบครัว คิด
เป็นร้อยละ 1.00  ครอบครัวท่ีอยู่ล าพังคนเดียว จ านวน 895  ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 0.92  ครอบครัว
เล้ียงเด่ียว จ านวน 733 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 0.76 และครอบครัวเพศเดียวกัน จ านวน 107 คิดเป็น
ร้อยละ 0.11  ท่ี (ตารางท่ี 28) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 28 สถานการณ์ครอบครัว 
หน่วยนับ : ครอบครัว 

สถานการณ์ครอบครัว 

คิดเป็น % 
เทียบจากจ่านวน

ครอบครัว 97,047 
ครอบครัว 

รวม 

1. ครอบครัวที่อยู่ล าพังคนเดียว 0.92 895 

2. ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามล าพังกับคู่สมรส 1.00 971 

3. ครอบครัวแหว่งกลาง  1.70 1,643 

4. ครอบครัวเล้ียงเด่ียว 0.76 733 

5. ครอบครัวเพศเดียวกัน 0.11 107 

รวม 4.49 4,349 

 5.2 ครอบครัวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
 จังหวัดนครนายกมีครอบครัวท่ีมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม จ านวน  326 ครอบครัว ส่วนใหญ่เป็น
ครอบครัวท่ีติดยากเสพติด จ านวน 140 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 0.14 รองลงมา คือ ครอบครัวติดเกมส์ 
จ านวน 97 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 0.10 ครอบครัวที่ติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 60 ครอบครัว  
คิดเป็นร้อยละ 0.06 ครอบครัวที่มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน จ านวน 26 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 
0.03 และครอบครัวทีติ่ดการพนันต่างๆ จ านวน 3 ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 0.003 (ตารางท่ี 29) 

ตารางที่ 29 สถานการณ์ครอบครัวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 
หน่วยนับ : ครอบครัว 

ครอบครัวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

คิดเป็น % 
เทียบจากจ่านวน

ครอบครัว 97,047 
ครอบครัว 

จ่านวน  

1. มั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน 0.03 26 
2. ติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 0.06 60 
3. ติดยาเสพติด 0.14 140 
4. ติดเกมส์ (ความถี่ในการเล่นเกมส์คือทุกวัน) 0.10 97 
5. ติดการพนันต่างๆ 0.003 3 

รวม 0.33 326 

 



บทที่ 3 
การประเมนิสถานการณต์ามล่าดบัความสา่คญัของปญัหา 

 จังหวัดนครนายกมีกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องได้รับการพัฒนาโดยเรียงล าดับความส าคัญของปัญหาจากมากไป
หาน้อย ดังนี้ 

1. ปัญหาครอบครัว จ านวน 4,349 ครอบครัว  
2. ปัญหาผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) จ านวน 3,469 คน  
3. ปัญหาวัยแรงงาน (อายุต้ังแต่ 25 – 59 ปี) จ านวน 3,379 คน 
4. ปัญหาเยาวชน (อายุต้ังแต่ 18 – 25 ปี) จ านวน 2,438 คน  
5. ปัญหาเด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี) จ านวน 1,587 คน (ตารางท่ี 31 ) 

ตารางที่ 31 ประเมินสถานการณ์ตามล่าดับความส่าคัญของปัญหา 
หน่วยนับ : คน/ครอบครัว 

กลุ่มปัญหา จ่านวน คิดเป็น % 
1. ปัญหาครอบครัว  4,349 4.48 
2. ปัญหาผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป)  3,469 7.41 
3. ปัญหาวัยแรงงาน (อายุต้ังแต่ 25 – 59 ปี)  3,379 2.63 
4. ปัญหาเยาวชน (อายุต้ังแต่ 18 – 25 ปี)  2,438 8.04 
5. ปัญหาเด็ก (อายุต่ ากว่า 18 ปี)  1,587 3.12 

 ท้ังนี้การประเมินสถานการณ์ตามล าดับความส าคัญของปัญหาท้ัง 5 ปัญหา สามารถแยกประเด็นปัญหาใน
แต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
 1. ปัญหาครอบครัว จ าแนกเป็น 2 สถานการณ์ ดังนี้ 
 1.1 สถานการณ์ครอบครัว ได้แก่  
  1.1.1. ครอบครัวแหว่งกลาง จ านวน 1,643 ครอบครัว  
  1.1.2. ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ตามล าพับกับคู่สมรส จ านวน 971 ครอบครัว  
  1.1.3. ครอบครัวที่อยู่ล าพังคนเดียว จ านวน 895 ครอบครัว  
 1.2 ครอบครัวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ได้แก่ 
  1.2.1. ครอบครัวติดยาเสพติด จ านวน 140 ครอบครัว  
  1.2.2. ครอบครัวติดเกมส์ (ความถ่ีในการเล่นเกมส์ทุกวัน) จ านวน 97 ครอบครัว  
  1.2.3. ครอบครัวติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 60 ครอบครัว  (ตารางท่ี 32) 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 32 ปัญหาครอบครัว 
หน่วยนับ : ครอบครัว 

สถานการณ์ครอบครัว ครอบครัวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

สถานการณ์ จ่านวน คิดเป็น% ปัญหา จ่านวน คิดเป็น% 
1. ครอบครัวแหว่งกลาง 1,643 1.70 1. ครอบครัวติดยาเสพ

ติด 
140 0.14 

2. ครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ
อยู่ตามล าพับกับคู่สมรส 

971 1.00 2. ครอบครัวติดเกมส์ 
(ความถ่ีในการเล่นเกมส์
ทุกวัน) 

97 0.10 

3. ครอบครัวที่อยู่ล าพัง
คนเดียว 

895 0.92 3. ครอบครัวติดเหล้า/
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

60 0.06 

 2. ปัญหาผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) จ าแนกเป็น 3 สถานการณ์ ดังนี้  
  2.1 สถานะความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ  
         2.1.1 ผู้สูงอายุอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก  จ านวน 709 คน 
         2.1.2 ผู้สูงอายุท่ีต้องดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการฯ  จ านวน  681  คน 
         2.1.3 ผู้สูงอายุท่ีมีท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมฯ  จ านวน 363  คน 
  2.2 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
        2.2.1 ผู้สูงอายุติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 109 คน 
         2.2.2 ผู้สูงอายุติดเกมส์ (ความถ่ีในการเล่นเกมส์คือทุกวัน)  จ านวน 98 คน 
        2.2.3 ผู้สูงอายุท่ีติดยาเสพติด จ านวน 78 คน 
  2.3 ปัญหาสังคม  
        2.3.1 ผู้สูงอายุท่ีเป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ติดบ้าน จ านวน 1,022 คน 
         2.3.2 ผู้สูงอายุท่ีต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน จ านวน 34 คน 
(ตารางท่ี 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 33 ปัญหาผู้สูงอายุ (อายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป) 
          หน่วยนับ : คน 

สถานะความเป็นอยู่ของผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปัญหาสังคม 
สถานะ จ่านวน ร้อยละ ปัญหา จ่านวน ร้อยละ ปัญหา จ่านวน ร้อยละ 

1. ผู้สูงอายุอยู่กับ
ครอบครัวยากจน/
ยากล าบาก   

709 1.51 1. ผู้สูงอายุติด
เหล้า/เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ 

109 0.23 1. ผู้สูงอายุท่ี
เป็นผู้ป่วย
เรื้อรัง ติด
เตียง/ ติดบ้าน 

1,022 2.18 

2. ผู้สูงอายุท่ีต้อง
ดูแลบุคคลใน
ครอบครัว อาทิ 
เด็ก ผู้สูงอายุ คน
พิการฯ   

681 1.45 2. ผู้สูงอายุติด
เกมส์ (ความถ่ี
ในการเล่นเกมส์
คือทุกวัน) 

98 0.21 2. ผู้สูงอายุท่ี
ต้องด ารงชีพ
ด้วยการ
เร่ร่อน 
ขอทาน 

34 0.07 

3. ผู้สูงอายุท่ีมีท่ีอยู่
อาศัยไม่มั่นคง/
สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่
เหมาะสมฯ   

363 0.78 3. ผู้สูงอายุท่ีติด
ยาเสพติด 

78 0.17    

 3. ปัญหาวัยแรงงาน (อายุต้ังแต่ 25 – 59 ปี) จ าแนกเป็น 2 สถานการณ์ ดังนี้  
  3.1 สถานะความเป็นอยู่ของวัยแรงงาน 
         3.1.1 วัยแรงงานอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก  จ านวน 666 คน 
         3.1.2 วัยแรงงานมีท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมฯ  จ านวน 168  คน 
         3.1.3 วัยแรงงานท่ีอยู่คนเดียวตามล าพัง/ไม่มีผู้ดูแล/ถูกทอดท้ิง จ านวน  84  คน 
  3.2 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
        3.2.1 วัยแรงงานติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 1,921 คน 
         3.2.2 วัยแรงงานท่ีติดยาเสพติด  จ านวน 255 คน 
        3.2.3 วัยแรงงานท่ีมั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน จ านวน 101 คน 
 (ตารางท่ี 34) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 34 ปัญหาวัยแรงงาน (อายุต้ังแต่ 25 – 59 ปี)  
หน่วยนับ : คน 

สถานะความเป็นอยู่ของวัยแรงงาน ครอบครัวที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม 

สถานะ จ่านวน คิดเป็น% ปัญหา จ่านวน คิดเป็น% 
1. วัยแรงงานอยู่กับ
ครอบครัวยากจน/
ยากล าบาก   

666 0.52 1. วัยแรงงานติดเหล้า/
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 

1,921 1.50 

2. วัยแรงงานมีท่ีอยู่
อาศัยไม่มั่นคง/สภาพท่ี
อยู่อาศัยไม่เหมาะสมฯ 

168 0.13 2. วัยแรงงานท่ีติดยา 
เสพติด   

255 0.19 

3. วัยแรงงานท่ีอยู่คน
เดียวตามล าพัง/ไม่มี
ผู้ดูแล/ถูกทอดท้ิง 

84 0.07 3. วัยแรงงานท่ีมั่วสุม
และท าความร าคาญให้
ชาวบ้าน 

101 0.08 

 4. ปัญหาเยาวชน (อายุต้ังแต่ 18 – 25 ปี)  จ าแนกเป็น 3 สถานการณ์ ดังนี้  
  2.1 สถานะความเป็นอยู่ของเยาวชน  
         2.1.1 เยาวชนอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก  จ านวน 313 คน 
         2.1.2 เยาวชนมีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมฯ  จ านวน 229  คน 
        2.1.3 เยาวชนที่ดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และจิตเวช จ านวน 236 คน 
  2.2 เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
        2.2.1 เยาวชนติดติดยาเสพติด จ านวน 241 คน  
         2.2.2 เยาวชนติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ จ านวน 193 คน         
        2.2.3 เยาวชนติดการพนันต่างๆ จ านวน 174 คน 
  2.3 ปัญหาสังคม  
        2.3.1 เยาวชนที่ต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน จ านวน 296  คน 
         2.3.2 เยาวชนที่ถูกบังคับใช้แรงงาน  จ านวน 193 คน 
 (ตารางท่ี 35) 

 

 

 

 

 

 



ตารางที่ 35 ปัญหาเยาวชน (อายุต้ังแต่ 18 – 25 ปี)   
          หน่วยนับ : คน 

สถานะความเป็นอยู่ของเยาวชน เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปัญหาสังคม 
สถานะ จ่านวน ร้อยละ ปัญหา จ่านวน ร้อยละ ปัญหา จ่านวน ร้อยละ 

1. เยาวชนอยู่กับ
ครอบครัวยากจน/
ยากล าบาก   

313 1.03 1. เยาวชนติด
ติดยาเสพติด 

241 0.79 1. เยาวชนที่
ต้องด ารงชีพ
ด้วยการ
เร่ร่อน 
ขอทาน 

296 0.97 

2. เยาวชนมีที่อยู่
อาศัยไม่มั่นคง/
สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่
เหมาะสมฯ   

229 0.76 2. เยาวชนติด
เหล้า/เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ 

193 0.64 2. เยาวชนที่
ถูกบังคับใช้
แรงงาน   

193 0.64 

3. เยาวชนที่ดูแล
บุคคลในครอบครัว
ท่ีเป็นเด็ก ผู้ป่วย
เรื้อรัง ผู้พิการ และ
จิตเวช 

236 0.78 3. เยาวชนติด
การพนันต่างๆ 

174 0.57    

 5. ปัญหาเด็ก (อายุต่่ากว่า 18 ปี) จ าแนกเป็น 3 สถานการณ์ ดังนี้  
  5.1 สถานะความเป็นอยู่ของเด็ก  
         5.1.1 เด็กอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก  จ านวน 809 คน 
         5.1.2 เด็กมีท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพท่ีอยู่อาศัยไม่เหมาะสมฯ  จ านวน 288  คน 
        5.1.3 เด็กท่ีดูแลบุคคลในครอบครัวที่เป็นเด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ และจิตเวช จ านวน 119 คน 
  5.2 เด็กมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
        5.2.1 เด็กติดเกมส์ (ความถ่ีในการเล่นเกมส์คือทุกวัน)  จ านวน 106 คน  
         5.2.2 เด็กติดยาเสพติด จ านวน 48 คน         
        5.2.3 เด็กมั่วสุมและท าความร าคาญให้ชาวบ้าน จ านวน 38 คน 
  5.3 ปัญหาสังคม  
        5.3.1 เด็กท่ีต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควรไม่พร้อมในการเล้ียงดูบุตร  จ านวน 50  คน 
         5.3.2 เด็กท่ีถูกกระท าความรุนแรงในครอบครัว/ทารุณกรรมทางร่างกาย จิตใจ เพศ   
จ านวน 28 คน 
         5.3.3 เด็กท่ีต้องด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน ขอทาน จ านวน 17 คน 
(ตารางท่ี 36) 

 

 



ตารางที่ 36 ปัญหาเด็ก (อายุต่่ากว่า 18 ปี) 
          หน่วยนับ : คน 

สถานะความเป็นอยู่ของเยาวชน เยาวชนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ปัญหาสังคม 
สถานะ จ่านวน ร้อยละ ปัญหา จ่านวน ร้อยละ ปัญหา จ่านวน ร้อยละ 

1. เด็กอยู่กับ
ครอบครัวยากจน/
ยากล าบาก   

809 1.58 1. เด็กติดเกมส์ 
(ความถ่ีในการ
เล่นเกมส์คือทุก
วัน)   

106 0.21 1. เด็กท่ี
ต้ังครรภ์ก่อน
วัยอันควรไม่
พร้อมในการ
เล้ียงดูบุตร   

50 0.10 

2. เด็กมีท่ีอยู่อาศัย
ไม่มั่นคง/สภาพท่ี
อยู่อาศัยไม่
เหมาะสมฯ   

288 0.56 2. เด็กติดยา
เสพติด 

48 0.10 2. เด็กท่ีถูก
กระท าความ
รุนแรงใน
ครอบครัว/
ทารุณกรรม
ทางร่างกาย 
จิตใจ เพศ   

28 0.05 

3. เด็กท่ีดูแลบุคคล
ในครอบครัวที่เป็น
เด็ก ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้
พิการ และจิตเวช 

119 0.23 3. เด็กมั่วสุม
และท าความ
ร าคาญให้
ชาวบ้าน 

38 0.07 3. เด็กท่ีต้อง
ด ารงชีพด้วย
การเร่ร่อน 
ขอทาน 

17 0.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ประเด็นการพัฒนาตามสถานการณ์ปัญหา 
 ประเด็นการพัฒนาตามสถานการณ์ปัญหาของจังหวัดนครนายกมีประเด็นท่ีต้องได้รับพัฒนา โดยจ าแนก
ตามสถานการณ์ปัญหาส าหรับกลุ่มเป้าหมายท่ีจะต้องได้รับการพัฒนาเรียงล าดับมากสุดไปหาปัญหาน้อยสุด 
ตามล าดับ ดังนี้ 
 1. อยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล่าบาก ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย 
  1.1 ผู้สูงอายุ จ านวน 709 คน  
 1.2 วัยแรงงาน จ านวน 666 คน  
 1.3 เยาวชน 313 คน  
 1.4 เด็ก จ านวน 809 คน  
 2. ติดเหล้า/เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ ได้แก่ กลุ่มเป้าหมาย 
  2.1 ผู้สูงอายุ จ านวน 109 คน  
 2.2 วัยแรงงาน จ านวน 1,921 คน  
 2.3 เยาวชน 193 คน  
 2.4 เด็ก จ านวน 37 คน  
 3. ดูบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และจิตเวช  ได้แก ่กลุ่มเป้าหมาย 
 3.1 ผู้สูงอายุ จ านวน 681 คน  
 3.2 วัยแรงงาน จ านวน 70 คน  
 3.3 เยาวชน 236 คน  
 3.4 เด็ก จ านวน 119 คน  
 (ตารางท่ี 37) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 37 สถานการณ์ปัญหา 

สถานการณ์ปัญหา กลุ่มเป้าหมาย รวม 

ครอบครัว ผู้สูงอายุ วัย
แรงงาน 

เยาวชน เด็ก 

1. อยู่กับครอบครัวยากจน/
ยากล าบาก 

- 709 
(1.51) 

666 
(0.52) 

313 
(1.03) 

809 
(1.58) 

1 
2,497 
(4.64) 

2. ท่ีอยู่อาศัยไม่มั่นคง/สภาพท่ี
อยู่อาศัยไม่เหมาะสมต่อการพัก
อาศัย 

- 363 
(0.78) 

168 
(0.13) 

229 
(0.76) 

288 
(0.56) 

1,048 
(2.23) 

3. ดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ 
เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และจิต
เวช   

- 681 
(1.45) 

70 
(0.05) 

236 
(0.78) 

119 
(0.23) 

3 
1,106 
(2.51) 

4. อยู่คนเดียวตามล าพัง 895 
(0.92) 

120 
(0.26) 

84 
(0.07) 

82 
(0.27) 

33 
(0.07) 

1,214 
(1.59) 

5. ติดเหล้า/เครื่องด่ืม
แอลกอฮอล์ 

- 109 
(0.23) 

1,921 
(1.50) 

193 
(0.64) 

37 
(0.07) 

2 
2,260 
(2.44) 

6. ผู้สูงอายุติดเกมส์ (ความถ่ีใน
การเล่นเกมส์คือทุกวัน)  

- 98 
(0.21) 

26 
(0.02) 

150 
(0.50) 

106 
(0.21) 

380 
(0.94) 

7. ติดยาเสพติด 140 
(0.14) 

78 
(0.17) 

255 
(0.19) 

241 
(0.79) 

48 
(0.10) 

762 
(1.39) 

8. มั่วสุมและท าความร าคาญให้
ชาวบ้าน 

26 
(0.03) 

64 
(0.14) 

101 
(0.08) 

100 
(0.33) 

38 
(0.07) 

329 
(0.65) 

9. เป็นผู้ป่วยเรื้อรัง ติดเตียง/ ติด
บ้าน 

- 1,022 
(2.18) 

- - - 1,022 
(2.18) 

10. ด ารงชีพด้วยการเร่ร่อน 
ขอทาน 

- 34 
(0.07) 

- 296 
(0.97) 

- 330 
(1.04) 

11. ถูกบังคับใช้แรงงาน   - - - 193 
(0.64) 

- 193 
(0.64) 

 

 

 

 



ทิศทางการพัฒนาตามสถานการณ์ปัญหา 
 จากการส ารวจสถานการณ์ทางปัญหาทางสังคมของจังหวัดนครนายก ปี 2560 และน ามาประมวล
วิเคราะห์ถึงประเด็นของสถานการณ์ปัญหาท่ีเกิดขึ้นในจังหวัดนครนายก ท าใหท้ราบสถานการณ์ปัญหาท่ีจ าเป็น
จะต้องมีการพัฒนาในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครอบครัว วัยแรงงาน ผู้สูงอายุ เด็ก และเยาวชน โดยสามารถ
ประเมินสถานการณ์ตามความส าคัญของปัญหาท่ีมีความจ าเป็นต้องพัฒนา เพื่อก าหนดแนวทางในการ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง โดยความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย 
ภาคประชาสังคม องค์กรสาธารณะประโยชน์ และองค์กรสวัสดิการชุมชน มีแนวทางร่วมกันในการจัดท า 
 
โครงการ/กิจกรรม เพื่อการป้องกัน แก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนากลุ่มเป้าหมายให้มีศักยภาพและ
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สรุปได้ดังนี้ 
 1. ปัญหาครอบครัวยากจน/ยากล่าบาก 
  กลุ่มเป้าหมายท่ีอยู่กับครอบครัวยากจน/ยากล าบาก ควรได้รับการพัฒนาตามสถานการณ์ปัญหาโดย
การจัดท าโครงการ/กิจกรรม เพื่อการป้องกัน แก้ไขปัญหา ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 
  1.1 โครงการส่งเสริมสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ เช่น เงินสงเคราะห์คนพิการ     
เดือนละ 800 บาท เงินสงเคราะห์ผู้มีสิทธิตามช่วงอายุผู้สูงอายุ เงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณี
ฉุกเฉิน เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากล าบาก การให้บริการสวัสดิการแก่ เด็กยากจน  เพื่อช่วยเหลือ
กลุ่มเป้าหมายในระยะส้ัน และโครงการอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  
  1.2 กิจกรรมการฝึกอาชีพ ให้ค าแนะน าส่งเสริมแนวทางการประกอบอาชีพ ประสานจัดหา
งบประมาณสนับสนุนในการประกอบอาชีพ และประสานความร่วมมือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องร่วมด าเนินการ 
โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมอาชีพ/รายได้ให้กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีอาชีพท่ีมั่นคงและน าไปสู่การ
มีรายได้ท่ียั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้  
  1.3 การจัดบริการอาสาสมัครผู้สูงอายุ เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุท่ียากล าบากในการด าเนินชีวิตและ
ประสบปัญหาทางสังคม  
  1.4 ศูนย์ผู้สูงอายุ เพื่อดูแล คุ้มครอง พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
ในด้านผู้สูงอายุ 
 2. ปัญหาติดเหล้า/เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ 
  กลุ่มเป้าหมายท่ีติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ควรได้รับการฟื้นฟู และสร้างจิตส านึกถึงโทษภัยของ
การติดเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ ท้ังทางด้านร่างกาย และสังคม ดังนี้ 
  2.1 การจัดผู้เช่ียวชาญให้ความรู้ วิธีการ การเลิกเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ อย่างถูกวิธี 
  2.2 โครงการสร้างจิตส านึกต่อสังคม ถึงโทษท่ีเกิดจากการด่ืมเหล้า/เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  
 3. ดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และจิตเวช   
  กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องดูแลบุคคลในครอบครัว อาทิ เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ และจิตเวช  ต้องได้รับการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการดูแลกลุ่มบุคคลได้อย่างถูกวิธี ดังนี้ 
  3.1 โครงการส่งเสริมความรู้ด้านการดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และจิตเวช  
  3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพเด็กตามช่วงวัย 
  3.3 กิจกรรมส่งเสริมความรัก ความเข้าใจ ของคนในครอบครัว 

 



 
 
 
ครัวเรือน 
 

ครัวเรือน จ ำนวน (ครัวเรือน) 

จ ำนวนผู้ประสบปัญหำในครวัเรือน  ๖,๗๒๕ 

รวม (ครวัเรือน) ๖,๗๒๕ 

แยกเป็นรายอ าเภอ 

จังหวดั เขต/อ ำเภอ จ ำนวน (ครัวเรือน) 

นครนำยก ไม่สำมำรถระบุได ้ ๒ 

นครนำยก เมืองนครนำยก ๓,๐๕๒ 

นครนำยก ปำกพล ี ๙๘๐ 

นครนำยก บ้ำนนำ ๑,๔๓๙ 

นครนำยก องครกัษ์ ๑,๒๕๒ 

 
จ านวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม 
 

กลุ่มเปำ้หมำย จ ำนวน (รำย) 

เด็กและเยำวชน ๗๓๓ 

ผู้สูงอำยุ ๔,๐๑๕ 

คนพิกำร ๑๐๔ 

 
 

ระบบแผนที่ผู้ประสบปัญหาทางสังคม จังหวัดนครนายก 

http://dbcenter.m-society.go.th/Problem/Index8?dataType=1&pid=26&District_ID=0
http://dbcenter.m-society.go.th/Problem/Index1?dataType=1&pid=26
http://dbcenter.m-society.go.th/Problem/Index2?dataType=2&pid=26
http://dbcenter.m-society.go.th/Problem/Index3?dataType=3&pid=26


 
 
สภาพปัญหา 
 

สภำพปัญหำ 
จ ำนวน 
(รำย) ร้อยละ 

กำรเลือกปฏิบตัิโดยไมเ่ปน็ธรรมระหว่ำงเพศ ๒ ๐.๐๑ % 

ก ำพร้ำ ๒๐ ๐.๑๔ % 

ขำดแคลนกำยอปุกรณ ์ ๒๖ ๐.๑๘ % 

ขำดทกัษะในกำรประกอบอำชีพ ๑๕๕ ๑.๐๘ % 

ขำดโอกำสทำงกำรศกึษำ ๙ ๐.๐๖ % 

จิตเวช ๒๗ ๐.๑๙ % 

เจ็บปว่ยเรื้อรัง ๗๔๒ ๕.๑๕ % 

ได้รบักำรเลี้ยงดูไม่เหมำะสม ๔ ๐.๐๓ % 

ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว ๕๐๑ ๓.๔๘ % 

ต้องรับภำระหน้ำที่ในครอบครัวเกินวัย/ก ำลังควำมสำมำรถและ
สติปัญญำ 

๑๔๖ ๑.๐๑ % 

ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นและไม่พร้อมในกำรเลี้ยงดูบตุร ๕ ๐.๐๓ % 

ติดเชื้อเอดส์ / ไดร้ับผลกระทบจำกเชือ้เอดส์ (HIV) ๒๒ ๐.๑๕ % 

ถูกกระท ำควำมรุนแรงในครอบครวั / ทำรุณกรรมทำงรำ่งกำย 
จิตใจ 

๑ ๐.๐๑ % 

ถูกทอดทิ้ง อยู่ตำมล ำพัง ไมม่ีผู้ดแูล และมปีัญหำในกำรด ำรงชีวติ ๑๐๐ ๐.๖๙ % 

ถูกบังคับใชแ้รงงำน ๒ ๐.๐๑ % 

ถูกละเมิดทำงเพศ ๓ ๐.๐๒ % 

ที่อยู่อำศัยไมม่ั่นคง/สภำพทีอ่ยู่อำศัยไมเ่หมำะสมต่อกำรพักอำศัย ๑๖ ๐.๑๑ % 



สภำพปัญหำ 
จ ำนวน 
(รำย) ร้อยละ 

ประพฤติตนไม่เหมำะสม ๒ ๐.๐๑ % 

ป่วยเปน็โรครำ้ยแรง ๗๑ ๐.๔๙ % 

ม่ำยที่ต้องเลี้ยงดูบตุรตำมล ำพัง ๗๑ ๐.๔๙ % 

มีรำยได้ไม่เพียงพอแกก่ำรครองชีพ ๕,๔๓๓ ๓๗.๗๓ % 

มีหนี้สนิ และไม่มกีำรออม ๑,๓๐๒ ๙.๐๔ % 

ไม่ได้รบัเบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ ๑๖ ๐.๑๑ % 

ไม่ได้เรียนหนังสือ ๓๐ ๐.๒๑ % 

ไม่มีอำชีพ ๑,๐๘๖ ๗.๕๔ % 

ไม่สำมำรถเข้ำถึงบริกำรของรัฐ ๓๐ ๐.๒๑ % 

ไม่สำมำรถช่วยเหลือตัวเองได ้ ๑๑๑ ๐.๗๗ % 

ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิกำร ๒ ๐.๐๑ % 

ยำกจน ๓,๗๙๓ ๒๖.๓๔ % 

เร่ร่อน ๖ ๐.๐๔ % 

ว่ำงงำน ๖๕๑ ๔.๕๒ % 

เสี่ยงต่อกำรกระท ำผิด ๓ ๐.๐๒ % 

อยู่ในครอบครวัยำกจน/บิดำมำรดำหย่ำร้ำง ทิ้งร้ำง ถกูคุมขัง/
แยกกนัอยู่และได้รับควำมล ำบำก 

๗ ๐.๐๕ % 

อื่นๆ ๕ ๐.๐๓ % 

รวม (รำย) ๑๔,๔๐๐  

 
 
 
 



 
 
 
ประวัตกิารไดร้ับสวัสดิการและความช่วยเหลือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัตกิำรไดร้ับสวัสดกิำร 
จ ำนวน 
(รำย) ร้อยละ 

ไม่เคย ๑๔ ๐.๑๕ % 

เคย ๖๙๕ ๗.๕๘ % 

เงินสงเครำะห ์ ๓๔๙ ๓.๘๑ % 

เงินทนุประกอบอำชีพ ๘๕ ๐.๙๓ % 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ ๒,๙๐๔ ๓๑.๖๖ % 

เบี้ยควำมพิกำร ๗๙๒ ๘.๖๓ % 

เงินอดุหนุนเพ่ือกำรเลี้ยงดเูด็กแรกเกิด ๓๔ ๐.๓๗ % 

สวัสดกิำรทีไ่ดร้ับจำกำรลงทะเบียนโครงกำรเพ่ือ
สวัสดกิำรแหง่รัฐ 

๕,๒๓๒ ๕๗.๐๔ % 

เงินซ่อมแซมบ้ำน ๔๒ ๐.๔๖ % 

สวัสดกิำรภำครัฐ ๕๓๒ ๕.๘๐ % 

สวัสดกิำรภำคเอกชน ๗ ๐.๐๘ % 

เงินกู ้ ๑๗๑ ๑.๘๖ % 

เครื่องช่วยควำมพิกำร ๓ ๐.๐๓ % 

รวม (รำย) ๑๐,๘๖๐  



 
 
 
ประเภทความช่วยเหลือที่ตอ้งการ 
 

ควำมต้องกำร 
จ ำนวน 
(รำย) ร้อยละ 

เงินสงเครำะห ์ ๖,๒๖๙ ๖๘.๓๕ % 

เบี้ยควำมพิกำร ๘๖ ๐.๙๔ % 

เงินทนุประกอบอำชีพ ๑,๘๘๖ ๒๐.๕๖ % 

ฝึกอำชีพ ๓๑๔ ๓.๔๒ % 

ทุนกำรศึกษำ ๔๑๐ ๔.๔๗ % 

ช่วยเหลอืทำงด้ำนกฎหมำย / คุ้มครองสิทธ ิ ๑๙ ๐.๒๑ % 

ส่งเข้ำรับกำรรกัษำ / บ ำบดั ๒๗ ๐.๒๙ % 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ ๑๖๑ ๑.๗๖ % 

รวม (รำย) ๙,๑๗๒  

 
 
 
 
 

************************************ 
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สภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน 
ครั้งที ่๑๖ ณ จังหวัดนครนายก  

วันอาทิตย์ที ่๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
 

จังหวัดนครนายก 
  
ข้อมูลทั่วไป  
 

จังหวัดนครนายกตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของประเทศไทย สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ทางตอนเหนือ
และตะวันออกเป็นภูเขาสูงชันในเขตอ าเภอบ้านนา อ าเภอเมืองนครนายก และอ าเภอปากพลี ส่วนหนึ่ง 
อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งเป็นเขตรอยต่อกับอีก ๓ จังหวัด ได้แก่ สระบุรี นครราชสีมา และ
ปราจีนบุรี มีเทือกเขาติดต่อกับเทือกเขาดงพญาเย็น มียอดเขาสูงที่สุดของจังหวัดคือ ยอดเขาเขียวมีความสูง
จากระดับน้าทะเล ๑,๓๕๑ เมตร ส่วนทางตอนกลางและตอนใต้เป็นที่ราบอันกว้างใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของ 
ที่ราบสามเหลี่ยมลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาที่เรียกว่า “ที่ราบกรุงเทพ” ลักษณะดินเป็นดินปนทรายและดินเหนียว
เหมาะแก่การท านา ท าสวนผลไม้ และการอยู่อาศัย มีเนื้อที่ประมาณ ๒,๑๒๒ ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ ๑,๓๒๖,๒๕๐ ไร่ มีพ้ืนที่ป่าไม้ ๔๒๑,๑๘๑ ไร่ หรือ ๖๗๓.๘๙ ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
๓๑.๗๖ ของพ้ืนที่ทั้งหมดของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ป่าไม้ถาวรและพื้นที่ที่มีพระราชกฤษฎีกาก าหนดให้
ใช้ในราชการทหาร และมีพ้ืนที่ท าการเกษตร ๔๘๖,๔๖๙ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๘ โดยเป็นพ้ืนที่ทานา 
๔๐๑,๖๑๘ ไร ่คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๒๘ ของพ้ืนที่จังหวัด  

จังหวัดนครนายกมีประชากร ๒๕๘,๕๗๗ คน เป็นชาย ๑๒๘,๑๑๓ คน เป็นหญิง ๑๓๐,๔๖๔ คน  
แบ่งเขตการปกครอง ออกเป็น ๔ อ าเภอ ๔๑ ต าบล ๔๐๘ หมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง ๑ แห่ง เทศบาลต าบล ๕ แห่ง และองค์การบริหารส่วนต าบล ๓๙ แห่ง  

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
คนที่สอง และคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้พบปะและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและผู้น า
ชุมชน จานวน ๖๐๐ คน ณ ห้องราชพฤกษ์ ๑ ชลพฤกษ์รีสอร์ท และรับเรื่องร้องเรียน อาทิเช่น ปัญหาที่ดิน
ท ากินโดยเฉพาะเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ ปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ า การบุกรุกป่าพ้ืนที่สาธารณะ 
ทุ่งบางกระชา ต าบลบางสมบูรณ์ อ าเภอองครักษ์ ๑๓๕ ปัญหาการคมนาคม ซึ่งได้มีการเรียกร้องให้มีการ
ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตในหลายพื้นที่ ปัญหาลานตากข้าว การสร้างโรงสีขนาดเล็กในชุมชน 
เป็นต้น  

 
 



 
 
 
 
 
ทั้งนี้ คณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ลงพ้ืนที่ ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อ าเภอบ้านนา 

จังหวัดนครนายก เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนในพ้ืนที่เพ่ิมเติมอีกด้วย  
 

            
 

ช่วงบ่าย นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และคณะสมาชิก 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้เข้าร่วมประชุมหารือข้อราชการกับหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายก  โดยมี 
นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก บรรยายสรุปสภาพปัญหาของจังหวัด ซึ่งมีลักษณะ
คล้ายคลึงกับจังหวัดฉะเชิงเทรา คือ มีปัญหาการบริหารจัดการน้ า ท าให้มีปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภคและการเกษตร จังหวัดจึงได้เสนอโครงการผันน้ าจากเขื่อนขุนด่านปราการชล ไปอ่างเก็บน้ า 
คลองโบดและอ่างเก็บน้ าห้วยปรือ โครงการสร้างฝายชะลอน้ าคลองบ้านนา โครงการสร้างพ้ืนที่แก้มลิง 
ต าบลบ้านพริก และทุ่งประชา โครงการขุดลอกบึงท่าราบและบึงกล่ า นอกจากนี้ ยังมีปัญหาการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว เนื่องจากมีปัญหาขัดข้องด้านข้อกฎหมาย โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ และอ่างเก็บน้ าวังบอน เมืองโบราณดงละคร  

ทั้งนี้ สามารถเปรียบเทียบประเด็นเรื่องร้องเรียนในพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดนครนายก   
ในแผนภาพต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 

 

แผนภาพที่ ๑ แสดงสัดสว่นเรื่องร้องเรียนของประชาชนจังหวดันครนายกในประเดน็ต่าง ๆ 



จากแผนภาพที่ ๑ พบว่า จ านวนเรื่องร้องเรียนของประชาชนในจังหวัดนครนายกมากที่สุดคือ 
ปัญหาแหล่งน้ า จ านวน ๖๐ ข้อร้องเรียน ซึ่งมากกว่าประเด็นปัญหาอื่น ๆ ในอันดับรองลงมาถึงสี่เท่า ทั้งนี้ 
เนื่องจากจังหวัดนครนายกมีน้ าต้นทุน ๑,๖๗๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่จังหวัดมีความต้องการใช้น้ า
ประมาณ ๑,๑๗๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจังหวัดไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
 
 
การด าเนินงานต่อปัญหาการร้องเรยีนของประชาชนและปัญหาส าคัญของจังหวัด  

ส าหรับประเด็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ ที่จะมีส่วนส าคัญยิ่งในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดนครนายก สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้น าปัญหาที่มีความส าคัญดังกล่าวเข้ามา
พิจารณาร่วมกับส่วนราชการและคณะกรรมาธิการสามัญประจ าสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง และได้
จัดส่งหนังสือไปยังกระทรวง/กรม ที่เกี่ยวข้องจ านวน ๙ หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
การประปาส่วนภูมิภาค คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐจังหวัดนครนายก ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครนายก  

ส่วนปัญหาเชิงนโยบายที่มีความซับซ้อน ต้องมีการบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยงาน คณะอนุกรรมการ
ติดตามผลการด าเนินงานฯ จะท าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าต่อไป โดยได้มีการติดตามประเด็นส าคัญ คือ  

- ปัญหาการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก แม้จะมีจ านวนนักท่องเที่ยวและรายได้
จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดปริมาณมาก แต่เนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในส่วนราชการ หรอื
ตั้งอยู่เขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และอ่างเก็บน้ าวังบอน รวมถึงเมืองโบราณดงละคร จึงเป็นข้อจ ากัดที่
จังหวัดไม่สามารถเข้าไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวได้  

- ปัญหาการบริหารจัดการน้ าจังหวัดนครนายก เนื่องจากจังหวัดประสบปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง 
แม้ว่าจังหวัดนครนายกจะมีน้ าต้นทุน จ านวน ๑,๖๗๘ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี และจังหวัดมีความต้องการ
ใช้น้ าประมาณ ๑,๑๗๒ ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี แต่เนื่องจากจังหวัดขาดแหล่งเก็บน้าไว้ใช้ให้เพียงพอ  
จึงต้องการจัดท าโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว คือ  

๑) โครงการผันน้ าจากเขื่อนขุนด่านปราการชลไปยังอ่างเก็บน้ าคลองโบดและอ่างเก็บน้ าห้วยปรือ  
๒) โครงการสร้างฝายชะลอน้ าคลองบ้านนา จ านวน ๔ แห่ง  
๓) โครงการการจัดสร้างพื้นที่แก้มลิง ต าบลบ้านพริก  
๔) โครงการขุดลอกแหล่งน้ าบึงท่าราบและบึงกล่ า  
๕) โครงการจัดสร้างพื้นที่แก้มลิงทุ่งบางประชา  
 
 

 



ตารางแสดงการติดตามต่อปัญหาการร้องเรียนของประชาชนและปัญหาส าคัญของจังหวัด 
 

ประเด็นส าคัญ สถานะ หมายเหต ุ
๑. การบริหารจัดการน้ าในโครงการผันน้ าจาก
เขื่อนขุนด่านปราการชล ไปอ่างเกบ็น้ าคลองโบด
และอ่างเกบ็น้ าห้วยปรือ โครงการสร้างฝายชะลอ
น้ าคลองบ้านนา โครงการสร้างพ้ืนทแีก้มลงิ 
ต าบลบ้านพรกิ และทงุบางประชา โครงการขุด
ลอกบึงทา่ราบและบึงกล่ า เพ่ือแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนน้ าในการอุปโภคบริโภค 

๑. กรมชลประทานไดด้ าเนนิการ
ก่อสร้างระบบท่อสง่น้ า เพ่ือท าการ
ผันน้ าจากอ่างทรายทองไปยังอ่าง
คลองโบด ระยะทาง ๕ กิโลเมตร 
โดยในป ี๒๕๖๑ ด าเนนิการในส่วน
ที่เหลือใหแ้ล้วเสร็จ 
 

ข้อมูลจาก 
กลุ่มงานรับ

เรื่องราวร้องทุกข์ 
 

(ส านักงาน
ประธาน วุฒิสภา) ๒. โครงการขุดลอกบงึท่าราบและบึงกล่ าเพื่อ

แก้ไขปญัหาการขาดแคลนน้ าในการอุปโภค
บริโภค 

๒. ได้รบัจัดสรรงบประมาณปี 
๒๕๖๐ โครงการชลประทาน
นครนายกไดด้ าเนินการแล้ว 
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