โครงการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ผลสรุปการประชุมกลุม่ ย่อย ครั้งที่ 1

ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
โครงการศึกษาการจัดทำแผนพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จังหวัดชลบุรี
และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร
*********************************
1.

ความเป็นมา/เหตุผลความจำเป็น
การจัดประชุมกลุ่มย่อยระดับพื้น ที่เป็นเทคนิคและวิธีการหนึ่งของการดำเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วม
ของประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินโครงการเพื่อการพัฒนาใด ๆ ของภาครัฐ
และเอกชนที่จะมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม และเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา
จัดทำ แผนการจัดการน้ำอุปโภคบริโภค เพื่อสร้างความมั่นคงของน้ำภาคการผลิตด้านการเกษตรอุตสาหกรรม
การจัดการน้ำท่วม และอุทกภัยและภัยแล้งการจัดการคุณภาพน้ำรวมถึงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลพร้อมจัดทำ
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ตามกรอบแนวทางที่ส อดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ และรองรับ
การพั ฒ นามหานครการบิ น ภาคตะวัน ออกให้ เต็ ม ศั ก ยภาพ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ ในการลงทุ น การพั ฒ นา
ด้านเศรษฐกิจในอนาคต โดยกำหนดแผนการพัฒ นา ให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ของประชาชน ชุมชน วัฒ นธรรม
ประเพณี ตลอดจนการท่องเที่ยว เป็นไปอย่างบูรณการและได้รับการยอมรับจึงจัดให้มีการประชุมรับฟังความคิด
ของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 1
2.

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์ของโครงการ
1) เพื่อศึกษาทางเลือกของการพัฒ นาแหล่งน้ำ ศักยภาพของแหล่งน้ำและปริมาณความต้องการใช้น้ำ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการพิจารณาการใช้น้ำในพื้นที่ การพัฒนาแหล่งน้ำและการสนับสนุนแผนป้องกัน
และแก้ไขภาวะภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร
2) เพื่ อ จั ด ทำแนวทางการบริ ห ารจั ด การน้ ำ ให้ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ฤดู น้ ำ หลากและฤดู แ ล้ ง พร้ อ มจั ด ทำ
ข้อเสนอแนะการบริหารจัดการน้ำ และข้อเสนอแนะการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ศึกษา เพื่อเป็นการรักษาพื้นที่
บริเวณต้นน้ำ จากการทบทวนรายละเอียดของยุทธศาสตร์ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ
สาเหตุของการเกิดอุทกภัยและภัยแล้ง
3) เพื่ อ จั ด ทำแผนบู ร ณาการพั ฒ นาแหล่ งน้ ำ และจั ด ทำแผนการพั ฒ นาด้ านต่ าง ๆ ให้ เต็ ม ศั กยภาพ
และเพิ่มขีดความสามารถในการดึงดูดการลงทุน การพัฒ นาด้านเศรษฐกิจในอนาคต กำหนดแผนการพัฒ นา
ที่เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตของชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการท่องเที่ยว
4) เพื่ อ ศึ ก ษาและจั ด ทำระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศของลุ่ ม น้ ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุ รี และพื้ น ที่ รอบ
สนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.เพื่ อ ศึ ก ษาทางเลื อ กของการพั ฒ นาแหล่ ง น้ ำ ในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ คลองบางไผ่ จ.ชลบุ รี และพื้ น ที่ ร อบ
สนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร
2. เพื่ อ จั ด ทำแนวทางการบริ ห ารจั ด การน้ ำ ในพื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ คลองบางไผ่ จ.ชลบุ รี และพื้ น ที่ ร อบ
สนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร
3.เพื่อจัดทำแผนบูรณาการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำคลองบางไผ่ จ.ชลบุรี และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภา
ในรัศมี 30 กิโลเมตร
4. เพื่ อ ศึ ก ษาและจั ด ทำระบบฐานข้ อ มู ล สารสนเทศของลุ่ ม น้ ำ คลองบางไผ่ จ.ชลบุ รี และพื้ น ที่ รอบ
สนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร
วัตถุประสงค์การประชุมรับฟังความคิดของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 1
1) เพื่อทบทวนตรวจสอบสภาพทั่วไป ปัญหาการบริห ารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ สถานการณ์น้ำ
รูปแบบการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันของพื้นที่ลุ่มน้ำ ทิศทางการเปลี่ยนแปลงลุ่มน้ำ ความต้องการใช้น้ำ
ผลการวิ เคราะห์ ศั ก ยภาพของแหล่ ง น้ ำ ผิ ว ดิ น และน้ ำ ใต้ ดิ น ในปั จ จุ บั น ลุ่ ม น้ ำ คลองบางไผ่ และพื้ น ที่ ร อบ
สนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร
2) เพื่อระดมความคิดเห็ นที่มีต่อแผนงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แนวคิดการวางโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำให้ครอบคลุมตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของพื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่
และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร
3) เพื่อร่วมวิเคราะห์ทางเลือกและหลักเกณฑ์การคัดเลือกโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในเบื้องต้นของพื้นที่
ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ และพื้นที่รอบสนามบินอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร
4) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดข้อเสนอแนะ ตลอดจนสภาพปัญหาข้อวิตกกังวล
3.

สรุปสาระสำคัญของนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ
เพื่อดำเนิน การศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒ นาแหล่งน้ำในพื้นที่โครงการซึ่งอยู่ในเขตรอยต่อ
จังหวัดชลบุรีและจังหวัดระยอง ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งจัดทำแผนบูรณาการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ
เพื่อให้การพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ EEC มีการขับเคลื่อนแบบบูรณาการและเป็นที่ยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับการใช้น้ำในทุกภาคส่วน
4.

เป้าหมาย
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาของโครงการ พิจารณาครอบคลุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
พื้นที่ลุ่มน้ำคลองบางไผ่ และพื้นที่โดยรอบสนามบิน อู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร ครอบคลุมขอบเขตการปกครอง
6 อำเภอ ของ 2 จังหวัด ได้แก่อำเภอสัตหีบและอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านฉาง อำเภอนิคมพัฒนา
(บางส่ ว น) อำเภอบ้ านค่ าย (บางส่ ว น) และอำเภอเมือ งระยอง จังหวัด ระยอง รวมถึงพื้ น ที่ ข้างเคี ยงซึ่งอาจมี
ความสำคัญสำหรับการพัฒนาโครงการที่มคี วามเชื่อมโยงกัน

5.

ระยะเวลาดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ 180 วัน

6.

ผลผลิตหรือผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น
แผนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของลุ่มน้ำคลองบางไผ่ และพื้นที่
โดยรอบท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภาในรัศมี 30 กิโลเมตร เพื่อให้ การพัฒ นาที่ยั่งยืนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
กับประชาชนในพื้นที่ และรองรับการพัฒนามหานครการบินภาคตะวันออกให้เต็ มศักยภาพ เพิ่มขีดความสามารถ
ในการลงทุน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจในอนาคต โดยกำหนดแผนการพัฒนา ให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิต ของประชาชน
ชุมชน วัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนการท่องเที่ยว เป็นไปอย่างบูรณการและได้รับการยอมรับของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในทุกภาคส่วน
7.
ผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้น แก่ภ าคส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งมาตรการป้องกัน แก้ไข หรือเยียวยา ความ
เดือดร้อนหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากผลกระทบดังกล่าว
หน่วยงาน /ภาคส่วน
ประชาชนในพื้นที่

8.

9.

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
การขุ ด ลอกแหล่ งน้ ำ ในช่ ว งระยะ
ดำเนินการขุดลอก ส่งผลกระทบต่อ
การเดินทางสัญจร การใช้รถ ใช้ถนน
เพราะเป็นเส้นทางที่ต้องใช้รถในการ
ขนตะกอนเลน ออกไปทิ้งด้านนอก
พื้นที่

มาตรการป้องกัน แก้ไข หรือ
เยียวยา
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน
ก่อ นการขุ ด ลอกแหล่ งน้ ำล่ ว งหน้ า
นาน 1-2 อาทิ ต ย์ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย ง
เส้นทาง รวมทั้งจัดหาทางเบี่ยง ทาง
สำรอง และประสานเจ้ า หน้ า ที่
ตำรวจจราจรให้ ช่ ว ยอำนวยความ
สะดวก

หน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการตามนโยบายและแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรน้ำ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

การดำเนินงาน (รูปแบบการประชุม)
การดำเนินงานประชุมรับฟังความคิดของประชาชน (ประชุมกลุ่มย่อย) ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาการจัดทำ
แผนพั ฒ นาแหล่ งน้ ำลุ่ ม น้ ำคลองบางไผ่ จั งหวัด ชลบุ รี และพื้ น ที่ รอบสนามบิ น อู่ ต ะเภาในรัศ มี 30 กิ โลเมตร
ดำเนินการในวันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2565 ในเวลา 08.30–12.00 น. ณ อาคารเอกประสงค์เทศบาลตำบลโป่ง
และในเวลา 13.00–16.30 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ ส ำนั ก ท้ อ น และในวัน อั งคารที่ 3 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.30–12.00 น. ณ อาคารเอกประสงค์เทศบาลตำบลมาบข่า โดยปฏิบัติตามมาตรการ แนวทางปฏิบัติ

ประกาศ และคำสั่ ง ป้ อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
10.

สรุปผลการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ/คณะกรรมการลุ่มน้ำฯ หน่วยงานราชการ
ระดั บ พื้ น ที่ แ ละหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง องค์ ก รผู้ ใช้ น้ ำ ภาคอุ ต สาหกรรม ภาคพานิ ช ยกรรม ภาคการเกษตร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก/นายช่าง/สมาชิกอบต./ทต./ทม.) ผู้นำนำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่จาก กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำผลที่ได้มาประกอบการศึกษาให้ครบถ้วน
สมบู ร ณ์ ได้ รั บ การยอมรั บ และครอบคลุ ม พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ ำ คลองบางไผ่ และพื้ น ที่ ร อบสนามบิ น อู่ ต ะเภา
ในรัศมี 30 กิโลเมตร มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ ง 3 เวที รวมทั้งสิ้น 159 คน (ไม่รวมคณะกรรมการและผู้เชี่ยวชาญ/
สถาบันที่ปรึกษา) ดังรูปที่ 10-1 และรายละเอียดผู้เข้าร่วมประชุมดัง แสดงใน ตารางที่ 10-1
ตารางที่ 10-1 จำนวนผู้แทนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมปฐมนิเทศโครงการ
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3
0
0
1
1.คระอนุกรรมการทรัพยากรน้ำ/คณะกรรมการลุ่มน้ำ ฯ
2.หน่วยงานราชการระดับพื้นที่และหน่วยงาน
3
13
5
ที่เกี่ยวข้อง
3.องค์กรผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม/พานิชยกรรม/
4
11
4
การเกษตร
4.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก/นายช่าง/สมาชิก
26
16
19
อบต./ทต./ทม.)
5.ผู้นำนำชุมชน (กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
17
14
26
ประชาชนทั่วไปที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
*รวมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุม
50
54
55

รวม
1

ร้อยละ
0.63

21

13.21

19

11.95

61

38.36

57

35.85

159

100.00

6.คณะกรรมกรม (สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ)

5

5

5

15

7.ผู้เชี่ยวชาญ/สถาบันที่ปรึกษา

8

8

7

23

รูปที่ 10-1 บรรยากาศ เวที 1 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รูปที่ 10-1 บรรยากาศ เวที 2 วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

รูปที่ 10-1 บรรยากาศ เวที 3 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.
ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง (ต่อ)

11

ประเด็นสาระสำคัญจากการรับฟังความคิดเห็น

ในการดำเนิ น กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ว มรับ ฟั ง ความคิ ด ของประชาชน (ประชุ ม กลุ่ ม ย่ อ ย) ครั้ง ที่ 1 หลั งจาก
ที่ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นระบบสารสนเทศทางภู มิ ศาสตร์ ได้ น ำเสนอเสร็จสิ้ น ลง ได้ มี การแบ่ งกลุ่ ม ให้ ผู้ เข้าร่วมการประชุ ม
ที่ ม าจากพื้ น ที่ ต ำบลเดี ย วกั น และพื้ น ที่ ต ำบลใกล้ เคี ย งประมาณ 10-15 คน แล้ ว ให้ แ ยกนั่ ง ตามโต๊ ะ เป็ น กลุ่ ม ๆ
ตามที่กำหนดให้ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีกรอบแนวความคิด หัวข้อสภาพปัญหาในระดับพื้นที่ สถานการณ์น้ำ
และรูปแบบการบริหารจัดการน้ำในปัจจุบันของพื้นที่ แนวคิดการพัฒนาแหล่งน้ำของแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดินในปัจจุบัน
ตามกรอบแนวทางที่ ส อดคล้ อ งกั บ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี แ ละได้ เปิ ด โอกาสให้ ทุ ก ๆ กลุ่ ม
ส่งตัวแทนของแต่ละกลุ่ม นำเสนอถึงสภาพปัญหา แนวทางการแก้ไข ความต้องการในระดับพื้นที่และแสดงความคิดเห็น
ข้อ เสนอแนะ สามารถสรุป ผลการประชุ ม ฯได้ ดั ง ตารางที่ 11-1 สรุป สภาพปั ญ หาและสาเหตุ ข องปั ญ หาแนวทาง
การแก้ไขปัญหาและความต้องการในพื้นที่
ตารางที่ 11-1 สรุปสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและความต้องการในพื้นที่
เวทีที่
เวทีที่ 1 พื้นที่จังหวัดชลบุรี
ณ อาคารเอกประสงค์
เทศบาลตำบลโป่ง จัดแบ่ง
กลุ่มผู้แทนที่มาจากที่พื้นที่
ตำบลเดียวกันและพื้นที่
ตำบลใกล้เคียงประมาณ
10-15 คน ประกอบไปด้วย
กลุ่มที่ 1 ผู้แทนจาก
หน่วยงานราชการระดับ
อำเภอบางละมุง
และกลุม่ องค์กรผู้ใช้น้ำ
กลุ่มที่ 2 ผู้แทนจาก
ตำบลหนองปรือ
เมืองพัทยา หนองปลาไหล

สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
1.ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
- ปัญหาน้ำขาดแคลน ส่งผลให้ ไม่มีน้ำจากอ่าง
พอง, อ่างเก็บน้ำบางพระ ถ้ามีน้ำไม่เพียงพอ
จะกระทบกับประชาชนผู้ใช้น้ำ, East water,
และการผลิตประปาปัญหาน้ำขาดแคลนน้ำ
- ปัญหาการขาดแคลนน้ำส่งผลกระทบต่อน้ำ
เพื่อการอุปโภค บริโภค การแก้ไขโดยการใช้น้ำ
จากบ่อบาดาล เช่น ม.2 ตำบลห้วยใหญ่ มีการใช้
น้ำจากบ่อบาดาลในการอุปโภค บริโภค
- ตำบลโป่งบางพื้นที่ระบบน้ำประปาที่กระจ่าย
ไปถึงครบทุครัวเรือน
- ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค
และภาคการเกษตร
2. ปัญหาความมั่นคงของภาคการผลิต
- ปัญหาขาดแคลนน้ำ ส่งผลกระทบต่อกับ
โรงงานอุตสาหกรรม, และอ่างพองน้อย
- แหล่งกักเก็บน้ำตื้นเขิน เช่น คลองไผ่ สร้างฝาย
ชะลอน้ำในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่
3. ปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัย
1) ปัญหาอุทกภัย
- เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายในเขตเมืองพัทยา
โดยเฉพาะ พัทยากลาง พัทยาใต้ ควรมีโครงการ
แก้ไขโดยการขุดลอกท่อระบายน้ำ
- ในพื้นที่เขตเทศบาลนครแหลมฉบัง มีปัญหาน้ำ
ท่วมขังจากขยะอุดตัน ควรขุดลอกคลองระบาย
น้ำ ได้แก่ คลองบางละมุง ต.บางละมุง

แนวทางการแก้ไขปัญหา/ความต้องการ
- เทศบาลนครแหลมฉบังจัดทำแผนฯ เสนอต่อ
Thai Water Plan เพื่อแก้ไขปัญหา ดังนี้
1. ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอัตโนมัติ ปี 67
เทศบาลนครแหลมฉบัง
2. ฟื้นฟูระบบบำบัดน้ำเสีย ที่ชำรุดบริเวณถนน
แหลมฉบังใต้ ปี 66-67
- ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อเพิม่ ปริมาณความ
จุของอ่าง เช่น อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บ
น้ำชากนอกพัทยา (บริเวณห้วยใหญ่
และหนองปรือ) อ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- ขยายขนาดท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ ขนาด
2 เมตร ตลอดแนวเส้นทางรถไฟ โดย
เมืองพัทยาได้จดั ทำโครงการดังกล่าวขึ้นร่วม
กับเทศบาลตำบลหนองปรือ
- ขุดลอก อ่างเก็บน้ำมาบประชัน บริเวณขอบ
อ่าง พร้อมนำดินที่ขุดมาปรับปรุงพื้นที่โดยรอบ
อ่างเก็บน้ำมาบประชันพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์
เป็นสถานที่ออกกำลังกาย นันทนาการ พักผ่อน
หย่อนใจ บริเวณหมู่ที่ 9 หน้าวัดเขาโพธิ์ทอง
- กำกัดวัชพืชริมอ่างเก็บน้ำมาประชัน บริเวณ
หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี
- ขุดลอกลำห้วยคลองนาตายาย (เขาหวาย)
หมู่ที่ 1 ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี

ตารางที่ 11-1 สรุปสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและความต้องการในพื้นที่ (ต่อ)
เวทีที่
เวทีที่ 1 พื้นที่จังหวัดชลบุรี
ณ อาคารเอกประสงค์
เทศบาลตำบลโป่ง จัดแบ่ง
กลุ่มผู้แทนที่มาจากที่พื้นที่
ตำบลเดียวกันและพื้นที่
ตำบลใกล้เคียงประมาณ
10-15 คน ประกอบไปด้วย
(ต่อ)
กลุ่มที่ 3 ผู้แทนจาก
ตำบลโป่ง ตำบลเขาไม้แก้ว
กลุ่มที่ 4 ผู้แทนจาก
ตำบลห้วยใหญ่
และตำบลนาจอมเทียน

สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
3. ปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัย (ต่อ)
- ฤดูฝนน้ำจากคลองจะหลากเข้าไปในหมู่บ้าน
หมู่ที่ 13 ต.ห้วยใหญ่ หมู่ที่ 11 น้ำจะท่วมขังนาน
ในพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อยู่อาศัยจะท่วมขัง
เป็นสัปดาห์
- ในช่วงฤดูมรสุม หมู่ที่ 13 ต.ห้วยใหญ่ น้ำจะท่วม
พื้นที่การเกษตร (สับปะรด) ได้รับความเสียหาย
ควรขุดลอกคลองระบายน้ำในพื้นที่
- ในช่วงหน้าฝนน้ำไหลไม่ทันทำให้เกิดน้ำท่วม
ตลอดเส้นทางถนนสุขุมวิทเนื่องจากมีเส้นทาง
รถไฟคู่ขนานกับเส้นทางรถยนต์สายถนนสุขุมวิท
มีลักษณะกีดขวางทางน้ำทำให้น้ำไหลไม่ทันทำให้
เกิดน้ำท่วมในช่วงหน้าฝนตลอดเส้นทางรถไฟ
- เกิดน้ำท่วมขังต่อเนื่องและมีปริมาณมากในช่วง
หน้าฝน โดยเฉพาะช่วงบริเวณเขาน้อย เขาตาโล
หนองปลาไหล หนองปรือ และเมืองพัทยา
2) ปัญหาภัยแล้ง
- ช่วงขาดแคลนน้ำ มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอจะเกิด
ในปีที่ฝนตกน้อย ในจังหวัดชลบุรี มีน้ำเพียงพอ
ช่วงเดือน เมษายน–พฤษภาคม
- ในลำคลองลำรางสาธารณะในพืน้ ที่ตำบลโป่งตื้น
เขินไม่สามารถเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้งได้ อยากให้มีการขุดหลอกและปรับปรุง
ลำคลองหรือลำรางสาธารณะ เพื่อให้ประชาชน
ในพื้นที่ให้สามารถระบายน้ำได้ดี และสามารถ
เก็บน้ำไว้เพื่อการเกษตรและป้องกันน้ำหลาก
ในช่วงฤดูฝน
- พื้นที่ตำบลเขาไม้แก้ว ส่วนใหญ่จะประกอบ
อาชีพทำส่วนสับปะรดในพื้นที่ขาดแคลนน้ำ
เพื่อทำการเกษตร
4. การจัดการคุณภาพน้ำ
- คุณภาพน้ำในการนำไปผลิตประปา
- มีปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองห้วยเล็ก
คลองบางนา คลองบางละมุง คลองแหลมฉบัง
- น้ำเน่าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม บริเวณ
บ้านดุสติ จากโรงงานทำขนมจีน และน้ำเสีย
จากครัวเรือน

แนวทางการแก้ไขปัญหา/ความต้องการ
- ขุดลอกคลองยายเภา - คลองกงนก หมู่ที่ 2
หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7 และขุดลอกลำห้วย
หรือลำราง หมู่ที่ 2
- ขุดลอกห้วยยายมุก หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 6
ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- ขุดลอกคลองตาแหวนถึงห้วยสะพาน หมู่ที่ 9
ตำบลโป่ง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- ปรับปรุงระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ 10
ซึ่งเดิมเป็นระบบน้ำผิวดิน ขุดลอกและปรับปรุง
คุณภาพน้ำ เพิม่ ระบบประปาบาดาล ปรับปรุง
ระบบน้ำบาล และปรับปรุงระท่อกระจ่ายน้ำ
- ขุดลอกคลองใหญ่ หมู่ที่ 10 ตำบลโป่ง
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
- ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำที่ตื้นเขิน ได้แก่
คลองบางไผ่
- บำบัดน้ำเสียในพื้นทีห่ มู่ที่3 หมู่ท7ี่
หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยใหญ่
- พัฒนาลุ่มน้ำคลองไผ่ บริเวณหมูท่ ี่ 11
และหมู่ที่13 ตำบลห้วยใหญ่ เป็นสถานที่
พักผ่อนและท่องเที่ยว
- ทำการขุดลอกคลองบางไผ่ และทำถนน
เลียบคลอง
- สร้างฝายกักเก็บน้ำหรือแก้มลิงเป็นระยะ
บริเวณลำคลองบ้านดุสติ
- ประสานให้ประชาชนได้ใช้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ
มาบฟักทอง 2

ตารางที่ 11-1 สรุปสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและความต้องการในพื้นที่ (ต่อ)
เวทีที่
สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
เวทีที่ 1 พื้นที่จังหวัดชลบุรี 5. การบริหาจัดการน้ำ
ณ อาคารเอกประสงค์ (ต่อ) - สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการเปลีย่ นแปลงการใช้
ประโยชน์ที่ดิน โดยมีการก่อสร้างบ้านจัดสรร
เกิดขึ้นจำนวนมาก
- เทศบาลตำบลหนองปลาไหล ไม่มีงบประมาณ
ในการวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่ต่อจาก
เทศบาลตำบลหนองปรือ และเมืองพัทยา
- ปัจจุบันประชาชนไม่สามารถใช้น้ำจากอ่างเก็บ
น้ำมาบฟักทอง 2
เวทีที่ 2 พื้นที่จังหวัดชลบุรี .ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
และจังหวัดระยอง
- ปัญหาน้ำประปาไม่เพียงพอ บริเวณพื้นที่
ณ อาคารเอนกประสงค์
เขาชี่จรรย์ ไร่องุ่นซิลเวอร์ เลค น้ำประปา
สำนักท้อน จัดแบ่งลุ่มผู้แทน มีแรงดันต่ำมาก ส่งไปไม่ถึง ปัจจุบนั ใช้น้ำ
ที่มาจากที่พื้นที่ตำบล
จากระระบบน้ำประปาหมู่บ้าน
เดียวกันและพื้นที่ตำบล
- ตำบลสัตหีบมีพื้นที่ค่อนข้างสูง น้ำประปาไหล
ใกล้เคียงประมาณ 10-15
เบามาก บริเวณพื้นที่สูงแรงดันน้ำประปา
คน ประกอบไปด้วย
ไม่เพียงพอและบางพื้นที่ระบบน้ำประปา
กลุ่มที่ 1 ผู้แทนจาก
ยังเข้าไม่ถึง (หมู่ที่ 8 ตำบลพลูตาหลวง
หน่วยงานราชการระดับ
ปัจจุบันในน้ำบ่อบาดาล)
อำเภอหัตหีบ
2. ปัญหาความมั่นคงของภาคการผลิต
อำเภอบ้านฉาง และผู้แทน - พื้นที่ตำบลนาจอมเทียน (เทศบาลตำบล
กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ
เขาชีจรรย์) ช่วงหน้าแล้งน้ำไม่เพียงพอต่อ
กลุ่มที่ 2 ผู้แทนจากผู้แทน การเกษตร
กลุ่มองค์กรผู้ใช้น้ำ
- พื้นที่ ตำบลพลา ตำบลบ้านฉางขาดแคลนน้ำ
กลุ่มที่ 3 ผู้แทนจากตำบล เพราะขาดแหล่งกักเก็บน้ำ
สัตหีบ ตำบลพลูตาหลวง
3. ปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัย
ตำบลบางเสร่
1) ปัญหาอุทกภัย
ตำบลแสมสาร
- ตำบลพลูตาหลวง หมู่ที่ 2,หมู่ที่ 3 มีปัญหา
และเขาตำบลเขาชีจรรย์
น้ำท่วมบ่อยครั้ง
กลุ่มที่ 4 ผู้แทนจากตำบล
2) ปัญหาภัยแล้ง
สำนักท้อน ตำบลพลา
- ขาดแคลนน้ำ เกิดจากฝนทิ้งช่วง
ตำบลบ้านฉาง
เมื่อปี 2561-2562
- ในพื้นที่มีแหล่งกักเก็บน้ำไม่เพียงพอ
เกิดปัญหาน้ำอุปโภค บริโภค ไม่เพียงพอ

แนวทางการแก้ไขปัญหา/ความต้องการ

- ทำพนังกั้นริมคลองเพื่อป้องกันการพังทลาย
ระยะทาง 9-10 กม. ในเขตเทศบาลโดยเขียน
โครงการเสนอแล้วและได้มอบให้สำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ในที่ประชุม ทั้งนี้
ยังไม่เสนอเข้า Thai Water Plan
- ต้องการเสนอให้มีเจ้าภาพร่วมในการทำ
พนังกั้นริมคลองเพื่อป้องกันการพังทลาย
ตลอดคลองบางไผ่ผ่านทางเทศบาลสำนักท้อน
องค์การบริหารส่วนสำนักท้อน เทศบาลพลา
- ปัญหาน้ำท่วมขังถนน จากประปาในเทศบาล
สำนักท้อนขุดสระ 2 แห่ง ริมคลองบางไผ่
ทำให้เกิดน้ำท่วมเส้นทางที่ชาวบ้าน
เดินทางไปยังพื้นที่การเกษตร
- ทำฝายทดน้ำกั้นคลองบางไผ่ เพือ่ ให้น้ำล้น
เข้าสระ 2 แห่ง เกิดผลกระทบทำให้ชาวบ้าน
ที่ใช้ทางสัญจรข้ามไปมาเพื่อเข้าพืน้ ที่เกษตร
ไม่สามารถข้ามได้ น้ำล้นจากคลองบางไผ่
ท่วมถนนเส้นทางสัญจร หมู่ที่ 6
ตำบลสำนักท้อน
- ขยายความจุอ่างเก็บน้ำบ้านขอด เพื่อเป็น
แหล่งกักเก็บน้ำที่ไหลลงสู่ทะเลมาเก็บไว้ใช้
ประโยชน์ ลดการขาดแคลนน้ำ
- ต้องการการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ซ่อมแซม บำรุงรักษาโรงกรองน้ำ จำนวน 4
โรงที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพในการกรองน้ำ
เพิ่มคุณภาพน้ำประปาที่สะอาด ปลอดภัย

ตารางที่ 11-1 สรุปสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและความต้องการในพื้นที่ (ต่อ)
เวทีที่
เวทีที่ 2 พื้นที่จังหวัดชลบุรี
และจังหวัดระยอง
ณ อาคารเอนกประสงค์
สำนักท้อน จัดแบ่ง
กลุ่มผู้แทนที่มาจากที่พื้นที่
ตำบเดียวกันและพื้นที่
ตำบลใกล้เคียงประมาณ
10-15 คน ประกอบไปด้วย
(ต่อ)

สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
4. การจัดการคุณภาพน้ำ
- โรงกรองน้ำ จำนวน 4 โรง เก่าแก่ใช้งานมา
นาน ปัจจุบันไม่มีประสิทธิภาพในการกรองน้ำ
ทำให้มีปัญหา เรื่องคุณภาพน้ำประปา
5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน
- คลองบางไผ่ สภาพเป็นดินทราย มีการ
พังทลายสูงจากการกัดเซาะ ทำให้ลำคลองตื้น
เขิน ที่ผ่านมามีโครงการขุดลอก โดยหลาย
หน่วยงาน อาทิ กรทรัพยากรน้ำ แต่ 1-2 ปี
กลับคืนสภาพตื้นเขินเหมือนเดิม
เพราะเป็นดินทราย
6. การบริหาจัดการน้ำ
- ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานของ
ทหารเรือสัตหีบ ประสบปัญหาน้ำเพื่อการ
อุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ โดยการใช้น้ำ
ในปัจจุบันเป็นลักษณะการแบ่งปัน โดยหากที่ใด
มีความต้องการใช้น้ำ จะต้องลดการ ส่งน้ำไปยัง
อีกที่หนึ่ง เป็นต้น
- กองทับเรือ (สัตหีบ) มีหน่วยงานที่อยู่ในความ
รับผิดชอบจะต้องมีน้ำให้บริการ ได้แก่กำลังพล
และครอบครัว เรือสินค้าและเรือรบ
- พื้นที่พลูตาหลวงประสบปัญหาเรื่องของการ
บริหารจัดการน้ำ
- น้ำในคลองบางไผ่ ประชาชนไม่ได้ใช้ประโยชน์
เวทีที่ 3 พื้นที่จังหวัดระยอง ปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
ณ อาคารเอกประสงค์
- ตำบลมาบข่าประสบปัญหาน้ำหลาก
เทศบาลตำบลมาบข่า
และขาดแหล่งกักเก็บน้ำไว้เพือ่ อุปโภคบริโภค
จัดแบ่งกลุ่มผู้แทนที่มาจาก 2. ปัญหาความมั่นคงของภาคการผลิต
พื้นที่ตำบลเดียวกัน
- ช่วงฤดูแล้งขาดน้ำ ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร
และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง
, มันสำปะหลัง, สับปะรด เกษตรกร
ประมาณ10-15 คน
พื้นที่ตำบลมะขามสูง ตำบลนิคมพัฒนา
ประกอบไปด้วย
ตำบลมาข่า
กลุ่มที่ 1 ผู้แทนจาก

หน่วยงานราชการระดับ
ผู้แทนอำเภอเมืองระยอง
อำเภอบ้านค่าย

แนวทางการแก้ไขปัญหา/ความต้องการ
- ขอรับการพิจารณาสนับสนุนโครงการ
จำนวน 27 โครงการ ด้านน้ำของ กองทับเรือ
(สัตหีบ)ที่ส่งให้กับสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ เรียบร้อยแล้ว
- เพิ่มปริมาณน้ำในแหล่งเก็บน้ำ (เช่น ขุดลอก
คลอง สร้างฝายชะลอน้ำเพื่อปริมาณเก็บกักน้ำ
ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง)
- อยากให้มีระบบน้ำประปาส่วนภูมิภาค
ในพื้นที่ ตำบลสัตหีบ ตำบลบางเสร่
ตำบลนาจอมเทียน ตำบลเขาชีจรรย์
- หน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ต้องบูรณา
การความร่วมมือร่วมกัน
- ขยายแรงดันน้ำ ขนาดท่อ น้ำประปาบริเวณ
หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 เขาชีจรรย์ ตำบลนาจอมเทียน
และหมู่ที่ 8 ตำบลพลูตาหลวง
- พัฒนาคลองย้ายร้า ขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำ
และสร้างฝายทุก 1 กม. ระยะทางประมาณ
7 กิโลเมตร
- ซื้อพื้นที่ทำอ่างเก็บน้ำ บริเวณ หมู่ที่ 6
ตำบลสำนักท้อน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเก็บน้ำ
- พัฒนาปรับปรุงคลองบางไผ่ และทำการ
ส่งน้ำแบบเชื่อมโยงนำน้ำไปเก็บไว้
ในแหล่งเก็บน้ำต่างๆ

- องการบริหารจังหวัดระยอง ได้จดั จ้างสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง ทำการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านน้ำเสียทั้งระบบ คาดว่าจะได้รบั ผล
การศึกษาปลายปีนี้
1.พื้นทีต่ ำบลหนองละลอกขอเสนอให้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยการขุดหลอกและทำฝายกั้น
น้ำลำคลองหรือลำรางสาธารณะ เพื่อการ
ระบายน้ำ ไม่เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหนองละ
และตำบลอื่นที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน ดังต่อไปนี้
- ขุดลอกลำรางคลองช้างตาย ตำบลหนอง
ละลอก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดระยอง

ตารางที่ 11-1 สรุปสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและความต้องการในพื้นที่ (ต่อ)
เวทีที่
เวทีที่ 3 พื้นที่จังหวัดระยอง
ณ อาคารเอกประสงค์
เทศบาลตำบลมาบข่า
จัดแบ่งกลุ่มผู้แทนที่มาจากที่
พื้นที่ตำบลเดียวกันและ
พื้นที่ตำบลใกล้เคียง
ประมาณ 10-15 คน
ประกอบไปด้วย
กลุ่มที่ 1 ผู้แทนจาก
หน่วยงานราชการระดับ
ผู้แทนอำเภอเมืองระยอง
อำเภอบ้านค่าย อำเภอ
พัฒนานิคมผู้แทนกลุม่
องค์กรผู้ใช้น้ำ
กลุ่มที่ 2 ผู้แทนจากผู้แทน
ตำบลมาบตาพุด ตำบลเนิน
พระ ตำบลเชิงเนิน ตำบล
ทับมา ตำบลน้ำคอก
ตำบลท่าประดู่
กลุ่มที่ 3 ผู้แทนจากตำบล
บ้านค่าย ตำบลหนอง
ตะพาน ตำบลตาขัน ตำบล
หนองละลอก และตำบลนา
ตาขวัญ และตำบลบางบุตร
(พื้นที่ข้างเคียง)
กลุ่มที่ 4 ผู้แทนจากตำบล
มาบข่า ตำบลนิคมพัฒนา
ตำบลพนานิคม ตำบล
มะขามคู่

สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
3. ปัญหาน้ำท่วมและอุทกภัย
1) ปัญหาอุทกภัย
- พื้นที่ตำบลหนองบอน ต.นิคมพัฒนาเกิดน้ำบ่า
ในช่วงหน้าฝนมาจากเขาจอมแห่ น้ำบ่าท่วม
พื้นที่หนองบอน–มาบข่า เข้าเมืองท่วมเกือบทุก
ปี นาน 1-2 ชั่วโมงถ้ามีอ่างบริเวณเขาจอมแห่
จะมีแหล่งกักเก็บน้ำ
- เกิดน้ำท่วมจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาพ
ที่ดินมาเป็นบ้านจัดสรร และโรงงานต่างๆ พื้นที่
เกิดน้ำท่วมประจำ ได้แก่ พื้นที่รอยต่อมาบตาพุด
กรอกยายชาอยู่ในความรับผิดชอบของ 2
เทศบาล คือ เทศบาลตำบลเนินพระ
และเทศบาลตำบลมาบตาพุด มีทงั้ สิ้น 5 ตำบล
- พื้นที่นาตาขวัญ จะท่วมในหน้าฝนและไหลลง
ไปท่วมเทศบาลนครระยองที่ เกิดจากการน้ำที่
ล้นจากคลองทับมา
- ตำบลมะขามคู่ประสบปัญหาภัยแล้ง และขาด
แหล่งกักเก็บน้ำ ตำบลมะขามคู่ อำเภอพัฒนา
นิคม จังหวัดระยอง
2) ปัญหาภัยแล้ง
- ขาดแหล่งกักเก็บน้ำ ไม่มีพื้นที่เหลือเพื่อทำ
แก้มลิง เนื่องจากพื้นที่เหลือน้อยและราคาแพง
มาก โซนตะพง เกิดภัยแล้งเฉพาะปีที่น้ำน้อย
พื้นที่นาตาขวัญ แล้งหนักและต้องซื้อน้ำใช้
และน้ำเพื่อการเกษตร
- บ้านโขดหินเขาไผ่ (เทศบาลมาบตาพุด)
เกษตรกรทำสวนผลไม้แต่ขาดแคลนน้ำ ไม่มี
พื้นที่สำหรับสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ และทำแก้มลิง
4. การจัดการคุณภาพน้ำ
- ปัญหาเรื่องของน้ำเสียจากอุตสาหกรรม
มีการจัดการไปบ้างแล้วในนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด แต่ยังส่งผลกระทบกับคนในพื้นที่
- พื้นที่ห้วยโป่ง มีปัญหาน้ำเน่าเสียจากโรงโม่
ซอยคีรี พื้นที่บ่อทราย มีปญ
ั หาน้ำเน่าเสีย
จากชุมชน

แนวทางการแก้ไขปัญหา/ความต้องการ
- ขุดลอกลำรางคลองมาบตองใน
ตำบลหนองละลอก อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดระยอง
- ขุดลอกลำรางคลองกระโหม
ตำบลหนองละลอก อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดระยอง
- ขุดลอกลำรางคลองกระโหม
ตำบลหนองละลอก อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดระยอง
- ขุดลอกลำรางบ้านคลองน้ำเย็น
ตำบลหนองละลอก อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดระยอง
- ขุดลอกคลองมาบด้วน ตำบลหนองละลอก
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดระยอง
- ขุดลอกลำรวงคลองน้ำแดง ตำบลหนอง
ละลอก อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดระยอง
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงผนังคันคลอง
คลองละงู-บางบุตร (เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่
ตำบลบ้านค่าย ตำบลหนองละลอก
ตำบลบางบุตร) ตำบลบางบุตร
อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
- โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ บ้านเขาวังม่าน
ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
- โครงการปรับปรุงคันคลองนาตาขวัญ
–เชิงเนิน –บ้านแลงหมู่ที่ 1 (คาบเกี่ยวต่อเนื่อง
กับตำบลเชิงเนิน อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
- สร้างอ่างเก็บน้ำเขาจอมแหเป็นแหล่งเก็บน้ำ
เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา สำหรับ 3 พื้นที่
ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 7 ตำบล
มะขามคู่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดระยอง
- พัฒนาแหล่งเก็บน้ำเดิมทีม่ ีอยู่แล้ว ในหมู่ที่ 2
และแหล่งน้ำที่อยู่รอบพื้นที่ เพื่อลดปัญหาน้ำ
ท่วม น้ำหลากเข้าบ้านเรือนของประชาชน

ตารางที่ 11-1 สรุปสภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและความต้องการในพื้นที่ (ต่อ)
เวทีที่
เวทีที่ 3 พื้นที่จังหวัดระยอง
ณ อาคารเอกประสงค์
เทศบาลตำบลมาบข่า
จัดแบ่งกลุ่มผู้แทนที่มาจากที่
พื้นที่ตำบลเดียวกัน
และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง
ประมาณ 10-15 คน
ประกอบไปด้วย (ต่อ)

สภาพปัญหาและสาเหตุของปัญหา
- มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ อาทิ คลองใหญ่
หนองปลาไหล คลองดอกกลาย แต่มีการ
ปนเปื้อนสารเคมีจากโรงงานอุตสาหกรรม
ทำให้น้ำประปาไม่มีคณ
ุ ภาพ ไม่ปลอดภัย
5. การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน
- เวลาน้ำหลากริมคลองตามงู พื้นที่ตำบลบ้า
ค่าย-ตำบลหนองละลอก –ตำบลบางบุตร
เกิดการพังทลายของดิน
6. การบริหาจัดการน้ำ
- ภาคเกษตร ให้ท้องถิ่นสร้างฝาย โดยให้
เกษตรกรบริหารจัดการฝายกันเอง
- ลำน้ำธรรมชาติทุก ๆ ลำน้ำ ที่อยู่ในพื้นที่ตำบล
ควรมีการสร้างฝายทุกๆ 1 กิโลเมตร เพื่อให้
เกษตรกรที่อยู่ใกล้แหล่งน้ำ สามารถสามารถดึง
น้ำไปใช้เพื่อการเกษตรได้ แต่ในฤดูแล้ง ขาด
แคลนน้ำ จะเกิดปัญหาการแย่งน้ำโดยการนำรถ
มาขนน้ำ มาสูบน้ำจากฝายไปใช้
- ปัญหาในลำคลองลำรางสาธารณะในพื้นที่
ตำบลหลองละลอกตื้นเขินไม่สามารถเก็บน้ำไว้
ใช้เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งได้ อยากให้มีการ
ขุดหลอกและปรับปรุงลำคลองหรือลำราง
สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถ
ระบายน้ำได้ดี และสามารถเก็บกังน้ำไว้ใช้เพื่อ
อุปโภคปริโภคและเพื่อการเกษตรและป้องกันน้ำ
หลากในช่วงฤดูฝน

แนวทางการแก้ไขปัญหา/ความต้องการ
- ขุดลอกบ่อที่มีอยู่เดิมหลังวัดมะขามเดี่ยว
หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามคู่ อำเภอพัฒนานิคม
จังหวัดระยอง ซึ่งพื้นที่ด้านล่างเป็นหินแข็ง
ทำให้ไม่สามารถขุดได้ เพื่อช่วยลดปัญหาน้ำ
หลากลงไปสู่ ตำบลนิคมพัฒนา ตำบลมาบข่า
และตำบลบ้านฉาง ซึ่งอยู่ปลายน้ำ

