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งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาคุณคาการใชประโยชนที่ดินและดานคุณภาพชีวิต จากผลกระทบที่
เกิดขึ้นจากโครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลองในดาน การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิง
คุณภาพ ทําการเก็บ ขอมูล จากผูที่มีสว นไดสวนเสียในพื้นที่ลุม น้ํายอยที่ร าบแมน้ําแมก ลอง โดยใชวิธีก าร
สัมภาษณแบบเจาะลึก รวมกับการวิจัยเอกสาร โดยนําขอมูลมาวิเคราะหและสังเคราะหเพื่อสรุปผลกระทบ
และแนวทางการแกไข ผลการวิจัยพบวา ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นบริเวณโครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้นที่ลุม
น้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลอง ในดานคุณคาการใชประโยชนที่ดินและดานคุณภาพชีวิต พบวามีผลกระทบในเชิง
ลบทั้งสองดานที่ศึกษา
คําสําคัญ: โครงการจัดทําทางผันน้ํา ลุม น้ํายอย แมน้ําแมกลอง การศึกษาผลกระทบ การใชประโยชนที่ดินและ
คุณภาพชีวิต
Abstract
This research is to study the impact that might occur on The Flood Division Chanel
Project in sub-basin of Mae Klong flat in field of the value of land use and quality of life.
This research is qualitative research with collecting data from stakeholders in the area of
sub-basin of Mae Klong flat. Using the In-depth Interview method with semi-structured
interviews, interview with key Informants and documentary research. The data is analyzed
and synthesized to summarize the impacts and solutions. Findings are as follows: The
impact that might occur on The Flood Division Chanel Project in sub-basin of Mae Klong flat
was found to have a negative impact on two aspects of the assessment.
Keywords: Flood Division Chanel Project, Sub-basin , Mae Klong Flat, value of land use and
quality of life
1. บทนํา
ตามที่รัฐบาลจะดําเนินโครงการเพื่อออกแบบและกอสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยาง
ยั่งยืนและระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ จํานวนงบประมาณ 3.5 แสนลาน [1] เพื่อลดความเสียหาย
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จากอุทกภัยในลุมน้ําเจาพระยา ลดปญหาอุทกภัยและภัยแลงในพื้นที่ 17 ลุมน้ํา ทําใหเ กษตรกรสามารถใช
พื้นที่เ พาะปลูก ไดทั้ง ในฤดูฝ นและฤดูแลง ได เ พิ่ม ขึ้น เกิดการเติ บ โตในภาคการเกษตร การสง ออก การ
ทองเที่ยว และการอุตสาหกรรม สงผลใหเกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจ สรางความเชื่อมั่นตอนักลงทุนทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีส ามารถประกอบอาชีพและมีรายได นอกจากนี้ยัง
สามารถสรางความสมดุลของระบบนิเวศที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการฟนฟูอนุรักษปาตนน้ํา โดยสราง
ระบบนิเวศในพื้นที่ตาง ๆ อยางบูรณาการโครงการเพื่อออกแบบและกอสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
อยางยั่งยืนและระบบแกไขปญหาอุทกภัยของประเทศ พบปญหาเกิดความขัดแยงทางวิชาการและผลกระทบ
ตอประชาชนในพื้นที่ของโครงการ คือแผนงาน Module A5 ดานฝงตะวันตกของแมน้ําเจาพระยา ซึ่งมีการ
กอสรางทางผันน้ํา (Flood Division Chanel) ใหมีอัตราไหลของน้ําไมนอยกวา 1,200 ลูกบาศกเมตรตอวินาที
[1] โดยเริ่มทางผันน้ําจากอําเภอขานุวรลักษณ จังหวัดกําแพงเพชร แลวใหไหลไปตามแมน้ําแมกลองสูอาวไทย
ซึ่งลุมน้ําแมกลองตอนลางในบริเวณพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลองจะเปนลุมน้ําปลายทางทีต่ อ งรองรับน้าํ
เพิ่มเติมจากปจจุบัน 960 ลูกบาศกเมตรตอวินาทีเขามาอีก 1,200 ลูก บาศกเมตรตอวินาที หากการบริหาร
จัดการน้ําไมสัมพันธกันจะทําใหแมน้ําแมกลองชวงลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลองตองรับภาระน้ําในชวงฤดูฝน
ทั้งสิ้น 2,160 ลูกบาศกเมตรตอวินาที ถึงแมโครงการจะมีการขุดลอกแมน้ําแมกลองตั้งแตตําบลกลางนาจังหวัด
ราชบุรี จนถึงอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อเพิ่มความจุของแมน้ําแมกลองเปน 1,910 ลูกบาศก
เมตรตอวินาที [1] แตก็ยังมีน้ําสวนเกินจํานวน 250 ลูกบาศกเมตรตอวินาที และแมน้ําแมกลองที่ไมไดมีการขุด
ลอกเพื่อหลีกเลี่ยงการหนุนเขามาของน้ําเค็มในชวงตั้งแตอําเภออัมพวาจนถึงปากแมน้ําบริเวณตัวเมืองจังหวัด
สมุทรสงครามนั้น ยังมีความจุของน้ําเทาเดิม จึงทําใหบริเวณดังกลาวมีปริมาณน้ําสวนเกินจํานวนถึง 1,200
ลูกบาศกเมตรตอวินาที และประกอบกับแนวลําน้ําแมกลองชวงอําเภออัมพวาจนถึงปากแมน้ํานั้นมีลักษณะ
เปนทางน้ําโคงตวัด (Meander) ซึ่งชะลอการไหลของแมน้ําใหชาลง อันจะทําใหเกิดน้ําหลากทวมเปนบริเวณ
กวางในพื้นที่ดังกลาว เนื่องจากภูมิประเทศเปนที่ราบลุม โดยจะทําใหเกิดผลกระทบตอชุมชน พื้นที่การเกษตร
วิถีชีวิตทองถิ่น การทําลายตลิ่งริมแมน้ํา ระบบนิเวศทางบกและทางน้ํารวมทั้งระบบนิเวศชายฝงในพื้นที่ล ุม
น้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลอง
จากปญหาขางตนเนื่องจากพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลอง ไดถูกกําหนดใหเปนพื้นที่รับน้ําจาก
การผันน้ําตามแผนงาน Module A5 เพื่อระบายน้ําออกสูอาวไทย และไมอาจหลีกเลี่ยงได เพราะปญหา
ดังกลาวจะสงผลกระทบตอทั้งทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนของประชาชน
ในพื้นที่ โดยเฉพาะในดานคุณคาการใชประโยชนที่ดินและดานคุณภาพชีวิต [2] ดังนั้นจึงควรมีการสํารวจและ
ศึกษาขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงดานคุณคาการใชประโยชนที่ดินและดานคุณภาพ
ชีวิต เพื่อจะทําใหทราบถึงผลกระทบและความเสียหายตอทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมถึงการใชประโยชน
ที่ดินและคุณภาพชีวิตของมนุษย ที่อาจเกิดจากน้ําทวมในระดับตางๆ ทําใหประชาชนในทองถิ่นมีขอมูลเชิง
พื้นที่ที่ถูกตอง สามารถนําขอมูลเหลานี้เสนอตอรัฐบาล เพื่อใชในการวิเคราะหและตั ดสินใจรวมกันระหวาง
ทองถิ่นและรัฐบาล เพื่อลดผลกระทบทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมถึงการใชประโยชนทดี่ นิ
และคุณภาพชีวิตของมนุษย อันเกิดจากการจัดทําทางผันน้ําตามแผนงาน Module A5 ของรัฐบาล จากปญหา
และความสําคัญดังกลาวจึงนําไปสูการศึกษาและวิจัยเรื่อง “ผลกระทบจากโครงการจัดทําทางผันน้ําในพืน้ ทีล่ มุ
น้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลอง : กรณีศึกษาดานคุณคาการใชประโยชนที่ดินและดานคุณภาพชีวิต”
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2. วิธีการการวิจัย
2.1 กลุมเปาหมายและผูใหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ทําการสัมภาษณ ประชาชน ผูนําทองถิ่น และผูนําชุมชน หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่โครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลอง โดยพิจารณาจากโมเดลแบบจําลองน้าํ
ทวม [3] ซึ่งมีระดับน้ําทวมตั้งแต 0.5-5.0 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดไดแก
1. จังหวัดกาญจนบุรี ครอบคลุม 2 อําเภอไดแก 1) อําเภอทามวง จํานวน 9 ตําบล 2) อําเภอทา
มะกา จํานวน 13 ตําบล
2. จังหวัดราชบุรี ครอบคลุม 8 อําเภอไดแก 1) อําเภอจอมบึง จํานวน 1 ตําบล 2) อําเภอดําเนิน
สะดวก จํานวน 5 ตําบล 3) อําเภอบางแพ จํานวน 2 ตําบล 4) อําเภอบานโปง จํานวน 10 ตําบล 5) อําเภอ
ปากทอ จํานวน 6 ตําบล 6) อําเภอโพธาราม จํานวน 15 ตําบล 7) อําเภอเมืองราชบุรี จํานวน 20 ตําบล 8)
อําเภอวัดเพลง จํานวน 2 ตําบล
3. จังหวัดนครปฐม ครอบคลุม 2 อําเภอไดแก 1) อําเภอเมืองนครปฐม จํานวน 19 ตําบล 2) อําเภอ
สามพราน จํานวน 1 ตําบล
4. จังหวัดสมุทรสงคราม ครอบคลุม 3 อําเภอไดแก 1) อําเภอบางคนที จํานวน 13 ตําบล 2) อําเภอ
เมืองสมุทรสงคราม จํานวน 10 ตําบล 3) อําเภออัมพวา จํานวน 10 ตําบล
5. จังหวัดสมุทรสาคร ครอบคลุม 2 อําเภอไดแก 1) อําเภอเมืองสมุทรสงคราม จํานวน 5 ตําบล 2)
อําเภอบานแพว จํานวน 6 ตําบล ซึ่งมีกลุมตัวอยางดังนี้
1) ประชาชนในพื้นที่โครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลอง จํานวน 10 คน
ใชวิธีเลือกแบบจําเพาะเจาะจง
2) ผูนําชุมชนจากหมูบานในพื้นที่โครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลอง ที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ จํานวน 10 คน ใชวิธีเลือกแบบจําเพาะเจาะจง
3) เจาหนาที่องคการบริห ารสวนตําบลและเทศบาลในพื้นที่โ ครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้นที่ลุม
น้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลอง จํานวน 10 คน ใชวิธีเลือกแบบจําเพาะเจาะจง
2.2 ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาผลกระทบจากโครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลอง : กรณีศึกษา
ดานคุณคาการใชประโยชนที่ดินและดานคุณภาพชีวิต มุงศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับคุณคาการใชประโยชน
ที่ดินและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นทีบ่ ริเวณโครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแม
กลอง โดยเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ทําการเก็บขอมูลจากผู ที่มีสวนไดสวนเสียใน
พื้นที่ลุม น้ํายอยที่ราบแมน้ําแมก ลอง โดยใชวิธีก ารสัม ภาษณแบบเจาะลึก (In-depth Interview) การ
สัมภาษณผูใหขาวสําคัญ (key Informants) การสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-Structured Interviews)
รวมกับการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยนําขอมูลมาวิเคราะห สังเคราะห เพื่อเรียบเรียงและ
พรรณนาผลการศึกษา [4, 5] วิเคราะหขอมูลโดยใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) แสดงดังรูปที่ 1
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ศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นทีบ่ ริเวณโครงการจัดทําทางผันน้ํา
ในพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลอง
ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้นจากโครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้นทีล่ ุมน้ํายอย
ที่ราบแมน้ําแมกลอง ในดานคุณคาการใชประโยชนที่ดินและดานคุณภาพชีวิต
รูปที่ 1 แสดงกรอบแนวคิดในการวิจัย
3. ผลการศึกษา
3.1 การศึกษาสภาพทั่วไปของพื้นทีบ่ ริเวณโครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลอง
ลุมน้ําแมกลอง แบงสภาพภูมิประเทศเปน 2 บริเวณ คือ บริเวณลุมน้ําแมกลองตอนบนและตอนลาง
โดยเขตลุมน้ําแมกลองตอนบน เริ่มแตเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรีที่ลําน้ําแควใหญและแควนอยไหลมาบรรจบ
กันขึ้นไปยังที่สูงในเทือกเขาที่เปนตนน้ํา เปนบริเวณที่ล้ําน้ําแควใหญและแควนอยไหลผานซอกเขา และที่ราบ
ระหวางเขาออกมาบรรจบกัน สภาพภูมิประเทศสองฝงแมน้ําแควใหญเปนปาเขา จึง มีแหลงที่ส งวนไวเปน
อุทยาน และเขตรักษาพันธุสัตวปาหลายแหง สวนบริเวณที่เปนลุมน้ําแมกลองตอนลาง คือ สองฝงแมน้ําแม
กลองจากเขตอําเภอเมืองกาญจนบุรีไปจนออกอาวไทย ลักษณะเปนบริเวณที่ราบลุมกวางขวาง อยูสูงจํากระ
ดับน้ําทะเลปานกลางเพียง 1-2 เมตร เมื่อเขาไปในเขตใกลทะเลก็ยิ่งมีลักษณะเปนที่ราบชายฝงมีความลาด
เอียงนอยกวา 1 เปอรเซ็นต ลุมน้ําแมกลองมีเขื่อนที่รองรับพื้นที่รับน้ําขนาดใหญ 2 แหง คือ เขื่อนวชิราลงกรณ
(แควนอย) และเขื่อนศรีนครินทร (แควใหญ) ของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย และมีแมน้ําสายหลัก คือ
แมน้ําแมกลอง ซึ่งเกิดจากแมน้ําสาขาที่สําคัญ 2 สาย คือ แมน้ําแควใหญและแมน้ําแควนอย ซึ่งไหลมาบรรจบ
กัน ณ ตําบลปากแพรก อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กลายเปนแมน้ําใหญเรียกวา แมน้ําแมก ลอง ผล
การศึกษาสภาพทั่วไปของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานทรัพยากรกายภาพ ดานทรัพยากรชีวภาพ
ดานคุณคาการใชประโยชน และดานคุณภาพชีวิต แสดงดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 สภาพทั่วไปของพื้นที่บริเวณโครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลอง
ประเด็นการศึกษา
ผลการศึกษา
ดานทรัพยากรกายภาพ
- เปนที่ราบลุมที่มีสูงไมมากโดยลดหลั่นกันมาจากตนแมน้ําจนลงสู
ปลายแมน้ํา
- มีความอุดมสมบูรณอยางมากจึงเหมาะสมในการใชเพาะปลูกและ
เกษตรกรรม
ดานทรัพยากรชีวภาพ
- ความหลากลายทางทรัพยากรชีวภาพอยางมากทั้งนี้เนื่องจากในพื้นที่
ลุมน้ําแมกลองนั้น มีพื้นที่ปาไมอยูเปนจํานวนมาก
- มีสัตวน้ําหลายหลายชนิดแมจะไมมีสัตวประจําถิ่นก็ตาม แตมี
จํานวนพันธุปลาหลายสายพันธุทั้งพันธุปลาหายาก พันธุปลา
เศรษฐกิจ ทั้งปลาน้ําจืดและน้ํากรอย
ดานคุณคาการใชประโยชนที่ดิน
- มีลักษณะของการใชประโยชนที่ดินที่มีความคลายคลึงกันแตอาจ
แตกตางกันไปบางตามทองถิ่น
- มีระบบผังเมืองทั้งในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ
- มีโครงขายคมนาคมที่สมบูรณ
ดานคุณภาพชีวิต
- ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานเกษตรกรรม
- มีสถานพยาบาลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญกระจายอยูในพื้นที่
- มีแหลงทองเที่ยวมากมายทั้งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและที่มนุษย
สรางขึ้น
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ภาพที่ 1 ที่ตั้งและอาณาเขตลุม น้ําแมกลอง
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง (2558) [6]
3.2 ผลกระทบทีจ่ ะเกิดขึ้นจากโครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลอง
ผลการศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นบริเวณโครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้ นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแม
กลอง ในดานคุณคาการใชประโยชน เกี่ยวของกับการใชประโยชนที่ดิน การกําหนดผังเมืองของพื้นที่ การ
ใหบริการไฟฟาและน้ําประปาในพื้นที่ ถนนในการคมนาคม สภาพของพื้นผิวของถนน สภาพการจราจร และใน
ดานคุณภาพชีวิต เกี่ยวของกับการประกอบอาชีพ รายได สถานพยาบาล บุคลากรทางการดานสาธารณสุข
เขตอนุรักษพืชและสัตว และแหลงทองเที่ยวหรือโบราณสถาน แสดงดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากโครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลอง
ประเด็นการศึกษา
ผลการศึกษา
ดานคุณคาการใชประโยชน
- การใชประโยชนที่ดิน
- อาจทําใหพื้นที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนจากที่ดิน ซึ่ง
อาจสงผลเสียตอวิถีชีวิตของชาวบานอยางแนนอน
- การกําหนดผังเมืองของพื้นที่
- อาจกระทบในดานลบกับระบบผังเมืองเดิมของพื้นที่ราบลุมแมน้ํา
แมกลองได
- การใหบริการไฟฟาและ
- ระบบไฟฟาและระบบประปาในพื้นที่ยังคงไมครอบคลุมทุกพื้นที่
น้ําประปาในพื้นที่
การดําเนินโครงการใดๆ ในพื้นที่อาจสงผลเสียซ้ําซอนตอไปไดอีก
ในอนาคต
- ถนนในการคมนาคม
- ถาน้ําทวมหนักและทวมสูงเกินกวาถนนเหลานี้จะรับไหวอาจจะทํา
ใหชาวบานเดือนรอนได เพราะโครงขายคมนาคมที่เสมือนเปนเสน
เลือดหลักใชการไมได
- สภาพของพื้นผิวของถนน
- สวนใหญจะเปนถนนลาดยาง หากตองจมอยูในน้ํานานๆ ก็อาจ
เสื่อมสภาพไดเร็วขึ้น
- สภาพการจราจร
- ถนนทุกสายยังคงสามารถรองรับไดไมเกินขอจํากัดของสภาพถนน
หากมีการดําเนินโครงการฯยอมอาจเกิดผลกระทบในทางลบกับ
สภาพการจราจรอยางแนนอน
ดานคุณภาพชีวิต
- การประกอบอาชีพ
- อาจสงผลกระทบในทางลบกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของ
ชาวบานในพื้นที่อยางหลีกเลี่ยงไมได
- รายได
- สภาพความอุดมสมบูรณของพื้นที่ซึ่งหากเกิดน้ําทวมขัง ยอมนํามา
ซึ่งผลกระทบในทางลบตอรายไดของประชาชนในพื้นที่อยาง
หลีกเลี่ยงไมได
- สถานพยาบาล
- โดยสถานพยาบาลทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญที่กระจายอยูในพื้นที่
ยอมไดรับผลกระทบ และยังสงผลตอประชาชนผูรับบริการในการ
เดินทางไปสถานรักษาพยาบาล
- บุคลากรทางการดานสาธารณสุข - จํานวนบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุขยังอยูในเกณฑของ
มาตรฐานสาธารณสุข แตอาจสงผลตอการเดินทางมาปฏิบัติงานและ
การเขาถึงสถานพยาบาลของชาวบาน
- เขตอนุรักษพืชและสัตว
- เกิดผลกระทบในทางออม เชน ปาไมอาจเสียหายจากกรณีน้ําทวมขัง
หรือหักโคนตามการกัดเซาะของสายน้ําที่เชี่ยวกราดขึ้นเนื่องดวยมี
ปริมาณน้ําเพิ่มขึ้น
- แหลงทองเที่ยวหรือโบราณสถาน - อาจทําใหแหลงทองเที่ยวไดรับความเสียหายจากกรณีตางๆ นํามาซึ่ง
ความเดือดรอนของประชาชนและชาวบานในพื้นที่
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ภาพที่ 2 การใชประโยชนที่ดินในพื้นทีล่ ุมน้ําแมกลอง ป พ.ศ. 2555
ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง (2558) [6]
4. สรุป
1) สภาพทั่วไปของพื้นที่บริเวณโครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลอง โดย
พบวามีพื้นที่ปาไมประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด มีแหลงน้ําผิวดินและใตดิน ทรัพยากรทั้งในน้ําและบนบก
ที่อุดมสมบูรณ ประชาชนสวนใหญอาศัยอยูในพื้นที่ราบลุมแมน้ําแมกลอง โดยประกอบอาชีพเกษตรกรรมและ
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รับจาง 2) ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากโครงการจัดทําทางผันน้ําในพื้นที่ลุมน้ํายอยที่ราบแมน้ําแมกลอง พบวามี
ผลกระทบทางลบทั้งสองดานของการประเมิน
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