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(Strategic and Integrated Development Program of River Basin) 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์พื นที่ลุ่มน  ามูล 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 ลุ่มน ้ำมูล ครอบคลุมพื นที่ประมำณ 70,943 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 44,339,383 ไร่ อยู่ในเขตพื นที่ 10 
จังหวัด ได้แก่ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลรำชธำนี ยโสธร อ้ำนำจเจริญ ขอนแก่น มหำสำรคำม และ
ร้อยเอ็ด โดยพื นที่ลุ่มน ้ำส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครรำชสีมำ อุบลรำชธำนี บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ ตำมล้ำดับ มี
ประชำกรประมำณ 9,906,000 คน โดยมีปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ย 1,296 มิลลิเมตร และปริมำณน ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ย 19,403 
ล้ำน ลูกบำศก์เมตร ควำมต้องกำรน ้ำทุกภำคส่วน 13,428 ล้ำนลูกบำศก์เมตร แต่ควำมสำมำรถในกำร  เก็บกัก น ้ำของลุ่ม
น ้ำมีเพียง 4,993 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ลุ่มน ้ำมูลจึงประสบปัญหำเรื่องน ้ำตลอดมำ ซึ่งสำมำรถจัดปัญหำด้ำนน ้ำตำมล้ำดับ
ควำมส้ำคัญ ดังนี  ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำอุปโภคบริโภค กำรขำดแคลนน ้ำเพื่อกำรเกษตร ปัญหำน ้ำท่วมชุมชนเมืองและ
พื นที่กำรเกษตร รวมถึงปัญหำคุณภำพน ้ำที่เกิดจำกกำรปล่อยน ้ำทิ งของชุมชน กำรชะล้ำงของสำรเคมีทำงกำรเกษตรลง
แหล่งน ้ำ กำรเลี ยงปลำในกระชัง และสภำพพื นที่ที่เป็นดินเค็ม ทั งนี  ลุ่มน ้ำมูลครอบคลุมพื นที่ประมำณร้อยละ 40 ของพื นที่
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื นที่ป่ำไม้รวม 12,646,808 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้ำ มีพื นที่กำรเกษตร
ประมำณ 32,353,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73 ของพื นที่ลุ่มน ้ำในจ้ำนวนนี  มีพื นที่ที่ดินมีควำมเหมำะสมส้ำหรับกำรปลูกพืช 
20,860,300 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 60 ของพื นที่กำรเกษตรทั งหมด นับได้ว่ำลุ่มน ้ำมูลเป็นลุ่มน ้ำที่มีศักยภำพทำงกำรเกษตร 

 จำกสภำพปัจจุบันของลุ่มน ้ำมูล ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติจึงเห็นควำมจ้ำเป็น ในกำรประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำมูล เพื่อประเมินศักยภำพและข้อจ้ำกัดของสิ่งแวดล้อม ในกำรพัฒนำพื นที่ลุ่ม
น ้ำมูล ที่สำมำรถน้ำไปสู่ควำมสมดุลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืนทั งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
เปรียบเทียบทำงเลือกในกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำมูล เพื่อให้กำรตัดสินใจเป็นไปอย่ำงรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชำติและประชำชน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ ในกำรพัฒนำ กำรจัดกำรน ้ำเชิงลุ่มน ้ำทั งระบบเพื่อ
เพิ่มควำมมั่นคงด้ำนน ้ำของประเทศของยุทธศำสตร์ที่  5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1)  เพื่อศึกษำและจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำมูล 

 2)  เพื่อศึกษำและจัดท้ำรำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 
(Strategic and Integrated Development Program of River Basin: SIDP) ในพื นที่ลุ่มน ้ำมูล 

 3)  เพื่อศึกษำและจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของลุ่มน ้ำมูล ส้ำหรับส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ   
และคณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ ในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ กำรจัดท้ำแผนลุ่มน ้ำ กำรตัดสินใจ กำรให้ข้อมูลกับผู้ใช้น ้ำและประชำชน 

1.3 พื นที่ศึกษา 
 ลุ่มน ้ำมูลตั งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 31 ลุ่มน ้ำสำขำ แบ่งตำมสภำพภูมิประเทศ
ออกเป็น 3 ส่วน คือ ลุ่มน ้ำมูลตอนบน ลุ่มน ้ำมูลตอนกลำง และลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง มีแม่น ้ำที่ส้ำคัญ คือ แม่น ้ำมูล เป็น
แม่น ้ำสำยหลัก และมีล้ำน ้ำสำขำต่ำงๆ อีกหลำยสำย เช่น ล้ำตะคอง ล้ำพระเพลิง ล้ำปลำยมำศ ล้ำชี ห้วยทับทัน      
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ล้ำเสียวใหญ่ ล้ำโดมใหญ่ ล้ำโดมน้อย เป็นต้น พื นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุม จังหวัดในภำคอีสำนตอนล่ำงและบำงส่วนของ
ภำคอีสำนตอนกลำง ขอบเขตลุ่มน ้ำย่อยของลุ่มน ้ำมูล ดังแสดงในรูปที่ 1.3-1  

 
รูปที่ 1.3-1  ขอบเขตลุ่มน  าย่อย และการจัดกลุ่มลุ่มน  าของลุม่น  ามูล   

 พื นที่ลุ่มน ้ำมูลมีเนื อที่ประมำณ 70,943 ตำรำงกิโลเมตร หรือประมำณ 44,339,383 ไร่ มีเขตกำรปกครอง
ที่เกี่ยวข้องโดยตรงจ้ำนวน 1 ,282 ต้ำบล 151 อ้ำเภอ ในพื นที่  10 จังหวัด ได้แก่ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์  
ศรีสะเกษ อุบลรำชธำนี ยโสธร อ้ำนำจเจริญ ขอนแก่น มหำสำรคำม และร้อยเอ็ด โดยพื นที่ลุ่มน ้ำส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด
นครรำชสีมำ อุบลรำชธำนี บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ  

1.4 กรอบการด าเนินการและวิธีการจัดท า 
 กำรศึกษำนี  จะช่วยในกำรขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ โดยน้ำแผนแม่บทฯ ปีพ.ศ. 2561 มำพิจำรณำประกอบใน

กำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เพื่อก้ำหนด
แผนงำน/แนวทำงพัฒนำในระดับลุ่มน ้ำหลัก โดยพิจำรณำทำงเลือกต่ำงๆ ในกำรพัฒนำแบบบูรณำกำร พร้อมคัดเลือก
ทำงเลือกที่เหมำะสม ผลผลิตของรำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) คือ แผนงำน/แนวทำงกำรพัฒนำ
ลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำร ซึ่งจะถูกน้ำไปใช้เป็นกรอบในกำรศึกษำแผนแม่บทกำรพัฒนำและบริหำรจัดกำรน ้ำแบบบูรณำกำร
ระดับโครงกำร (Integrated Water Resources Management Master Plan) ควำมเชื่อมโยงของกำรศึกษำแต่ละ
ขั นตอนในกำรจัดท้ำแผนแม่บทฯ แสดงในผังแนวควำมคิดเบื องต้น รูปที่ 1.4-1 และ รูปที่ 1.4-2 

 ขั นตอนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมในกำรศึกษำนี อ้ำงอิงแนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
สภำพัฒนำเศรษฐกิจสังคมแห่งชำติ (2561 และ 2563) และข้อก้ำหนดกำรศึกษำของโครงกำรนี  โดยอธิบำยขั นตอน
ต่อไปนี  
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รูปที่ 1.4-1  แนวคิดในการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี  

 
รูปที่ 1.4-2  แนวคิดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 
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 กรอบแนวคิดโดยภำพรวมขั นตอนในกำรประเมินสิง่แวดล้อมระดับยุทธศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำมลู แสดงใน    
รูปที่ 1.4-3  

 
รูปที่ 1.4-3  แนวคิดการน าแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน  าสู่พื นที่ด้วยทางเลือกที่เหมาะสม 

               

 SEA คือ กระบวนกำรที่เป็นระบบเพื่อสนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรก้ำหนดนโยบำย แผน หรือ แผนงำน โดยให้
ควำมส้ำคัญกับกำรมีส่วนร่วม และกำรบูรณำกำรด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่ำงสมดุล ซึ่งต้องน้ำผลไปใช้ในกำร
วำงแผนเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน โดยลักษณะส้ำคัญคือ 1) มีทำงเลือก รวมถึงทำงเลือกที่ไม่พัฒนำ 2) มีกำรประเมิน     
3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 3) กระบวนกำรมีส่วนร่วม SEA ประกอบด้วย 6 ขั นตอน ดังรูปที่ 1.4-4-1.4-5 

  1)  การกลั่นกรอง 

 รัฐบำล ใช้ SEA เป็นเครื่องมือช่วยในกำรตัดสินใจในเชิงนโยบำย และด้ำนินกำรตำมแผนหรือแผนงำน
ที่เหมำะสมที่ได้มีกำรวิเครำะห์อย่ำงรอบด้ำน ในด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ค้ำนึงถึงกำรพัฒนำ
ในอนำคต และได้รับกำรยอมรับจำกทุกภำคส่วน กำรจัดกำรลุ่มน ้ำต้องกำรกำรบูรณำกำรงำนของหน่วยงำนที่
เก่ียวข้องกับกำรจัดกำรน ้ำทั งทำงทำงตรง  ทำงอ้อม  และมองอนำคตร่วมกัน โดยน้ำแผนงำนภำยใต้แผนแม่บทกำร
จัดกำรทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ (2561-2580) ไปลงตำมพื นที่สภำพต่ำงๆกันด้วยทำงเลือกต่ำงกันแต่สอดคล้องกับบริบท
ของพื นที่ จึงมีกำรก้ำหนดว่ำแผนจัดกำรลุ่มน ้ำเป็น SEA เชิงพื นที่ โดยจัดเป็นประเภทแผนหรือแผนงำนที่ต้องจัดท้ำ 
SEA ตำมที่ระบุในร่ำงระเบียบส้ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
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รูปที่ 1.4-4 ขั นตอนของการจัดท าSEA 

 

  2)   การก าหนดขอบเขต 

• ศึกษำข้อมูลสภำพลุ่มน ้ำเพื่อทรำบปัญหำสำเหตุ แนวทำงกำรแก้ไข จะได้มำซึ่งทำงเลือก
เบื องต้นหรือทำงเลือกที่เป็นไปได้ของพื นที่ซึ่งมีปัญหำต่ำงกันในลุ่มน ้ำ เช่น โครำชมีปัญหำภัยแล้งรุนแรง บุรีรัมย์และ
สุรินทร์ มีปัญหำน ้ำดื่มน ้ำใช้รุนแรง (ปี 2561-2562) อุบลมีปัญหำน ้ำท่วม (ปี 2562) เป็นต้น  

• ข้อมูล จุดแข็ง จุดออ่อน ศักยภำพ หรือโอกำส ข้อจ้ำกัดต่ำงๆได้มำซึ่งวิสัยทัศน์ของลุ่มน้ำมูล
ในภำพรวม และลุ่มน ้ำมูลตอนบน ตอนกลำง ตอนล่ำงที่ต้องมุ่งสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

• จำกจุดเน้นยุทธศำสตร์ ของจังหวัดต่ำงๆในลุ่มน ้ำมูลที่คล้ำยกัน คือเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ 
กำรแปรรูปสินค้ำ กำรท่องเที่ยว กำรค้ำชำยแดน ดังนั นจะต้องหำน ้ำเพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นยุทธศำสตร์ ของจังหวัดต่ำงๆ 

• ประเด็นยุทธศำสตร์ ซึ่งจะยึดประเด็นยุทธศำสตร์  6 ด้ำนของแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำของชำติ เป็นหลัก 

• ตัวชี วัดที่วัดได้เชิงปริมำณทั งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมน้ำไปใช้ ในกำรประเมินทำงเลือก
และติดตำมตรวจสอบ ทั งนี ตัวชี วัดจะอิงตัวชี วัดที่ก้ำหนดในแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำของชำติ 
 3) การพัฒนาและประเมินทางเลือก ทำงเลือกทีเป็นไปได้จะต้องน้ำไปใหผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั งภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภำคประชำชน ร่วมให้ข้อคิดเห็นจะได้แผนงำนทีมีทำงเลือกทีเหมำะสมกับสภำพของพื นที่อย่ำงแท้จริง 

 4)   การพัฒนามาตรการเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วย มำตรกำรหลีกเลียงผลกระทบต่ำงๆ เช่นหลีก
เลียงกำรใช้พื นที่ดินเค็ม มำตรกำรลดผลกระทบคุณภำพน ้ำเช่นกำรบ้ำบัดน ้ำเสียเป็นต้น มำตรกำรส่งเสริม เช่น กำรท้ำ
เกษตรปลอดภัยเป็นต้น 

 5.)  จัดท ารายงาน SEA  

 6)  กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั นตอนของการศึกษา 
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รูปที่ 1.4-3  กรอบแนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ 
1) เพื่อศึกษำและจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)  

ของกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในพื นท่ีลุ่มน ้ำมูล 
2) เพื่อศึกษำและจัดท้ำรำยงำนแผนงำนตำมแนวทำงพัฒนำลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ (Strategic and 

Integrated Development Program of River Basin: SIDP) ในพื นท่ีลุ่มน ้ำมูล 
3)  เพื่อศึกษำและจัดท้ำระบบฐำนข้อมูลสำรสนเทศของลุ่มน ้ำมูล ส้ำหรับส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติและ

คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ ในกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ กำรจัดท้ำแผนลุ่มน ้ำ กำรตัดสินใจ กำรให้ข้อมูลกับผู้ใช้น ้ำและ
ประชำชน 

  

4. การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for sustainability) จัดท้ำมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ
จำกกำรด้ำเนินกำรตำมทำงเลือกเหมำะสมท่ีสุดทั งในระยะสั น ระยะกลำง ระยะยำว รวมถึงมำตรกำร
ติดตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินกำรตำมทำงเลือก และผลกระทบจำกกิจกรรมของทำงเลือกท่ีเหมำะสม  
 
 

2. การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping):  
- กำรวิเครำะห์และทบทวนแผนหรือแผนงำนและกำรทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
- กำรระบุขอบเขตเชิงพื นที่และระยะเวลำ 
- กำรวิเครำะห์แรงขับเคลื่อนของกำรพัฒนำ  
- กำรก้ำหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศำสตร์ 
- กำรก้ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อกำรพัฒนำท่ียั่งยืนและตัวชี วัด 
- กำรประเมินข้อมูลฐำน กำรก้ำหนดทำงเลือกกำรพัฒนำเบื องต้น  

- กำรจัดท้ำแผนกำรมสี่วนร่วมและกำรสื่อสำร 
- กำรจัดท้ำและเสนอรำยงำนกำรกำ้หนดขอบเขต 

 
 
 
 
 
 
 

3.  การพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative development and assessment) ของกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในพื นท่ีลุ่มน ้ำ โดยพิจำรณำทำงเลือกทั งหมดท่ีเป็นไปได้ และต้องมีทำงเลือกไม่
ด้ำเนินกำร (No action alternative) ด้วย กำรประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศำสตร์ทุกมิติของ
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคม เพื่อกำรบริหำรจัดกำรพื นท่ีอย่ำงยั่งยืนโดยใช้แบบจ้ำลองทำงคณิตศำสตร์
และเครื่องมืออื่นๆ ตำมหลักวิชำกำรท่ียอมรับ 
 
 
 

             

1. การกลั่นกรอง (Screening)  
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1.5    การจัดท าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

            กำรจัดท้ำข้อมูลสำรสนเทศภูมิศำสตร์ได้เนินกำรให้ครอบคลุมตำมวัตถุประสงค์ของกำรศึกษำและขอบเขต
พื นที่ศึกษำ โดยส่งมอบข้อมูลดังกล่ำวในลักษณะ Shape file พร้อมทั งจัดท้ำบัญชีรำยกำรข้อมูลและพจนำนุกรม
ข้อมูล (Data Dictionary) ที่มีรำยละเอียดเพียงพอส้ำหรับน้ำไปใช้งำน รวมถึงจะต้องน้ำข้อมู ลระบบสำรสนเทศ
ภูมิศำสตร์ดังกล่ำว ตั งค่ำระบบพิกัดอ้ำงอิง EPSG 4326 ตำมมำตรฐำน European Petroleum Survey Group  
(WGS 1984 ในระบบ Geographic Coordinate System) เข้ำระบบฐำนข้อมูลเชิงภูมิศำสตร์ รองรับระบบ Web 
Application  

1.6 ระยะเวลาการศึกษา  
 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ ได้ก้ำหนดระยะเวลำด้ำเนินกำรโครงกำรรวมระยะเวลำ 12 เดือน (360 
วัน) นับตั งแต่วันเร่ิมปฏิบัติงำนคือวันที่ 29 เมษำยน 2562 ถึงวันที่ 22 เมษำยน 2563 โดยกลุ่มที่ปรึกษำได้ด้ำเนินกำร
วำงแผนให้สอดคล้องกับระยะเวลำที่ก้ำหนด โดยค้ำนึงถึงควำมเป็นไปได้ในกำรศึกษำสอดคล้องกับนโยบำยกำรจัดท้ำ
รำยงำนประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ของส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ  

1.7 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 สำมำรถประเมินยุทธศำสตร์ แผนงำนในกำรพัฒนำลุ่มน ้ำมูลอย่ำงเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภำพของ
พื นที่และข้อจ้ำกัดทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมในกำรพัฒนำโครงกำรและกำรบริหำรจัดกำรน ้ำในพื นที่ ทิศทำงในกำรพัฒนำที่
สำมำรถน้ำไปสู่ควำมสมดุลทั งมิติทำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีกำรเปรียบเทียบทำงเลือกของ
แผนงำนที่เหมำะสมก่อนที่จะศึกษำลงไปในระดับโครงกำรและด้ำเนินกำรพัฒนำโครงกำรต่อไป เพื่อให้กำรตัดสินใจ
เป็นไปอย่ำงรอบคอบ สำมำรถสะท้อนปัญหำที่แท้จริงและแก้ไขปัญหำได้ตรงประเด็น เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ
และประชำชนผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่ลุ่มน ้ำมูล สอดคล้องกับประเด็นยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำกำรจัดกำรน ้ำเชิงลุ่มน ้ำ
ทั งระบบเพื่อเพิ่มควำมมั่งคงด้ำนน ้ำของประเทศตำมยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่ 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการศึกษา SEA 
 จำกกำรทบทวนยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี (2561 - 2580) ในข้อ 5 ประเด็นกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้ำนกำรพัฒนำควำมมั่นคงน ้ำ พลังงำน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงไปสู่แผนแม่บท
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติในหัวข้อแผนงำนที่ 19 (จำกทั ง 23 ข้อ) แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ มีประเด็นดังนี  

 ข้อ 19.1 พัฒนำกำรจัดกำรเชิงจัดกำรลุ่มน ้ำทั งระบบเพื่อเพิ่มควำมมั่นคงด้ำนน ้ำของประเทศ 

 ข้อ 19.2 เพิ่มผลิตภำพของน ้ำทั งระบบในกำรใช้น ้ำอย่ำงประหยัด รู้คุณค่ำ และสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกกำรใช้น ้ำ
อย่ำงทัดเทียมกับระดับสำกล 

 ข้อ 19.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้ำล้ำคลองและแหล่งน ้ำธรรมชำติทั่วประเทศ 

 จำกทั ง 3 ข้อเชื่อมโยงไปสู่แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี (2561 – 2580) ระดับประเทศ
ประกำศใช้เมื่อ 25 สิงหำคม 2562 ประกอบไปด้วยยุทธศำสตร์ทั ง 6 ด้ำน ได้แก่ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรน ้ำอุปโภคบริโภค 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมมั่นคงน ้ำภำคกำรผลิต 

 ยุทธสำสตร์ที่ 3 กำรจัดกำรน ้ำท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรจัดกำรคุณภำพน ้ำ 
 ยุทธสำสตร์ที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูสภำพป่ำต้นน ้ำ 
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 ยุทธสำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำร 
 กำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทศำสตร์พื นที่ลุ่มน ้ำมูล เป็นกำรศึกษำเพื่อก้ำหนดทิศทำงกำร
พัฒนำสอดรับกับยุทธศำสตร์ชำติและมีควำมเชื่อมโยงกับแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี โดย
ทบทวนแผนพัฒนำในระดับต่ำงๆ ทั งกลุ่มจังหวัดและจังหวัดในประเด็นวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมำยเชิงยุทธศำสตร์ ปัญหำ 
สำเหตุ เป้ำหมำย พิจำรณำแผนงำนทั งหมดที่เป็นไปได้ครอบคลุมทุกมิติทั งด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมน้ำไปสู่
แผนงำนที่เหมำะสมกับลุ่มน ้ำมูล โดยแสดงกำรเชื่อมโยงยุทธศำสตร์ชำติ แผนแม่บทใต้ยุทธศำสตร์ชำติ และกำรศึกษำ SEA 
3. การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรน  า 

3.1 การศึกษาข้อมูลพื นฐาน ในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

3.1.1 ที่ตั ง สภาพภูมิประเทศและเขตการปกครอง 
 1)  ที่ตั ง และสภาพภูมิประเทศ  

   ลุ่มน ้ำมูลตั งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 14° 7' เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 16º 20  
เหนือ และระหว่ำงเส้นแวงที่ 101° 17' ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 105° 40' ตะวันออก ประกอบด้วย 31 ลุ่มน ้ำสำขำ 
มีแม่น ้ำที่ส้ำคัญ คือ แม่น ้ำมูล เป็นแม่น ้ำสำยหลัก และมีล้ำน ้ำสำขำต่ำงๆ อีกหลำยสำย เช่น ล้ำตะคอง ล้ำพระเพลิง 
ล้ำปลำยมำศ ล้ำชี ห้วยทับทัน ล้ำเสียวใหญ่ ล้ำโดมใหญ่ ล้ำโดมน้อย เป็นต้น โดยพื นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมจังหวัดใน
ภำคอีสำนตอนล่ำงและบำงส่วนของภำคอีสำนตอนกลำง มีอำณำเขตติดต่อ ได้แก่  

   ทิศเหนือ    ติดต่อกับลุ่มน ้ำชีและลุ่มน ้ำโขงอีสำน  

   ทิศใต้     ติดต่อกับลุ่มน ้ำปรำจีนบุรี ลุ่มน ้ำโตนเลสำปและประเทศกัมพูชำประชำธิปไตย  

   ทิศตะวันออก   ติดต่อกับลุ่มน ้ำโขงและประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  

   ทิศตะวันตก   ติดต่อกับลุ่มน ้ำป่ำสักและลุ่มน ้ำบำงปะกง 
 2)  เขตการปกครอง 

   พื นที่ลุ่มน ้ำโดยส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติได้ด้ำเนินกำรศึกษำทบทวนขอบเขตลุ่มน ้ำของ
ประเทศใหม่ (2561) ให้มีควำมถูกต้องตรงตำมข้อมูลสภำพภูมิประเทศที่มีถูกต้องและมีควำมละเอียดมำกยิ่งขึ น (ใช้แผนที่
มำตรส่วน 1 : 4,000 ในกำรปรับแก้) โดยขอบเขตลุ่มน ้ำมูลมีพื นที่เท่ำกับ 70,943.01 ตำรำงกิโลเมตร (44,339,383 ไร่) 
เมื่อน้ำมำซ้อนทับกับขอบเขตกำรปกครองของกรมกำรปกครองพบว่ำ  ขอบเขตกำรปกครองที่เกี่ยวข้องกับพื นที่        
ลุ่มน ้ำมูลตำมสภำพภูมิประเทศมีด้วยกัน 1,282 ต้ำบล 151 อ้ำเภอ ในพื นที่ 10 จังหวัด ซึ่งสำมำรถสรุปขอบเขตกำร
ปกครองในพื นที่ ได้ดังนี   

ล าดับ รหัส; ชื่อจังหวัด 
จ านวน
อ าเภอ 

จ านวน
ต าบล 

พื นที่ทั งจังหวัด 
(ตร.กม.) 

ในพื นที่ลุ่มน  ามูล  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

1 30; จ.นครราชสีมา 31      274      20,788.56     19,115.73               91.95 
2 31; จ.บุรีรัมย ์ 23      189      10,078.76     10,078.77               100.00 
3 32; จ.สุรินทร์ 17      159      8,859.07       8,859.07               100.00 
4 33; จ.ศรีสะเกษ 22      203      8,941.34       8,642.23               96.65 
5 34; จ.อุบลราชธานี 22      188      15,633.38     12,602.70               80.61 
6 35; จ.ยโสธร 8      47      4,141.63       2,338.22               56.46 
7 37; จ.อ านาจเจริญ 6      51      3,292.01       2,453.62               74.53 
8 40; จ.ขอนแก่น 5      30      10,659.55       1,089.92               10.22 
9 44; จ.มหาสารคาม 7      68      5,608.27       2,650.77               47.27 
10 45; จ.ร้อยเอ็ด 10      73      7,872.15       3,111.98               39.53 

รวมพื นที่ทั งหมด  151     1,282     95,874.72            70,943.01            74.00 
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ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ 
 

3.1.2 ระบบลุ่มน  าล าน  าและสภาพพื นที่ต้นน  า กลางน  าและปลายน  าของลุ่มน  ามูล 

 แม่น ้ำมูลมีต้นก้ำเนิดจำกเทือกเขำทำงตอนใต้ของจังหวัดนครรำชสีมำและมีล้ำตะคองไหลผ่ำนเขื่อนล้ำตะคอง   
มำบรรจบกับแม่น ้ำมูลที่อ้ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ นอกจำกล้ำตะคองแล้วยังมีล้ำพระเพลิงที่ไหลผ่ำนเขื่อน      
ล้ำพระเพลิง เขื่อนมูลบน และเข่ือนล้ำแซะ  

 จำกสภำพล้ำน ้ำ สภำพภูมิประเทศและหลักเกณฑ์กำรแบ่งขอบเขตลุ่มน ้ำสำขำตำม “มำตรฐำนลุ่มน ้ำและ
ลุ่มน ้ำสำขำ” ของอนุกรรมกำรศูนย์ข้อมูลอุทกสำรสนเทศอุทกวิทยำ (น ้ำผิวดิน) ภำยใต้คณะกรรมกำรอุทกวิทยำ
แห่งชำติ สำมำรถแบ่งลุ่มน ้ำมูลออกเป็น 31 ลุ่มน ้ำสำขำ โดยแสดงขอบเขตลุ่มน ้ำสำขำของลุ่มน ้ำมูลในรูปที่ 3.1.2-1 
และแสดงผังล้ำน ้ำของลุ่มน ้ำมูลในรูปที่ 3.1.2-2 

 ส้ำหรับกำรจัดแบ่งพื นที่ลุ่มน ้ำย่อยในลุ่มน ้ำมูล ได้แบ่งลุ่มน ้ำย่อยออกเป็น 31 ลุ่มน ้ำย่อย และจำกสภำพ
พื นที่และโครงข่ำยเชื่อมโยงของล้ำน ้ำ กลุ่มที่ปรึกษำได้จัดกลุ่มแบ่งเป็น 3 กลุ่มลุ่มน ้ำ ได้แก่ 1) กลุ่มลุ่มน ้ำมูลตอนบน 
2) กลุ่มลุ่มน ้ำมูลตอนกลำง และ 3) กลุ่มลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง ดังแสดงลุ่มน ้ำย่อยและกำรแบ่งกลุ่มลุ่มน ้ำในรูปที่ 3.1.2-3 
เพื่อใช้ในกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ของพื นที่ลุ่มน ้ำมูล  

3.1.3  อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา 
 1) สภาพภูมิอากาศ 

  สภำพอุตุนิยมวิทยำบริเวณพื นที่ลุ่มน ้ำมูล พิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยตัวแปรภูมิอำกำศของสถำนีตรวจอำกำศ
ของกรมอุตุนิยมวิทยำที่ตั งอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำมูลจ้ำนวน 10 สถำนี เป็นสถิติภูมิอำกำศเฉลี่ย 30 ปี ระหว่ำง ปีพ.ศ. 2532-
2561 โดยสำมำรสรุปช่วงพิสัยของตัวแปรภูมิอำกำศที่ส้ำคัญแยกตำมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำลุ่มน ้ำมูล ได้ดังนี  

ตัวแปรภูมิอากาศ 
กลุ่มลุ่มน  าสาขาลุ่มน  ามูล 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง 
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศำเซลเซียส)  27.0 – 27.6 26.9 – 27.5 27.3 
ควำมชื นสัมพัทธ ์(เปอร์เซ็นต์) 70.8 – 75.1 71.3 – 74.7 72.2 – 74.6 
ควำมเร็วลม (น็อต) 1.7 – 2.9 1.6 – 2.3 1.5 – 3.5 
กำรระเหยจำกถำด  (มิลลิเมตร/ปี) 1,561.3 – 1,725.9 1.,555.9 – 1,744.6 1,441.7 – 1,583.6 
ปริมำณฝน (มิลลิเมตร/ปี) 1,064.7 – 1,243.2 1,338.0 – 1,446.7 1,444.5 – 1,620.2 

ที่มำ : บริษัทที่ปรึกษำ 

 2) ปริมาณฝน 

  กำรศึกษำปริมำณฝน ในพื นที่ลุ่มน ้ำมูล ท้ำกำรรวบรวมข้อมูลปริมำณน ้ำฝน และจ้ำนวนวันฝนตกจำก
สถำนีวัดน ้ำฝนที่ตั งอยู่ในพื นที่ลุมน ้ำมูลและพื นที่ใกล้เคียงจ้ำนวน 138 สถำนี เป็นสถิติข้อมูลระหว่ำง ปีพ.ศ. 2532-
2561 โดยปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยในพื นที่ลุ่มน ้ำมูล มีค่ำเท่ำกับ 1,199.4 มิลลิเมตร ปริมำณฝนช่วงฤดูฝน  (เดือน
พฤษภำคม-ตุลำคม) มีค่ำเท่ำกับ 1,055.9 มิลลิเมตร และปริมำณฝนช่วงฤดูแล้ง (เดือนพฤศจิกำยน-เมษำยน) มีค่ำ   
เท่ำกับ 134.5 มิลลิเมตร และสำมำรถแยกรำยละเอียดตำมพื นที่ได้ดังนี  

 ปริมาณน  าฝนเฉลีย่ (มิลลิเมตร) 
พื นท่ี รายป ี ฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) ฤดูแล้ง (พ.ย.-เม.ย.) 

  ปริมาณฝน %ของฝนทั งปี ปริมาณฝน %ของฝนทั งปี 
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำลุ่มน ้ำมูลตอนบน 1,089.5 922.1 84.9 164.7 15.1 
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำลุ่มน ้ำมูลตอนกลำง 1,236.4 1,079.0 87.3 157.4 13.7 
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง 1,396.1 1,261.6 90.4 134.5 9.6 
ลุ่มน ้ำมูล (ทั งลุ่มน ้ำ) 1,199.4 1,055.9 88.0 143.5 12.0 
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ที่มำ : บริษัทที่ปรึกษำ 

 3) ปรมิาณน  าท่า 

  ในกำรศึกษำนี  ได้รวบข้อมูลปริมำณน ้ำท่ำจำกสถำนีวัดที่ตั งอยู่ในพื นที่ศึกษำโครงกำรและข้ำงเคียง
จ้ำนวน 104 สถำนี ซึ่งผลกำรประเมินปริมำณน ้ำท่ำรำยเดือนเฉลี่ยในช่วงระยะเวลำ 30 ปี ระหว่ำงปี พ.ศ.2532-2561 
ปริมำณน ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ยของลุ่มน ้ำมูล สำมำรถแยกรำยละเอียดตำมพื นที่ได้ดังนี  

เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต .ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค.
ลุ่มน ้ำมลูตอนบน 24,837.04 74.9 166.2 127.2 141.9 307.1 733.1 1,454.7 571.6 86.6 25.4 22.1 52.0 2,930.2 832.6 3,762.8
ลุ่มน ้ำมลูตอนกลำง 20,138.42 8.5 28.1 68.8 124.8 247.8 565.1 907.7 595.0 117.2 14.0 6.4 5.1 1,942.1 746.4 2,688.5
ลุ่มน ้ำมลูตอนล่ำง 25,967.55 60.0 129.0 278.2 491.7 983.7 1,716.3 1,847.0 1,012.4 291.8 62.3 41.6 44.6 5,445.9 1,512.8 6,958.7
รวมเฉพำะลุ่มน ้ำมลู 143.5 323.3 474.2 758.4 1,538.5 3,014.5 4,209.4 2,179.1 495.5 101.8 70.2 101.6 10,318.3 3,091.7 13,410.0
จำกลุ่มน ้ำชี* 163.6 264.6 421.5 710.1 1,406.8 2,251.6 2,144.9 1,252.7 383.6 142.7 115.0 130.8 7,199.4 2,188.4 9,387.8

รวม 70,943.01 307.0 587.9 895.7 1,468.5 2,945.3 5,266.1 6,354.3 3,431.8 879.1 244.5 185.1 232.5 17,517.7 5,280.0 22,797.8

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ
พื นท่ีรับน ้ำ
(ตร.กม.)

ปริมำณน ้ำท่ำรำยเดือนเฉล่ีย (ล้ำน ลบ.ม.) ฤดูฝน
(พ.ค.-ต .ค.)

ฤดูแล้ง
(พ.ย. - เม.ย.)

ร้ำยปี

 
หมำยเหตุ : *ใช้ค่ำปริมำณน ำ้ท่ำในล้ำน ำ้ชีที่สะพำนมหำชนะชยั อ.มหำชนะชยั จ.ยโสธร (รหัสสถำนี E.20A) 
ที่มำ : บริษัทที่ปรึกษำ 
 
 4) ปริมาณตะกอน 
  ในกำรศึกษำด้ำนตะกอน จะท้ำกำรค้ำนวณปริมำณตะกอนที่ ไหลผ่ำนจุดพิจำรณำต่ำงๆ โดยจะใชวิธี
ประเมินจำกข้อมูลปริมำณตะกอนแขวนลอยจำกสถำนีวัดตำงๆ ในพื นที่ลุมน ้ำที่ศึกษำ โดยสำมำรถสรุปปริมำณตะกอน
ในพื นที่ลุ่มน ้ำมูลได้ดังนี  

ลุ่มน  า 
ช่วงพิสัยของพื นที่รับน  าฝน 

(ตร.กม.) 
ช่วงพิสัยปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ย 

(ตัน/ปี) (ตัน/ปี/ตร.กม.) 
มูล 276 – 107,345 3,433 – 1,054,690 1.20 – 221.05 

ที่มำ : บริษัทที่ปรึกษำ 
 

 
รูปที่ 3.1.2-1  แสดงขอบเขตพื นที่ลุ่มน  าสาขา (31ลุ่มน  าสาขา) ในพื นที่ลุ่มน  ามูล 
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ห้ว
ยก้

ำโ
พก

อุบลรำชธำนี

คล
อง

ดูด

แก่งตะนะแก่งตำดไฮ

เข่ือนปำกมูล

แม
่น ้ำ

โข
ง

เข่ือนสิรินธร

ฝำยยำงล้ำโดมน้อย

ล้ำ
โด

มน
้อย

ห้ว
ยก

ว้ำ
ง

ฝำยห้วยตุงลุง()กุดก๋วย

ฝำยห้วยตุงลุง(ดอนนำค้ำ)

ฝำยตุงลุง

แก่งสะพือ

เข่ือนล้ำโดมใหญ่

อ่ำงเก็บน ้ำห้วยชัน

ห้วยหลวงล้ำ
โด

มใ
หญ่

ห้ว
ยบ

อน

อ่ำงเก็บน ้ำ
ห้วยจันลำอ่ำงเก็บน ้ำ

ห้วยวังใหญ่

ปตร.ล้ำเซบก

ห้วยสะพือ

ฝำยห้วย
ตำเทียว

ล้ำ
เซ

บก

อ่ำงเก็บน ้ำ
หนองช้ำงใหญ่

+114 MSL
13.5 MCM

+108 MSL
225 MCM
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+112 MSL

1,966 MCM
+142 MSL

ปตร.ล้ำเซบำยล่ำง

13 MCM
+113 MSL
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อ่างฯ ล านางรอง

อ่างฯ ล าปะเทีย

ล้ำ
ทะ

แม
นช

ัย

ฝายบ้าน
หนองจานใต้
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ฝำยบ้ำนแข้
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-

ปตร.ล าสะแทด

ห้ว
ยเ

อก

ฝายบ้านสะแก

ห้ว
ยต

ะกั่
ว

ฝำยบ้ำน
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รูปที่ 3.1.2-2  แสดงผังน  าระบบล าน  าลุ่มน  ามูล 

 

 

รูปที่ 3.1.2-3  แผนที่แสดงการแบ่งกลุ่มลุ่มน  าในพื นที่ลุ่มน  ามูล 
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3.2 สภาพปัญหา สาเหตุในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

3.2.1 ด้านน  าอุปโภคบริโภค 

 ส้ำหรับน ้ำอุปโภคและบริโภค พิจำรณำ 2 ส่วนคือ ประปำบริกำรโดยกำรประปำภูมิภำคและประปำ
หมู่บ้ำน  ระบบประปำภูมิภำคจะให้บริกำรในพื นที่ชุมชนเมืองและเขตรอบเมือง ส่วนพื นที่ชนบทจะใช้ประปำหมู่บ้ำน 

 ปัญหำประปำภูมิภำค คือ ปัญหำน ้ำดิบไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ส่วนปัญหำประปำหมู่บ้ำนพบว่ำสำเหตุ
เนื่องจำกปัญหำภัยแล้ง ปริมำณน ้ำฝนตกน้อยมำกท้ำให้มีปริมำณน ้ำต้นทุนผิวดินน้อยตลอดจนปริมำณน ้ำที่เติมลงชั น
น ้ำใต้ดินมีน้อย ในส่วนของปริมำณน ้ำต้นทุนซึ่งเป็นน ้ำฝนและน ำ้ทำ่ในพื นที่ลุม่น ้ำมูล (บน กลำง ล่ำง) พบว่ำในพื นทีม่ลู
บนมีปริมำณฝนเฉลี่ย (30 ปี) น้อยกว่ำทั งค่ำเฉลี่ยของประเทศและพื นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพำะในพื นที่
ลุ่มน ้ำย่อยล้ำเชิงไกร ซึ่งเป็นต้นน ้ำฝั่งทิศตะวันตกและพื นที่ฝั่งซ้ำยของล้ำน ้ำมูล ในส่วนของมูลกลำงปริมำณน ้ำฝนมี
ค่ำเฉลี่ยเพิ่มขึ นใกล้เคียงกับค่ำเฉลี่ยแต่พื นที่ส่วนใหญ่ก็ยังมีฝนเฉลี่ยน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยของภูมิภำค ส่งผลให้ปริมำณ
น ้ำท่ำค่ำสัมประสิทธิ์กำรให้ปริมำณน ้ำท่ำ (Yield) ในพื นที่มูลตอนบนและมูลตอนกลำงโดยเฉพำะฝั่งซ้ำยของแม่น ้ำมูล
มีลักษณะของสันปันน ้ำที่ต่้ำและพื นที่ป่ำต้นน ้ำมีน้อยมำกท้ำให้ค่ำสัมประสิทธ์น ้ำท่ำมีค่ำน้อย ต่ำงจำกพื นที่ลุ่มน ้ำมูล
ล่ำงโดยเฉพำะฝั่งขวำซึ่งมีสภำพสันปันน ้ำเป็นภูเขำสูงและเป็นพื นที่ป่ำไม้ท้ำให้มีน ้ำซึมน ้ำซับมำกกว่ำประกอบกับควำม
ลำดชันของพื นที่ท้ำให้มีค่ำสัมประสิทธิ์ปริมำณน ้ำท่ำสูง โดยเฉพำะในพื นที่ลุ่มน ้ำมูลตอนบนและตอนกลำง ดังแสดง
ปริมำณน ้ำในปีน ้ำน้อย (2561) ทั งนี สภำพอุทกธรณีมีอัตรำกำรให้น ้ำ (yield) ส่วนมำกจะมีค่ำน้อยในพื นที่ต้นน ้ำของ
ลุ่มน ้ำมูล  

 ประปำหมู่บ้ำนมีควำมเสี่ยงสูงมำกที่จะขำดแคลนน ้ำต้นทุน กรณีที่ใช้น ้ำจำกสระ หนอง ขนำดเล็ก และ 
ล้ำน ้ำสำยรอง ทั งนี ในปัจจุบันจำกสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท้ำให้ในส่วนของเมืองขนำดใหญ่หลำยแห่ง
ก็ยังมีควำมเสี่ยงสูงขึ นในกำรคลำดแคลนน ้ำต้นทุนที่ใช้น ้ำจำกอ่ำงเก็บน ้ำขนำดกลำง ซึ่งแนวโน้มปัญหำด้ำนน ้ำเพื่อกำร
อุปโภคบริโภคเมื่อพิจำรณำในด้ำนปริมำณน ำ้ปญัหำขำดแคลนน ้ำดิบในอนำคตมีแนวโน้มที่จะมำกขึ น ซึ่งพื นที่ที่คำดว่ำ
จะมีควำมเสี่ยงขำดน ้ำดิบมำกขึ นได้แก่ พื นที่ลุ่มน ้ำมูลตอนบนและตอนกลำง ตำมล้ำดับ โดยสำเหตุและปัจจัยหลักมำ
จำกปริมำณฝนที่น้อยลงและกำรกระจำยตัวของน ้ำฝนในเชิงพื นที่ กำรพัฒนำแหล่งน ้ำ เก็บกักน ้ำมีขีดจ้ำกัด และเมื่อ
พิจำรณำในด้ำนคุณภำพน ้ำ แนวโน้มของปัญหำมีควำมเสี่ยงคุณภำพน ้ำเสื่อมโทรมมำกขึ น โดยสำเหตุและปัจจัยหลัก
มำจำกมีกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรเกษตรที่เพิ่มสูงขึ น ประชำกรเพิ่มมำกขึ น เป็นต้น )   

3.2.2 ด้านความม่ันคงของน  าภาคการผลิต 

 เช่นเดียวกับปัญหำในด้ำนอุปโภคบริโภคปัญหำส้ำคับคือปริมำณน ้ำต้นทุน จำกปริมำณน ้ำฝนที่ตกน้อยและ
ยังมีกรณีฝนทิ งช่วงเป็รระยะเวลำนำนโดยเฉพำะในพื นที่มูลตอนบนและมูลตอนกลำง  

 ด้ำนกำรผลิตพื นที่เกษตรในพื นที่ลุ่มน ้ำมูล จะเห็นได้ว่ำพื นที่ลุ่มน ้ำมูลส่วนใหญ่พึ่งพำกำรท้ำเกษตรเป็นหลัก 
โดยที่ผ่ำนมำมีกำรพัฒนำเป็นพื นที่ชลประทำนเพียง 2 ล้ำนไร่ (6 %) จึงยังเหลือพื นที่อีกกว่ำ 30 ล้ำนไร่ ที่ต้องพึ่งพำ
น ้ำฝนหรือที่เรียกว่ำพื นที่เกษตรน ้ำฝน จำกปริมำณน ้ำฝนในช่วงปีน ้ำน้อยเช่นปี 2561 พบว่ำพื นที่เกือบทั งหมดในลุ่ม
น ้ำมูลตอนบนและตอนกลำงมีปริมำณน ้ำฝนต่้ำกว่ำ 1,000 มม. นอกจำกนี ยังมีภำวะฝนทิ งช่วงระยะเวลำนำน 1 เดือน 
ซึ่งไม่เพียงพอกับกำรเพำะปลูกข้ำว ท้ำให้พื นที่มูลตอนบนและตอนกลำงมีควำมเสี่ยงขำดแคลนน ้ำสูงในพื นที่นำข้ำว
โดยเฉพำะในที่ดอน แต่ทั งนี จะไม่กระทบต่อพืชไร่บำงชนิดมำกนัก ส้ำหรับในพื นที่ตอนล่ำงมีปริมำณฝนเฉลี่ยมำกกว่ำ 
1,200 มม. เพียงพอเฉพำะข้ำวนำปีเท่ำนั น ในฤดูแล้งก็ยังขำดแคลนปริมำณน ้ำต้นทุนเช่นกันเนื่องจำกปริมำณฝนส่วน
ใหญ่ (85%) ตกในช่วงฤดูฝน 

 ด้ำนปริมำณควำมต้องกำรใช้น ้ำอ่ืนๆ ได้แก่ ด้ำนอุตสำหกรรมซึ่งเป็นน ้ำเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ พบว่ำ
พื นที่อุตสำหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในพื นที่มูลตอนบนซึ่งเป็นพื นที่ฝนแล้ง โดยฉพำะในพื นที่จังหวัดนครรำชสีมำ ในกรณีที่
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จะมีแผนขยำยเขตอุตสำหกรรมก็จะมีควำมเสี่ยงในกำรขำดแคลนน ้ำเพิ่มขึ น  ในพื นที่อ่ืนๆ จะเป็นอุตสำหกรรมขนำด
เล็ก อุตสำหกรรมเกษตรยังไม่มีกำรใช้น ้ำในปริมำณเยอะอย่ำงอุตสำหกรรมหนัก ด้ำนกำรท่องเที่ยวมีพื นที่ที่มีศักยภำพ
ในกำรท่องเที่ยวและมีผลต่อกำรใช้น ้ำ เช่น บุรีรัมย์ (ท่องเที่ยวเชิงกีฬำ) แต่ก็เป็นกำรท่องเที่ยวในแบบครั่งครำวที่มีกำร
แข่งขันระดับประเทศหรือระดับโลก ในส่วนพื นที่อ่ืนๆ เป็นลักษณะกำรท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมตำมเทศกำลต่ำงๆ ซึ่ง
ไม่มีผลต่อกำรใช้น ้ำมำกนัก   

 ปัจจัยหนึ่งในกำรพิจำรณำควำมมั่งคงด้ำนกำรผลิตคือด้ำนสภำพพื นที่โดยเฉพำะดิน ทั งปัญหำดินเค็มและ
พื นที่ที่เป็นดินตื่นไม่เหมำะต่อกำรท้ำกำรเกษตร กล่ำวคือ พื นที่เพำะปลูกอยู่บนพื นที่ดินเค็มหรือมีชั นหินเกลือรองรับ
อยู่ข้ำงใต้ จึงเกิดปัญหำทั งดินเค็มและน ้ำใต้ดินเค็มหรือพื นที่ดินตื น  

 แนวโน้มปริมำณน ้ำต้นทุนยังคงน้อยลงต่อเนื่อง ทั งปัจจัยปริมำณน ้ำฝนที่น้อยลงและปริมำณน ้ำส้ำรองไว้ใน
อ่ำงเก็บน ้ำเมื่อเกิดภำวะแห้งแล้งต่อเนื่อง บำงแหล่งน ้ำต้องใช้กำรเก็บกักน ้ำข้ำมปีถึงจะเต็ม กำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน ้ำ
ขนำดกลำงและขนำดใหญ่ในพื นที่เป็นไปได้น้อย เนื่องจำกข้อจ้ำกัดของสภำพภูมิประเทศรวมทั งปัจจัยทำงด้ำนสังคม
และสิ่งแวดล้อม ส่วนปัญหำดินเค็ม น ้ำใต้ดินเค็มจะมีแนวโน้มปัญหำมำกขึ นเนื่องจำกปัจจัยด้ำนปริมำณน ้ำที่น้อยลง 

3.2.3 ด้านน  าท่วมและอุทกภัย  

 จำกข้อมูลพื นที่น ้ำท่วมจำกข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมย้อนหลัง 16 ปี (2548-2563) พบว่ำปีที่พื นที่ลุ่มน ้ำมูล
ประสบปัญหำน ้ำท่วมมำกที่สุด ได้แก่ปี 2553 มีพื นที่น ้ำท่วม 3.76 ล้ำนไร่ รองลงมำคือปี 2560 และปี 2554 มีพื นที่
น ้ำท่วม 2.76 ล้ำนไร่ และ 2.42 ล้ำนไร่ ตำมล้ำดับ   

 ในส่วนของพื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมซ ้ำซำกดังแสดงใน รวบรวมสถิติในรอบ 10 ปี แสดงให้เห็นพื นที่เสี่ยงน ้ำ
ท่วมซ ้ำซำกไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี จะเป็นพื นที่รำบลุ่มใกล้กับล้ำน ้ำ -แม่น ้ำ กระจำยทั่วไปตำมล้ำน ้ำสำขำต่ำงๆ 
พื นที่เสี่ยงน ้ำท่วมซ ้ำซำก 4-7 ครั งในรอบ 10 ปี เป็นพื นที่ลุ่มติดกับล้ำน ้ำ-แม่น ้ำ และพื นที่เสี่ยงน ้ำท่วมซ ้ำซำก 8-10 
ครั งในรอบ 10 ปี เป็นพื นที่ลุ่มต่้ำติดแม่น ้ำสำยหลัก ทั งนี เมื่อพิจำรณำถึงมูลค่ำควำมเสียหำยเนื่องจำกเป็นพื นที่ที่เป็น
ชุมชน ตัวเมืองถึงแม้จะอยู่ในพื นที่เสี่ยงน ้ำท่วมไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี แต่ถ้ำเกิดในพื นที่เศรษฐกิจหรือพื นที่ชุมชน
จะท้ำให้เกิดควำมเสียหำยที่มีมูลค่ำมำก 

 ประเด็นสำเหตุที่ท้ำให้เกิดอุทกภัยในพื นที่ลุ่มน ้ำมูลนอกจำกปริมำณฝนและปริมำณน ้ำท่ำในล้ำน ้ำแล้วยังมี
สำเหตุที่เกิดจำกสิ่งปลูกสร้ำง ได้แก่ เส้นทำงคมนำคมขวำงทำงระบำยน ้ำ ระบบระบำยน ้ำ ไม่เพียงพอต่อปริมำณน ้ำ
หลำก นอกจำกนี ยังมีสำเหตุจำกกำรขยำยตัวชุมชน หรือก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงรุกล ้ำเข้ำไปในพื นที่ที่เคยใช้รองรับ
ปริมำณน ้ำหลำกให้ เม่ือพื นที่หน้ำตัดรับน ้ำมีพื นที่ลดลงท้ำให้ปริมำณน ้ำยกตัวสูงขึ นเข้ำท่วมพื นที่เศรษฐกิจ  

 โดยสรุปสำเหตุของปัญหำน ้ำท่วมลอุทกภัยมีดังนี  

 - มีสิ่งกีดขวำงทำงระบำยน ้ำ อำคำรสิ่งปลูกสร้ำง วัชพืช 

 - ควำมจุล้ำน ้ำลดลง ล้ำน ้ำ/คลองไม่ได้รับกำรขุดลอกเป็นเวลำนำน 

 - ขำดระบบป้องกันชุมชน 

 - ปริมำณฝนตกในพื นที่เดิมซ ้ำๆ (ต้ำบล หมู่บ้ำน) ท้ำให้มีปริมำณน ้ำหลำกจำกปริมำณฝนที่ตกจ้ำนวนมำกในพื นที่ 

 - ปัญหำบุกรุกทำงน ้ำ โดยเฉพำะพื นที่หน่วงน ้ำ มีสิ่งกีดขวำงทำงระบำยน ้ำท้ำให้เมื่อมีปริมำณฝนตกจ้ำนวน
มำกล้ำน ้ำทำงระบำยน ้ำไม่สำมำรถระบำยน ้ำได้ทัน ดังตัวอย่ำงที่เกิดน ้ำท่วมใหญ่ในพื นที่ลุ่มน ้ำตอนล่ำง (อุบลรำชธำนี) 
ในปี 2562 และในพื นที่มูลตอนบน (นครรำชสีมำ) ปลำยปี 2563 

 แนวโน้มของปัญหำสูงขึ นอันเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของชุมชน กำรก่อสร้ำงเส้นทำงคมนำคม และกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและลักษณะทำงกำยภำพของพื นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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3.2.4 ด้านการจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  าคุณภาพน  า 

 จำกข้อมูลจุดเก็บตัวอย่ำงคุณภำพน ้ำ พบว่ำล้ำน ้ำที่มีปัญหำคุณภำพน ้ำ ได้แก่ พื นที่ในต้ำแหน่งด้ำนท้ำย
ที่ตั งชุมชน อุตสำหกรรม และพื นที่ที่มีกำรใช้สำรเคมีท้ำกำรเกษตร จำกแผนที่พื นที่ที่พบปัญหำ ได้แก่ มูลตอนบนใน
พื นที่ต้นน ้ำล้ำตะคอง พื นที่ท้ำยจุดบรรจบล้ำตะคอง ล้ำพระเพลิง มูลตอนกลำง ได้แก่ แม่น ้ำมูลในช่วงรอยต่อจังหวัด
มหำสำรคำมและจังหวัดบุรีรัมย์ ส้ำหรับในพื นที่ต้นน ้ำสำขำที่อยู่ด้ำนท้ำยชุมชน ได้แก่ ล้ำน ้ำชีบริเวณตัวเมืองบุรีรัมย์ 
ห้วยส้ำรำญบริเวณตัวเมืองศรีสะเกษ  

 คุณภำพน ้ำผิวดินในล้ำตะคองเสื่อมโทรมโดยเฉพำะพื นที่ต้นน ้ำเขื่อนล้ำตะคองและบริเวณตัวเมือง
นครรำชสีมำ (ท้ำยจุดบรรจบล้ำตะคองกับล้ำพระเพลิง คุณภำพน ้ำผิวดินด้ำนท้ำยชุมชนหนำแน่นในลุ่มน ้ำย่อย ต่ำงๆ 
เช่น ลุ่มน ้ำล้ำมูลส่วนที่ 2 และล้ำน ้ำชี เป็นต้น 

 ในด้ำนพื นที่ชุ่มน ้ำเสื่อมสภำพ ได้แก่ บริเวณหลังพนังกันน ้ำ บริเวณฝำยหัวนำ และรำษีไศลมีน ้ำท่วมขังเปน็
เวลำนำน ในพื นที่มูลตอนกลำง 

 แนวโน้มของปัญหำ ด้ำนคุณภำพน ้ำเสียจะมำกขึ นเพรำะมีกำรขยำยตัวของชุมชน ประกอบกับปริมำณฝน 
และปริมำณน ้ำท่ำน้อยลงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ทั งปริมำณน ้ำผิวดินและน ้ำใต้ดินลดลงเพรำะมีกำร
พัฒนำใช้น ้ำมำกขึ นโดยเฉพำะในฤดูแล้ง 

3.2.5 ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

 สถำนภำพป่ำไม้ในภำพรวมของพื นที่จังหวัดในลุ่มน ้ำมูลมีเพียงร้อยละ 11.61 ของพื นที่รวม 10 จังหวัด  
(พ.ศ. 2560) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพื นที่ป่ำไม้ในปี พ.ศ. 2549 คือ ร้อยละ 11.02 ของพื นที่รวม 10 จังหวัด เห็นได้ว่ำมี
กำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ นเล็กน้อย เนื่องจำกนโยบำยกำรสนับสนุนกำรปลูกป่ำภำคเอกชน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพื นที่
ป่ำไม้ตำมกฎหมำยในพื นที่ลุ่มน ้ำมูล ครอบคลุมอุทยำนแห่งชำติและเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำ ร้อยละ 6.8 ป่ำสงวน
แห่งชำติ (โซน C) ร้อยละ 3.02 ป่ำสงวนแห่งชำติ (โซน E) ร้อยละ 17.68 ป่ำสงวนแห่งชำติ (โซน A) ร้อยละ 1.24 
รวมเป็นร้อยละ 28.74  

 เมื่อพิจำรณำสภำพพื นที่ป่ำไม้ (กรมป่ำไม้ ปี 2560 – 2561) ในพื นที่ลุ่มน ้ำมูล ประกอบด้วยป่ำดิบแล้ง   
ร้อยละ 6.7 ป่ำเต็งรัง ร้อยละ 1.5 ป่ำทุ่ง ร้อยละ 0.1 ป่ำบึงน ้ำจืด ร้อยละ 0.4 ป่ำเบญจพรรณ ร้อยละ 2.1 ป่ำไผ่     
ร้อยละ 0.03 สวนป่ำ ร้อยละ 0.02 สังคมพืชลำนหิน ร้อยละ 0.2 ป่ำที่ฟื้นฟูตำมธรรมชำติร้อยละ 0.6 รวมเป็นร้อยละ 
11.58 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลพื นที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำย (ร้อยละ 28.74) แสดงว่ำ พื นที่ป่ำไม้ลดลงร้อยละ 17.16 
(มำจำกร้อยละ 28.74-11.58) แต่จำกข้อมูลพื นที่ป่ำไม้ในอดีต (พ.ศ. 2543) ร้อยละ 24.23 ซึ่งจะเห็นว่ำแตกต่ำงกับที่
กล่ำวข้ำงต้นแตกต่ำงจำกสภำพป่ำไม้ตำมกฎหมำยร้อยละ 28.74 (พ.ศ. 2545) ทั งนี เนื่องจำกควำมยุ่งยำกซับซ้อนใน
กำรด้ำเนินกำรในอดีตท้ำให้มีกำรประกำศพื นที่อนุรักษ์ทับซ้อนกันหลำยแห่ง ดังนั นพื นที่บริเวณเดียวกันอำจมีหลำย
สถำนภำพ ซึ่งอำจจะเป็นทั งพื นที่ต้นน ้ำเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ และอุทยำนแห่งชำติในพื นที่หนึ่งๆ อย่ำงไรก็ตำมเมื่อ
เทียบกับป่ำไม้ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2560 - 2561) ร้อยละ 11.58 จึงลดลงร้อยละ 12.65 (มำจำกร้อยละ 24.23-11.58)  

 แนวโน้มปัญหำ พื นทีป่ำไม้มีแนวโน้มลดลงบ้ำงเนื่องจำกกำรฟื้นฟูสภำพป่ำต้องใช้เวลำ แต่ด้วยมำตรกำร
กำรปลุกป่เศรษฐกิจและป่ำชุมชนจะท้ำให้ป่ำไม้เพิ่มขึ นได้อย่ำงน้อยใกล้เคียงกับอดีตทีเคยมีป่ำไม้ 
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3.3 การบรหิารจัดการน  าทรัพยากรทีเ่กี่ยวข้องในปัจจุบัน และศักยภาพการพัฒนาในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

3.3.1 ปริมาณน  าต้นทุนและการพัฒนาชลประทาน 
 ภำพรวมลุ่มน ้ำมูลมีปริมำณน ้ำต้นทุนเฉลี่ย 18,000 ล้ำน ลบ.ม./ปี โดยที่ผ่ำนมำสำมำรถพัฒนำแหล่งเก็บ
กักน ้ำได้เพียง 5,350 ล้ำน ลบ.ม. (ร้อยละ 29) ในขณะที่มีควำมต้องกำรใช้น ้ำในปริมำณ 10,155 ล้ำน ลบ.ม. และ
จำกกำรประเมิน  มีปริมำณน ้ำส่วนเกินที่ระบำยลงแม่น ้ำโขงถึงปีละ 7,845 ล้ำน ลบ.ม. (ไม่รวมปริมำณน ้ำจำก
แม่น ้ำชี ส่วนใหญ่เป็นปริมำณน ้ำในช่วงฤดูฝน)  
 ในส่วนของปริมำณน ้ำต้นทุนหรือแหล่งกักเก็บน ้ำสำมำรถสรุปได้ดังนี  
 แหล่งกักเก็บน  า 
 ข้อมูลแหล่งกักเก็บน ้ำ ประกอบด้วย แหล่งน ้ำตำมธรรมชำติและแหล่งน ้ำที่ได้รับกำรพัฒนำ ได้แก่ อ่ำงเก็บน ้ำ
ขนำดใหญ่ ขนำดกลำง ขนำดเล็ก รวมถึงพื นที่หนองน ้ำต่ำงๆ ซึ่งเป็นแหล่งน ้ำต้นทุนในกำรเก็บกักน ้ำไว้ใช้ทั งในช่วงฤดู
ฝนและในช่วงฤดูแล้ง  
 1) อ่างเก็บน  าขนาดใหญ่ 
  โครงกำรอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่ ที่มีขนำดควำมจุมำกกว่ำ 100 ล้ำนลูกบำศก์เมตร จ้ำนวน 6 อ่ำงเก็บน ้ำ   
มีควำมจุที่ระดับเก็บกักรวม 2,927 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ควำมจุใช้งำน 2,055 ล้ำนลูกบำศก์เมตร รำยละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 2.3.2-1  
 2)  โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง 

  โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดกลำง หมำยถึง โครงกำรที่มีขนำดเล็กกว่ำโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำ
ขนำดใหญ่ มีปริมำตรเก็บกักน ้ำน้อยกว่ำ 100 ล้ำนลูกบำศก์เมตร มีพื นที่เก็บกักน ้ำน้อยกว่ำ 15 ตำรำงกิโลเมตร หรือมี
พื นที่ชลประทำนน้อยกว่ำ 80,000 ไร่ พื นที่ลุ่มน ้ำมูลมีโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดกลำง รวม 93 แห่ง ควำมจุอ่ำง
เก็บกัก รวมทั งสิ น 1,304.91 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

 3)  โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดเล็ก 

  แหล่งน ้ำขนำดเล็ก ได้แก่ อ่ำงเก็บน ้ำขนำดเล็กและอำคำรชลประทำนประเภทต่ำงๆ  ที่สร้ำงขึ นให้
สอดคล้องกับสภำพภูมิประเทศและปัญหำที่เกิดขึ นตำมควำมต้องกำรของรำษฎร เพื่อแก้ปัญหำหรือบรรเทำควำม
เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน ้ำส้ำหรับกำรอุปโภคบริโภค และกำรเกษตร ซึ่งเป็นควำมจ้ำเป็นขั นพื นฐำนของรำษฎรใน
ชนบทหรือพื นที่ที่ห่ำงไกล รวมทั งกำรแก้ไขบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกอุทกภัย ที่สร้ำงโดยหน่วยงำนต่ำงๆแล้วได้ถ่ำย
โอนไปให้หน่วยงำนส่วนท้องถิ่น รวมทั งหนองน ้ำสำธำรณะขนำดเล็กตำมธรรมชำติ 

ตารางที่ 2.3.2-1 ข้อมูลแหล่งน  าขนาดใหญ่ที่มีความจุมากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 
ล าดับ 

ท่ี 

 
อ่างเก็บน  า 

จังหวัด ลุ่มน  า 

 
ระดับ 

เก็บกักปกติ  
ม.(รทก.) 

 
พื นท่ีผิวน  า (ตร.

กม.) 

ความจุอ่างเก็บน  า  
(ล้านลูกบาศก์เมตร)  

ก่อสร้าง แล้ว
เสร็จ (พ.ศ.) 

 
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ ท่ีระดับ 

เก็บกักปกติ 
ใช้งานได้ 

1 สิรินธร อุบลรำชธำน ี แม่น ้ำมูล 142.2 288 1,966 1,135 2514 กฟผ. 

2 ล้ำตะคอง นครรำชสีมำ แม่น ้ำมูล 277.0 37 314 291 2512 ชป. 

3 ล้ำพระเพลิง นครรำชสีมำ แม่น ้ำมูล 263.0 13.1 110 109 2513 ชป. 

4 ล้ำนำงรอง บุรีรัมย์ แม่น ้ำมูล 240.0 12.75 121 118 2534 ชป. 

5 ล้ำแซะ นครรำชสีมำ แม่น ้ำมูล 227.0 29.5 275 268 2539 ชป. 

6 มูลบน นครรำชสีมำ แม่น ้ำมูล 221.0 12.75 141 134 2523 ชป. 

รวม 2,927 2,055   
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 พื นที่ลุ่มน ้ำมูล มีแหล่งเก็บกักน ้ำธรรมชำติประเภทหนองบึง จ้ำนวนทั งหมด 32,268 แห่ง ประกอบด้วย 
หนองน ้ำที่มีขนำด มำกว่ำ 300 ไร่ จ้ำนวน 161 แห่ง และหนองน ้ำที่มีขนำด เล็กกว่ำ 1 ไร่ จ้ำนวน 32,107 แห่ง 

 ในส่วนศักยภำพกำรพัฒนำเพิ่มน ้ำต้นทุน/พื นที่ชลประทำน ภำยในลุ่มน ้ำมูลมีแผนงำนที่เพิ่มน ้ำต้นทุน    
รวม 210.38 ล้ำนลูกบำศก์เมตร/พื นที่รับประโยชน์ 295,462 ไร่ (ข้อมูลโครงกำรที่มีศักยภำพในพื นที่เป้ำหมำย Area 
Based ในพื นที่ลุ่มน ้ำมูล-กำรจัดท้ำแผนแม่บทลุ่มน ้ำมูล 2562) 

3.3.2  การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลง 

  จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินมำตรำส่วน 1 : 25,000 ปี 2560 ของกรมพัฒนำที่ดิน น้ำมำซ้อนทับกับ
ขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้ำมูลพบว่ำ พื นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.20 เป็นพื นที่เกษตรกรรม (32.89 ล้ำนไร่) โดยมีพื นที่ป่ำไม้
เพียงร้อยละ 12.42 (5.55 ล้ำนไร่) พื นที่อยู่อำศัยร้อยละ 6.39 (2.83 ล้ำนไร่) พื นที่เกษตรกรรมมำกที่สุดคือ นำข้ำว มี
พื นที่อยู่ร้อยละ 51.36 (21.77 ล้ำนไร่) รองลงมำคือ มันส้ำปะหลัง ยำงพำรำและอ้อย ร้อยละ 9.36 (4.15 ล้ำนไร่) 4.88 
(2.16 ล้ำนไร่) และ 4.17 (1.85 ล้ำนไร่) ตำมล้ำดับ 

 และเมื่อน้ำข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2550 มำเปรียบเทียบพบว่ำกำรใช้ประโยชน์ที่ดินหลักที่มี กำร
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ นได้แก่ พื นที่เกษตรกรรม (+1.50%) พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (+0.60%) พื นที่น ้ำ       (+
0.46%) ส่วนที่ลดลงได้แก่ พื นที่ป่ำไม้ (-2.18 %) พื นที่เบ็ดเตล็ด (-0.37%) เมื่อพิจำรณำในส่วนของพื นที่เกษตร
กรรมกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ นมำกที่สุดคือ ยำงพำรำ เพิ่มขึ น 1.69 ล้ำนไร่ (+3.81%) รองลงมำมันส้ำปะหลัง 1.16 
ล้ำนไร่ (+2.61%) ส่วนกำรเปลี่ยนแปลงลดลงมำกที่สุดคือ นำข้ำว 2.15 ล้ำนไร่ (-4.48%) รองลงมำคือ พืชไร่ผสม 
1.00 ล้ำนไร่ (-2.30%) 

3.3.3 ศักยภาพของทรัพยากรในพื นที่ 
 1) ทรัพยากรดิน ความเหมาะสมของดิน 

  กลุ่มชุดดินที่เหมำะสมส้ำหรับปลูกข้ำว พบว่ำเป็นกลุ่มชุดดินในพื นที่ลุ่ม หรือเรียกว่ำกลุ่มดินนำโดย
ธรรมชำติถูกใช้ประโยชน์เพื่อกำรปลูกข้ำวโดยเฉพำะในช่วงฤดูฝนที่มีน ้ำท่วมขังพื นที่ จำกกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มชุดดินที่
มีควำมเหมำะสมส้ำหรับปลูกข้ำว (โดยไม่มีข้อจ้ำกัด) มีจ้ำนวน 4 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 4 5 และกลุ่ม      
ชุดดินที่ 7 

  กลุ่มชุดดินที่เหมำะสมส้ำหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น พบว่ำเป็นกลุ่มชุดดินในพื นที่ดอนหรือ
เรียกว่ำกลุ่มชุดกลุ่มดินไร่โดยธรรมชำติถูกใช้ประโยชน์เพื่อกำรปลูกพืชไร่ พืชผัก-พืชสวนครัว และไม้ผล-ไม้ยืนต้น จำก
กำรศึกษำพบว่ำกลุ่มชุดดินที่มีควำมเหมำะสมส้ำหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น (โดยไม่มีข้อจ้ำกัด) มีจ้ำนวน 7 
กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 28B 29B 31B 33 33B 38B และกลุ่มชุดดินที่ 55B 

   กล่ำวโดยสรุปสรปุในส่วนของพื นที่ที่มีดนิเหมำะสมต่อกำรปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ได้แก่ ข้ำว 
พืชไร่และไม้ผล-ไม้ยืนต้น สำมำรถสรุปได้ดังนี  

  - พื นที่เหมำะสมสำ้หรับปลูกข้ำว  ได้แก่ พื นที่ลุม่ต่้ำมลูบน พื นทีส่่วนใหญ่มูลกลำง พื นที่ริมลำ้น ้ำเซบำย 

  - พื นที่เหมำะสมส้ำหรับปลูกพืชไร่  (พื นที่ดอนมูลบน / พื นที่ดอนล้ำโดมใหญ่ มูลลำ่ง) 

  - พื นที่เหมำะสมส้ำหรับปลูกไม้ยนืต้น  (พื นที่ริมขอบปำ่ มูลกลำง / มูลล่ำง) 

 2) ทรัพยากรน  าใต้ดิน น  าบาดาล 

  ทรัพยำกรน ้ำใต้ดินหรือน ้ำบำดำลในพื นที่ลุ่มน ้ำมูลพิจำรณำ 2 ส่วนด้วยกัน กล่ำวคือ ด้ำนปริมำณน ้ำ
และด้ำนคุณภำพน ้ำ จำกกำรซ้อนทับแผนที่น ้ำบำดำลมำตรำส่วน 1:50,000 ของกรมทรัพยำกรน ้ำบำดำล ปีพ.ศ. 
2560 กับขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้ำมูล สรุปได้ดังนี  
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  (1) ด้านปริมาณน  า จำกแผนที่ศักยภำพปริมำณน ้ำบำดำล พบว่ำ 

   ลุ่มน  ามูลตอนบน มีปริมำณน ้ำบำดำลจำกกำรพัฒนำจำกบ่อบำดำล ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 2-10 
ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีบำงบริเวณที่ให้ปริมำณสูงมำกกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง ได้แก่ บริเวณพื นที่ลุ่ม
ปลำยน ้ำล้ำตะคองและล้ำน ้ำมูลตอนบน (ทิศใต้ของตัวจังหวัดนครรำชสีมำ)  

   ลุ่มน  ามูลตอนกลาง มีปริมำณน ้ำบำดำลจำกกำรพัฒนำจำกบ่อบำดำล อยู่ในช่วง 2-10    
ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีปริมำณสูงในบำงพื นที่ ได้แก่ ฝั่งซ้ำยล้ำน ้ำมูลในพื นที่ลุ่มน ้ำล้ำเตำ (กลำงน ้ำ) และพื นที่
ล้ำเสียวใหญ่ (ต้นน ้ำ-กลำงน ้ำ ของ จังหวัดร้อยเอ็ด) 

   ลุ่มน  ามูลตอนล่าง มีปริมำณน ้ำบำดำลจำกกำรพัฒนำจำกบ่อบำดำลสูงกว่ำ 2 พื นที่ข้ำงต้น อยู่
ในช่วง 2-10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีหลำยพื นที่มีปริมำณน ้ำสูงกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพำะ
บริเวณจุดบรรจบล้ำน ้ำชี 

  (2) ด้านคุณภาพน  าบาดาล  

   กล่ำวโดยสรุปด้ำนคุณภำพน ้ำบำดำลตำมกลุ่มพื นที่ได้ดังนี   

   ลุ่มน  ามูลตอนบน คุณภำพน ้ำบำดำลส่วนใหญ่ดี ที่พบไม่ดีได้แก่ในบริเวณที่มีชั นเกลือหินรองรับ 
เช่น ฝั่งซ้ำยแม่น ้ำมูลในลุ่มน ้ำล้ำเชิงไกร (อ้ำเภอด่ำนขุนทด อ้ำเภอพระทองค้ำ) เป็นต้น 

   ลุ่มน  ามูลตอนกลาง คุณภำพน ้ำบำดำลส่วนใหญ่ดี ที่พบไม่ดีได้แก่ในบริเวณที่มีชั นเกลือหิน
รองรับ เช่น ฝั่งซ้ำยของล้ำน ้ำมูลในลุ่มน ้ำล้ำน ้ำเสียวน้อย เสียวใหญ่ ล้ำเตำ เป็นต้น 

   ลุ่มน  ามูลตอนล่าง คุณภำพน ้ำบำดำลส่วนใหญ่ดีที่ พบไม่ดีในบริเวณที่มีชั นเกลือหินรองรับ เช่น 
ลุ่มน ้ำมูลส่วนที่ 3 เป็นต้น 

 3) ทรัพยากรป่าไม้และพื นที่ชุ่มน  า 

  พื นที่ชุ่มน ้ำ (Wet Lend) จำกข้อมูลของส้ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม พื นที่ชุ่มน ้ำในพื นที่ศึกษำลุ่มน ้ำมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) พื นที่ชุ่มน ้ำที่มีควำมส้ำคัญระดับนำนำชำติมีจ้ำนวน 6 แห่ง พื นที่รวม 23,753 ไร่ 

(2) พื นที่ชุ่มน ้ำที่มีควำมส้ำคัญระดับชำติมีจ้ำนวน 7 แห่ง พื นที่รวม 343,711 ไร่  

 พื นที่ป่ำไม้ในภำพรวมของแต่ละจังหวัดในลุ่มแม่น ้ำมูลนั น ส่วนใหญ่มีกำรลดลง หำกแต่มีบำงจังหวัดที่มีเนื อ
ที่ป่ำไม้เพิ่มขึ นจำกกำรสนับสนุนกำรปลูกป่ำภำคเอกชน โดยรำยละเอียดของทรัพยำกรป่ำไม้ในลุ่มน ้ำ มูล กล่ำวโดย
สรุปได้ดังนี  

 สภำพพื นที่ป่ำไม้ (กรมป่ำไม้ ปี 2560 – 2561) ในพื นที่ลุ่มน ้ำมูล ประกอบด้วยป่ำดิบแล้งร้อยละ 6.7  
ป่ำเต็งรัง ร้อยละ 1.5 ป่ำทุ่ง ร้อยละ 0.1 ป่ำบึงน้ำจืด ร้อยละ 0.4 ป่ำเบญจพรรณ ร้อยละ 2.1 ป่ำไผ่ร้อยละ 0.03 สวน
ป่ำ ร้อยละ 0.02 สังคมพืชลำนหิน ร้อยละ 0.2 ป่ำที่ฟื้นฟูตำมธรรมชำติร้อยละ 0.6 รวมเป็นร้อยละ 11.58  

 จำกข้อมูลพื นที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำยในพื นที่ลุ่มน ้ำมูล ประกอบไปด้วยพื นที่อุทยำนแห่งชำติและเขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำ ร้อยละ 6.8 โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื นที่มูลตอนบนฝั่งขวำล้ำน ้ำมูล ป่ำสงวนแห่งชำติ (โซน C) ร้อยละ 
3.02 พบในพื นที่ต้นน ้ำมูลตอนบน (ล้ำตะคอง ล้ำพระเพลิง) ป่ำสงวนแห่งชำติ (โซน E) ร้อยละ 17.68 ป่ำสงวน
แห่งชำติ (โซน A) ร้อยละ 1.24 รวมเป็นร้อยละ 28.74  

3.3.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในอนาคต 

 กำรวำงแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำที่ศึกษำในอนำคต จ้ำเป็นต้องค้ำนึงถึงปัญหำหรือ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณทำงอุตุอุทกวิทยำในอนำคต ซึ่ง
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จะช่วยให้สำมำรถน้ำมำใช้เป็นปัจจัยประกอบกำรพิจำรณำ และตัดสินใจวำงแนวทำงในกำรวำงแผน  หรือปฏิบัติกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ได้อย่ำงเหมำะสมยิ่งขึ น ดังนั น กำรศึกษำด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศใน
อนำคตจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลกระทบ (impact) จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคตต่อปริมำณ
ทำงอุตุอุทกวิทยำ ซึ่งได้ด้ำเนินกำรโดยทบทวนกำรศึกษำต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นกำรศึกษำทบทวนกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศส้ำหรับกำรศึกษำนี  ประกอบด้วยกำรทบทวนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก กำร
ทบทวนแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ปริมำณฝน และปริมำณน ้ำท่ำในพื นที่ศึกษำ จำกนั น ได้ท้ำกำรวิเครำะห์ 
และประเมินผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคตต่อปริมำณทำงอุตุอุทกวิทยำที่จะส่งผลกระทบ
ต่อโครงกำรพัฒนำทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ศึกษำ 

3.3.5 ความต้องการใช้น  าในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

 กำรศึกษำควำมต้องกำรใช้น ้ำพิจำรณำและท้ำกำรประเมินเป็นรำยลุ่มน ้ำย่อยในลุ่มแม่น ้ำมูลจ้ำนวน 31 ลุ่ม
น ้ำย่อย ในขณะที่กำรประเมินควำมต้องกำรใช้น ้ำส้ำหรับกิจกรรมต่ำงๆ จะแบ่งออกเป็น 4 ประเภท  ได้แก่ ควำม
ต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและกำรท่องเที่ยว ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรเกษตร ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำร
อุตสำหกรรม และควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรรักษำระบบนิเวศท้ำยน ้ำ ในพื นที่ลุ่มน ้ำมูลมีควำมต้องกำรใช้น ้ำรวม    
ทุกกิจกรรมเท่ำกับ 10,155 ล้ำนลูกบำศก์เมตร โดยแบ่งเป็นพื นที่ลุ่มน ้ำมูลตอนบน 4,893 ล้ำนลูกบำศก์เมตร          
มูลตอนกลำง 2,512 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และมูลตอนล่ำง 2,750 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

4. การพัฒนาของลุ่มน  ามูล 

4.1   โครงสรา้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 

4.1.1  ด้านเศรษฐศาสตร์ 

 1) ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมในพื นที่ลุ่มน ้ำมูล โดยใช้ข้อมูลปีพ.ศ. 2558 สำมำรถสรุปผลิตภัณ์มวลรวมภำค และ
จังหวัด ได้ดังต่อไปนี  

ภาค/จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และ

จังหวัด (ล้านบาท) 
ประชากร 

(1,000 คน) 
ผลิตภัณฑ์มวลรวม 

จังหวัดต่อคน (บาท) 

การเรียงล าดับผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อคน 

ภาค ประเทศ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1]  1,327,918   18,728       70,906    
ขอนแกน่ 187,271  1,740  107,607    1   30 
นครรำชสีมำ 264,964  2,500  106,000    2   33 
อุบลรำชธำน ี 112,621  1,720  65,489    7   57 
บุรีรัมย์ 73,471  1,255  58,554  10   65 
มหำสำรคำม 47,355  830  57,069  12   67 
สุรินทร ์ 62,498  1,113  56,159  13   69 
ศรีสะเกษ 58,407  1,040  56,137  14   70 
ร้อยเอ็ด 60,150  1,074  55,982  15   71 
อ้ำนำจเจริญ 14,284  279  51,221  17   74 
ยโสธร 22,870  483  47,333  19   76 

หมำยเหตุ :  [1]  จ้ำนวนมำจำกผลรวมของ 20 จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนอื  
                     จังหวัดทีน่้ำเสนอในตำรำงเป็นจังหวัดที่พิจำรณำในลุ่มน ้ำมูล 
 

 2) วิสาหกิจชุมชน 
  จำกระบบสำรสนเทศวิสำหกิจ กองส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน กรมส่งเสริมกำรเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประเภทกิจกำรวิสำหกจิชุมชน กลุ่มผลิตและบริกำร 10 จังหวัดลุ่มน ้ำมูล ปีงบประมำณ 2561 มีจ้ำนวนรวมทั งสิ น 
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40,662 แห่ง โดยจังหวัดที่มีวิสำหกิจชุมชนมำกที่สุดคือจังหวัดร้อยเอ็ด 6,074 แห่ง จังหวัดอุบลรำชธำนี 5,203 แห่ง    
จังหวัดศรีสะเกษ 5,076 แห่ง จังหวัดบุรีรัมย์ 4,410 แห่ง จังหวัดขอนแก่น 4,300 แห่ง จังหวัดมหำสำรคำม 4,061 แห่ง 
จังหวัดอ้ำนำจเจริญ 3,405 แห่ง จังหวัดสุรินทร์ 3,347 แห่ง จังหวัดนครรำชสีมำ 2,976 แห่ง และจังหวัดยโสธร 1,810 แห่ง 
ตำมล้ำดับ  

4.1.2 ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
 1)  ข้อมูลจ านวนครัวเรือน  

  จำกกำรศึกษำของโครงกำรพบว่ำจ้ำนวนต้ำบลในแต่ละลุ่มน ้ำมีจ้ำนวนครัวเรือนดังนี  พื นที่ลุ่มน ้ำมูล
ตอนบนมี 631 ต้ำบล มีจ้ำนวนครัวเรือน 2,181,388 ครัวเรือน ลุ่มน ้ำมูลตอนกลำง 645 ต้ำบล มีจ้ำนวนครัวเรือน 
1,534,182 ครัวเรือน ลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง 753 ต้ำบล มีจ้ำนวนครัวเรือน 1,864,440 ครัวเรือน ดังแสดงรำยละเอียด
ดังต่อไปนี  

ลุ่มน  า จ านวนต าบล 
ครัวเรือน 

จ านวน ร้อยละ 
มูลตอนบน 631 2,181,388 39.09% 
มูลตอนกลาง 645 1,534,182 27.49% 
มูลตอนล่าง 753 1,864,440 33.41% 
มูลทั งหมด 2,029 5,580,010 100.00% 

 

 2) ข้อมูลจ านวนประชากร  
  จำกข้อมูลประชำกรในกำรศึกษำ พบว่ำ ภำพรวมพื นที่ลุ่มน ้ำมูลทั ง 3 ลุ่มน ้ำย่อย โดยพื นที่ลุ่มน ้ำมูล
ตอนล่ำงมีจ้ำนวนประชำกรมำกที่สุด คิดเป็น 34.98% ของประชำกรในลุ่มน ้ำมูลทั งหมด รองลงมำคือลุ่มน ้ำมูล
ตอนกลำง คิดเป็น 33.18% และลุ่มน ้ำมูลตอนบน คิดเป็น 31.84% มีจ้ำนวนเมื่อพิจำรณำประชำกรในพื นที่ในเขต/
นอกเขตเทศบำล ในพื นที่ลุ่มน ้ำมูล พบว่ำประชำกรนอกเขตเทศบำล มีจ้ำนวนมำกกว่ำประชำกรในเขตเทศบำล ดัง
แสดงรำยละเอียดดังต่อไปนี  
 

ลุ่มน  า  
 รวม   ประชากรในเขตเทศบาล   ประชากรนอกเขตเทศบาล  

 จ านวน   ร้อยละ   จ านวน   ร้อยละ   จ านวน   ร้อยละ  
 ลุ่มน ้ำมูลตอนบน     3,245,051  31.84%     802,838  7.88%  2,442,213  23.96% 
 ลุ่มน ้ำมูลตอนกลำง     3,381,545  33.18%     376,580  3.69%  3,004,965  29.48% 
 ลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง     3,565,256  34.98%     582,981  5.72%  2,982,275  29.26% 
 ลุ่มน ้ำมูลทั งหมด   10,191,852  100.00%  1,762,399  17.29%  8,429,453  82.71% 

 

 3)  ข้อมูลเฉลี่ยของรายได้ ค่าใช้จ่ายและดัชนีความรุนแรงของความยากจน ในลุ่มน  ามูล 
  จำกข้อมูลส้ำนักงำนสถิติแห่งชำติ และกรมพัฒนำชุมชน พบว่ำ ภำพรวมพื นที่ลุ่มน ้ำมูลทั ง 3  
ลุ่มน ้ำย่อย รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน มำกที่สุดได้แก่ พื นที่ลุ่มน ้ำมูลตอนบน 6,400.41 บำทต่อคนต่อเดือน รองลงมำ
ลุ่มน ้ำมูลตอนกลำง 5,546.79 บำทต่อคนต่อเดือน และลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง 5,205.67 บำทต่อคนต่อเดือน ตำมล้ำดับ 
และค่ำใช้จ่ำยต่อคนต่อแสดงรำยละเอียดดังดังต่อไปนี  

รายการข้อมูล ลุ่มน  ามูลตอนบน ลุ่มน  ามูลตอนกลาง ลุ่มน  ามูลตอนล่าง 
รำยได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน (บำท) 6,400.41 5,546.79 5,205.67 
ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยตอ่คนต่อเดือน (บำท) 4,490.56 4,366.76 4,202.46 
ดัชนีควำมรุนแรงของควำมยำกจน 0.64 0.58 0.39 
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4.2 การท่องเที่ยว 
 จำกข้อมูลสถิติกำรท่องเที่ยวและกีฬำ ของส้ำนักงำนสถิติ แห่งชำติเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ท่องเที่ยว
ภำยในประเทศ 10 จังหวัดลุ่มน ้ำมูล พ.ศ. 2556 – 2560 พบว่ำภำพรวมของนักท่องเที่ยวทั งชำวไทยและชำว
ต่ำงประเทศ ที่เข้ำมำท่องเที่ยวในพื นที่ 10 จังหวัดดังกล่ำว มีจ้ำนวนนักท่องเที่ยวมำกที่สุดได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ 
(9,314,196 คน) รองลงมำคือจังหวัดขอนแก่น (5,060,143 คน) และจังหวัดอุบลรำชธำนี (3,125,937 คน) ตำมล้ำดับ 
ส่วนรำยได้จำกกำรท่องเที่ยวมำกที่สุดได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ (21,749.72 ล้ำนบำท) รองลงมำคือจังหวัดขอนแก่น 
(15,608.33 ล้ำนบำท) และจังหวัดอุบลรำชธำนี (7,375.12 ล้ำนบำท) ตำมล้ำดับ 

4.3 การพัฒนาอตุสาหกรรม  
 1)  จังหวัดนครรำชสีมำ     

  จังหวัดนครรำชสีมำมีเขตอุตสำหกรรม มีโรงงำนภำคอุตสำหกรรมเกษตรขนำดใหญ่รองรับ ผลผลิต
เกษตรได้อย่ำงเพียงพอ เช่น โรงงำนอุตสำหกรรมแป้งมันส้ำปะหลัง โรงสีข้ำวส่งออก โรงงำนอุตสำหกรรมน ้ำตำล  
โรงงำนอุตสำหกรรมอำหำรสัตว์ และโรงงำนอุตสำหกรรมเอทำนอล (จำกมันส้ำปะหลัง) ฯลฯ และยังเป็นศูนย์กลำง
กำรคมนำคมกระจำยสินค้ำเกษตรไปสู่ภำคอุตสำหกรรมกำรผลิตอื่นได้สะดวก 

  ส้ำหรับเขตอุตสำหกรรมสุรนำรี จังหวัดนครรำชสีมำ มีมูลค่ำภำคอุตสำหกรรม สูงกว่ำภำคอุตสำหกรรม
ทั่วประเทศ อุตสำหกรรมส้ำคัญ คือ อุตสำหกรรมเกษตร (มีโรงงำน 385 แห่ง) อุตสำหกรรมอโลหะ Hardware/
เครื่องไฟฟ้ำ/วิทยุ/โทรทัศน์และผลิตภัณฑ์จำกยำง (มีโรงงำน 284 แห่ง) อุตสำหกรรมที่มีเงินลงทุนสูงสุด คือ 
อุตสำหกรรมอำหำรเครื่องดื่ม อุตสำหกรรมเกษตร จึงมีโอกำสเป็น “ศูนย์กลำงกำรแปรรูปอุตสำหกรรมอำหำร และ
อโลหะในอำเซียน”  

  นอกจำกนี ด้ำนกำรวำงผังทีต่ั งและกำรจัดพื นที่ในพื นที่เป้ำหมำยเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ นั น พบว่ำ
ในแผนปฏิบัติกำรตำมแผนแม่บทเมืองอุตสำหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครรำชสีมำก้ำหนดในเรื่องกำรออกแบบ
สำธำรณูปโภคให้มีกำรน้ำแนวคิดเชิงนิเวศมำใช้ในพื นที่  

  ปัจจัยที่ส้ำคัญอีกประกำรหนึ่งที่ส่งเสริมให้จังหวัดนครรำชสีมำมีศักยภำพในกำรเป็นเมืองที่มีศักยภำพ
ด้ำนอุตสำหกรรมของพื นที่ ลุ่มน ้ ำมูล คือ โอกำสในกำรเข้ำเป็นส่วนหนึ่ งของห่วงโซ่ อุปทำนกำรผลิตของ
ประเทศ เนื่องจำกนครรำชสีมำตั งอยู่ไม่ไกลจำกพื นที่อุตสำหกรรมหลักของประเทศ คือ เขตพัฒนำพิเศษภำค
ตะวันออก (EEC)  

 2) จังหวัดอุบลรำชธำนี 

  จำกกำรประชุมคณะรัฐมนตรีอย่ำงเป็นทำงกำรนอกสถำนที่ จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยหำรือร่วมกับ
หัวหน้ำส่วนรำชกำรและภำคเอกชนในพื นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่ำง 2 หรืออีสำนใต้ (จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ยโสธร ศรีสะเกษ และอ้ำนำจเจริญ) หนึ่งในโครงกำรส้ำคัญที่ภำคเอกชนเสนอให้ภำครัฐข่วยผลักดันเป็นโครงกำรจัดตั ง
นิคมอุตสำหกรรม ในพื นที่ ต้ำบลนำกระแซง และต้ำบลทุ่งเทิง อ้ำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลรำชธำนี ขนำดพื นที่ 2,300 
ไร่ เพื่อสร้ำงฐำนกำรผลิตเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้ำน กัมพูชำ ลำว พม่ำ และเวียดนำม (CLMV) และเป็นศูนย์กลำง
กำรขนส่งสินค้ำในระดับนำนำชำติ มีโครงกำรรถไฟทำงคู่และท่ำอำกำศยำนอุบลรำชธำนีที่สำมำรถเชื่อมโยงกำรค้ำใน 
4 ประเทศ ได้แก่ ลำว กัมพูชำ เวียดนำม และจีน 

  กำรจัดตั งนิคมอุตสำหกรรมอุบลรำชธำนีขึ นนอกจำกจะเป็นกำรยกระดับ จังหวัดอุบลรำชธำนี ให้เป็น
ศูนย์กลำง ลงทุนด้ำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องข้ำงต้นแล้ว นิคมฯ แห่งนี ยังมีบทบำทในฐำนะเป็นศูนย์กลำงของ
ระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย ที่พรั่งพร้อมไปด้วยพื นที่เชิงพำณิชย์และแหล่งรวบรวมนวัตกรรมใหม่ๆ จำกผู้ประกอบ
ธุรกิจขนำดกลำงและขนำดย่อมอีกด้วย 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 21 - 

 3)  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั งภำครัฐและเอกชนในพื นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 1 ได้แก่ 
จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ นครรำชสีมำ และชัยภูมิ ร่วมกันหำรือถึงแนวคิด “กำรสร้ำงรำยได้ ขยำยโอกำส เสริม
เศรษฐกิจฐำนรำก” 

  โดยสภำอุตสำหกรรมจังหวัดสุรินทร์ มีข้อเสนอ 3 ข้อ คือ โครงกำรจัดตั งนิคมอุตสำหกรรม
อุปกรณ์ประดับยนต์ (Motor Sport) ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพรำะมีสนำมแข่งรถมำตรฐำนระดับโลก และมีกำรน้ำ
รถเข้ำมำแข่งในพื นที่จ้ำนวนมำก ประกอบกับเอสเอ็มอีไทยมีควำมสำมำรถผลิตอุปกรณ์ประดับยนต์ส่ง ออกไป
ยังต่ำงประเทศหลำยประเทศ มีมูลค่ำกำรผลิตกว่ำ 50,000 ล้ำนบำท ประกอบกับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศ
ซีแอลเอ็มวี (กัมพูชำ ลำว เมียนมำ และเวียดนำม) มีกำรขยำยตัวด้ำนยำนยนต์ ท้ำให้อุปกรณ์ตกแต่งยำนยนต์
ของไทยทั งรถยนต์และจักรยำนยนต์ เติบโตขึ นตำมไปด้วย  

  บุรีรัมย์ มองเห็นถึงโอกำสในกำรจัดตั งนิคมอุตสำหกรรมประดับตกแต่งยำนยนต์ใน ลักษณะ
นิคมอุตสำหกรรมร่วมด้ำเนินกำร ที่กระทรวงฯ พร้อมจะผลักดันต่อหำกมีนักลงทุน และมีพื นที่นิคมฯแล้ว  และ
เห็นว่ำบุรีรัมย์ มีตลำดที่ใหญ่พอ ส่วนจะมุ่งเน้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใด ต้องมีกำรส้ำรวจควำมเป็นไปได้อี กครั ง
หนึ่ง 

4.4 การพัฒนาการเกษตร 
 กำรพัฒนำกำรเกษตรตำมศักยภำพพื นทีลุ่่มน ำ้มูลแสดงดังตารางที่ 4.4-1 ถึงตารางที่ 4.4-3 
ตารางที่ 4.4-1  การพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน 

สถานที่ สถานภาพการเกษตรปัจจบุัน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1.  ลุ่มน  ามูลตอนบน  
1.1  พื นที่สูงบริเวณต้นน ้ำล้ำพระ

เพลิง และต้นน ้ำล้ำตะคอง 
พื นที่อ้ำเภอวังน ้ำเขียว และ
อ้ำเภอปำกช่อง 

- ภูมิประเทศเป็นที่สูงประมำณ 300-500 เมตร 
เหนือระดับทะเลปำนกลำง พืชที่ปลูกมำก 
ได้แก่ มันส้ำปะหลัง ข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ และ
อ้อยโรงงำน กลุ่มชุดดินส่วนใหญ่เป็นดินที่ดอน 
กลุ่มชุดดินที่ 29 ซึ่งเป็นดินเหนียวปนทรำยแป้ง 
ระบำยน ้ำดี ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินปำน
กลำงถึงต่้ำ เหมำะสมส้ำหรับกำรปลูกพืชไร่    
ไม้ผล ไม้ยืนต้น และกลุ่มชุดดินที่ 46 47 และ 
48 ซ่ึงเป็นดินที่มีหน้ำดินตื น เนื อดินเป็นดินร่วน 
ร่วนปนทรำยแป้ง มีหินมนขนำดเล็กปะปน เป็น
ลูกคลื่นลอนลำด ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินต่้ำ
ถึงปำนกลำง เหมำะสมกับกำรปลูกพืชไร่       
ไม้ยืนต้น ปริมำณน ้ำฝนเฉลี่ย 1,000–1,050 
มิลลิเมตร/ปี 

1. เพิ่มผลิตภำพกำรผลิตพืชเดิม โดยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย
มันส้ำปะหลัง จำก 3.50 ตัน/ไร่ เป็น 4 ตัน/ไร่ ข้ำวโพด
เลี ยงสัตว์ จำก 760 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 850 กิโลกรัม/ไร่ 

2. ปรับปรุงเทคโนโลยีกำรผลิตมันส้ำปะหลัง โดยเพิ่ม
กำรไถระเบิดดินดำน กำรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และกำรให้
น ้ำในระบบน ้ำหยด 

3. ในพื นที่ซ่ึงมีแหล่งน ้ำเพียงพอให้เปลี่ยนไปปลูกไม้ผล 
เช่น มะม่วง ทุเรียน น้อยหน่ำ อะโวกำโด มะขำม
เปรี ยวยักษ์  (มะขำมฝักใหญ่) และพืชไร่-ผัก เช่น 
ฟักทอง ผักต่ำง ๆ 

4. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ป่ำมูลค่ำสูงในพื นที่ดินตื น เช่น 
พยุ ง พะยอม  ยำงนำ ประดู่  มะ ค่ ำโมง และ
ตะเคียนทอง โดยผสมผสำนระหว่ำงไม้ที่ตัดโค่นได้
ภำยใน 3 ปี 10 ปี และ 15 ปี 

1.2 พื นที่ ป ลูกมั นส้ ำปะหลั ง 
บริ เวณลุ่มน ้ ำล้ำแซะ ล้ ำ   
จักรำช และล้ำปลำยมำศ 
บริเวณอ้ำเภอครบุรี เสิงสำง 
หนองบุญมำก โนนสุวรรณ 
ปะค้ำ และโนนดินแดง 

- ภูมิประเทศเป็นที่สูง ประมำณ 240 -260 เมตร 
เหนือระดับทะเลปำนกลำง เป็นพื นที่ปลูก     
มันส้ำปะหลังจ้ำนวนมำก กลุ่มชุดดินส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มชุดดินที่ 29 ซ่ึงเป็นดินเหนียวปนทรำย
แป้ง กำรระบำยน ้ำดี ควำมอุดมสมบูรณ์ของดิน
ต่้ำถึงปำนกลำง เหมำะกับกำรปลูกพืชไร่ ไม้ผล 
ไม้ยืนต้น และกลุ่มชุดดินที่ 40 เป็นดินร่วนปน
ทรำย กำรระบำยน ้ำดี ควำมอุดมสมบูรณ์ของ
ดินต่้ำ เหมำะกับกำรปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้
ยื น ต้ น  ป ริม ำณ ฝน เฉลี่ ย  1 ,000 –1 ,150 
มิลลิเมตร/ปี 

1. ปัจจุบัน ผลผลิตเฉลี่ยมันส้ำปะหลัง ประมำณ 4,330 
กิโลกรัม/ไร่ ดังนั นควรเพิ่มกำรแปรรูปผลผลิตเป็น
มันเส้นเพื่อเพิ่มมูลค่ำ และผลิตเพื่อส่งโรงงำนผลิตเอ
ทำนอลในจังหวัดนครรำชสีมำ 

2. เพิ่มผลิตภำพกำรผลิต โดยกำรไถระเบิดดินดำนและ
จัดท้ำระบบกำรให้น ้ำแบบน ้ำหยด และกำรปรับปรุง
ดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

3. ในพื นที่ซ่ึงสำมำรถจัดหำแหล่งน ้ำได้ ให้เปลี่ยนไป
ปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน มะม่วง มะขำมเปรี ยวยักษ์ 
มะขำมเทศ เพรำะมีปลูกทุ เรียนแล้วบำงส่วนที่ 
อ้ำเภอเสิงสำง และหนองบุญมำก ซ่ึงได้ผลดี 
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ตารางที่ 4.4-1  การพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน (ต่อ) 

สถานที่ สถานภาพการเกษตรปัจจบุัน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1.3 กลุ่มพื นที่แห้งแล้ง ปริมำณ

น ้ ำฝน เฉลี่ย  700–1 ,000 
มิลลิเมตร/ปี ได้แก่ ลุ่มน ้ำ
ตะคอ ง และล้ ำเชี ยงไกร 
อ้ำเภอ   สี คิ ว ด่ำนขุนทด 
เทพำรักษ์ และพระทองค้ำ 

- ภูมิประเทศเป็นที่ลำดเชิงเขำมีควำมสูง 160-
300 เมตร เหนือระดับทะเลปำนกลำง เป็น
พื นที่ต้นน ้ำของล้ำเชิงไกร พืชที่ปลูกมำก  ได้แก่ 
มันส้ำปะหลัง อ้อยโรงงำน ข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ 
ส่วนที่ลุ่มปลูกข้ำวอำศัยน ้ำฝน ในปี 2561 ทั ง 4 
อ้ำเภอ ปลูกข้ำวนำปี  353 ,582 ไร่ มีพื นที่
เสียหำย 33,734 ไร่ (ร้อยละ 9.54) ผลผลิต
เฉลี่ย 334 กิ โลกรัม/ไร่ ข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ 
288,698 ไร่ เสียหำย 76 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 725 
กิ โลกรัม /ไร่  มั นส้ ำปะหลั ง 327 ,739 ไร่ 
เสียหำย 7,523 ไร่ (ร้อยละ 2.29) อ้อยโรงงำน 
266 ,364 ไร่ เสียหำย 28 ,437 ไร่ (ร้อยละ 
10.68) และนำปรัง 5 ,943 ไร่ (อ้ำเภอสีคิ ว    
695 ไร่ ด่ำนขุนทด 314 ไร่) 

1. เพิ่มผลิตภำพกำรตลำดมันส้ำปะหลัง โดยใช้องค์ควำมรู้
และเทคโนโลยีกำรผลิตจำกสถำบันพัฒนำมันส้ำปะหลัง 
ห้วยบง ตั งอยู่ที่ต้ำบลห้วยบง อ้ำเภอด่ำนขุนทด และ
ศูนย์วิจัยมันส้ำปะหลังและผลิตภัณฑ์ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีสุรนำรี จังหวัดนครรำชสีมำ 

2. เพิ่มผลผลิตมันส้ำปะหลังและเพิ่มสัดส่วนแป้งใน
หัวมันสด เพื่อผลิตให้โรงงำนเอทำนอลในจังหวัด
นครรำชสีมำ 

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงกำรผลิตมันส้ำปะหลัง โดย
กำรไถระเบิดดินดำน กำรให้น ้ำระบบน ้ำหยด และ
กำรแปรรูปมันส้ำปะหลังเป็นมันเส้นเพื่อเพิ่มมูลค่ำ 

4. ในพื นที่ซ่ึงมีแหล่งน ้ำ ควรปรับเปลี่ยนพื นที่เป็นไม้ผล 
เช่น มะม่วง มะขำมเปรี ยวยักษ์ มะขำมเทศ 

5. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ป่ำมูลค่ำสูง เช่น ยำงนำ พยุง 
ชิงชัน มะค่ำโมง ประดู่ ตะเคียนทอง กระถินณรงค์ 
ยูคำลิปตัส 

6. ส่งเสริมเลี ยงโคเนื อ แพะ ไก่พื นเมือง และปลูกหญ้ำเลี ยง
สัตว์ เพื่อใช้เลี ยงสัตว์และจ้ำหน่ำย เช่นหญ้ำ เนเปีย 
หญ้ำรูซ่ี หญ้ำกินนี ในพื นที่แห้งแล้ง 

7. ลดกำรปลูกข้ำวนำปรัง โดยให้ปลูกพืชไร่-ผักใน    ฤดูแล้ง 
เช่น ข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ ถั่วลิสง ผักต่ำงๆ แตงโม ฟักทอง 
มันเทศ พริกขี หนูเมล็ดใหญ่ เป็นต้น 

1.4 เขตพื นที่ชลประทำน อ้ำเภอ
ปั ก ธ งชั ย  โชคชั ย  ป ะ ค้ ำ 
ละหำนทรำย โนนดินแดง 
และพิมำย 

- เป็นพื นที่ชลประทำน จำกอ่ำงเก็บน ้ำล้ำตะคอง 
ล้ำพระเพลิง มูลบน  ล้ำแซะ ล้ำนำงรอง และ
ฝำยพิมำย 

1. ส่งเสริมกำรผลิตข้ำวหอมมะลิปลอดภัยจำกสำรพิษ
ตำมระบบ GAP และข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อ
สร้ำงผลผลิตข้ำวมูลค่ำสูง 

2. ส่งเสริมกำรแปรรูปจำกข้ำวเปลือกเป็นข้ำวสำร
บรรจุถุง ข้ำวกล้องบรรจุถุง โดยพัฒนำบรรจุภัณฑ์
สุญญำกำศและสร้ำงตรำสินค้ำในท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
มูลค่ำ 

3. ส่งเสริมกำรปลูกพืชไร่-ผัก ในฤดูแล้งหลังท้ำนำปี 
เพื่อทดแทนข้ำวนำปรัง ได้แก่ ข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ 
ถั่วลิสง แตงโม ฟักทอง คะน้ำ กวำงตุ้ง มะระจีน 
มันเทศ 

4. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผล และไร่นำสวนผสม 
1.5 พื นที่ปลูกข้ำวนำน ้ำฝนด้ำนฝั่ง

ซ้ำยแม่น ้ำมูล อ้ำเภอโนนไทย 
โนนสูง ขำมสะแกแสง คง บัว
ใหญ่ สีดำ บัวลำย บ้ำนใหม่
ไชยพจน์ และอ้ำเภอพล 

- เป็นพื นที่ติดชำยขอบด้ำนทิศเหนือฝั่งซ้ำยแม่น ้ำ
มูลตอนบน เป็นแหล่งปลูกข้ำวโดยอำศัยน ้ำฝน 
ลุ่มน ้ ำห้ วยเอก และล้ำสะแทด ในปี  2561       
มีพื นที่ปลูกข้ำวนำปี 1,334,722 ไร่ มีพื นที่
เสียหำย 309,311 ไร่ (ร้อยละ 23.17) ชนิดข้ำว
ที่ปลูกเป็นข้ำวหอมมะลิ ประมำณ ร้อยละ 
68.26 ข้ำวเหนียวพันธุ์ กข.6 ร้อยละ 22.04 
พันธุ์ข้ำวอื่น ๆ ร้อยละ 9.70 ผลผลิตเฉลี่ย 317 
กิโลกรัม/ไร่ 

1. ปรับปรุงผลิตภำพกำรผลิต ลดต้นทุนกำรผลิต เพิ่ม
ผลผลิตเฉลี่ย และปรับปรุงคุณภำพเป็นข้ำวหอม
มะลิคุณภำพระดับพรีเมี่ยม และข้ำวหอมมะลิ
อินทรีย์ 

2. ส่งเสริมกำรรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์หรือวิสำหกิจ
ชุมชน เพื่อแปรรูปข้ำวหอมมะลิบรรจุถุง โดย
พัฒนำบรรจุภัณฑ์สุญญำกำศ และสร้ำงตรำสินค้ำ
ในท้องถิ่น  

3. ปรับเปลี่ยนพื นที่นำไม่เหมำะสมไปเป็นพืชไร่อื่นๆ 
เช่น ข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ มันส้ำปะหลัง อ้อยโรงงำน 
ไม้ผล และป่ำไม้มูลค่ำสูง 
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ตารางท่ี 4.4-2 การพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง 
สถานที่ สถานภาพการเกษตรปัจจบุัน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

1.6 พื นที่ดินเค็ม บริเวณฝั่งซ้ำย
ใกล้แม่น ้ำมูล บริเวณอ้ำเภอ
เมืองนครรำชสีมำ โนนสูง    
พิมำย โนนแดง ประทำย   
ชุมพวง เมืองยำง หนองสอง
ห้อง ลุ่มน ้ำย่อยล้ำเชิงไทร   
ล้ำสะแทด ห้ วยเอก และ   
ล้ ำ น ้ ำ มู ล ส่ ว น ที่  2  แ ล ะ
บริเวณฝ่ังขวำแม่น ้ำชี อ้ำเภอ
ชุมพวง ลุ่มน ้ำล้ำปลำยมำศ 

- เป็ น พื นที่ ดิ น เค็ม  กลุ่ ม ชุ ดดิ นที่  20  พื น ที่ 
ประมำณ 577,434 ไร่ ซ่ึงพบบริเวณริมแม่น ้ำมูล
และล้ำน ้ำสำขำ เกิดบริเวณที่กึ่งลุ่มกึ่งดอน มี
เนื อดินเป็นดินร่วนปนทรำย หรือดินทรำยปน  
ดินร่วน ในฤดูฝนเกษตรกรสำมำรถใช้ท้ำนำข้ำว 
ถ้ำมีน ้ำขังจะสำมำรถควบคุมควำมเค็มได้ แต่ถ้ำ
ผิวหน้ำดินแห้ง ชั นเกลือใต้ดินจะขึ นมำด้ำนบน 
มีผลกระทบต่อผลผลิตพืช 

1. ในพื นที่ ซ่ึงมีแหล่งน ้ำ กำรปลูกข้ำวในฤดูฝนควร
ควบคุมระดับน ้ำในแปลงนำให้เหมำะสมตลอด    
ฤดูปลูก 

2. ถ้ำปลูกพืชไร่-ผัก ในฤดูแล้งให้ดูแลกำรให้น ้ำ ให้ดิน
ชุ่มชื นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันชั นเกลือด้ำนล่ำงขึ นมำ
ข้ำงบนตำมกำระเหยของผิวดิน 

3. เลือกชนิดพืชที่ปลูกและพันธุ์พืชที่มีควำมต้ำนทำน
ต่อดินเค็ม เช่น มะเขือเทศ ผักกำดหัว หน่อไม้ฝรั่ง 
มันเทศ ฝรั่ง มะม่วงหิมพำนต์ พุทรำ มะขำม 
สะเดำ มะขำมเทศ มะพร้ำว ยูคำลิปตัส และหญ้ำ
อำหำรสัตว์ เป็นต้น 

2.  ลุ่มน  ามูลตอนกลาง  
2.1 พื นที่ลำดเชิงเขำด้ำนทิศใต้ฝั่ง

ซ้ ำย แม่ น ้ ำมู ลตอ น กลำง 
บริ เวณต้นน ้ ำของลุ่มน ้ ำชี 
และห้วยทับทัน อ้ำเภอบ้ำน
กรวด พนมดงรัก กำบเชิง 
และสังขะ 

- สภำพภูมิประเทศเป็นที่สูง ที่ลำดเชิงเขำ ระดับ
ควำมสูง ประมำณ 160-220 เมตรเหนือระดับ
ทะเลปำนกลำง ปริมำณน ้ำฝนเฉลี่ย ประมำณ 
1,250-1,300 มิลลิเมตร/ปี 

- ในปี 2561 ปลูกยำงพำรำ 149,318 ไร่ ผลผลิต
เฉลี่ย  215 กิ โลกรัม/ไร่ รองลงมำคือ อ้อย
โรงงำน  90 ,767 ไร่  ผลผลิ ต เฉลี่ ย  9 ,973 
กิโลกรัม/ไร่  และมันส้ำปะหลัง 75,594 ไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ย 4,053 กิโลกรัม/ไร่  มี โรงงำน
น ้ำตำลตั งอยู่ที่อ้ำเภอปรำสำท จังหวัดสุรินทร์    
1 แห่ง 

- ส่วนใหญ่เป็น กลุ่มชุดดินที่ 40 (ชุดดินชุมพวง 
จักรำช) เป็นดินร่วนปนทรำย สีแดงเข้ม หน้ำดินลึก 
กำรระบำยน ้ำดี เป็นลูกคลื่นลอนลำด ควำมลำด
ชัน ร้อยละ 2-12 ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินตำม
ธรรมชำติต่้ำ เหมำะส้ำหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล 
และไม้ยืนต้น 

1. ผลผลิตยำงพำรำ อ้อยโรงงำน มันส้ำปะหลัง อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ควรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตโดยลดต้นทุน
กำรผลิต กำรใช้ปุ๋ยเคมีตำมค่ำกำรวิเครำะห์ดิน ลด
สำรเคมีป้องกันก้ำจัดศัตรูพืช ใช้สำรชีวภัณฑ์
ทดแทน 

2. ส่งเสริมให้รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์กำรเกษตร หรือ
วิสำหกิจชุมชนเพื่อแปรรูปมันส้ำปะหลังเป็นมันเส้น
เพื่อเพิ่มมูลค่ำ และส่งเสริมให้ใช้มันส้ำปะหลังเป็น
อำหำรสัตว์ในพื นที่ 

3. ส่งเสริมกำรหยุดเผำใบอ้อยเพื่อลดมลพิษในอำกำศ
ช่วงฤดูแล้ง โดยใช้เครื่องจักรตัดอ้อย และใช้รำคำ
กำรรับซื อเป็นเครื่องมือก้ำกับ 

4. ลดพื นที่ปลูกยำงพำรำ โดยปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง 
ทุเรียน ขนุน ในพื นที่ที่สำมำรถจัดหำแหล่งน ้ำได้ 
หรือส่งเสริมปลูกป่ำไม้มูลค่ำสูง เช่น พยุง ชิงชัน 
ประดู่ ยำงนำ ตะเคียนทอง มะค่ำโมง  

5. ส่งเสริมกำรปลูกพืชไร่ เช่น ข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ 
ฟักทอง มันเทศ มะละกอ เพรำะปริมำณน ้ำฝนใน
พื นที่ค่อนข้ำงสูง 

2.2 พื นที่ฝั่งขวำตอนกลำงใกล้ล้ำ
น ้ำมูล บริเวณส่วนล่ำงของ
ลุ่มน ้ ำห้วยตำคง และล้ำชี 
อ้ ำ เภ อ บ้ ำน ด่ ำน  คู เมื อ ง   
แคนดง และ สตึก เป็นแหล่ง
ปลู กยำงพำรำ  และอ้ อ ย
โรงงำน ใกล้ล้ำน ้ำมูล 

- สภำพภูมิประเทศเป็นที่ดอน ปริมำณน ้ำฝน
ประมำณ 1,150-1,200 มม./ปี พืชที่ปลูกมำก 
ได้แก่ อ้อยโรงงำน 125,841 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 
11,862 กิโลกรัม/ไร่ ยำงพำรำ 70,258 ไร่ 
ผลผลิ ต เฉลี่ ย  222  กิ โลก รัม /ไร่  แ ละมั น
ส้ำปะหลัง 16,980 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,660 
กิโลกรัม/ไร่ มีโรงงำนน ้ำตำล ตั งอยู่ที่อ้ำเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 

- กลุ่มชุดดินที่พบคือ กลุ่มชุดดินที่  40 (ชุดดิน    
ชุมพวง จักรำช) เป็นดินร่วนปนทรำย สีแดงเข้ม 
หน้ ำดินลึก กำรระบำยน ้ ำดี  ควำมลำดชัน     
ร้อยละ 2-12 ควำมอุดมสมบูรณ์ของดินต่้ำ 
เหมำะสมกับกำรปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 

1. ส่งเสริมกำรหยุดเผำใบอ้อยเพื่อลดมลพิษในอำกำศ
ในช่วงฤดูแล้ง โดยส่งเสริมกำรใช้เครื่องจักรตัดอ้อย
และใช้กลไกรำคำเป็นเครื่องมือ 

2. เปลี่ยนพื นที่ปลูกยำงพำรำบำงส่วนเป็นไม้ผล เช่น 
มะม่วง ขนุน มะขำมเปรี ยวยักษ์ มะขำมเทศ หรือ
ป่ำไม้มูลค่ำสูง เช่น พยุง ชิงชัน มะค่ำโมง ประดู่ 
ยำงนำ ตะเคียนทอง 

3. ส่งเสริมพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงในแหล่งที่สำมำรถ
จัดหำแหล่งน ้ำได้ เช่น ฟักทอง พริกขี หนูเมล็ดใหญ่ 
มันเทศ มันเทศญี่ปุ่น และผักต่ำง ๆ เพรำะเป็น
พื นที่ไม่เสี่ยงต่อน ้ำท่วม และสำมำรถพัฒนำน ้ำ
บำดำลได้ 
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ตารางท่ี 4.4-2 การพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง (ต่อ) 
สถานที่ สถานภาพการเกษตรปัจจบุัน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

2.3 พื นที่นำข้ำวตอนกลำงฝั่งขวำ
แม่น ้ ำมูล ลุ่มน ้ำห้วยตำคง 
ล้ำชี ห้วยทับทัน และล้ำน ้ำ
มูลส่วนที่  2  อ้ ำ เภอเมือ ง
บุ รี รั ม ย์  ป ร ะ โ ค น ชั ย 
พ ลั บ พ ล ำ ชั ย  ก ร ะ สั ง 
ปรำสำท เมืองสุรินทร์ ศรีขร
ภูมิ ล้ำดวน จอมพระ และ
สนม 

- ภูมิประเทศเป็นที่รำบลุ่มเหมำะสมกับกำรปลูก
ข้ำว ส่วนใหญ่เป็นกำรปลูกข้ำวโดยอำศัยน ้ำฝน 
มีบำงส่วนอยู่ ใน เขตโครงกำรชลประทำน      
ห้ วย เสนง จั งห วัดสุ รินทร์  และ โครงกำร
ชลประทำนขนำดเล็กในพื นที่ ส่วนใหญ่ปลูก
ข้ำวหอมมะลิ 

- นโยบำยกลุ่มจังหวัดเน้นเรื่องกำรผลิตสินค้ำ
เกษตรและอำหำรปลอดภัย กำรผลิต และกำร
แปรรูปข้ำวหอมมะลิ 

- ผลผลิ ตข้ ำวนำปี ค่ อนข้ ำงต่้ ำ  เฉลี่ ย  349 
กิโลกรัม/ไร่ 

1. ส่งเสริมกำรเพิ่มผลิตภำพกำรผลิตข้ำว โดยเพิ่ม
ผลผลิตเฉลี่ย จำก 349 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 450 
กิโลกรัม/ไร่ 

2. ส่ งเสริมกำรผลิตข้ำวหอมมะลิทุ่ งกุ ลำร้องไห้
คุณภำพสูง และข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ ตลอดจน
ส่งเสริมกำรแปรรูปเป็นข้ำวสำรบรรจุถุง ข้ำวกล้อง
บรรจุถุง พัฒนำบรรจุภัณฑ์สุญญำกำศ สร้ำงตรำ
สินค้ำทุ่งกุลำร้องไห้ 

3. ปรับพื นที่นำไม่เหมำะสมไปปลูกพืชไร่ ไม้ผล  ไม้ยืน
ต้น ตำมศักยภำพของพื นที่ 

4. ลดพื นที่ปลูกข้ำวนำปรังในเขตชลประทำน ที่อ้ำเภอ
เมืองสุรินทร์ ศรีขรภูมิ โดยปลูกพืชไร่ เช่น ถั่วลิสง 
ฟักทอง มันเทศ ผัก ข้ำวโพดหวำน ข้ำวโพดเลี ยง
สัตว์ ทดแทนในฤดูแล้ง 

2.4 พื นที่ดินเค็มฝั่งซ้ำยแม่น ้ำมูล 
บริเวณลุ่มน ้ ำล้ำพลับพลำ   
ล้ำเตำ ล้ำเสียวใหญ่ ล้ำเสียว
น้อย และล้ำน ้ำมูลส่วนที่ 2 
อ้ำเภอยำงสีสรำช วำปีปทุม 
พ ยั คภู มิ พิ สั ย  ป ทุ ม รั ต น์ 
เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ ชุม
พลบุรี ท่ำตูม เป็นเขตทุ่งกุลำ
ร้องไห้ 

- สภำพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่รำบเหมำะสม
กับกำรท้ำนำ แต่มีปัญหำเรื่องดินเค็มกระจำย
ทั่วไปในพื นที่ตอนกลำง และพื นที่ติดแม่น ้ำมูล 
ในกลุ่มชุดดินที่ 20 ซ่ึงในลุ่มน ้ำมูลตอนกลำงมี
พื นที่ดินเค็มทั งหมด ประมำณ 665,401 ไร่ เกิด
ในดินกึ่งลุ่มกึ่งดอน มีเนื อดินเป็นดินร่วนปน
ทรำย หรือดินทรำยร่วน ในฤดูฝนสำมำรถใช้ท้ำ
นำได้ตำมปกติถ้ำมีน ้ำขัง แต่ถ้ำผิวหน้ำดินแห้ง 
ชั นเกลือด้ำนล่ำงจะขึ นมำด้ำนบน กระทบต่อ
ผลผลิตพืช 

- ผลผลิตข้ำวนำปีต่้ำมำก เฉลี่ย 327 กิโลกรัม/ไร่ 
ซ่ึงเป็นผลมำจำกปัญหำดินเค็มและเป็นพื นที่
กำรเกษตรอำศัยน ้ำฝน 

- เกือบทั งหมดเป็นกำรผลิตข้ำวพันธุ์หอมมะลิ 

1. เพิ่มผลิตภำพกำรผลิตข้ำวโดยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 
จำก 327 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 450 กิโลกรัม/ไร่ 

2. ส่ งเสริมกำรผลิตข้ำวหอมมะลิทุ่ งกุ ลำร้องไห้
คุณภำพสูง และข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ ตลอดจน
ส่งเสริมกำรแปรรูปเป็นข้ำวสำรบรรจุถุง ข้ำวกล้อง
บรรจุถุง พัฒนำบรรจุภัณฑ์สุญญำกำศ สร้ำงตรำ
สินค้ำทุ่งกุลำร้องไห้ 

3. ปรับพื นที่นำไม่ เหมำะสมไปปลูกพืชไร่ ไม้ผล        
ไม้ยืนต้น ตำมศักยภำพของพื นที่ 

4. กำรลดผลกระทบจำกดินเค็มในพื นที่นำข้ำวในฤดู
ฝนควรรักษำระดับน ้ำและควำมชื นในแปลงนำให้
เหมำะสมเพื่อป้องกันชั นเกลือจำกใต้ดิน ส่วนใน
พื นที่พืชไร่-ผัก ต้องรักษำควำมชื นในดินอย่ำให้ผิว
ดินแห้ง เพื่อป้องกันเกลือด้ำนล่ำงขึ นมำตำมกำร
ระเหยของน ้ำผิวดิน 

5. เลือกชนิดพืชที่ปลูกและพันธุ์พืชต้ำนทำนดินเค็ม 
เช่น มะเขือเทศ ผักกำดหัว หน่อไม้ฝรั่ง มันเทศ 
ฝรั่ ง มะม่วงหิมพำนต์  พุทรำ มะขำม สะเดำ 
มะขำมเทศ มะพร้ำว ยูคำลิบตัส และหญ้ำเลี ยง
สัตว์ 

6. ส่งเสริมกำรเลี ยงโคเนื อและไก่พื นเมืองเพื่อส่งเสริม
รำยได้ในครัวเรือน 
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ตารางท่ี 4.4-3 การพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง 

3.  ลุ่มน  ามูลตอนล่าง  
3.1 เขตพื นที่สูง ที่รำบเชิงเขำด้ำน

ทิศใต้และทิศตะวันออกของ
ลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง ได้แก่ ต้น
น ้ ำของลุ่ มน ้ ำห้ วยส้ ำรำญ 
ห้วยทำ ห้วยขยุง ล้ำโดมใหญ่
และล้ำโดมน้อย อ้ำเภอศรี
รัตนะ น ้ำเกลี ยง เดชอุดม ภู
สิงห์ ขุนหำญ กันทรลักษณ์ 
น ้ ำขุ่น น ้ ำยืน  นำจะหลวย 
บุณฑริก และสิรินธร เป็นเขต
เพ ำะป ลู ก ย ำงพ ำรำ  มั น
ส้ำปะหลังและอ้อยโรงงำน 

 
- สภำพภูมิประเทศเป็นพื นที่สูง ที่ลำดเชิงเขำ ควำม

สูงประมำณ 160-200 เมตร เหนือระดับน ้ำทะเล
ปำนกลำง ปริมำณน ้ำฝน ระหว่ำง 1,100-1,450 
มิลลิเมตร/ปี 

- มีปัญหำดินตื นบำงส่วน บริเวณอ้ำเภอกันทรลักษณ ์
น ้ำขุ่น น ้ำยืน บุณฑริก และสิรินธร เป็นกลุ่มดินตื น
ที่พบบนที่ดอน กลุ่มชุดดินที่ 46 47 48 และ 49 
คือ มีหน้ำดินลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร 

- พืชที่ปลูกพืชหลักในปี 2561 ได้แก่ ยำงพำรำ 
496,539 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 220 กิโลกรัม/ไร่ และ
มันส้ำปะหลัง 355,707 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,585 
กิโลกรัม/ไร่  

- มีแหล่งปลูกไม้ผลคุณภำพดีที่ อ้ำเภอกันทรลักษณ์ 
จังหวัดศรีสะเกษ โดยปลูกทุเรียน 2,661 ไร่ เงำะ 
1,228 ไร่ ฝรั่ง 1,174 ไร่ และทีอ้ำเภอขุนหำญ 
(ต้ำบลพรำน)  ปลูกทุเรียน 1,270 ไร่ อ้ำเภอน ้ำยืน 
จังหวัดอุบลรำชธำนี ปลูกทุเรียน 1,271 ไร่ ซึ่ง
พื นที่ปลูกส่วนใหญ่ ปลูกบน กลุ่มชุดดินที่ 29 เป็น
ดินชุดปำกช่อง โชคชัย สูงเนิน 

 
1. เพิ่มผลิตภำพกำรผลิตพืชเดิม โดยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยมัน

ส้ำปะหลังจำก 3.58 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 4.50 กิโลกรัม/
ไร่ โดยใช้ปุ๋ยเคมีตำมค่ำกำรวิเครำะห์ดิน และกำรใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงโครงสร้ำงของดิน  

2. ปรับปรุงเทคโนโลยีกำรผลิตมันส้ำปะหลังโดยกำรไถ
ระเบิดดินดำนในพื นท่ีซึ่งมีดินแน่นทึบ 

3. ส่งเสริมกำรปลูกไม้ผลมูลค่ำสูง เช่น ทุเรียน เงำะ ฝรั่ง 
มะขำมเปรี ยวยักษ ์

4. ส่งเสริมกำรปลูกป่ำไม้มูลค่ำสูงในพื นที่ดินตื น เช่น 
พยุง ชิงชัน ประดู่ มะค่ำโมง ตะเคียนทอง และ  ยำง
นำ  

5. ส่ งเสริมกำรปลูกพืชไร่ -ผักในฤดูฝน ในพื นที่ มัน
ส้ำปะหลังเดิม เช่น ฟักทอง แตงโม มะระจีน      ถั่ว
ลิสง แตงร้ำน ในพื นที่ซึ่งมีแหล่งน ้ำเพียงพอ 

3.2 เขตพื นท่ีลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง  ฝั่ง
ขวำ ตอนกลำงใกล้กับแม่น ้ำ
มูลทั งหมด เป็นแหล่งปลูกข้ำว
หอมมะลิ 

- ภูมิประเทศเป็นที่รำบลุ่มเหมำะสมกับกำรปลูกข้ำว 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้ำวหอมมะลิ ปลูกโดยอำศัยน ้ำฝน 
ได้ผลผลิตเฉลี่ย ประมำณ 362 กิโลกรัม/ไร่ 

- มีพื นท่ีดินเค็มบำงส่วนกระจำยอยู่บริเวณตอนกลำง 
และดินตื นบริเวณลุ่มน ้ำห้วยขยุง ล้ำโดมใหญ่ และ
ล้ำโดมน้อย 

- นโยบำยกลุ่มจังหวัดเน้นอุตสำหกรรมเกษตร  แปร
รูป เกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่ำ และข้ำวหอมมะลิ
อินทรีย ์

1. เพิ่มผลิตภำพกำรผลิตข้ำว โดยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย จำก 
362 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 450 กิโลกรัม/ไร่ 

2 . ส่ ง เส ริมกำรผลิ ตข้ ำวหอมมะลิ ทุ่ งกุ ล ำร้อ งไห้
คุณภำพสูง ข้ำวหอมมะลิอินทรีย์ ตลอดจนกำร  แปร
รูปเป็นข้ำวขำวบรรจุถุง ข้ำวกล้องบรรจุถุง  พัฒนำ
บรรจุภัณฑ์แบบสุญญำกำศ และสร้ำงตรำสินค้ำใน
ท้องถ่ิน 

3. ปรับพื นที่นำไม่เหมำะสมบำงส่วนไปปลูกพืชอื่น เช่น 
พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ตำมศักยภำพของพื นที่ 

4. ส่งเสริมกำรปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น ข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ 
ฟักทอง มันเทศ ผัก เพื่อเสริมรำยได้ 

5. ส่งเสริมกำรเลี ยงโคเนื อ และไก่พันธุ์พื นเมืองเสริม
รำยได้ 

3.3 เขตพื นท่ีฝั่งซ้ำยแม่น ้ำมูล    ใน
เข ต จั งห วั ด อ้ ำ น ำจ เจ ริ ญ
ทั งหมด และจังหวัดยโสธร
บำงส่วน 

- ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่รำบ เหมำะสมกับกำร
ท้ำนำข้ำว มีพื นที่ดินเค็มกระจำยอยู่บริเวณอ้ำเภอ
ลืออ้ำนำจ ม่วงสำมสิบ เหล่ำเสือโก้ และอ้ำเภอ
เมืองอุบลรำชธำนี 

- พื นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้ำวหอมมะลิ ผลผลิตเฉลี่ย 
ประมำณ 360 กิโลกรัม/ไร่ 

1. เพิ่มผลผลิตข้ำวนำปีจำก 360 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 450 
กก/ไร่ และลดต้นทุนกำรผลิต โดยกำรใช้ปุ๋ยตำมค่ำ
กำรวิเครำะห์ดิน 

2. ส่งเสริมกำรผลิตข้ำวหอมมะลิคุณภำพ ข้ำวหอมมะลิ
อินทรีย์ กำรแปรรูปข้ำวเป็นข้ำวขำวบรรจุถุง ข้ำว
กล้องบรรจุถุง  พัฒนำบรรจุภัณฑ์แบบสุญญำกำศ 
และสร้ำงตรำสินค้ำในชุมชน โดยด้ำเนินกำรในรูป
วิสำหกิจชุมชน หรือสหกรณ์กำรเกษตร 

3. ปรับพื นที่นำไม่เหมำะสมไปปลูกพืชอื่น เช่น ข้ำวโพด
เลี ยงสัตว์ มันส้ำปะหลัง อ้อยโรงงำน ตำมศักยภำพ
ของพื นที ่

4. ส่งเสริมกำรปลูกป่ำไม้มูลค่ำสูงในพื นที่ดินตื น เช่น ไม้
พยุง ชิงชัน ประดู่ มะค่ำโมง ตะเคียนทอง     ยำงนำ 

5. ส่งเสริมกำรเลี ยงโคเนื อและไก่พื นเมืองเพื่อเสริม
รำยได้ในครอบครัว 
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4.5  พื นที่เศรษฐกิจการค้าชายแดน 

  ส้ำหรับลุ่มน ้ำมูลมีด่ำนกำรค้ำชำยแดนที่ส้ำคัญ ที่ติดกับประเทศลำวที่ส้ำคัญ ได้แก่ ด่ำนช่องเม็ก          
อ้ำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี และที่ติดกับกัมพูชำ ได้แก่ ด่ำนช่องจอม อ้ำเภอกำบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ด่ำนช่องสะง้ำ 
อ้ำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และด่ำนช่องอำนม้ำ อ้ำเภอน ้ำยืน จังหวัดอุบลรำชธำนี โดยมีมูลค่ำกำรส่งออกและน้ำเข้ำ 
ดังตารางที่ 4.5-1 (ก) และ (ข) จะเห็นได้ว่ำด่ำนช่องเม็ก อ้ำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลรำชธำนี มีมูลค่ำส่งออกและน้ำเข้ำ
มำกที่สุด เปรียบเทียบกับด่ำนกำรค้ำชำยแดน ระหว่ำงประเทศไทยและประเทศกัมพูชำ อย่ำงไรก็ตำมทั ง 4 ด่ำน 
ประเทศไทยได้ดุลกำรค้ำทั งหมด 

ตารางที่ 4.5-1 (ก)  มูลค่าการน าเข้าและส่งออกการค้าชายแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว 
หน่วย : ล้านบาท 

จังหวัด 
2560 2561 

รวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า รวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า 
อุบลรำชธำนี 
ด่ำนช่องเม็ก  
อ้ำเภอสิรินธร 

17,375.92 12,184.27 5,191.65 6,992.61 17,636.75 12,946.57 4,690.17 8,256.40 
 

 
ตารางที่ 4.5-1 (ข)  มูลค่าการน าเข้าและส่งออกการค้าชายแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา 

  หน่วย : ล้านบาท 

จังหวัด 
2560 2561 

รวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า รวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า 
สุรินทร ์
ด่ำนช่องจอม  
อ้ำเภอกำบเชิง 

3,011.87 873.30 2,138.57 -1,265.26 5,317.46 3,348.63 1,968.83 1,379.79 
 

ศรีสะเกษ 
ด่ำนช่องสะง้ำ 
อ้ำเภอภูสิงห์ 

818.90 464.25 354.65 109.60 834.06 609.45 224.61 384.85 
 

อุบลรำชธำนี 
ด่ำนช่องอำนม้ำ 
อ้ำเภอน ้ำยืน 

8.76 8.76 0.00 8.76 4.82 4.82 0.00 4.82 
 

รำยละเอียดแสดงในภำคผนวก ซ 
 

4.6 ผลการส ารวจและวเิคราะห์ แบบสอบถามด้านเศรษฐกิจ สังคม ในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

 กำรส้ำรวจ วิเครำะห์ และประเมินสภำพเศรษฐกิจ -สังคมในพื นที่ลุ่มน ้ำมูล เป็นกำรส้ำรวจทั งในด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อรวบรวมข้อมูลพื นฐำน (Baseline Data) ในกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศำสตร์ (SEA) และเป็นแนวทำงส้ำคัญหนึ่งของกระบวนกำรมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่ได้เหมำะสม
และมีประสิทธิภำพ กลุ่มตัวอย่ำงจ้ำนวน 1,200 ตัวอย่ำง จำก 10 จั งหวัดในพื นที่ลุ่มน ้ำมูล เครื่องมือที่ใช้คือ
แบบสอบถำมที่พัฒนำและผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง เหมำะสม จำกคณะกรรมกำรและฝ่ำยเลขำฯ และ
ผู้เชี่ยวชำญจำกส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติแล้ว ที่ปรึกษำฯ ได้ปรับแบบฟอร์มลงในแบบฟอร์มเพื่อกำรรวบรวม
ข้อมูลของ google form ในกำรรวบรวมและประมวลผล 

จำกกำรก้ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำง 1,200 ตัวอย่ำง ที่ปรึกษำได้รวบรวมข้อมูลที่มีควำมสมบูรณ์เพียงพอกับ
กำรน้ำมำวิเครำะห์ได้จ้ำนวน ทั งสิ น 1,536 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 128  โดยมี 2 ส่วนคือ 1) ผลกำรส้ำรวจและ
วิเครำะห์แบบสอบถำมด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ส้ำหรับประชำชน จ้ำนวน 1,159 ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อย
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ละ 75.45  และ 2) ผลกำรส้ำรวจและวิเครำะห์แบบสอบถำมส้ำหรับผู้นำ้ชุมชนและหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง จ้ำนวน 377 
ตัวอย่ำง คิดเป็นร้อยละ 24.54 โดยผลกำรศึกษำมีรำยละเอียดดังนี  

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรจัดกำรน ้ำอุปโภคบริโภค :  พบว่ำ ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่อุปโภคบริโภคโดยกำร
ใช้น ้ำประปำ รำคำหน่วยละ ไม่เกิน 9 บำท (ร้อยละ 84.87) จำกจังหวัดทั ง 10 จังหวัด พบว่ำ ผู้ให้ข้อมูลทุกจังหวัดมี
แหล่งที่มำของน ้ำดื่มเหมือนกัน คือ กำรซื อน ้ำดื่ม ในรูปแบบน ้ำบรรจุขวด รองลงมำคือกำรดื่มน ้ำจำกน ้ำฝน และน ้ำดื่ม
ประชำรัฐ แหล่งที่มำของน ้ำอุปโภค: ทั ง 10 จังหวัดมีแหล่งน ้ำอุปโภคจำก ประปำหมู่บ้ำน รองลงมำคือ ประปำภูมิภำค 
และน ้ำฝน ตำมล้ำดับ พื นที่จังหวัดศรีสะเกษ พบว่ำ เป็นพื นที่ที่มีกำรขุดเจำะบำดำลในพื นที่ของตนเองเพื่อเป็นแหล่ง
น ้ำอุปโภคสูงสุด (ร้อยละ 24.24 ) 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมมั่นคงของน ้ำภำคกำรผลิต: พื นที่ลุ่มน ้ำมูล 10 จังหวัด มีแหล่งน ้ำจำกน ้ำฝน
เป็นหลัก รองลงมำคือ น ้ำจำกระบบน ้ำชลประทำน จำกกำรส้ำรวจพบว่ำ จังหวัดที่ไม่มีกำรใช้น ้ำชลประทำนใน
กำรเกษตร คือ ขอนแก่น มหำสำรคำม ทั งนี อำจเนื่องจำกทั งสองจังหวัดมีพื นที่ในเขตลุ่มน ้ำมูลลค่อนข้ำงน้อยตัวอย่ำง
ในกำรส้ำรวจจึงน้อยตำมไปด้วย ด้ำนควำมพอเพียงของน ้ำภำคกำรผลิต : ในภำพรวมลุ่มน ้ำมูลเห็นว่ำไม่พอเพียง (ร้อยละ 
58.2) ในรำยจังหวัด พบว่ำจังหวัดอุบลรำชธำนี ร้อยเอ็ด และนครรำชสีมำ มีควำมเห็นว่ำมีน ้ำภำคกำรผลิตเพียงพอ 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรจัดกำรน ้ำท่วมและอุทกภัย: ลักษณะน ้ำท่วมในรอบปี 2560-2563: ในภำพรวมลุ่มน ้ำมูล 
เกิดน ้ำท่วมในลักษณะท่วมขัง (ร้อยละ 56.6) ส่วนจังหวัดนครรำชสีมำ และ ศรีสะเกษ มีน ้ำท่วมแบบน ้ำป่ำไหลหลำก  
(น ้ำหลำกในระยะเวลำสั น) ค่อนข้ำงสูง ด้ำนมูลค่ำควำมเสียหำยจำกน ้ำท่วม: ภำพรวมลุ่มน ้ำมูลทุกจังหวัดมีมูลค่ำควำม
เสียหำยอยู่ที่ ไม่เกิน 9,999 บำท  และพบว่ำ นครรำชสีมำ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อ้ำนำจเจริญ และ อุบลรำชธำนี ที่มีมูลค่ำ
ควำมเสียหำยมำกถึง 40,000 บำท 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรจัดกำรคุณภำพน ้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ : กำรมีส่วนร่วมในกำรดูแลแหล่งน ้ำของ
ชุมชนของตนเอง: ภำพรวมลุ่มน ้ำมูลผู้ตอบแบบสอบถำมมีส่วนร่วมในประเด็น กำรลดกำรใช้น ้ำเพื่อลดปริมำณน ้ำเสีย 
(ร้อยละ 40.1) รองลงมำมีส่วนร่วมในส่วนของกำรเข้ำร่วมกิจกรรมก้ำจัดวัชพืช (ร้อยละ 35.1) 

ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูสภำพป่ำต้นน ้ำที่เสื่อมโทรม และป้องกันกำรพังทลำยของดิน : ภำพรวม   
ลุ่มน ้ำมูลเห็นว่ำจะได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจในด้ำนกำรเกิดปัญหำภัยแล้ง ผลผลิตทำงกำรเกษตรลดลง (ร้อยละ 
70.3) รองลงมำคือ เกิดน ้ำท่วมในฤดูฝน ทรัพย์สินเสียหำย (ร้อยละ 29.5) 

5   การก าหนดขอบเขต (Scoping) 

5.1    แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต (เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร) 
 1) การพัฒนาเศรษฐกิจจากแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด       

           1. จำกแผนยุทธศำสตร์ของกลุ่มจังหวัด หรือจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน ้ำมูลครอบคลุมกำรพัฒนำด้ำนเกษตร
แบบยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย กำรท่องเที่ยว กำรค้ำขำยชำยแดน ซึ่งจะเห็นได้ว่ำ มุ่งเน้นเรื่องกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจทั งสิ น อย่ำงไรก็ตำมในกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ส้ำหรับแผนยุทธศำสตรห์รือแผนพัฒนำที่ก้ำหนด
ไว้ จะบูรณำกำรด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย จะท้ำให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืนอันเป็นจุดมุ่งหมำยของกำรพัฒนำลุ่มน ้ำมูล 
จำกข้อมูล GPP แสดงถึงจังหวัดที่มี GPP สูงที่สุด 2 ล้ำดับแรกคือจังหวัดนครรำชสีมำ และ จังหวัดอุบลรำชธำนี และอีก
ประเด็นที่พิจำรณำคือ จังหวัดที่มี GPP ต่้ำเกิดจำกสภำพแวดล้อมอันเนื่องจำกปัญหำภัยแล้งหรือปัญหำน ้ำท่วมท้ำให้
ผลผลิตด้ำนกำรเกษตรไม่ดีเท่ำที่ควร และมีอุตสำหกรรมแปรรูปเกษตรซึ่งยังไม่พัฒนำเท่ำที่ควร 

  2.  พื นที่ที่มีศักยภำพในกำรพัฒนำเศรษฐกิจ จำกภำคอุตสำหกรรม คือ จังหวัดนครรำชสีมำ จังหวัด
อุบลรำชธำนี และจังหวัดบุรีรัมย์  

  3.  พื นที่ที่มีศักยภำพกำรพัฒนำเศรษฐกิจจำกกำรค้ำชำยแดน ได้แก่ อุบลรำชธำนี บุรีรัมย์ และสุรินทร์ 
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  4.  พื นที่ที่มีศักยภำพกำรพัฒนำเศรษฐกิจด้ำนท่องเที่ยว ได้แก่ อุบลรำชธำนี นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร ์

 ดังนั น กำรประเมินผลกระทบทำงเศรษฐกิจของกำรพัฒนำลุ่มน ้ำมูลมำจำกปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกำรพัฒนำ
เศรษฐกิจในด้ำนอุตสำหกรรม กำรค้ำชำยแดน และท่องเที่ยวเป็นหลัก ซึ่งกำรพัฒนำแหล่งน ้ำจะมีผลโดยตรงต่อกำรใช้
น ้ำของปัจจัยเหล่ำนี  เช่น อุตสำหกรรม และกำรท่องเที่ยว เป็นต้น ซึ่งกำรใช้น ้ำในอุตสำหกรรมและกำรท่องเที่ยวต้องมี
กำรปรับเปลี่ยนเป็นอุตสำหกรรมเชิงนิเวศ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อช่วยลดปัญหำกำรใช้น ้ำได้ นอกจำกนี จังหวัดที่มี 
GPP สูงยังมีกำรพัฒนำกำรเกษตร เป็นเกษตรอินทรีย์ซึ่งแนวโน้มกำรใช้น ้ำถือว่ำเป็นกำรใช้น ้ำที่ช่วยในกำรบริหำร
จัดกำรลุ่มน ้ำอีกทำงหนึ่ง  

 2) ศักยภาพในการพัฒนาชุมชนเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 

  1. พื นที่ชุมชนเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 

   ศักยภำพในกำรพัฒนำชุมชนเมืองและพื นที่เศรษฐกิจแบ่งออกเป็น  2 ประเภทคือจังหวัดที่เป็น
เมืองศูนย์กลำงหลักของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดที่เป็นเมืองในกำรพัฒนำกลุ่มชุมชนศูนย์กลำงบริกำร 
โดยมีกำรก้ำหนดระยะเวลำกำรพัฒนำดังนี  

ระยะเวลา จังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางหลักของภาค  จังหวัดที่เป็นเมืองในการพัฒนากลุ่มชมุชนศูนย์กลางบริการ  
กำรพัฒนำระยะ 1-15 ปี 
(พ.ศ.2550-2565) 

เมืองนครรำชสีมำ เป็นศูนย์กลำงหลักของ
ภำคตอนล่ำง เชื่อมโยงระหว่ำงเมืองหลักใน
ภำคต่ำงๆ และ กรุงเทพมหำนคร และพื นที่
ชำยฝั่งทะเลตะวันออก 

-  กลุ่มเมืองสุรินทร์ เมืองบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มเมืองสนับสนุนเมือง
นครรำชสีมำ และ รองรับกำรขยำยตัวด้ำนอุตสำหกรรม
ชิ นส่วนยำนยนต์ กำรแปรรูปสินค้ำำเกษตร กำรท่องเท่ียว 

-  กลุ่มเมืองมหำสำรคำม เมืองร้อยเอ็ด เป็นกลุ่มเมืองสนับสนุน
 เมืองขอนแก่น รองรับกำรขยำยตัวด้ำนกำรศึกษ ำ และ
 สำธำรณสุข กำรขนส่ง กำรเกษตร 

กำรพัฒนำระยะ 15-30 ปี 
(พ.ศ.2566-2580) 

เมืองอุบลรำชธำนี ท้ำหน้ำที่เป็นศูนย์กลำง
หลั กของภ ำคตอนล่ ำ ง มี บ ทบำทด้ ำน
กำรเกษตร กำรท่องเที่ยว กำรอุตสำหกรรม 
กำรค้ำและบริกำร   

กลุ่มเมืองศรีสะเกษ เมืองอ้ำนำจเจริญ เมืองยโสธร เป็นกลุ่มเมือง
สนับสนุนเมืองอุบลรำชธำนี มีบทบำทส้ำคัญด้ำนแหล่งผลิตอำหำร
และสินค้ำเกษตร กำรค้ำและบริกำร 

กำรพัฒนำระยะ 30-50 ปี 
(พ.ศ.2581-2600) 

นครรำชสีมำ อุบลรำชธำนี กลุ่มเมืองกำรค้ำ
ชำยแดนที่ เชื่อมโยงกับชุมชนในประเทศ
เพื่อนบ้ำน 

 

  2. กำรพัฒนำเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
   เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นโครงกำรที่หลำยๆ เมืองทั่วโลกรวมทั งประเทศไทย ที่
พยำยำม พัฒนำให้เข้ำกับยุค 4.0 โดยกำรเอำเทคโนโลยีมำผสำนกับกำรใช้ชีวิตของประชำชน ไม่ว่ำจะทั งด้ำนกำร
ขนส่ง กำรใช้พลังงำน หรือโครงสร้ำงพื นฐำน ที่จะท้ำให้เมืองที่สะดวกสบำยที่คิดหวังไว้ เกิดขึ นได้จริง ทั งยังท้ำให้
ประชำชนอยู่ดีมีสุขด้วย โดยเมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบกำรประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตัล หรือข้อมูลสำรสนเทศและกำร
สื่อสำร ในกำรเพิ่มประสิทธิและคุณภำพของบริกำรชุมชน เพื่อช่วยในกำรลดต้นทุน และลดกำรบริโภคของประชำกร 
โดยยังคงเพิ่ม ประสิทธิภำพให้ประชำชนสำมำรถอยู่อำศัยได้ในคุณภำพชีวิตที่ดีขึ น  
  ส้ำหรับลุ่มน ้ำมูลมี 2 จังหวัดที่มีแนวโน้มกำรพัฒนำสู่เมืองอัจฉริยะ ได้แก่ จังหวัดนครรำชสีมำ และ
จังหวัดอุบลรำชธำนี  
 3)  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
  ประชำกรส่วนใหญ่ของจังหวัดในลุ่มน ้ำมูลมีอำชีพทำงกำรเกษตร โดยเฉพำะกำรท้ำนำ โดยข้อมูลจำก
กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน คือนำข้ำวมำกที่สุดเมื่อเทียบกับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทอ่ืนๆ หรือกำรท้ำพืชไร่ เช่น มัน
ส้ำปะหลัง เม่ือสิ นสุดฤดูกำลเพำะปลูกจะเป็นช่องว่ำงในกำรไม่มีงำนท้ำ เป็นกำรว่ำงงำนนอกฤดูกำลเพำะปลูกท้ำให้ไม่
มีอำชีพและรำยได้มำจุนเจือครอบครัว ประกอบกับรำคำพืชผลทำงกำรเกษตรที่ตกต่้ำลงมำอย่ำงต่อเนื่องท้ำให้
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ประชำกรวัยแรงงำนต้องอพยพเข้ำไปท้ำงำนในเมือง ทิ งครอบครัวซึ่งเป็นคนชรำและเด็กให้อยู่กันตำมล้ำพัง ก่อให้เกิด
ปัญหำทำงด้ำนสังคมหลำยประกำรตำมมำ เพื่อให้มีรำยได้หลังฤดูกำรผลิต ควรมีกำรสร้ำงอำชีพ เช่น กำรเลี ยงสัตว์ซึ่ง
เหมำะกับภูมิภำคนี เป็นอย่ำงยิ่งที่มีพื นที่กว้ำง แต่น ้ำมีน้อย หรือกำรส่งเสริมอำชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้ำน เช่น อำชีพกำร
ปลูกหม่อนเลี ยงไหม หรืออำชีพอ่ืนๆ ที่ใช้น ้ำน้อย หรืออำชีพนอกภำคเกษตร เพื่อสร้ำงให้เกิดรำยได้ภำยในครัวเรื อน 
ไม่ต้องอพยพเคลื่อนย้ำยแรงงำนท้ำให้ครอบครัวอบอุ่น ไม่เกิดปัญหำทำงสังคม หรือปัญหำยำเสพติด   
 4)  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร 
             แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนทรัพยำกรพิจำรณำประเด็นต่อไปนี  
  1.   กำรเปลี่ยนแปลงสภำพป่ำไม้โดยพิจำรณำพื นที่ป่ำไม้ในพื นที่ลุ่มน ้ำมูลมีน้อยมำกเพียงร้อยละ12 
ของพื นที่ลุ่มน ้ำมูลโดยเฉลี่ย ซึ่งปัญหำกำรลดลงของพื นที่ป่ำเก่ียวกับกำรบุกรุกท้ำลำยป่ำ ไฟป่ำ กำรเสื่อมโทรมของป่ำ 
กำรลดลงของพื นที่ป่ำมีผลอย่ำงมำกต่อทรัพยำกรน ้ำทั งด้ำนภัยแล้งและอุทกภัย และยังก่อให้เกิดกำรกัดเซำะและ
พังทลำยของดินอีกด้วย  
 2)  ควำมไม่เพียงพอและมำกเกินพอของทรัพยำกรน ้ำ ปัญหำของภำคอีสำนรวมทั งลุ่มน ้ำมูลคือกำรขำด
แคลนแหล่งน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค และกำรเกษตรให้เพียงพอตลอดปี และปัญหำน ้ำท่วมในช่วงฤดูฝน ในพื นที่
จังหวัดต่ำงๆ สภำพพื นที่ที่แม่น ้ำไหลผ่ำน เป็นพื นที่รำบแบนท้ำให้ในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกชกุจะท้ำให้มีน ้ำล้นฝั่ง ก่อให้เกิด
ปัญหำน ้ำท่วมเนื่องจำกสภำพพื นที่แบนรำบ และกำรระบำยไม่ทัน แต่ปัญหำน ้ำท่วมขังไม่ยำวนำน และก่อให้เกิดควำม
เสียหำยไม่มำกนักเมื่อเทียบกับปัญหำภัยแล้ง ที่มีมูลค่ำควำมเสียหำยในวงกว้ำงและ มีมูลค่ำสูง ปัญหำกำรขำดแคลน
น ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและน ้ำเพื่อกำรเกษตร  
 3)  ควำมต้องกำรด้ำนกำรพัฒนำอุตสำหกรรมซึ่งจำกข้อมูลที่กล่ำวข้ำงต้นจะเห็นได้ว่ำจังหวัดนครรำชสีมำ 
อุบลรำชธำนีและบุรีรัมย์มีแนวโน้มเกี่ยวกับกำรพัฒนำอุตสำหกรรม และโดยปัจจุบันนี จังหวัดนครรำชสีมำมีโรงงำน
อุตสำหกรรมจ้ำพวก 1,2 และ 3 มำกกว่ำ จังหวัดอ่ืนๆ ดังนั นจะโดยปัจจุบันหรืออนำคตควรจะพิจำรณำกำรพัฒนำ
อุตสำหกรรมเชิงนิเวศ หรืออุตสำหกรรมสีเขียวซึ่งมีกำรใช้น ้ำอย่ำงเหมำะสมซึ่งท้ำให้ลดกำรใช้น ้ำและลดกำรเกิดน ้ำเสีย
อีกด้วย นอกจำกนี ควรได้มีกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรติดตั งระบบ้ำบัดน ้ำเสียให้กับอุตสำหกรรมขนำดกลำงขนำด
ย่อม (SME) และอุตสำหกรรมครัวเรือน รวมทั งส่งเสริมและสนับสนุนอุตสำหกรรมสีเขียวจะใช้น ้ำอย่ำงประหยัด จะ
ช่วยลดกำรใช้น ้ำและลดกำรเกิดน ้ำเสียเช่นกัน 
 4)    ควำมต้องกำรด้ำนกำรท่องเที่ยว มีควำมต้องกำรในกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวในด้ำนต่ำงๆ ให้เกิดกำร
ท่องเที่ยวในลุ่มน ้ำมูลได้ตลอดทั งปี และรวมทั งกำรประชำสัมพันธ์อย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องให้ได้รับควำมนิยมเป็นที่
รู้จักและใช้เวลำกำรพ้ำนักในพื นที่ให้ยำวนำนขึ น อย่ำงไรก็ตำมกำรท่องเที่ยวจะเป็นกำรท่องเที่ยวแบบฤดูกำลหรือแบบ
เฉพำะ (event) เช่น กำรกีฬำ กำรแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น  
 5)  ควำมต้องกำรด้ำนกำรค้ำชำยแดน ต้องมีกำรวำงแผนร่วมกันระหว่ำงหน่วยงำนพัฒนำกำรค้ำชำยแดน
และกำรประปำภูมิภำคเก่ียวกับกำรใช้น ้ำและกำรส้ำรองน ้ำใช้เมื่อกำรพัฒนำเกิดขึ น 
 6)  ควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำงพื นฐำน ได้แก่ กำรพัฒนำเส้นทำงคมนำคมทำงบก โดยกำรพัฒนำถนน 
สำยรองที่เชื่อมไปยังถนนสำยหลักจำกเขตชนบทไปสู่เมือง เส้นทำงคมนำคมในหมู่บ้ำน ถนนเชื่อมระหว่ำงจังหวัด  
5.2  แนวโน้มสภาพปัญหาในอนาคต 
 1)   ภัยแล้ง ภัยแล้งในพื นที่ลุ่มน ้ำมูลตอนบนมำกกว่ำ พื นที่ลุ่มน ้ำมูลตอนตอนกลำง พื นที่ลุ่มน ้ำมูลตอน
ตอนล่ำงตำมล้ำดับ นอกจำกนี พื นที่ลุ่มน ้ำมูลตอนบนฝั่งซ้ำยยังมีปัญหำน ้ำเค็ม ดินเค็มอีกด้วย ซึ่งทั งภัยแล้งและน ้ำเค็ม
มีผลต่อกำรขำดแคลนน ้ำทั งด้ำนควำมมั่นคงต่อกำรผลิตโดยเฉพำะกำรเกษตร และน ้ำอุปโภคบริโภคเป็นอย่ำงมำก 
 2) น  าท่วมและอุทกภัย ในส่วนของพื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมซ ้ำซำกจำกกำรรวบรวมสถิติในรอบ 10 ปี แสดง
ให้เห็นพื นที่เสี่ยงน ้ำท่วมซ ้ำซำกไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี จะเป็นพื นที่รำบลุ่มใกล้กับล้ำน ้ำ-แม่น ้ำ กระจำยทั่วไปตำม
ล้ำน ้ำสำขำต่ำงๆ พื นที่เสี่ยงน ้ำท่วมซ ้ำซำก 4-7 ครั งในรอบ 10 ปี เป็นพื นที่ลุ่มติดกับล้ำน ้ำ-แม่น ้ำ และพื นที่เสี่ยงน ้ำ



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 30 - 

ท่วมซ ้ำซำก 8-10 ครั งในรอบ 10 ปี เป็นพื นที่ลุ่มต่้ำติดแม่น ้ำสำยหลัก ทั งนี เมื่อพิจำรณำถึงมูลค่ำควำมเสียหำย
เนื่องจำกเป็นพื นที่ที่เป็นชุมชน ตัวเมืองถึงแม้จะอยู่ในพื นที่เสี่ยงน ้ำท่วมไม่เกิน 3 ครั งในรอบ 10 ปี แต่ถ้ำเกิดในพื นที่
เศรษฐกิจหรือพื นที่ชุมชนจะท้ำให้เกิดควำมเสียหำยที่มีมูลค่ำมำก 
 3) น  าเสีย ผลกระทบต่อคุณภำพน ้ำที่เกิดจำกน ้ำเสียชุมชน อุตสำหกรรม รวมทั งเกษตรกรรม ท้ำให้เกิด
มลพิษน ้ำได้ ประเภทน ้ำเน่ำ หรือน ้ำที่มีสำรพิษปนเปื้อน มีผลกระทบต่อผู้ใช้น ้ำ จำกกำรศึกษำคุณภำพน ้ำในล้ำน ้ำมูล
สำยหลัก พบว่ำล้ำน ้ำที่มีปัญหำคุณภำพน ้ำ ได้แก่ พื นที่ในต้ำแหน่งด้ำนท้ำยที่ตั งชุมชน อุตสำหกรรม และพื นที่ที่มีกำร
ใช้สำรเคมีท้ำกำรเกษตร ได้แก่มูลตอนบนในพื นที่ต้นน ้ำล้ำตะคอง พื นที่ท้ำยจุดบรรจบล้ำตะคอง ล้ำพระเพลิง มูล
ตอนกลำง ได้แก่ แม่น ้ำมูลในช่วงรอยต่อจังหวัดมหำสำรคำมและจังหวัดบุรีรัมย์ ส้ำหรับในพื นที่ต้นน ้ำสำขำที่อยู่ด้ำน
ท้ำยชุมชน ได้แก่ ล้ำชีบริเวณตัวเมืองบุรีรัมย์ ห้วยส้ำรำญบริเวณตัวเมืองศรีสะเกษ 
 4) ปัญหาพื นที่ต้นน  าเสื่อมโทรม เนื่องจำกบุกรุกป่ำเพื่อท้ำกำรเกษตร ป่ำเสื่อมโทรม และพื นที่ต้นน ้ำ
ลดลง จึงท้ำให้เกิดกำรขำดแคลนน ้ำซึ่งมีผลต่อกำรท้ำกำรเกษตร และปัญหำน ้ำท่วมจำกกำรขำดป่ำดูดซับน ้ำ 
 5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งท้ำให้ฝนไม่ตกต้องตำมฤดูกำล จึงท้ำให้เกิดผลกระทบต่อำร
เกษตรเป็นอย่ำงยิ่ง โดยเฉพำะท้ำให้ผลผลิตจำกกำรเกษตรลดลง ไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรของประชำกรที่เพิ่มมำก
ขึ น นอกจำกนี  กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศยังมีผลต่อโรคระบำด จึงมีผลต่อสุขภำพของเกษตรกรและประชำชน 
  จึงกล่ำวได้ว่ำ สภำพในอนำคตจะเกิดกำรเปลี่ยนแปลงในทำงผลเสียมำกกว่ำผลดี จึงมีผลกระทบต่อ
ตัวชี วัดในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั นกำรพัฒนำแผนยุทธศำสตร์ใดๆ ควรจะได้บูรณำกำรกับมิติสังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยหลักกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ที่มีกำรเสนอทำงเลือกและกำรมีส่วนร่วมเป็นส้ำคัญ 
5.3   การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา  
 1)  แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภค-บริโภค 

 1.ปัญหา 2. สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
ระบบประปาภูมิภาคส้ำหรับเมือง กึ่ง
เมือง พื นที่ท่องเท่ียวและภำคบริกำร 

- ก้ำลังผลิตน ้ำประปำไม่พียงพอ 
- กำรกระจำยน ้ำไม่ทั่วถึง 
- คุณภำพน ้ำดิบไม่เหมำะสมต่อ 

กำรผลิตน ้ำประปำ 
 

- ปริมำณเก็บกักน ้ำดิบของแหล่งน ้ำไม่เพียงพอ 
โดยเฉพำะในช่วงฤดูแล้ง 

- ระบบท่อจ่ำยน ้ำประปำกระจำยไม่ทั่วถึง 
เนื่องจำกกำรขยำยเขตชุมชน/เขตเมืองอย่ำง
ต่อเนื่อง 

- ระบบกำรส่งน ้ำดิบปนเปื้อนจำกกำรช้ำรุด
เสียหำยของท่อ 

- คุณ ภำพน ้ ำดิบ ไม่ เหมำะสมจำกสภำพ
ธรรมชำติ เช่น น ้ำกร่อย 

- คุณภำพน ้ำประปำที่ผลิตได้มีกำรปนเปื้อนใน
ท่อส่งน ้ำ เนื่องจำกท่อช้ำรุดเสียหำย 

- ท่อส่งน ้ ำช้ำรุดและท่อส่งน ้ ำ เข้ ำบ้ ำนไม่
เพียงพอ 

- ซ่อมแซมและบ้ำรุงรักษำระบบประปำเขตเมือง 
- กำรขยำยเขต/เพิ่มเขตจ่ำยน ้ำ 
- ลดกำรสูญเสียน ้ำในระบบท่อส่งจ่ำยน ้ำประปำ 
- พัฒนำแหล่งน ้ำส้ำรอง/น ้ำต้นทุนในพื นที่ตนเองใน

พื นที่เมืองที่เสี่ยงขำดแคลนน ้ำ 
- พัฒนำจัดหำน ้ำต้นทุนเพิ่ม ส้ำหรับเมืองที่น ้ำต้นทุน

ไม่เพียงพอ 
- พัฒนำร่วมกับพื นที่ลุ่มน ้ำข้ำงเคียง 
- ผันน ้ำลุ่มน ้ำสำขำข้ำงเคียงภำยในกลุ่มน ้ำมูล และผัน

น ้ำจำกแม่น ้ำสำยหลัก (แม่น ้ำชี    แม่น ้ำป่ำสัก) 
- พัฒนำหำน ้ำต้นทุนจำกแหล่งที่มีน ้ำต้นทุนขนำดใหญ่ 

ผันน ้ำโขง 
- จัดท้ำแผนพัฒนำแบบบูรณำกำรระบบประปำเมือง

หลักพื นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว 
ระบบประปาหมู่บ้าน 
- ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน 
- ระบบประปำที่มีอยู่เดิมใช้กำรไม่ได้ 
- ระบบกระจำยน ้ำประปำไม่ทั่วถึง 
- กระบวนกำรผลิตน ้ำประปำด้อย

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ ำพ ท้ ำ ให้ คุ ณ ภ ำ พ
น ้ำประปำไม่ได้มำตรฐำน  

- คุณภำพน ้ำประปำไม่เหมำะสม 
 
 

- ไมมีระบบประปำ 
- มีระบบประปำ แต่น ้ำต้นทุนไม่เพียงพอ 
- มีระบบประปำแต่น ้ ำสะอำดไม่ เพียงพอ

ตลอดปี (ขำดสำรเคมีที่ใช้ในกระบวนกำร
ผลิตน ้ำประปำ) 

- คุณภำพน ้ ำดิบ ไม่ เหมำะสมจำกสภำพ
ธ ร รม ช ำ ติ  เช่ น  น ้ ำ ก ร่ อ ย  ส ำ ร เห ล็ ก 
แมงกำนีส ควำมกรดด่ำง ถ้ำใช้น ้ำใต้ดิน 

- คุณภำพน ้ำประปำที่ผลิตได้มีกำรปนเปื้อนใน
ท่อส่งน ้ำ เนื่องจำกท่อช้ำรุดเสียหำย 

- แผนพัฒ นำประปำหมู่ บ้ ำนปกติ ตำมภำรกิ จ
หน่วยงำน ส้ำหรับหมู่บ้ำนที่ยังไม่มีระบบประปำ 

- ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภำพประปำหมู่บ้ำน 
- ซ่อมแซมระบบประปำหมู่บ้ำนให้ใช้กำรได้ตำมปกติ 
- ขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน 
- พัฒนำในพื นที่ตนเอง พัฒนำจัดหำน ้ำต้นทุนเพิ่ม 

ส้ำหรับหมู่บ้ำนที่น ้ำต้นทุนไม่เพียงพอ 
- พัฒนำร่วมกับหมู่บ้ำนข้ำงเคียง ข้อตกลงซื อ/แบ่งปัน

น ้ำประปำจำกหมู่บ้ำนใกล้เคียง 
- พัฒนำหำน ้ำต้นทุนจำกแหล่งที่มีน ้ำต้นทุนขนำดใหญ่ 
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- ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรผลิต
น ้ำประปำ 

- ท่อส่งน ้ ำช้ำรุดและท่อส่งน ้ ำ เข้ ำบ้ำนไม่
เพียงพอ 

- ขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรผลิต
น ้ำประปำ 

- ขำดกำรบ้ำรุงรักษำ/ซ่อมแซมอย่ำงต่อเนื่อง 

- ส้ำรองน ้ำฝนในระดับครัวเรือน โอ่งขนำดใหญ่รอง
น ้ำฝน  

ก า ร ใ ช้ น  า แ บ บ ไม่ ป ร ะ ห ยั ด 
โดยเฉพาะชุมชนเมือง กึ่งเมืองและ
แหล่งท่องเที่ยว 

- ขำดกำรปรับตัวในกำรใช้น ้ำให้เหมำะสมกับ
ภัยแล้ง 

- ขำดแรงจูงใจในกำรประหยัดน ้ำ 

- ส้ำรองน ้ำฝนในระดับครัวเรือน โอ่งขนำดใหญ่รองน ้ำฝน  
- ลดอัตรำกำรใช้น ้ำต่อวันในสถำนกำรณ์ภัยแล้งให้

น้อยที่สุด 
- ปรับตัวใช้น ้ำซ ้ำ REUSE ให้ได้มำกที่สุด 
- ลดอัตรำกำรใช้น ้ำต่อวันให้เทียบเท่ำมำตรฐำนกำรใช้น ้ำ 

การบริหารจัดการ โดยเฉพาะระบบ
ประปาหมู่บ้านที่ขาดองค์ความรู้ใน
การบ ารุงรักษาระบบประปาและการ
ผลิตน  าประปาที่สะอาด เป็นต้น 

- ศึกษำวิจัยองค์ควำมรู้และขยำยผลขำดองค์
ควำมรู้ด้ำนปริมำณและคุณภำพน ้ำดื่ม 

- บริหำรจัดกำรขำดกำรบูรณำกำรระหว่ำง
หน่วยงำนเพื่อแก้ไขปัญหำขำดน ้ำประปำ 

- ฐำนข้อมูลขำดข้อมูลและควำมตระหนักรู้
สภำพน ้ำต้นทุนและปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ 

 จัดท้ำกำรฝึกอบรมต่ำงๆ 
- กำรบ้ำรุงระบบบ่อบำดำล/ระบบประปำหมู่บ้ำน 
- องค์ควำมรู้ในกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ำ/ฝลกระทบ

คุณภำพน ้ำกับสุขภำพ 
- องค์ควำมรู้ใหม่ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพน ้ำประปำ/

กำรปรับปรุงคุณภำพน ้ ำประปำ/ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมกำรใช้น ้ำโดยกำรใช้ 3R คือ Reduce 
(ล ด ก ำ ร ใช้ น ้ ำ ) Reuse (ใช้ น ้ ำ ซ ้ ำ ) Recycle 
(หมุนเวียนมำใช้ใหม่)  

 บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ ท้ำแผนจัดหำ/
จัดสรรน ้ำเพื่อประปำล่วงหน้ำรำยฤดูกำล 

 บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนรัฐและเอกชนใช้พื นที่
เก็บกักน ้ำ/ซื อน ้ำจำกเอกชน 

 รักษำน ้ำต้นทุนส้ำหรับผลิตน ้ำประปำในพื นที่วิกฤต
ขำดน ้ำประปำ/ส้ำรองน ้ำลดควำมเส่ียงภัย 

 จัดตั งกลุ่มเครือข่ำยอำสำสมัครเพื่อรณรงค์กำร
ประหยัดน ้ำและรักษำคุณภำพน ้ำต้นทำง 

 สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงจิตส้ำนึกในกำร
ประหยัดน ้ำในสภำวะปกติและสภำะวิกฤติ 

 พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนปริมำณและคุณภำพ
ของน ้ำต้นทุนประปำ/ฐำนข้อมูลผู้ใช้น ้ำประปำ 

 ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องทันกำรด้ำนสถำนกำรณ์
ภัยแล้งและระดับควำมวิกฤติ 

4.  แนวโน้มปัญหา 
     เมื่อพิจำรณำในด้ำนปริมำณน ้ำปัญหำขำดแคลนน ้ำต้นทุนหรือน ้ำดิบในอนำคตมีแนวโน้มที่จะมำกขึ น ซ่ึ งพื นที่ที่คำดว่ำจะมีควำมเสี่ยงขำด     
น ้ำต้นทุนหรือน ้ำดิบมำกขึ นได้แก่ พื นที่ลุ่มน ้ำมูลตอนบนและตอนกลำง ตำมล้ำดับ โดยสำเหตุและปัจจัยหลักมำจำกปริมำณฝนที่น้อยลงและกำร
กระจำยตัวของน ้ำฝนในเชิงพื นที่ กำรพัฒนำแหล่งน ้ำเก็บกักน ้ำมีขีดจ้ำกัด และเมื่อพิจำรณำในด้ำนคุณภำพน ้ำ แนวโน้มของปัญหำมีควำมเส่ียง
คุณภำพน ้ำเสื่อมโทรมมำกขึ น โดยสำเหตุและปัจจัยหลักมำจำกมีกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรเกษตรที่เพิ่มสูงขึ น 
ประชำกรเพิ่มมำกขึ น เป็นต้น    
5.  เปา้หมาย: ปริมำณน ้ำประปำที่ผลิตได้เพียงพอต่อกำรใช้น ้ำ โดย 

- ขยำยเขตกำรให้บริกำรประปำภูมภิำคให้ครอบคลุมทุกพื นที่ที่ให้บริกำร 
- มีระบบประปำหมู่บ้ำนครบทุกหมู่บ้ำน และขยำยเขตกำรให้บริกำรประปำหมูบ่ำ้นให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
- ปรับปรุงระบบผลิตน ้ำประปำหมู่บ้ำนใหไ้ด้คุณภำพน ้ำได้มำตรฐำนน ้ำบริโภค 
- ปรับปรุงระบบกระจำยน ้ำที่ชำ้รุดให้สำมำรถส่งน ้ำได้ทั่วถึง 
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1.ปัญหา 2. สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
1. ขำดแคลนปริมำณน ้ำต้นทุนมี

ปริมำณไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
ในพื นที่มูลตอนบน ตอนกลำง
และโดยเฉพำะฝั่ งซ้ำยของ
แม่น ้ำมูลทั งหมด นอกจำกนี 
ยังพบปัญหำดินเค็มเป็นพื นที่
กว้ำงโดยเฉพำะฝั่งซ้ำยของ
แม่น ้ำมูล  

2. ปัญหำดินตื นไม่เหมำะสมต่อ
กำรเพำะปลูกพบในพื นที่ต้น
น ้ำของมูลบนและกระจำย
ทั่วไปบนพื นที่ดอนของมูล
ตอนล่ำง 

3.  ดินเค็ม ในลุ่มน ้ำมูลตอนบน
ฝั่งซ้ำย เช่นลุ่มน ้ำล้ำเชียงไกร 

 

1. มีโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำและพื นที่ระบบ
ชลประทำนน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนพื นที่
เกษตรกรรม บำงพื นที่ระบบชลประทำน
ช้ำรุด/ประสิทธิภำพกำรใช้น ้ำน้อย 

2. พื นที่เกษตรส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพำน ้ำฝน 
และในช่วง 2 -3 ปีมำนี พื นที่ส่วนใหญ่
ประสบปัญหำเพรำะฝนทิ งช่วงและฝน
น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยมำกโดยเฉพำะพื นที่มูล
ตอนบนและฝั่งซ้ำยของมูลตอนกลำง  

3. พื นที่เพำะปลูกอยู่บนพื นที่ดินเค็มหรือมี
ชั นหินเกลือรองรับอยู่ข้ำงใต้ จึงเกิดปัญหำ
ทั งดินเค็มและน ้ำใต้ดินเค็ม 

4. ไม่สำมำรถขุดหำหรือพัฒนำแหล่งน ้ำใน
พื นที่ที่ท้ ำกำรเกษตรได้โดยเฉพำะน ้ ำ
บำดำลเนื่องจำกติดปัญหำเร่ืองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 

5. พื นที่ดินตื น มีชั นหน้ำดินน้อยควำมลึกของ
หน้ำดินน้อยกว่ำ 50 เซนติเมตร มีพื นที่
ประมำณ 3,207,490 ไร่ (ร้อยละ 7.23 
ของพื นที่ลุ่มน ้ ำมูลทั งหมด) แยกเป็น     
ดินตื นบริเวณพื นที่ลุ่มพื นที่ 538 ,969 ไร่   
แ ล ะ ดิ น ตื น บ ริ เวณ พื น ที่ ด อ น พื น ที่     
2,668,521 ไร ่

 
 
 

 ปรับปรุงประสทธิภำพระบบกำรชลประทำนที่มีอยู่ 
- บ้ำรุงรักษำซ่อมแซมแหล่งน ้ำระบบส่งน ้ำที่มีอยู่เดิม  
- เพิ่มประสิทธิภำพในแปลง/เพิ่มประสิทธิภำพกำรใชน้ ำ้  
- ปรับปรุงประสิทธิภำพของระบบส่งน ้ำและกระจำยน ้ำ

ด้วยพลังงำนทำงเลือกเพื่อลดต้นทุนสูบน ้ำ 
- ปรับปรุงกำรส่งน ้ำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรใช้น ้ำ

ทั งในด้ำนปริมำณและเวลำ  
- พัฒนำระบบกระจำยน ้ำ (คลองไส้ไก่) เข้ำแปลงโดย

กำรมีส่วนร่วม เพื่อวำงระบบกระจำยน ้ำให้ทั่วถึงใช้
พลังงำนทำงเลือก เครื่องสูบน ้ำพลังงำนแสงอำทิตย์ใน
ระบบกระจำยน ้ำให้พื นที่สูง  

- กำรใช้น ้ ำโดยยึดหลัก 3R เช่น น้ำน ้ำระบำยกลับ 
(return flow) มำใชซ้ ้ำ  

 จัดหำแหล่งน ้ำส้ำรองโดย 
- พัฒนำระบบใช้น ้ำใต้ดินร่วมกับน ้ำชลประทำน เพื่อ

ควำมมั่นคงของน ้ำในฤดูแล้ง 
- จัดหำแหล่งส้ำรองน ้ำ/ส้ำรองน ้ำในไร่นำ    

 เพิ่มน ้ำต้นทุน 
   - จำกล้ำน ้ำภำยในลุ่มน ้ำสำขำเดียวกัน    
   - จำกล้ำน ้ำระหว่ำงลุ่มน ้ำสำขำ   

- จำกล้ำน ำ้สำขำและล้ำน ำ้สำยหลัก    
- จำกล้ำน ำ้ระหว่ำงล้ำน ้ำสำยหลกั    
- จำกแม่น ำ้โขง  
- พัฒนำคลองดักน ้ำในพื นที่เนินเชิงเขำ  

 ปรับพื นที่เกษตรเป็นสระน ้ำไร่นำแบบชัว่ครำวเพื่อ
ส้ำรองน ้ำในแปลงเกษตร ลดควำมเส่ียงภัยในปีวกิฤติ  

 เปลี่ยนพืชให้เหมำะสมกบัน ้ำต้นทนุทั งในพื นที่เกษตรน ำ้ฝน
และพื นที่ชลประทำนที่มีควำมเสีย่งขำดน ำ้เกษตร  

 ท้ำเกษตรได้ผลผลิตสูง โดยลดกำรใช้น ้ำ(ลด Water 
Footprint) 

 เลือกปลูกพืชที่มีมูลค่ำทำงเศรษฐกิจสูง   
 อนุรักษ์ดินและน ้ำโดยเกษตรทฤษฎีใหมต่ำมปรัชญำ

เศรษฐกิจพอเพียง  
 พัฒนำแหล่งน ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรในพื นที่ที่มี

ศักยภำพ  
 ประยุกต์ใช้โคกหนองนำโมเดลในกำรเกษตรในระดับ

กลุ่มพื นที่ย่อย  
 smart farming และกำรรวมกลุ่มผู้ใช้น ำ้/เกษตรกร 

เพิ่อส่งเสริมกำรตลำด   
 พัฒนำระบบฐำนขอ้มูลเพื่อกำรพยำกรณ์พื นที่ประสบ

ภัยแล้งร่วมกบัข้อมูลส้ำหรับปฎบิัติกำรฝนหลวง เพื่อ
สำมำรถแก้ไขสถำนกำรณ์ได้อยำ่งรวดเร็ว มีระบบ
ข้อมูลข่ำวสำรที่ดี  

 ศึกษำวิจยัส้ำหรับปรับปรุงสำยพันธุ์สัตวน์ ้ำส้ำหรับ
พื นที่น ้ำกร่อย  

 ศึกษำวิจยัเพื่อปอ้งกันกำรแพร่กระจำยดินเค็ม  
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1.ปัญหา 2. สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
4. แนวโน้มปัญหา 

1)   แนวโน้มปริมำณน ้ำต้นทุนยังคงน้อยลงต่อเนื่อง ทั งปัจจัยปริมำณน ้ำฝนที่น้อยลงและปริมำณน ้ำส้ำรองไว้ในอ่ำงเก็บน ้ำเมื่อเกิดภำวะ
แห้งแล้งต่อเนื่อง บำงแหล่งน ้ำต้องใช้กำรเก็บกักน ้ำข้ำมปีถึงจะเต็ม 

2) กำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน ้ำขนำดกลำงและขนำดใหญ่ในพื นที่เป็นไปได้น้อย เนื่องจำกข้อจ้ำกัดของสภำพภูมิประเทศรวมทั งปัจจัย
ทำงด้ำนสังคมและสิ่งแวดล้อม ดินเค็ม น ้ำใต้ดินเค็มจะมีแนวโน้มปัญหำมำกขึ นเนื่องจำกปัจจัยด้ำนปริมำณน ้ำที่น้อยลง 

5. เป้าหมาย 
1) พื นที่เกษตรชลประทำนมีน ้ำเพียงพอในฤดูฝนเต็มพื นที่และหน้ำแล้งเพำะปลูกได้ในสัดส่วน 50 %  

ของฤดูฝนในภำวะปกติและสัดส่วน 10% ในภำวะน ้ำน้อย 
2) พื นที่เกษตรน ้ำฝนที่จะพัฒนำ (มีน ้ำมำกพอ กลำงน ้ำ-ปลำยน ้ำ) มีน ้ำเพียงพอในฤดูฝนและมีน ้ำเหลือเพำะปลูกพืชใช้น ้ำน้อยในฤดูแล้ง 5-10% 
3) พื นที่เกษตรน ้ำฝนที่จะพัฒนำ (มีน ้ำน้อย ต้นน ้ำ-กลำงน ้ำ) มีน ้ำเพียงพอเฉพำะในฤดูฝน   

 

 3) แผนพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

1. ปัญหา 2.  สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
น ้ำล้นตล่ิงจำกล้ำน ้ำ ท่วมพื นที่
ชุมชนและพื นที่เกษตรกรรม 
น ้ ำห ลำกมำ เร็ วท่ วมพื น ที่
ชุมชน ล้ำน ้ำ/คลองตื นเขิน 
  

1) มีสิ่งกีดขวำงทำงระบำยน ้ำ อำคำรสิ่งปลูก
สร้ำง วัชพืช 

2) ควำมจุล้ำน ้ำลดลง ล้ำน ้ำ/คลองไม่ได้รับกำร
ขุดลอกเป็นเวลำนำน 

3) ขำดระบบป้องกันชุมชน 
4) ปริมำณฝนตกในพื นที่ เดิมซ ้ ำๆ  (ต้ ำบล 

หมู่บ้ ำน ) ท้ ำให้มีปริมำณน ้ ำหลำกจำก
ปริมำณฝนที่ตกจ้ำนวนมำกในพื นที่ 

5) ปัญหำบุกรุกทำงน ้ำ โดยเฉพำะพื นที่หน่วง
น ้ำ มีสิ่งกีดขวำงทำงระบำยน ้ำท้ำให้เมื่อมี
ปริมำณฝนตกจ้ำนวนมำกล้ำน ้ำทำงระบำย
น ้ำไม่สำมำรถระบำยน ้ำได้ทัน ดังตัวอย่ำงที่
เกิดน ้ำท่วมใหญ่ ในพื นที่ลุ่มน ้ ำตอนล่ำง 
(อุบลรำชธำนี) ในปี 2562 และในพื นที่มูล
ตอนบน (นครรำชสีมำ) ปลำยปี 2563 

 จัดกำรสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ 
- ส้ำรวจจัดท้ำข้อมูลสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ 
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ 
- ท้ำระบบกำ้จัดสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำแบบอตัโนมัติในพื นที่  

เกิดบ่อย 
- ก้ำหนดมำตรกำรไม่ให้มีสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำเพิ่มขึ น 
 เพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำ 
- ปรับปรุงกำรระบำยน ้ำในพื นที่คอขวด (ทำงเบี่ยงน ้ำ) 
- ขุดลอก/ดูแลรักษำทำงน ้ำที่มีอยู่ 
- ปรับปรุงทำงน ้ำ/แหล่งน ้ำเพื่อรองรับน ้ำส่วนเกิน ชะลอน ้ำ

และเก็บกักไว้ใช้ 
- ประสำนควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในกำรระบำยน ้ำ

หลำกพื นที่วิกฤต 
- บูรณำกำรหน่วยงำนในเร่ืองมำตรำกำรป้องกันดูแลรักษำ

ล้ำน ้ำแหล่งน ้ำที่มีพื นที่ต่อเนื่องเช่ือมโยงกัน 
 มำตรกำรผังเมือง 
- มำตรกำรเข้มงวดด้ำนผังเมือง (ปรับปรุงผังเมือง) ใน

พื นที่ส้ำคัญรองรับน ้ำหลำก  
- จัดท้ำผังระบำยน ้ำให้สอดคล้องตำมลักษณะพื นที่ 
 เพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำในพื นทีชุ่มชนเมือง 
-    ดูแลรกัษำระบบระบำยน ้ำ/เขื่อนปอ้งกันตลิ่งที่มีอยู่เดิม

ในเขตชุมชนเมือง 
-  เช่ือมโยงแหล่งน ้ำทำงระบำยน ำ้เป็นโครงข่ำยเพื่อระบำย

น ้ำในเขตชุมชนเมือง (สระน ้ำ-หนองน ้ำ-แก้มลิง-ทำง
ระบำยน ำ้) 

- สร้ำงทำงผันน ้ำ/ระบำยน ำ้เล่ียงพื นที่ชุมชนเมือง 
 (ข้ำมลุ่มน ้ำหลัก) 
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1. ปัญหา 2.  สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
   - รักษำพื นที่หนว่งน ้ำ ทำงน ้ำผำ่น พื นทีชุ่่มน ้ำในเขตชุมชนเมือง 

- โครงสร้ำงใต้ดินเพื่อจัดเก็บน ้ำส่วนเกิน (บ่อกักเกบ็น ้ำฝนใต้
ดิน) 

- ระบบป้องกันน ้ำทว่มด้วยนวัตกรรมใหม่ (คันป้องกันน ้ำท่วม
แบบพับเก็บได้ (AquaFence) 

 กำรป้องกันตลิ่งบ้ำรุงรักษำเขื่อนป้องกันตลิ่งที่มีอยู่เดิม 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรก้ำจัดและแปรรูปวัชพืชตำมภูมิ

ปัญญำท้องถิ่น 
- ป้องกันตลิ่งโดยใช้วัสดุธรรมชำติ (หญ้ำแฝก) 
 สร้ำงพื นที่หน่วงน ้ำและจัดท้ำผังระบำยน ้ำ 
  จัดท้ำผังระบำยน ้ำแบบ Green Belt ก่อสร้ำงขยำยแนวเขื่อน

ป้องกันตลิ่งให้ครอบคลุมพื นที่เสี่ยง 
- ก่อสร้ำงเขื่อนป้องกันตลิ่งแบบผสมผสำนนวัตกรรมใหม่ๆ และ

ภูมิปัญญำท้องถิ่น (เช่น หญ้ำแฝก) 
- สร้ำงพื นที่หน่วงน ้ำ (บ่อหน่วงน ้ำ ฝำยชะลอน ้ำ) 
- ปรับปรุงทำงระบำยน ้ำแบบผสมผสำนเพื่อชะลอและหน่วงน ้ำ 
- มำตรกำรก้ำหนดขอบเขตพื นที่ชะลอน ้ำขนำดใหญ่ (แก้มลิง) 
- สร้ำงฝำยชะลอน ้ำด้วยนวัตกรรมใหม่ (ฝำยชะลอน ้ำด้วยวัสดุ

ยำงพำรำ ยำงรถยนต์ พื นที่ต้นน ้ำ) 
 กำรจัดกำรเกี่ยวกับอำคำรบังคับน ้ำ 
- พัฒนำเพิ่มประสิทธิภำพอำคำรบังคับน ้ำและสถำนีสูบน ้ำ      

ที่มีอยู่ 
- ก่อสร้ำงอำคำรบังคับน ้ำและสถำนีสูบน ้ำในจุดเสี่ยง 
- โครงข่ำยระบบอำคำรบั งคับน ้ ำสถำนีสูบน ้ ำของแต่ละ

หน่วยงำนเพื่อระบำยน ้ำให้สอดคล้องกัน 
- เพิ่มระบบสูบระบำยน ้ำโดยใช้พลังงำนทำงเลือก 
 จัดท้ำแผนกำรจัดกำรอุทกภัย 
- แผนบรรเทำอุทกภัยระดับลุ่มน ้ ำ /พื นที่ วิกฤติ  (แต่ละ

หน่วยงำน) 
- แผนบูรณำกำรหน่วยงำนเพื่อบรรเทำอุทกภัยระดับลุ่มน ้ำ/

พื นที่วิกฤติ 
- จัดท้ำแผนเผชิญเหตุ แผนอพยพ พร้อมทั งก้ำหนดพื นที่และ

จุดอพยพ 
- ปรับปรุงอำคำรสิ่งปลูกสร้ำงที่สำมำรถรองรับเหตุอุทกภัย 
- สร้ำงเครือข่ำยเตือนภัยน ้ำท่วม (อำสำสมัครเตือนภัยในพื นที่

ชุมชนเมือง) 
 ฐำนข้อมูลเพื่อสนับสนุนแผนเผชิญเหตุระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ 

4.  แนวโน้มปญัหา 
    ปัญหำมีแนวโน้มสูงขึ นอันเน่ืองมำจำกกำรขยำยตัวของชุมชน กำรกอ่สร้ำงเส้นทำงคมนำคม และกำรเปลีย่นแปลงสภำพภูมิอำกำศและลักษณะ
ทำงกำยภำพของพื นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป 
5.  เปา้หมาย 

1) เขตเมือง สำมำรถป้องกันน ้ำทว่มต่อพื นที่เขตเมืองและถนนสัญจรโดยมำตรกำรผังเมือง 
2) เขตพื นที่เกษตร ลดพื นที่น ้ำท่วมลงและลดระยะเวลำน ำ้ท่วมลงให้ไม่เสียหำยต่อสภำพพื นทีแ่ละกำรเพำะปลกู (นำข้ำว พืชไร่) พื นที่ลุ่มต่้ำ  
 ปรับตัวอยูก่ับสภำพน ้ำทว่มโดยกำรทำ้ประมงในฤดูฝน และเพำะปลกูปลำยฤดูฝน-แล้ง เช่น ทุ่งกุลำร้องไห้ (ที่ลุ่ม) 
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 4) แผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 

1. ปัญหา 2.  สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
1 คุณภำพน ้ำผิวดินในล้ำตะคอง 

เสื่อมโทรมโดยเฉพำะพื นที่ต้น
น ้ำเขื่อนล้ำตะคองและบริเวณ
ตัวเมืองนครรำชสีมำ (ท้ำยจุด
บรรจบล้ำตะคองกับล้ำพระ
เพลิง) คุณภำพน ้ ำผิวดินด้ำน
ท้ ำยชุ ม ช น ห น ำแ น่ น ใน ลุ่ ม
น ้ำย่อย ต่ำงๆ เช่น ลุ่มน ้ำล้ำมูล
ส่วนที่ 2 และล้ำน ้ำชี เป็นต้น 

2 พื นที่ชุ่มน ้ำเสื่อมสภำพมีน ้ำท่วมขัง
เป็นเวลำนำนบริเวณหลังพนั ง    
กันน ้ำ ได้แก่ บริเวณฝำยหัวนำ 
และฝำยรำษี ไศล ในพื นที่ มู ล
ตอนกลำง  

 

1 กำรขยำยตัวของชุมชน และรีสอร์ทใน
พื นที่ต้นน ้ำล้ำตะคอง  

2 ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชนไม่เพียงพอ 
3 มีปริมำณน ้ำเสียเกินมำตรฐำนจำกโรงงำน

อุตสำหกรรมปล่อยลงล้ำน ้ำ 
4 น ้ำเสียจำกกำรใช้สำรเคมีภำคกำรเกษตร 
5 ปริมำณน ้ำฝน น ้ำท่ำน้อย 
6 อำคำรบังคับน ้ำในล้ำน ้ำ เช่น ฝำย ประตู

ระบำยน ้ำ ท้ำให้เกิดกำรสะสมของเสีย  
7 พนังกีดขวำงกำรระบำยน ้ำเข้ำออกจำก

แม่น ้ำมูลและพื นที่ชุ่มน ้ำ 
8 พื นที่ชุ่มน ้ำถูกประกำศเป็นพื นที่เขตเมือง

ในพื นที่มูลล่ำง (อุบลรำชธำนี) 
 

 กำรบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน 
- ก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชนแบบกลุ่ม  (Cluster 

wastewater treatment system) 
-  ก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชนขนำดใหญ่ 
- ติดตั งระบบบ้ำบัดน ้ำเสียส้ำหรับครัวเรือน  
- ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย

ชุมชนที่มีอยู่เดิมให้ได้ค่ำมำตรฐำนน ้ำทิ งชุมชน  
 กำรบ้ำบัดน ำ้เสียอุตสำหกรรม 
-  ควบคุมและติดตำมกำรบ้ำบัดน ้ำเสียทั งที่ก่อสร้ำงใหม่

และที่มีอยู่เดิมเพื่อให้ได้มำตรฐำนน ้ำทิ ง  
-  ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดให้มีระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย

ส้ำหรับอุตสำหกรรมขนำดกลำงขนำดย่อมและ
ครัวเรือน 

-  ส่งเสริมอุตสำหกรรมสีเขียว 
 กำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรเกษตร 
- กำรเพิ่มพื นที่เกษตรปลอดภัย  

  -  กำรท้ำบ่อหมักแก๊ซชีวภำพ  
-  พัฒนำระบบเกษตรแม่นย้ำ  
- กำรท้ำปุ๋ยหมักจำกมูลสัตว์  
  กำรใช้มำตรกำร 3 เพื่อลดน ้ำเสีย 
-  สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในกำรน้ำ

น ้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์  
-  ใช้ เท ค โน โลยี ก ำรน้ ำน ้ ำที่ ผ่ ำน ก ำรบ้ ำบั ด จ ำก

แหล่งก้ำเนิดมลพิษประเภทต่ำงๆ กลับไปใช้ประโยชน์  
- ก้ำหนดวิธีกำรที่เหมำะสมในกำรน้ำน ้ำที่ผ่ำนกำรบ้ำบัด

แล้วกลับไปใช้ประโยชน์  
 กำรรักษำระบบนิเวศพื นที่ชุ่มน ้ำและแหล่งน ้ำ 
-  กำรดูแลรักษำ อนุรักษ์ ระบบนิ เวศ พื นที่ ชุ่มน ้ ำ

ตำมปกติ  
- ปรับปรุงระบบนิเวศน์พื นที่ชุ่มน ้ำในพื นที่ชุ่มน ้ำเสื่อม

โทรม  
- จัดท้ำแนวเขตพื นที่ชุ่มน ้ำที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหำ

กำรบุกรุก  
- ควบคุมมลพิษจำกแหล่งก้ำเนิดประเภทต่ำง ๆ เช่น 

ชุมชน อุตสำหกรรม เกษตรกรรมและกิจกรรมอื่นๆ 
ลงสู่พื นที่ชุ่มน ้ำ 

- สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจผลกระทบจำกมลพิษน ้ำและ
วิธีกำรป้องกัน/ตรวจสอบ 

- พัฒนำแบบจ้ำลองทำงคณิตศำสตร์เพื่อประเมินขีด
ควำมสำมำรถในกำรรองรับมลพิษของแหล่งน ้ำ  

- พัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่ เผยแพร่ให้ ชุมชนและ
หน่วยงำนต่ำงๆเพื่อใช้ควบคุมก้ำกับแหล่งก้ำเนิด
มลพิษทำงน ้ำ  

- สร้ำงจิตส้ำนึกและปลูกฝังควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณค่ำ  
 ควำมส้ำคัญ และกำรใช้ประโยชน์ของพื นที่ชุ่มน ้ำ  
 กำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ำ้ 
- ติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำในพื นที่ ด้วยสถำนีที่มีอยู่
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อย่ำงต่อเนื่อง  

- เพิ่มสถำนีตรวจสอบคุณภำพน ้ำในล้ำน ้ำสำขำ  
- สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในกำรตรวจสอบ

คุณภำพน ้ำในล้ำน ้ำและแหล่งน ้ำ  
- กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดในส่วนของกำร

ปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน ้ำ  
- พัฒนำระบบฐำนข้อมูลพื นที่ชุ่มน ้ำพร้อมจัดท้ำระบบ

สำรสนเทศที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย  
4.  แนวโน้มปัญหา 

คุณภำพน ้ำเสียจะมำกขึ นเพรำะมีกำรขยำยตัวของชุมชน ประกอบกับปริมำณฝน และปริมำณน ้ำท่ำน้อยลงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ ทั งปริมำณน ้ำผิวดินและน ้ำใต้ดินลดลงเพรำะมีกำรพัฒนำใช้น ้ำมำกขึ นโดยเฉพำะในฤดูแล้ง 
5.  เป้าหมาย 

(1)  ในพื นที่ล้ำน ้ำหลัก ล้ำน ้ำสำขำ แก้มลิงหนองน ้ำให้มีคุณภำพน ้ำในไม่ต่้ำกว่ำระดับ 3 (ปำนกลำง) และระบบนิเวศที่ดีเพียงพอกับกำร
ด้ำรงชีวิตพืชน ้ำ สัตว์น ้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

(2)  ในพื นที่ชุ่มน ้ำ ป่ำบุ่ง-ป่ำทำม ให้มีคุณภำพน ้ำในไม่ต่้ำกว่ำระดับ 2 (ดี) และระบบนิเวศที่ดีคงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

 

 5) แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าและการป้องกันการพังทลายของดิน 

1. ปัญหา 2.  สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
1 พื นที่ป่ำไม้ลดลงจำกอดีต (พ.ศ. 

2543 - ปัจจุบัน ) ร้อยละ 12.65 
จึงมีผลท้ำให้ขำดพื นที่ดูดซับน ้ำ 
และป้องกันกำรพังทลำยของดิน 

 

1 พื นที่ป่ำลดลงเนื่องจำกกำรบุกรุก
แผ้วถำงป่ำเพื่อกำรเกษตรและ      
รีส อ ร์ท  (ก ำร เป ลี่ ย น พื น ที่ ป่ ำ
ธรรมชำติไปเป็นพื นที่เกษตรกรรม 
เช่น พืชอำหำร และพืชพลังงำน 
แ ล ะ ก ำ รส ร้ ำ ง รี ส อ ร์ ท )  ทั ง นี 
เนื่องจำก 
- แนวเขตป่ำและกำรจ้ำแนกกำร

ใช้ที่ดินไม่ชัดเจน 
- สังคมขำดควำมรู้และควำม

ตระหนักเกี่ยวกับกำรอนุรักษ์ 
- ขำดกำรบู รณ ำกำรระหว่ ำง

หน่วยงำนที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
กำรจัดกำรทรัพยำกรป่ำไม้และ
สิ่งแวดล้อม 

- ควำมยำกจนน้ำไปสู่กำรใช้พื นที่
ป่ำเพื่อกำรด้ำรงชีพ 

- ควำมขัดแย้งระหว่ำงนโยบำยกำร
อนุรักษ์กับกำรด้ำเนินกำรตำม
ยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

- นโยบำยแก้ ไขปัญ หำควำม
ขัดแย้งที่ดินป่ำไม้ขำดควำม
ยั่งยืนและชัดเจนในทำงปฏิบัติ 

2 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำน (เช่น 
ถนน อ่ำงเก็บน ้ำเพื่อกำรเกษตร 
แนวสำยไฟฟ้ำ) 

3. กำรเพิ่มจ้ำนวนประชำกร 
4. ควำมขัดแย้งระหว่ำงนโยบำยกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้กับนโยบำย
กำรพัฒนำเศรษฐกิจ 

 ส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 
 - ส่งเสริมกำรปลูกป่ำตำมปกติ  
- ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภำคส่วน เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
เพิ่มพื นที่ป่ำ  

- ส่งเสริมธุรกิจป่ำไม้นอกพื นที่ป่ำอนุรักษ์  
- ส่งเสริมกำรปลูกป่ำในรูปแบบต่ำงๆ 

 จ้ำแนกเขตป่ำและกำรฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนำด้ำนควำม
หลำกหลำยทำงชีวภำพ 

 กำรจัดกำรทำงด้ำนนิเวศวิทยำภูมิทัศน์(Landscape 
Ecology) เช่ือมโยงวิถีชุมชน อย่ำงสอดคล้องกับระบบนิเวศ 
และควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น  

 ส่งเสริมและพัฒนำกำรใช้ประโยชน์จำกพื นที่ป่ำที่ได้รับกำร
ฟื้นฟู  

 กำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำยและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันพื นที่ป่ำ  
 จัดท้ำแนวเขตป่ำไม้ให้ชัดเจน ท้ำแนวกันชนส้ำหรับป้องกัน

กำรท้ำลำยของสัตว์ป่ำ และสัตว์เลี ยง กำรจัดท้ำแนวเขต
ถำวร  

 กำรป้องกันฝดับไฟป่ำ 
- กำรสร้ำงเครือข่ำยและเสริมองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันและ

ควบคุมไฟป่ำร่วมกันระหว่ำงท้องถิ่น ชุมชน และภำครัฐ  
- กำรใช้โดรนดับเพลิง่เข้ำมำช่วยสนับสนุนกำรท้ำงำนของ

เจ้ำหน้ำที่ ในสถำนกำรณ์ที่ไม่สำมำรถเข้ำถึงไฟป่ำได้  
- เทคโนโลยีดำวเทียมและโดรนในกำรตรวจสอบไฟป่ำ  
- เทคโนโลยรในกำรตรวจจับ (เซ็นเซอร์) และวัดระดับ CO2 

รวมถึงตรวจสอบ อุณหภูมิที่สูง 
- เกินมำตรำฐำนและเป็นเหตุแห่งกำรเกิดไฟป่ำ  
 กำรจัดกำรด้ำนสัตว์ป่ำ 
- กำรจัดหำหรือฟื้นฟูแหล่งน ้ำขนำดเล็กในบริเวณพื นที่อำศัย

ของสัตว์ป่ำ  
- กำรจัดท้ำพื นที่กันชนระหว่ำงพื นที่ป่ำและพื นที่ชุมชน  
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  กำรพัฒนำโครงสร้ำงที่เหมำะสม 

- กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนให้สอดคล้องกับพื นที่ลุ่มน ้ำ  
- กำรพัฒนำเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับกฎหมำยด้ำนสิ่งแวดล้อม

ที่ก้ำหนดไว้  
- กำรวำงแผนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื นฐำนโดยใช้กำรประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) ในกำรก้ำหนด 
 กำรป้องกันกำรบุกรุกป่ำไม้ 
- กำรใช้มำตรกำรทำงกฏหมำยเพื่อป้องกันกำรลักลอบตัดไม้ 

กำรบุกรุกท้ำไร่เลื่อนลอยโดยร่วมมือกับ อปท. และชุมชน   
   กำรป้องกันกำรพังทลำยของดิน 

- ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร
ฟื้นฟูป่ำเส่ือมโทรม เพื่อลดกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน  

- กำรปรับสภำพพื นที่ เพื่ อ่ควบคุมกำรไหลของน ้ ำ (เพิ่ ม
ระยะทำง ลดควำมลำดเทของพื นที่) 

- ควบคุมกำรไหลบ่ำของหน้ำดิน  
- ส่งเสริมกำรเกษตรที่เหมำะสมกับสภำพภูมิประเทศไม่ท้ำให้

เกิดจำกชะล้ำงพังทลำยของดิน  
- ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำร

ป้องกันและลดกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน พื นที่เกษตรนอก
พื นที่อนุรักษ์  

- ส่งเสริมกำรสร้ำงฝำยชะลอน ้ำและดักตะกอน ลดกำรชะล้ำง
พังทลำยของตลิ่งลงสู่แหล่งน ้ำ อ่ำงเก็บน ้ำ  

 กำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมและจัดกำรองค์ควำมรู้ 
    ในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้ 
- ส่งเสริมรวมกลุ่มอนุกรักษ์ป่ำไม้ในพื นที่  
- ส่งเสริมเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้พื นที่ต้นน ้ำ  
- ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ/ประสบกำรณ์เพื่อสร้ำง

จิตส้ำนึกกำรอนุรักษ์ป่ำไม้และปลูกป่ำ  
- ส่งเสริมเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรปลูกป่ำในพื นที่เอกชน  
- ส่งเสริม เผยแพร่ข้อมูลผลกระทบจำกกำรสูญเสียพื นที่ป่ำไม้

ต่อชุมชน  
- กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เป็นธรรม กับกำรบุกรุกพื นที่ป่ำต้นน ้ำ  
- เสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศในกำรฟื้นฟูปำ่ตำม

แนวเขตชำยแดน 
-    เสริมสร้ำงควำมร่วมมือระหวำ่งประเทศในกำรฟื้นฟูป่ำตำม

แนวเขตชำยแดน 
- พัฒนำระบบสำรสนเทศทรัพยำกรป่ำไม้ระดับชำติ  
- พัฒนำจัดกำรกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศทรัพยำกรป่ำไม้  

4  แนวโน้มปัญหา  
                พื นที่ป่ำไม้มีแนวโน้มลดลงบ้ำงเนื่องจำกกำรฟื้นฟูสภำพป่ำต้องใช้เวลำ แต่ด้วยมำตรกำรกำรปลุกป่ำเศรษฐกิจและป่ำชุมชนจะท้ำให้ป่ำ
ไม้เพิ่มขึ นได้อย่ำงน้อยใกล้เคียงกับอดีตที่เคยมีป่ำไม้ 
5 เป้าหมาย 
 พื นที่ป่ำไม้เพิ่มขึ นอย่ำงต่อเนื่องอย่ำงน้อยให้กลับคืนสู่สภำพที่เคยมีเม่ือปี พ.ศ. 2543 ร้อยละ 24.23 ของพื นที่ลุ่มน ้ำมูล ภำยใน 20 ปี 
นับจำกปี พ.ศ. 2563 หรือสูงสุดคือตำมเป้ำหมำยของประเทศ คือร้อยละ 40 ของพื นที่ลุ่มน ้ำภำยในเวลำที่เหมำะสม (ป่ำอนุรักษ์ร้อยละ 25 ป่ำ
เศรษฐกิจร้อยละ 15)   ควรครอบคลุมแผนงำนต่อไปนี  

- รักษำพื นที่ป่ำไม้ที่มีอยู่   
- ฟื้นฟูป่ำไม้   
- ส่งเสริมกำรปลูกไม้เศรษฐกิจ 
- บริหำรจัดกำรพื นที่ที่ไม่มีสภำพป่ำ 
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1. ปัญหา 2.  สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 

1.ขำดกำรบริหำรจัดกำร 
1.1 น ้ำอุปโภคบริโภค 

ขำดองค์ควำมรู้ด้ำนปริมำณและ
คุณภำพน ้ำดื่ม 

- อบรมกำรบ้ำรุงระบบบ่อบำดำล/ระบบประปำหมู่บ้ำน 
- อบรมผลกระทบคุณภำพน ้ำกับสุขภำพ  
- อบรมองค์ควำมรู้ในกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ำ  
- องค์ควำมรู้ใหม่ในกำรเพิ่มประสิทธิภำพน ้ำประปำ  
- องค์ควำมรู้ใหม่ในกำรปรับปรุงคุณภำพน ้ำประปำ  
- ใช ้3 R ลดกำรใช้น ้ำ Reduce ใชน้ ้ำซ ้ำ  Reuse เวียนน ้ำใช้ Recycle  

 ขำดกำรบู รณ ำกำรระห ว่ ำ ง
หน่วยงำนเพื่อแก้ไขปัญหำขำด
น ้ำประปำ 

- บูรณำกำรระหว่ำงหน่วยงำนรัฐ 
- ท้ำแผนจัดหำ/จัดสรรน ้ำเพื่อประปำล่วงหน้ำรำยฤดูกำล  
- บูรณำกำรระหว่ำงรัฐและเอกชน 
- ขอใชพ้ื นที่เพื่อเก็บกักน ้ำส้ำรอง/ซื อน ้ำจำกพื นที่ใกล้เคียง  
- รักษำน ้ำต้นทุนประปำในพื นที่วิกฤติขำดน ้ำประปำ  
- จัดตั งกลุ่มเครือข่ำยอำสำสมัครเพื่อรณรงค์กำรประหยัดน ้ำและรักษำ

คุณภำพน ้ำต้นทำง  
- ส้ำรองน ้ำลดควำมเส่ียงภัย  
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรใช้น ้ำ  

 ขำดข้อมูลและควำมตระหนักรู้
สภำพน ้ำต้นทุนและปัญหำกำร
ขำดแคลนน ้ำ 

- ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องทันกำรณ์ด้ำนสถำนกำรณ์ภัยแล้งและระดับ
ควำมวิกฤติ  

- สร้ำงกำรมีส่วนร่วมและสร้ำงจิตส้ำนึกในกำรประหยัดน ้ำในสภำวะปกติ
และสภำะวิกฤติ  

- พัฒนำระบบฐำนข้อมูลด้ำนปริมำณและคุณภำพของน ้ำต้นทุนประปำ   
- พัฒนำระบบฐำนข้อมูลผู้ใช้น ้ำประปำ 

1.2 กำรสร้ำงควำมมั่นคง
ของน ้ำภำคกำรผลิต 

ขำดองค์ควำมรู้ 
 

- สร้ำงกำรรวมกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมควำมรู้ในกำรใช้น ้ำอย่ำงมี 
 ประสิทธิภำพ  
- สนับสนุนกำรวิจัยกำรลดกำรใช้น ้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพด้วยเทคโนโลยี 
     และนวัตกรรมใหม่ๆ 

 ขำดควำมตระหนักรู้สภำพน ้ำต้นทุน
และปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ 

- ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องทันกำรณ์ด้ำนสถำนกำรณืภัยแล้ง และระดับ 
     ควำมวิกฤติ  

 ขำดกำรประสำนงำนทั งภำยใน
หน่วยงำนและระหว่ำงหน่วยงำน 

- พัฒนำระบบเช่ือมโยงกำรบริหำรจัดกำรน ้ำภำยในหน่วยงำน  
- พัฒนำระบบเช่ือมโยงกำรบริหำรจัดกำรน ้ำระหว่ำงหน่วยงำน  

 ขำดกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนน ้ำ 
 

- ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องทันกำรณ์ด้ำนสถำนกำรณ์ภัยแล้งและระดับ 
    ควำมวิกฤติของภัย  
- บูรณำกำรเชื่อมโยง จัดกำรระบบฐำนข้อมูล น ้ำด้ำนภัยแล้งระหว่ำง 
    หน่วยงำน  

1.3 กำรจัดกำรน ้ำท่วมและ
อุทกภยั 

ขำดองค์ควำมรู้ 
 

- สร้ำงกลุ่มเครือข่ำยเพื่อกำรเตือนภัยน ้ำท่วม  
- ศึกษำ วิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้ำนกำรป้องกันน ้ำท่วม  

 ขำดกำรประสำนงำนในระดับลุ่ม
น ้ ำทั งภ ำยในหน่ วยงำนและ
ระหว่ำงหน่วยงำน 

- พัฒนำระบบเช่ือมโยงกำรบริหำรจัดกำรน ้ำภำยในหน่วยงำน  
- พัฒนำระบบเช่ือมโยงกำรบริหำรจัดกำรน ้ำระหว่ำงหน่วยงำน  

 ขำดกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล
ด้ำนน ้ำ 
 

- ให้ข้อมูลข่ำวสำรที่ถูกต้องทันกำรณ์ด้ำนสถำนกำรณ์อุทกภัยและระดับ
ควำมวิกฤติของภัย  

- บูรณำกำรเชื่อมโยง จัดกำรระบบฐำนข้อมูล ด้ำนน ้ำท่วมระหว่ำง
หน่วยงำน  

1.4 กำรจัดกำรคุณภำพน ำ้
และอนุรักษ์ทรัพยำกร
น ้ำ 

ขำดควำมตระหนักรู้ผลกระทบ
จำกกำรปัญหำน ้ำเสีย 
 
 
 

- ส่งเสริม เผยแพร่ข้อมูลผลกระทบจำกน ้ำเสีย  
- กำรบังคับใช้กฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดในส่วนของกำรปล่อยมลพิษลงสู่

แหล่งน ้ำ  
- สร้ำงจิตส้ำนึกและปลูกฝังควำมรู้ควำมเข้ำใจในคุณค่ำ ควำมส้ำคัญ และ

กำรใช้ประโยชน์ของพื นที่ชุ่มน ้ำ ให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรวำง
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แผนกำรจัดกำรพื นที่ชุ่มน ้ำ  
 ขำดกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล 

ล้ำน ้ ำ/แหล่ งน ้ ำรวมทั งพื นที่    
ชุ่มน ้ำ 
 

- พัฒนำระบบฐำนข้อมูลคุณภำพน ้ำ พร้อมจัดท้ำระบบสำรสนเทศที่
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย  

- ระบบเครือข่ำยเช่ือมโยงสถำนีตรวจสอบคุณภำพน ้ำอัตโนมัติเพื่อติดตำม
และตรวจสอบคุณภำพน ้ำ (Real time)  

  - พัฒนำระบบฐำนข้อมูลพื นที่ชุ่มน ้ำพร้อมจัดท้ำระบบสำรสนเทศที่
สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย  

1.5 กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูสภำพ
ป่ำต้นน ้ำ 

ขำดองค์ควำมรู ้ - ส่งเสริมรวมกลุ่มอนุกรักษ์ป่ำไม้ในพื นที่  
- ส่งเสริมเผยแพร่องค์ควำมรู้ในกำรอนุรักษ์ป่ำไม้พื นที่ต้นน ้ำ  
- ส่งเสริมกำรท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์/ประสบกำรณ์เพื่อสร้ำงจิตส้ำนึก 
- กำรอนุรักษ์ป่ำไม้และปลูกป่ำ  
- ส่งเสริมเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรปลูกป่ำในพื นที่เอกชน  

 ขำดควำมตระหนักรู้ผลกระทบ
จำกกำรสูญเสียพื นที่ป่ำไม้ 
 

- ส่งเสริม เผยแพร่ข้อมูลผลกระทบจำกกำรสูญเสียพื นที่ป่ำไม้ต่อชุมชน  
- กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เป็นธรรม กับกำรบุกรุกพื นที่ป่ำต้นน ้ำ ผ่ำนกำรมี 
     ส่วนร่วมของประชำชน  

 ขำดกำรจัดกำรระบบฐำนข้อมูล
ป่ำไม้ 

- พัฒนำระบบสำรสนเทศทรัพยำกรป่ำไม้ระดับชำติ  
- พัฒนำจัดกำรกำรเข้ำถึงระบบสำรสนเทศทรัพยำกรป่ำไม้  

4.  แนวโน้มปัญหา  
    ปัญหำต่ำงๆ ที่เกิดในยุทธศำสตร์ 5 ด้ำนมีแนวโน้มเพิ่มขึ นเนื่องจำกกำรบริหำรจัดกำรที่ไม่ดี โดยเฉพำะด้ำนกฏหมำย องค์กร กำรรวมกลุ่ม 
ข้อมูล องค์ควำมรู้ สัญญำนเตือนภัยทั งน ้ำท่วมและน ้ำแล้ง เป็นต้น  
5.  เป้าหมาย 
     ทุกลุ่มน ำ้มีกำรบรหิำจัดกำรทีดีเพื่อกำรจัดกำรทรัพยำกนน ้ำแบบบูรณำกำรและมีส่วนร่วมดว้ยหลกักำรธรรมำภิบำลมุ่งสู่เป้ำหมำยกำรพัฒนำ
ที่ยั่งยืน 
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5.4  การก าหนดวิสยัทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์      

 1) การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัดในพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน 

S : จุดแข็ง 
• มีล้ำน ้ำธรรมชำติขนำดใหญ่มีปรมิำณน ้ำท่ำตำม

ธรรมชำติปริมำณมำก ล้ำดับ 2 รองจำกลุ่มน ้ำมลูล่ำง 
• มีอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่เป็นแหลง่เก็บกักน ้ำ 
• มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรชลประทำน  
• สภำพเศรษฐกิจในภำพรวมดีกวำ่พื นที่มูลกลำงและ

ล่ำง 
• มีภำคกำรผลติ (อุตสำหกรรมและอุตสำหกรรม

บริกำร) ที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื นท่ี 
• มีพื นท่ีที่มีควำมเหมำะสมในกำรปลูกพืชไร ่
• มีพื นท่ีปลูกข้ำวหอมมะลิชั นด ี
• พื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมสูงมีพื นท่ีน้อย 
• มีสัดส่วนพื นท่ีป่ำตำมกฎหมำยสงู 
• มีพื นท่ีที่มีศักยภำพในกำรปลูกปำ่เพื่อฟ้ืนฟูสภำพป่ำ

ไม ้
• มีองค์ควำมรู้และชุมชนที่มีกำรจดักำรน ้ำได้ดเีป็น

ต้นแบบท่ีหลำกหลำย 

O : โอกาส 
• ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในกำรพัฒนำแหล่งน ้ำ/ผันน ้ำจำกลุ่ม

น ้ำอื่น 
• มีนโยบำยกำรใช้ทรัพยำกรน ้ ำเพื่อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ ม

ทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
• มีกฎหมำยรองรับให้สำมำรถปลูกไม้ป่ำเศรษฐกิจในพื นท่ี

เอกชนได้ 
• มี พรบ. น ้ำท้ำให้สำมำรถบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำและ

กำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 
• มี พรบ.น ้ำท้ำให้มีกำรจัดตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำตำมกฏหมำย

และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กร 

W : จุดอ่อน 
• ปริมำณน ้ำท่ำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้น ้ำด้ำน

อุปโภคบริโภคและกำรเกษตร 
• มีควำมต้องกำรใช้น ้ำด้ำนอุตสำหกรรมสูงกว่ำพื นที่อื่น 

และกำรขำดน ้ำอุตสำหกรรมมีควำมเสียหำยสูง 
• พื นที่เกษตรน ้ำฝนเป็นพื นที่จ้ำนวนมำก 
• มีพื นท่ีชลประทำนอยู่ในเขตดินเค็มท้ำให้มีควำมเสี่ยง

ต่อกำรแพร่กระจำยของดินเค็ม 
• ปัญหำน ้ำมีควำมเสียหำยสูงเพรำะเป็นน ้ำหลำกเร็วและ

ล้ำน ้ำถูกรุกล ้ำ แม้ว่ำจะเกิดไม่บ่อยเนื่องจำกฝนน้อย 
พื นที่เสียหำยมีทั งพื นที่เมืองและพื นที่เกษตรปลูกข้ำว
หอมมะลิ 

• มีปัญหำนิเวศทำงน ้ำ คุณภำพน ้ำเนื่องจำกมีพื นที่เขต
เมือง เขตอุตสำหกรรม และพื นที่ท่องเที่ยวหนำแน่น 

• พื นที่ป่ำไม้ลดลงเนื่องจำกมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กิจกรรมอื่น 

• กำรบริหำรจัดกำรน ้ำ กำรเตือนภัยน ้ำท่วมยังไม่ทัน
กำรณ์ 

• ขำดกำรบริหำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำด้ำนน ้ำอย่ำง
บูรณำกำร 

T : อุปสรรค 
• มีพื นที่ที่มีควำมผันผวนของกำรกระจำยของฝนจำกปี 

2559 ถึงปัจจุบันสูงสุด 
• รูปแบบฝนมีควำมปรวนแปร ฝนทิ งช่วงนำนและไม่ตก

ตำมฤดูกำล ปริมำณฝนน้อย   
• กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศส่งผลให้มีควำมเสี่ยง

ต่อน ้ ำท่วมภั ยแล้ งมำกขึ นและควำมเสียหำยต่อ
กำรเกษตร 

A : Aspiration (ความมุ่งมาดปรารถนา) 
• มีแผนรองรับกำรเสีย่งภัยแล้งและกำรปรับตัวต่อกำรเปลีย่นแปลงสภำพอำกำศ 
• เพิ่มศักยภำพกำรใช้ทรัพยำกรน ำ้ที่เหมำะสมกับพื นที ่

R : Result (ผลลัพธ์ที่ได้) 
• กำรจัดกำรน ้ำทมีีประสิทธิภำพประสิทธิผลสู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืนของลุ่มน ้ำมลูบน 

แนวทางในการพัฒนามูลบน 
สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน ้ำทั งด้ำนปรมิำณและคณุภำพต่อควำมต้องกำรในทุกภำคส่วน และสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกน ้ำ

ในด้ำนอุตสำหกรรม 
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 2) การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัดในพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง 

 

  

 

 

 

 

 

S : จุดแข็ง 
• พื นที่ส่วนมำกมีปริมำณน ้ำฝนอยู่ ในช่วงค่ำเฉลี่ย 

1,100-1,300 มิลลิเมตร/ปี  
• คุณภำพน ้ำบำดำลในพื นที่ส่วนใหญ่คุณภำพดี มีพื นที่

ชั นเกลือหินไม่มำกนัก เช่น ล้ำน ้ำเสียวน้อย ล้ำน ้ำ
เสียวใหญ่ 

• รูปแบบกำรใช้ที่ดินปัจจุบันมีกำรปลูกข้ำวในพื นที่ที่
เหมำะสมสูงสุด  

• ในปัจจุบันมีโครงกำรกำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดเล็ก
จ้ำนวนมำก 

• มีศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวเชิงกีฬำสูง 
• มพีื นที่ชุ่มน ้ำทั งในระดับนำนำชำติ (4,434 ไร่) และใน

ระดับชำติ (337.5 ไร่) สูงสุด 

O : โอกาส 
• ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในกำรพัฒนำแหล่งน ้ำ/ผันน ้ำจำก

ลุ่มน ้ำอื่น 
• มีนโยบำยกำรใช้ทรัพยำกรน ้ ำเพื่ อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ ม

ทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
• มีกฎหมำยรองรับให้สำมำรถปลูกไม้ป่ำเศรษฐกิจในพื นที่

เอกชนได้ 
• มี พรบ.น ้ำท้ำให้สำมำรถบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำและ

กำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 
• มี พรบ.น ้ำท้ำให้มีกำรจัดตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำตำมกฏหมำย

และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กร 
• จำกปัญหำอุทกภัยของพื นท่ี ท้ำให้หน่วยงำนภำครัฐเร่ง

ด้ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันอุทกภัย 
W : จุดอ่อน 

• กำรกระจำยของปริมำณน ้ำท่ำในเชิงพื นที่ของลุม่น ้ำ
สำขำต่้ำสุด เท่ำกับ 2,687 ล้ำน ลบ.ม. 

• มีจ้ำนวนต้ำบลที่มีน ้ำประปำไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้ำน 
ปริมำณสูงสุด 

• พื นที่ป่ำไม้น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับล้ำน ้ำมูล
ตอนบนและตอนล่ำง 

T : อุปสรรค 
• มีพื นท่ีทีม่ีควำมผันผวนของกำรกระจำยของฝนจำกปี 

2559 ถึงปัจจุบันสูง ซึ่งส่งผลให้มพีื นที่เสี่ยงภัยแล้ง
สูงขึ น 

A : Aspiration (ความมุ่งมาดปรารถนา) 
• เพิ่มศักยภำพกำรใช้พื นที่ชุ่มน ้ำที่เหมำะสมกับพื นที ่
• มีน ้ำเพียงพอต่อกำรอุปโภคบริโภคและรองรับกำรเติบโตด้ำนกำรท่องเที่ยว 
• มีแผนรองรับกำรเสีย่งภัยและกำรปรับตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ 
• เป็นที่เกษตรและแหล่งอำหำรปลอดภัยทีม่ีศักยภำพสูง 

R : Result (ผลลัพธ์ที่ได้) 
• กำรจัดกำรน ้ำทมีีประสิทธิภำพประสิทธิผลสู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืนของของลุ่มน ้ำมูลกลำง 

แนวทางในการพัฒนา 
สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน ้ำเพื่อกำรอปุโภคบรโิภค กำรท่องเที่ยว และพฒันำเป็นพื นที่เกษตรและอำหำรของภูมิภำค 

พร้อมทั งสร้ำงมลูค่ำเพิ่มจำกพื นท่ีชุ่มน ้ำ 
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 3) การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัดในพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง 

S : จุดแข็ง 
• มีปริมำณน ้ำฝนเฉลี่ยรำยปีสูง 1300-1500 มม.ต่อปี 

และในพื นที่อ้ำเภอพิบูลมังสำหำรและอ้ำเภอตระกำร
พืชผลมีปริมำณ 1500-1700 มม.ต่อปี ซึ่งมำกกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยนของลุ่มน ้ำมูล (1200 มม.ต่อปี) 

• มีปริมำณน ้ำท่ำตำมธรรมชำติปริมำณมำก ล้ำดับ 1 
ของลุ่มน ้ำมูล มำกกว่ำ 10 ลิตรต่อวินำทีต่อตำรำง
กิโลเมตร 

• มีอ่ำงเก็บน ้ำขนำดใหญ่เป็นแหล่งเก็บกักน ้ำ 
• มีกำรเพิ่มประสิทธิภำพของกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ  
• มีปริมำณน ้ำบำดำลในพื นท่ีทั่วไปเท่ำกับ 2-10 ลบ.ม./

ชม. มีบำงพื นท่ีมีปริมำณมำกกว่ำ 10 ลบ.ม./ชม. 
• มีจ้ำนวนต้ำบลที่หมู่บ้ำนสำมำรถหำน ้ำสะอำดดื่มได้

เพียงพอตลอดปี มีจ้ำนวนสูงท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 75 
• เป็นพื นที่ท่ีมีศักยภำพด้ำนกำรค้ำชำยแดนและมีแหล่ง

ท่ องเที่ ย วที่ ใช้น ้ ำ เป็ นแหล่ งท่ อ งเที่ ย วโดยตรง    
จ้ำนวนมำก 

• คุณภำพน ้ำบำดำลในพื นที่ส่วนมำกคุณภำพดี 

O : โอกาส 
• เป็นที่ท่ีมีกำรเสนอให้ปลูกป่ำเพิ่มเติมสูงที่สุด 
• ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในกำรพัฒนำแหล่งน ้ำ/ผันน ้ำจำก

ลุ่มน ้ำอื่น 
• มีนโยบำยกำรใช้ทรัพยำกรน ้ ำเพื่ อสร้ำงมูลค่ำเพิ่ ม

ทำงด้ำนเศรษฐกิจ 
• มีกฎหมำยรองรับให้สำมำรถปลูกไม้ป่ำเศรษฐกิจในพื นที่

เอกชนได้ 
• มี พรบ.น ้ำท้ำให้สำมำรถบูรณำกำรกำรแก้ไขปัญหำและ

กำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 
• มี พรบ.น ้ำท้ำให้มีกำรจัดตั งองค์กรผู้ใช้น ้ำตำมกฏหมำย

และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กร 
• จำกปัญหำอุทกภัยของพื นท่ี ท้ำให้หน่วยงำนภำครัฐเร่ง

ด้ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันอุทกภัย 

W : จุดอ่อน 
• มีพื นที่ปลูกข้ำวบนชุดดินที่ไม่เหมำะสมจ้ำนวนมำก 

สูงสุดในลุ่มน ้ำมูล 
• เศรษฐกิจของพื นที่พ่ึงพิงรำยได้นอกภำคกำรเกษตรเป็น

หลัก 
• ถึงแม้ว่ำมีปริมำณน ้ำฝนและน ้ำท่ำสูงสุด แต่ยังมีควำม

ต้องกำรใช้น ้ำด้ำนเกษตรน ้ำฝนในฤดูฝนสูงสุด ซึ่งแสดง
ให้เห็นว่ำ ยังขำดประสิทธิภำพในกำรเก็บกักน ้ำ 

• มีพื นเสี่ยงอุทกภัยสูง 
• พื นที่ป่ำไม้ลดลงเนื่องจำกมีกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ

กิจกรรมอื่น 
• กำรบริหำรจัดกำรน ้ำ กำรเตือนภัยน ้ำท่วมยังไม่ทัน

กำรณ์ 
• พื นท่ีรองรับน ้ำหลำกน้อยลง มีสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำมำก

ขึ นจำกผลกระทบต่อควำมเป็นเมือง 

T : อุปสรรค 
• รูปแบบฝนมีควำมปรวนแปร ฝนทิ งช่วงนำนและไม่ตก

ตำมฤดูกำล 
• กำรเปลีย่นแปลงสภำพภมูิอำกำศส่งผลใหม้ีควำมเสี่ยง

ต่อน ้ำท่วมภัยแล้งมำกขึ นและควำมเสียหำยต่อ
กำรเกษตร 

A : Aspiration (ความมุ่งมาดปรารถนา) 
• มีแผนรองรับอุทกภัยและกำรปรบัตัวต่อกำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ 
• เพิ่มกำรเก็บกักน ้ำท่ีเหมำะสมกับศักยภำพของพื นที่ เช่น กำรค้ำชำยแดน พื นท่ีเศรษฐกิจ และกำรท่องเที่ยว 

R : Result (ผลลัพธ์ที่ได้) 
• กำรจัดกำรน ้ำทีมีประสิทธิภำพประสิทธิผลสู่กำรพัฒนำท่ียั่งยืนของลุ่มน ้ำมลูลำ่ง 

แนวทางในการพัฒนา 
สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนเศรษฐกิจและกำรค้ำชำยแดน สำมำรถแก้ไขปญัหำด้ำนอุทกภยัอย่ำงยั่งยืน 
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5.4.4  วิสัยทัศน์ของลุ่มน  ามูล 
 กำรวิเครำะห์วิสัยทัศน์และก้ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรน ้ำใช้หลักกำร SWOT และ SOAR  
เช่นเดียวกับกำรประชุมกลุ่มย่อย และได้มีกำรปรับจำกผลที่ได้จำกกำรประชมุกลุ่มย่อยแต่จะมีกำรปรับให้ชัดเจนยิ่งขึ น
จำกกำรวิเครำะห์ปัญหำเพิ่มเติมรวมทั งกำรส้ำรวจเศรษฐกิจสังคม และกำรปรึกษำหำรือกับผู้เชียวชำญ โดยมีวิสัยทัศน์
และกำรก้ำหนดทิศทำงกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำมูล ลุ่มน ้ำมูลตอนบน ลุ่มน ้ำมูลตอนกลำงและลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำงดังนี  

   วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาลุ่มน  ามูล “กำรพัฒนำลุ่มน ้ำมูลอย่ำงยั่งยืนบนฐำนควำมสมดุลทั งด้ำน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้ำงมั่นคงด้ำนน ้ำในทุกภำคส่วน บรรเทำอุทกภัยและน ้ำท่วม รักษำคุณภำพน ้ำ 
รักษำระบบนิเวศในน ้ำและบนบก รวมทั งกำรกำรบริหำรจัดกำร ด้วยกำรบูรณำกำรและกำรมีส่วนร่วม” 

   วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาลุ่มน  ามูลตอนบน “สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน ้ำทั งด้ำนปริมำณและคุณภำพ
ต่อควำมต้องกำรในทุกภำคส่วน และสำมำรถสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกน ้ำในด้ำนอุตสำหกรรม” 

     วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาลุ่มน  ามูลตอนกลาง “สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
กำรท่องเที่ยว และพัฒนำเป็นพื นที่เกษตรและอำหำรของภูมิภำค พร้อมทั งสร้ำงมูลค่ำเพิ่มจำกพื นที่ชุ่มน ้ำ” 

   วิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาลุ่มน  ามูลตอนล่าง “สร้ำงควำมมั่นคงด้ำนเศรษฐกิจและกำรค้ำชำยแดน 
สำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำนอุทกภัยอย่ำงยั่งยืน” 

5.5    การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ ตัวชี วัด  
 1)  ประเด็นหลักด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  จำกกำรวิเครำะห์ ยุทธศำสตร์แนวทำงกำรพัฒนำระดับประเทศ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มจังหวัด 
จังหวัดที่กล่ำวข้ำงต้น ได้หัวข้อยุทธศำสตร์ ประเด็นยุทธศำสตร์ ตัวชี วัด วัตถุประสงค์กำรพัฒนำที่ยั่งยืนแสดงรำยละเอียด
ดังนี  

หัวข้อยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี วัด วัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยนื 
ทรัพยำกรน ้ำ: 
 

บริหำรจัดกำรน ้ำแบบบูรณำกำร
ใ ห้ เพี ย งพ อ ต่ อ ก ำ ร พั ฒ น ำ
เศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตอย่ำง
ย่ังยืน                             
 

1. ปริมำณน ้ำที่เพียงพอต่อกำรใช้ทุกภำคส่วน 
2. ผลผลิตมวลรวมจังหวัด  
3. ผลผลิตภำคกำรเกษตรเพ่ิมขึ น 
4. กำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรบริหำร 
   จัดกำรน ้ำแบบบูรณำกำร 

เพื่ อ ก ำรจั ดห ำน ้ ำ ให้ มี แหล่ งน ้ ำ ใช้
เพียงพอส้ำหรับกำรด้ำรงชีวิตและกำร
พัฒนำด้ำนต่ำงๆ รวมทั งรักษำระบบ
นิเวศ 

กำรเกษตร กำรพัฒนำกำรเกษตรอินทรีย์
แปลงใหญ่ แบบอัจฉริยะ (Smart 
Organic Farm) 

ผลผลิตเกษตรอนิทรีย์ที่สร้ำงรำยได้เพิม่ขึ น เพื่อกำรพัฒนำ แปรรูปผลผลิตเกษตร
อินทรีย์โดยนวัตกรรม พรอ้มกำรตลำด
แบบครบวงจร 

กำรท่องเที่ยว กำรพัฒนำกำรท่องเที่ยวที่ เป็น  
วัตวิถีเชิงนิเวศ 

จ้ำนวนสถำนทีเ่ป็น นวัตวถิีเชิงนิเวศเพิ่มขึ น เพื่อพัฒนำกำรทอ่งเที่ยวทีเ่ป็น นวัตวิถี
ที่ย่ังยืนโดยหลักำรเชิงนิเวศ 

กำรค้ำชำยแดน กำรค้ำชำยแดนแบบครบวงจร กำรค้ำชำยแดนที่มีระบบบริกำรแบบครบวงจร เพื่อกำรค้ำชำยแดนที่มกีำรบรกิำรแบบ
ครบวงจรด้วยะบบ AI &IT 

 

 2) ตัวชี วัดส าหรับการพัฒนาลุ่มน  า 

  ตัวชี วัดในมิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของประเด็นยุทธศำสตร์เพื่อบริหำรจัดกำรน ้ำแบบบูรณำ
กำรให้เพียงพอต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน โดยอิงจำกส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                  
(8 เป้ำประสงค์ 19 ตัวชี วัด) 1 ร่วมกับตัวชี วัดที่ก้ำหนดไว้ในแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 20 ปี  
(2561-2580) และมีกำรปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพพื นที่และข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื นที่เพื่อ
น้ำไปประเมินทำงเลือกต่อไป โดยมีรำยละเอียดดังนี  
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มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี วดั 

มิติเศรษฐกิจ 

1. เพิ่มขึ นของสินค้ำและบริกำร 1. ปริมำณน ้ำต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. พื นที่รับประโยชน์ 
3. Water Footprint ภำคกำรผลิต  

2. กำรลดปัญหำควำมยำกจน 1.รำยได้ ต่อหัวที่เพิ่มขึ น 
2.รำยได้ต่อหัว ที่สูญเสียจำกกำรเกิดภัยแล้ง/น ้ำท่วม 

3. กำรกระจำยรำยได้ที่เป็นธรรม 1. จ้ำนวน SME หรือผู้ประกอบกำร ในท้องถิ่น 
2. กำรใช้วัตถุดิบและแรงงำนในท้องถิ่น 

มิติสังคม 

1. กำรตอบสนองควำมจ้ำเป็นขั นพื นฐำน 1. สัดส่วนประชำกรที่เข้ำถึงน ้ำ 
2. มีควำมยุติธรรม 1. จ้ำนวนประชำกรที่มีรำยได้เพิ่มขึ นจำกกำรพัฒนำ  

2. จ้ำนวนผู้ได้รับผลกระทบจำกภัยพิบัติด้ำนน ้ำ 
3. มีควำมเท่ำเทียม 1. กำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอข้อคิดเห็น 

2. จ้ำนวนกลุ่มจัดกำรน ้ำโดยชุมชน  
3. กำรเข้ำถึงข้อมูลกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ 

มิติสิ่งแวดล้อม 

1. กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงยั่งยืน 1. ปริมำณน ้ำที่น้ำกลับมำใช้ใหม่ หรือ 
จ้ำนวนพื นที่เกษตรอินทรีย ์
2. ร้อยละของพื นที่ป่ำไม้ที่เปลี่ยนแปลง 
3. พื นที่ป่ำเส่ือมสภำพที่ได้รับกำรฟื้นฟู 

2. กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ และสิ่งแวดล้อม 1. ร้อยละของทำงน ้ำที่ได้รับกำรปรับปรุง ครอบคลุม 
- จ้ำนวนสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ 
- ระยะทำงที่ได้รับกำรขุดลอก 

6. การพัฒนาและประเมินทางเลือก 

6.1  การพัฒนาทางเลือก 
 กำรพัฒนำทำงเลือกในกระบวนกำรศึกษำ SEA เป็นขั นตอนที่ส้ำคัญมำกเนื่องจำกเป็นกำรบูรณำกำรมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้ำไปสู่นโยบำยแผนและแผนงำน ทำงเลือกที่พัฒนำขึ นนี จะแสดงถึงขอบเขตหรือ
ควำมเป็นไปได้ในกำรพิจำรณำตัดสินใจท้ำให้มั่นใจได้ว่ำกำรตัดสินใจจะอยู่บนพื นฐำนของข้อมูลที่ครบถ้วนและ
พิจำรณำอย่ำงรอบคอบในทุกทำงเลือกที่เป็นไปได้ในสถำนกำรณ์นั นๆ 

 ทำงเลือกเพื่อบรรลุควำมยั่งยืน สำขำทรัพยำกรน ้ำของประเด็นแผนพัฒนำบริหำรจัดกำรน ้ำแบบบูรณำกำร
ให้เพียงพอต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืนมีดังนี  

 ทำงเลือกที่ 1 ไม่มีกำรพัฒนำเพิ่มเติม (NO Action) มีเพียงแต่กำรบ้ำรุงรักษำ 

 ทำงเลือกที่ 2 พัฒนำตำมภำรกิจของแต่ละหน่วยงำนตำมปกติ  

 ทำงเลือกที่ 3 พัฒนำแบบบูรณำกำรหน่วยงำนเพื่อแก้ไขปัญหำอย่ำงเป็นระบบและมุ่งผลสัมฤทธิ์  

 ทำงเลือกที่ 4 พัฒนำแบบบูรณำกำร โดยใช้แนวทำงกำรพัฒนำจำกองค์ควำมรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รูปแบบใหม่ๆ  

6.2 ตัวชี วัดส าหรับพื นที่ลุ่มน  ามูล 

 ตัวชี วัดใน มิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของประเด็นแผนพัฒนำ บริหำรจัดกำรน ้ำแบบบูรณำกำรให้
เพียงพอต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน  โดยอิงจำกส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ                  
(8 เป้ำประสงค์ 19 ตัวชี วัด) และมีกำรปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภำพพื นที่ต่ำงๆ ในลุ่มน ้ำมูลและข้อคิดเห็น
ของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพื นที่ ในที่นี ยกตัวอย่ำง เพียงตัวชี วัดที่ใช้ในกำรประเมินทำงเลือกในแผนพัฒนำด้ำนที่ 1 กำร
จัดกำรน ้ำอุปโภคบริโภค (ตารางที่ 6.2-1)  
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พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 45 - 

6.3     การประเมินทางเลือกที่เหมาะสม 

 กำรประเมินทำงเลือกโดยประเมินทำงเลือกทีเป็นไปได้ทีน้ำเสนอในขั นตอนกำรก้ำหนดขอบเขต โดยกำ
รวิครำะฆห์ปัญหำ สำเหก๖ ศักยภำพ แนวทำงกำรแก้ไข ผู้เชียวชำญประเมินตำมหลักวิชำกำโดยใช้กำรวิเครำะห์หลำย
เกณฑ์ และเปรียเทียบค่ำผลกระทบ ส่วนผู้มีส่วนได้เสียทั งมำจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชนซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นเกษตรกรท้ำกำรประเมินทำงเลือกที่เป็นไปได้ตำมแบบสอบถำมทีจัดไว้ให้ ได้ผฃสรุปดังตารางที่ 6.3-1 ถึง   6.3 -6 

ตารางที่ 6.2-1  ตัวอย่างตัวชี วัดที่ใช้ในการประเมินทางเลือกในแผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 

ยุทธศำสตร์ ปัญหำ มิติ ตัวชี วัด
1. ปริมำณน ำ้สะอำดที่เพ่ิมขึ น
2. พื นที่รับประโยชน์
3. รำยจ่ำยที่เพ่ิมขึ นจำกกำรเกิดภัยแล้ง
4. จ้ำนวน ผู้ประกอบกำรในท้องถ่ิน
1. จ้ำนวนครัวเรือนที่เข้ำถึงน ำ้สะอำด
2. จ้ำนวนประชำกรที่ได้รับผลดีต่อสุขภำพจำกกำรใช้น ำ้สะอำด
3. กำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนวทำงกำรจัดกำรน ำ้ในพื นที่ตนเอง
1. กำรใช้น ำ้อย่ำงระมัดระวัง
2. กำรเปล่ียนสำรกรองของระบบกำรผลิตน ำ้สะอำด
3. กำรป้องกันกำรปนเป้ือนของน ำ้สะอำด
1. ปริมำณน ำ้ต้นทุนที่เปล่ียนแปลงไป
2. พื นที่รับประโยชน์
3. ลดรำยจ่ำยที่สูญเสียจำกกำรเกิดภัยแล้ง
4. จ้ำนวน ผู้ประกอบกำรในท้องถ่ิน
1. สัดส่วนประชำกรที่เข้ำถึงน ำ้
2. จ้ำนวนประชำกรที่มีรำยได้เพ่ิมขึ นจำกกำรพัฒนำ
3. จ้ำนวนประชำกรที่ได้รับผลดีจำกระบบสุขำภิบำลที่ดี
4. กำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนวทำงกำรจัดกำรน ำ้ในพื นที่ตนเอง
1. กำรจัดหำแหล่งน ำ้ต้นทุนที่ไม่กระทบต่อส่ิงแวดล้อม
2. กำรอนรัุกษ์เพ่ือใช้เฉพำะผลิตน ำ้ประปำ
3. กำรป้องกันกำรปนเป้ือนของแหล่งน ำ้ต้นทุน
4. กำรป้องกันกำรสูญเสียน ำ้ต้นทุน
1. ปริมำณน ำ้ต้นทุนที่เปล่ียนแปลงไป
2. พื นที่รับประโยชน์
3. ลดรำยจ่ำยที่สูญเสียจำกกำรเกิดภัยแล้ง
4. จ้ำนวน ผู้ประกอบกำรในท้องถ่ิน
1. จ้ำนวนครัวเรือนที่เข้ำถึงน ำ้จืด
2. จ้ำนวนประชำกรที่ได้รับผลดีต่อสุขภำพจำกกำรใช้น ำ้จืด
3. กำรมีส่วนร่วมในกำรเสนอแนวทำงกำรจัดกำรน ำ้ในพื นที่ตนเอง
1. กำรใช้น ำ้อย่ำงระมัดระวัง
2. กำรเปล่ียนสำรกรองของระบบกำรผลิตน ำ้จืด
3. กำรป้องกันกำรปนเป้ือนของน ำ้จืด

สังคม

ส่ิงแวดล้อม

1) ปัญหำน ำ้สะอำด
    ไม่เพียงพอตลอดปี

ส่ิงแวดล้อม

สังคม

เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจ

ยุทธศำสตร์ด้ำนท่ี 1
กำรจัดกำรน ้ำอุปโภคบริโภค

3) ปัญหำ ประปำภูมิภำค
   น ำ้ต้นทุนไม่เพียงพอ

สังคม

ส่ิงแวดล้อม

2) ปัญหำ ประปำหมู่บ้ำน
   น ำ้ต้นทุนไม่เพียงพอ

เศรษฐกิจ
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ตารางที่ 6.3-1  แผนงานในแผนพัฒนาแผนพัฒนาด้านที่ 1: การจัดการน  าอุปโภคบริโภค พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน 
      ตอนกลาง ตอนล่างทั งหมด ยกเว้น ลุ่มน  ามูลตอนบนฝั่งซ้าย และตอนกลางฝั่งซ้าย 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
พื นที่ลุ่มน ้ำมูลตอนบน 
ตอนกลำง ตอนล่ำง
ทั งหมด ยกเว้น ลุ่มน ้ำมูล
ตอนบนฝั่งซ้ำย และ
ตอนกลำงฝั่งซ้ำย 

ด้ำนที่ 1 กำรจัดกำรน ำ้อุปโภคบริโภค 
ประปำหมู่บำ้น : กำรจัดหำน ้ำต้นทุนให้เพียงพอ 

ระยะสั น  
- ก่อสร้ำงระบบประปำในหมู่บ้ำนทีย่ังไม่มีระบบ 
- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) 
- ก่อสร้ำงสระเก็บน ้ำเพิ่มเติม (ส้ำรองน ้ำ) 

ระยะกลำง 
    - จัดท้ำระบบประปำแบบรวมกลุ่ม (Cluster Water 

Treatment System) 
ระยะยำว  

- ร่วมพัฒนำพื นที่มีศักยภำพน ้ำผวิดิน/น ้ำใต้ดินในพื นที่
ใกล้เคียงและส่งน ้ำทำงท่อแบบระบบส่งน ้ำทำงไกล 

ประปำหมู่บำ้น : กำรปรับปรุงน ้ำประปำให้
สะอำด (ให้ได้มำตรฐำน) และเพียงพอตลอดปี 

ระยะสั น  
- ติดตั งถังกรองน ้ำสะอำดที่ระบบประปำของตนเอง (RO) ถัง

กรองแบบใช้ถ่ำนคำร์บอนและระบบเรซิน) และ/หรือติดตั ง
ถีงกรองสนิมเหล็ก 

- เก็บกักน ้ำฝนเพือ่ส้ำรองเป็นแหล่งน ้ำดื่มส้ำหรับชุมชน และ/
หรือโดยครัวเรือน  

ระยะกลำงและระยะยำว  
- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีควำมมั่นคงของน ้ำต้นทุนและ

คุณภำพได้มำตรฐำนประจ้ำตำ้บล โดย จัดท้ำระบบประปำ
แบบรวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้ำสะอำดเพิ่มเติม 
(Cluster Water Treatment with Filter System) 

ประปำภูมภิำค : กำรจัดหำน ้ำต้นทุนสำ้หรับผลิต
น ้ำประปำ 

ระยะสั น  
- พัฒนำแหล่งน ้ำส้ำรอง/น ้ำต้นทุนในพื นที่ของตนเอง โดย 

สร้ำงสระเก็บกักน ้ำเพิ่มเติม 
ระยะกลำงและระยะยำว  

- แผนงำนใช้น ้ำต้นทุนทั งน ้ำผิวดินจำกแหล่งน ้ำผิวดินและ/
หรือน ้ำใต้ดินในพื นที่ใกล้เคียงที่มีศักยภำพและส่งด้วยท่อ 
(ระบบส่งน ้ำทำงไกล) 
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พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
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ตารางที่ 6.3-2  แผนงานในแผนพัฒนาแผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค (พื นทีน่  าเค็ม) 
       พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบนฝั่งซ้าย และตอนกลางฝั่งซ้าย 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
พื นที่ลุ่มน ้ำมูลตอนบนฝั่ง
ซ้ำย และตอนกลำงฝั่งซ้ำย 

ด้ำนที่ 1 กำรจัดกำรน ำ้อุปโภคบริโภค 
กรณีน ้ำไม่เค็ม ประปำหมู่บ้ำน : กำรจัดหำน ้ำ
ต้นทุนให้เพียงพอ 

ระยะสั น  
- ก่อสร้ำงระบบประปำในหมู่บ้ำนทีย่ังไม่มีระบบ 
- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) และปรับปรุงเป็นสระลอย

หรือปูด้วยHDPE 
- ก่อสร้ำงสระเก็บน ้ำเพิ่มเติม (ส้ำรองน ้ำ) โดยปรับปรุงเป็น

สระลอยหรือปูดว้ยHDPE 
ระยะกลำงและระยะยำว  
- พื นที่มีศักยภำพน ้ำผวิดินและ/หรือน ้ำใต้ดินโดยจัดท้ำระบบ

ส่งน ้ำทำงไกลและมำเก็บกกัน ้ำในสระลอยหรือสระที่ปูดว้ย 
HDPE 

กรณีน ้ำไม่เค็ม ประปำหมู่บ้ำน : กำรปรบัปรุง
น ้ำประปำให้สะอำด (ให้ได้มำตรฐำน) และ
เพียงพอตลอดป ี

ระยะสั น  
- ติดตั งถังกรองน ้ำสะอำดที่ระบบประปำของตนเอง (RO) ถัง

กรองแบบใช้ถ่ำนคำร์บอนและระบบเรซิน) /หรือติดตั งถีงก
รองสนิมเหล็ก 

- เก็บกักน ้ำฝนเพือ่ส้ำรองเป็นแหล่งน ้ำดื่มส้ำหรับชุมชน และ/
หรือโดยครัวเรือน  

ระยะกลำงและระยะยำว  
- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีควำมมั่นคงของน ้ำต้นทุนและ

คุณภำพได้มำตรฐำนประจ้ำตำ้บล โดย จัดท้ำระบบประปำ
แบบรวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้ำสะอำดเพิ่มเติม(Cluster 
Water Treatment with Filter System) 

กรณีน ้ำไม่เค็ม ประปำภูมภิำค : กำรจัดหำน ้ำ
ต้นทุนส้ำหรับผลิตน ้ำประปำ 

ระยะสั น  
- พัฒนำแหล่งน ้ำส้ำรอง/น ้ำต้นทุนในพื นที่ของตนเอง สร้ำง

สระเก็บกักน ้ำเพิ่มเติม  
ระยะกลำง 
- ขอใช้น ้ำต้นทุนจำกแหล่งน ้ำผวิดินและ/หรือน ้ำใต้ดินส่งทำง

ท่อ (ระบบส่งน ้ำทำงไกล)  
ระยะยำว  
- ท้ำระบบเดิมน ้ำใต้ดิน  

กรณีน ้ำเค็ม 
ประปำภูมภิำค และประปำหมู่บำ้น :  

ระยะสั น  
- ปรับปรุงสระเก็บกักน ้ำเดิมและสร้ำงสระเพิ่มขึ น เป็น

ลักษณะสระลอย สระปูพลำสตกิ 
- ติดตั งระบบกรองน ้ำเค็มเป็นน ้ำจืด (อำรโ์อ) ใช้กับน ำ้บำดำล

เค็ม 
ระยะกลำงและระยะยำว  
- ผันน ้ำจำกแหล่งน ้ำผิวดินและ/หรือแหลง่น ้ำใต้ดินในพื นที่ที่มี

ศักยภำพและส่งน ้ำทำงท่อ (ระบบส่งน ้ำทำงไกล) มำกักเก็บ
ในสระลอย/สระปูพลำสติก 

- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีควำมมั่นคงของน ้ำต้นทุนและ
คุณภำพได้มำตรฐำนประจ้ำตำ้บล โดย จัดท้ำระบบประปำ
แบบรวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้ำก้ำจดัควำมเค็มเพิ่มเติม
(Cluster Water Treatment with Filter System) 

 
 
 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 48 - 

ตารางที่ 6.3-3   แผนงานในแผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
       พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน ตอนกลาง ตอนล่างทั งหมด ยกเว้น พื นที่น  าเค็ม 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
พื นที่ลุ่มน ้ำมูลตอนบน 
ตอนกลำง ตอนล่ำง
ทั งหมด ยกเว้น พื นที่
น ้ำเค็ม 

ด้ำนที่ 2 กำรสร้ำงควำมมั่นคงของน ้ำภำคกำรผลิต 
กำรขำดแคลนน ้ำ : กำรเพิ่มน ้ำต้นทุนในพื นที่

ชลประทำน 

ระยะสั น  
- พัฒนำเพิ่มระบบส่งน ้ำ/กระจำยน ้ำส้ำหรับหัวงำนที่

ยังไม่มีระบบ 
ระยะกลำงและระยะยำว  

- พัฒนำระบบชลประทำนที่ทันสมัย (Smart 
Irrigation) และเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น ้ำในแปลง
พื นที่ชลประทำน 

กำรขำดแคลนน ้ำ : กำรเพิ่มน ้ำต้นทุนนอกพื นที่
ชลประทำน 

ระยะสั น  
- เช่ือมโยงแหล่งน ้ำขนำดเล็กที่มอียู ่(แก้มลิงขนำดเล็ก) 

ร่วมกับพัฒนำฟื้นฟูแหล่งน ้ำธรรมชำติ  หนองน ้ำตำม
แผนปกติ/บูรณำกำรรวมกลุ่ม (อปท.ใกล้เคียง) จัดหำ
พื นที่ใกล้เคียงพัฒนำแหล่งน ้ำใช้น ้ำร่วมกัน 
ระยะกลำงและระยะยำว  

- ส้ำรวจหำแหล่งน ้ำบำดำลจืดในพื นที่ใกล้เคียง พัฒนำ
และส่งทำงท่อ เสริมร่วมกับน ้ำผวิดิน 

กำรมูลค่ำผลผลิตต้่ำจำกกำรปลกูพืชไม่เหมำะสมกับ
ปริมำณน ้ำต้นทุน/สภำพพื นที่ไม่เหมำะสม/รำยได้
ผลผลิตตกต่้ำ 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมปลูกพืชให้เหมำะสมกับสภำพน ำ้ต้นทุน (ฤดู

แล้ง) และควำมเหมำะสมของดินในพื นที่ พัฒนำ
ระบบฐำนข้อมูลน ้ำสำ้หรับกำรเกษตร (พร้อม
เผยแพร่ในวงกวำ้ง) 
ระยะกลำงและระยะยำว  

- พัฒนำระบบเกษตรทันสมัย smart farming 
(แรงงำน/เครื่องจักรทันสมัย/ระบบน ้ำหยด) 
รวมกลุ่มผู้ใช้น ้ำ/เกษตรกร-อุตสำหกรรม เพื่อบริหำร
จัดกำรน ้ำและส่งเสริมกำรตลำด 

 
ตารางที่ 6.3-4  แผนงานในแผนพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
       พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน ตอนกลาง ตอนล่างทั งหมด ยกเว้น พื นที่น  าเค็ม 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
พื นที่ลุ่มน ้ำมูลตอนบน 
ตอนกลำง ตอนล่ำง
ทั งหมด ยกเว้น พื นที่
น ้ำเค็ม 

ด้ำนที่ 3 กำรจัดกำรน ำ้ท่วมและอุทกภัย 
กำรขำดแคลนน ้ำ : ปริมำณน ้ำฝนมำก ล้ำน ้ำตื นเขิน/มีสิ่ง

กีดขวำงทำงน ้ำ 

ระยะสั น  
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ รุกล ้ำทำงน ้ำ ก้ำจัด

วัชพืช และดูแลทำงน ้ำ 
-  รักษำพื นทีห่น่วงน ำ้ ทำงผ่ำนน ำ้ พื นที่ชุ่มน ำ้ในเขต

ชุมชน (แก้มลิง)  
ระยะกลำงและระยะยำว  
- ระบบก้ำจัดสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ ขยะมูลฝอย 

แบบอัตโนมัติในพื นที่เกิดบอ่ย  
- ปรับปรุงเพิ่มเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำใน

พื นที่คอขวด (ทำงเบี่ยงน ้ำ/ทำงผันน ้ำ)  
- จัดท้ำผังระบำยน ำ้ให้สอดคล้องตำมลักษณะ

พื นที่ 

 
 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 49 - 

ตารางที่ 6.3-5  แผนงานในแผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์แหล่งน  า 
          พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน ตอนกลาง ตอนล่างทั งหมด ยกเว้น พื นที่น  าเค็ม 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 

พื นที่ ลุ่ มน ้ ำมู ลตอนบน  ตอนกลำง 
ตอนล่ำงทั งหมด ยกเว้น พื นที่น ้ำเค็ม 

ด้ำนที่ 4  
กำรจัดกำรคุณภำพน ้ำและอนุรักษ์แหล่ง
น ้ำ : แหล่งก้ำเนิดน ้ำเสียชุมชน  

ระยะสั น  
- รณรงค์ประหยัดใช้น ้ำครัวเรือน โดยใช้ 3R 

(Reduce Reuse Recycle) 
- จัดท้ำระบบบำ้บัดน ้ำเสียชุมชน รวมถึงระบบกำร

รวบรวมน ้ำเสียในกลุ่มพื นที่ใกล้เคียง (Cluster 
Wastewater Treatment System) 

ระยะกลำงและระยะยำว  
- จัดให้มีกฏหมำยเกยีวกับกำรจัดท้ำระบบบ้ำบัดน ้ำ

เสียครัวรือน 
- ก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวมของชุมชนที่อยู่ใน

พื นที่ที่ก้ำหนดไว ้ 
 

กำรจัดกำรคุณภำพน ้ำและอนุรักษ์แหล่ง
น ้ำ : แหล่งก้ำเนิดน ้ำเสียอุตสำหกรรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมอุตสำหกรรมสีเขียว  
- ส่งเสริมลดกำรใช้น ้ำโดย 3 R อุตสหกรรมขนำด

กลำง-ย่อมและครัวเรือน 
- กำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรรบำยน้ำทิ งจำก

แหล่งก้ำเนิดมลพิษอุตสำหกรรม 
ระยะกลำงและระยะยำว  

  -   จัดท้ำเครือข่ำยเฝ้ำระวังกำรระบำยน ้ำทิ ง
อุตสำหกรรม 

- สนับสนุนส่งเสริมกำรจัดท้ำระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย
ให้กับอุตสหกรรมขนำดกลำง-ย่อมและครัวเรือน 

กำรจัดกำรคุณภำพน ้ำและอนุรักษ์แหล่ง
น ้ำ : แหล่งก้ำเนิดน ้ำเสียเกษตรกรรม 

ระยะสั น  
- กำรจัดกำรมูลสัตว์แบบบูรณำกำร (กำรท้ำแก๊ส

ชีวภำพและกำรท้ำปุย๋หมกั) 
- กำรส่งเสริมกำรท้ำเกษตรปลอดภยั หรอืเกษตร

อินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลำดรองรับ)  
กำรจัดกำรคุณภำพน ้ำและอนุรักษ์แหล่ง
น ้ำ : ปัญหำระบบนิเวศเส่ือมโทรม 

ระยะสั น  
- สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวขอ้งในกำร

อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้ำลำ้คลอง และพื นที่ชุ่มน ้ำ  
- สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหนว่ยงำนในกำร

ตรวจสอบคุณภำพน ำ้ในล้ำน ้ำสำยหลักและล้ำน ้ำ
สำขำ 

ระยะกลำงและระยะยำว  
- พัฒนำแบบจำ้ลองเพื่อประเมินขีดควำมสำมำรถ

ในกำรรองรับมลพิษของแหล่งน ้ำ 
- พัฒนำระบบติดตำมตรวจสอบพร้อมฐำนข้อมูล 

เพื่อใช้ในกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน ำ้กำรบำ้บัดก่อน
ปล่อยสู่รำงสำธำรณะ 

 

 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 50 - 

ตารางที่ 6.3.3-6   แผนงานในแผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรกัษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการ   
พังทลายของดิน 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน ตอนกลาง ตอนล่างทั งหมด ยกเว้น พื นที่น  าเค็ม 
พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 

ล้ำน ้ำมูลสำยหลักตอนบน  
 

ด้ำนที่ 5 กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูสภำพป่ำต้นน ำ้ที่
เส่ือมโทรมและป้องกันกำร
พังทลำยของดิน 

ปัญหำป่ำไม้เส่ือมโทรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมกำรปลูกป่ำตำมสภำพพื นที่ที่เหมำะสม  

ร่วมกับอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำในชุมชนที่มอียู่ 
- รวมกลุ่มกำรฟื้นฟูป่ำเส่ือมโทรมโดยกำรปลูกป่ำ

ที่เหมำะสมและท้ำแนวกันชนป้องกันไฟป่ำ 
ระยะกลำงและระยะยำว  

- สนับสนุนส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจใน
พื นที่เอกชน และป่ำเส่ือมโทรม 

 ปัญหำพื นที่ป่ำไม้ลดลง ระยะสั น  
- ส่งเสริมกำรปลูกป่ำตำมสภำพพื นที่ที่

เหมำะสม (โดยเฉพำะไม้ในพื นที่ป่ำบุ่ง-ทำม)  
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำในชุมชนที่มีอยู ่
- รวมกลุ่มกำรฟื้นฟูป่ำเส่ือมโทรมโดยกำรปลูก

ป่ำที่เหมำะสมและท้ำแนวกันชนปอ้งกันไฟป่ำ 
ระยะกลำงและระยะยำว  

- ส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจในพื นที่เอกชน 
และป่ำเส่ือมโทรม 

 ปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของดิน ระยะสั น  
- ปลูกพืชคลุมดินริมตลิ่ง (เช่น หญ้ำแฝก) ในล้ำ

น ้ำสำขำ  
- สร้ำงสวนป่ำหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  
- สร้ำงสิ่งกีดขวำงควำมลำดเทของพื นที่และทิศ

ทำงกำรไหลของน ้ำ (ยกเว้นในพื นที่ที่เปน็จุด
รวมน ้ำและมีน ำ้หลำกในช่วงฤดูฝน) 

ระยะกลำงและระยะยำว  
- ด้ำเนินกำรทั งวิธีกลและวิธีพืชอย่ำงต่อเนื่อง 

 

จำกผลที่แสดงในตำรำง สรุปไดด้ังนี  

 1)     ลุ่มน ้ำมูลครอบคลุมพื นที่ขนำดใหญ่ ปัญหำ สำเหตุ ศักยภำพจะต่ำงกัน ทำงเลือกที เป็นไปได้หรือ
ทำงเลือกเบื องต้นทีวิเครำะห์จะต่ำงกันแต่สอดคล้องกับบริบทของพื นที่นั นๆ แต่เนื่องจำกทำงเลือกเบื องต้นดังกล่ำวมี
เป็นจ้ำนวนมำก เมื่อน้ำมำวิเครำะห์เชิงวิชำกำรโดยผู้เชียวชำญค่ำคะแนนของแต่ละทำงเลือกย่อยๆจึงไม่แตกต่ำงอย่ำง
มีนัยส้ำคัญ เมื่อน้ำไปให้ผู้มีส่วนได้เสียทั งมำจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชนซึ่งส่วนใหญ่เป็น
เกษตรกรเลือกสิ่งทีคุ้นเคยและพึ่งตนเองได้ เช่นเดียวกันเนื่องด้วยมีทำงเลือกย่อยเป็นจ้ำนวนมำก และกำรคิดเป็นค่ำ
ร้อยละของทำงเลือกนั น ค่ำที่ได้เหมือนค่ำเฉลียไม่แตกต่ำงมำกนัก 

2) แนวคิดทำงเลือก 4 ทำงเลือกที่กล่ำวข้ำงต้นจะให้ผลลัพธ์เชงิบวกแบบเพิ่มขึ นจำกน้อยไปหำมำกจนถึง
มำกทีสุด แต่หลักำรที่ผู้เข้ำร่วมประชุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรใช้สิ่งทีคุ้นเคยแลพึ่งตนเองได้คืองบประมำณไม่ สูง
สำมำรถด้ำเนินกำรโดยตนเองหรือร่วมกันด้ำเนินกำรเช่นกำรขุดลอก คลองหนองบึงเป็นต้น ในขณะทีผู้เชียวชำญ
พิจำรณำทำงเลือกทีให้ผลลัพธ์มำกทีสุดโดยอิงเป้ำหมำยหรือควำมต้องกำรของแผนแต่ละด้ำนเป็นตัวตั งส่วนใหญ่จะใช้
ทำงเลือก 3 หรือ 4  เช่นกำรพัฒนำระบบสง่น ้ำทำงท่อจำกพื นที่มีศีกยภำพน ้ำผิวดินหรือน ้ำใต้ดิน หรือทีเรียกว่ำ ระบบ
ส่งน ้ำทำงไกล๗งเหมำะทีจะเป็นกำรจัดท้ำในแผนระยะกลำง ถึงระยะยำวเป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมทำงเลือกใดๆจะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงจ้ำเป็นต้องเสนอมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืนรวมด้วย 
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3) ในแต่ละทำงเลือกที่เสนอโดย ที่ปรึกษำ กับผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ประชุมกลุ่มย่อย) จะเสริมซึ่งกันและกัน
ด้วยเหตุผล แนวคิดทำงเลือกทีพัฒนำเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเชิงผลดีแบบสะสม ดังนั นจะสำมำรถน้ำมำจัดเป็น
แผนงำนระยะสั น ระยะกลำง ระยะยำวได้ ซึ่งสำมำรถน้ำไปเสนอแนะเป็นเชิงนโยบำยได้ ดังสรุปในตารางที่ 6.3.3-7 

ตารางที่ 6.3.3-7 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของแผนพัฒนา 

แผนพัฒนา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านที่ 1 การจดัการน  าอุปโภคบริโภค ควำมจ้ำเป็นต้องส้ำรองน ้ำ ในฤดูแล้งมำกประมำณ 5-6 เดือน บำงพื นที่

มำกกว่ำ6 เดือน คุณภำพ/และน ้ำดื่มสะอำดได้มำตรฐำนต้องมีนโยบำยและ
สนับสนุนด้ำนงบประมำณให้ท้องถิ่น จัดระบบกำรติดตำม กำรควบคุมคุณภำพ 
และกำรมวีิสำหกิจชุมชนท้ำเร่ืองกำรจัดกำรระบบและกำรกระจำยน ้ำ โดย
จัดท้ำระบบประปำแบบคลัสเตอร์ (Cluster Water Supply System) 

 
ด้านที่ 2 การสรา้งความมั่นคงของน  าภาคการผลิต  ศักยภำพในพื นที่มีนอ้ยมำก ไม่มีผลในเชิงกำรเปลี่ยนแปลง กำรผันน ้ำยังไม่

สำมำรถด้ำเนินกำรได้ในระยะสั นถึงกลำง แนวทำงใหม่ที่หำวธิีเก็บน ้ำในพื นที่
ให้มำกที่สุดจะต้องน้ำมำใช้ เช่น ระบบอนุรักษ์ดินและน ้ำทกุประเภท เช่น โคก
หนองนำ โมเดล และกำรปรับเปลีย่นพชืที่มีมูลค่ำสูงและมีกำรแปรรูป
อุตสำหกรรมเกษตร จึงควรพิจำรณำสนบัสนุน ส่งเสริม กำรพัฒนำระบบส่งน ้ำ
ทำงไกลจำกพื นที่ที่มีศักยภำพน ้ำผวิดินและ/หรือน ้ำใต้ดิน รวมทั ง กำรเกษตร
อัจฉริยะ (Smart farming) 

ด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภยั ลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง เป็นจุดส้ำคัญที่ต้องหำทำงบรรเทำอุทกภยั และกำรจัดกำร
ด้ำนไม่ใช้ส่ิงก่อสร้ำงเพิ่ม รวมทั งต้องมีกำรปรับตัว/กำรเผชิญเพิ่มในจุดที่ยังมี
ควำมเส่ียงอยู ่
ลุ่มน ้ำมูลตอนบน ลุ่มน ้ำลำ้ตะคอง ล้ำพระเพลิง จะต้องมีกำรจัดกำรลดกำรชะ
ล้ำงในพื นที่เกษตรเพื่อลดควำมรุนแรงน ้ำหลำกและตะกอน  
กำรวำงผังเมืองที่ค้ำนึงถึงกำรเกิดอุทกภยัด้วยเพือ่ลดปัญหำทีจ่ะเกิดจำกผัง
เมืองในอนำคต 

ด้านที่ 4 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า เน้นกำรจัดกำรและควบคุมที่แหล่งกำ้เนิด กำรติดตำมเฝ้ำระวังแหล่งที่มีควำม
เส่ียง อุตสำหกรรม ปศุสัตว ์

ด้านที่ 5 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า กำรปลูกปำ่เศรษฐกิจ มีควำมเป็นไปได้จำกกฏหมำยที่อนุญำตให้ท้ำได้ แตย่ังไม่
มีควำมมั่นใจในกำรด้ำเนิน เพรำะต้องลงทุนและใช้เวลำกวำ่จะสำมำรถมี
รำยได้ ถ้ำต้องกำรให้มีพื นที่ปำ่เพิ่มขึ น รฐับำลควรจะต้องใช้กำรอุดหนุนกำร
ปลูกป่ำเศรษฐกิจ 

ด้านที่ 6 การบริหารจดัการ จัดท้ำระบบโทรมำตรหมู่บ้ำนและเครือข่ำยเตือนภยัล่วงหนำ้ 
กำรบังคับใช้ผังเมืองและผังน ้ำอย่ำงเข้มงวดในพื นที่เสี่ยงน ้ำท่วมและพื นที่
รองรับน ้ำหลำก 
กำรรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น ้ำ 
กำรบริหำรจัดกำรพื นที่ลุ่มต่้ำ (ริมน ้ำมูล) กำรบริหำรอำคำรบังคับน ้ำ (ปตร.) 
ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย ด้ำนองค์ควำมรู ้ภูมิปัญญำ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ใหม่ๆ 
กำรปรับตัวรองรับภยั/กำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ (น ้ำทว่ม) 

7.  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 
7.1 เป้าหมายการพัฒนา 
 กำรก้ำหนดเป้ำหมำยในกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำมูลที่ยั่งยืนภำยใต้วิสัยทัศน์ “กำรพัฒนำลุ่มน ้ำมูลอย่ำงยั่งยืน
บนฐำนควำมสมดุลทั งด้ำนเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้ำงมั่นคงด้ำนน ้ำในทุกภำคส่วน บรรเทำอุทกภัยและน ้ำ
ท่วม รักษำคุณภำพน ้ำรักษำระบบนิเวศในน ้ำและบนบก รวมทั งกำรกำรบริหำรจัดกำร ด้วยกำรบูรณำกำรและกำรมี
ส่วนร่วม”  
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 แผนกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำแบบบูรณำกำร ในระดับลุ่มน ้ำ คือ กำรน้ำแผนยุทธศำสตร์กำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน ้ำไปสู่กำรปฏิบัติ ซึ่งก้ำหนดขึ นโดยยึดหลักกำรบริหำรจัดกำรน ้ำในลุ่มน ้ำอย่ำงยั่งยืน แนวนโยบำย
ของรัฐบำล ทิศทำงกำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ และผลกำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์น ้ำ 
ควำมต้องกำรใช้น ้ำ ปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำ น ้ำท่วม/อุทกภัยและคุณภำพน ้ำ  
 ทั งนี กำรก้ำหนดแผนงำนโครงกำรให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ ด้ำเนินกำรโดยกำรบูรณำกำรร่วมกัน
ระหว่ำงหน่วยงำนที่เก่ียวข้องทั งในส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค เพื่อให้แผนงำนมีควำมสอดคล้องกัน แก้ปัญหำควำมซ ้ำซ้อน
ทั งเชิงเทคนิค วิธีกำร และเชิงพื นที่ โดยที่ลักษณะแผนงำนบำงประเภทหรือบำงหน่วยงำนอำจมีเป้ำหมำยร่วมกัน  
 เพื่อให้สอดคล้องและสมดุลทั งด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมกำรพัฒนำลุ่มน ้ำมูลมีเป้ำหมำยดังนี  
 1) ด้านเศรษฐกิจ   
  -  เพิ่มควำมมั่นคงของน ้ำให้แกพื นที่เกษตรกรรมทั งในพื นที่ชลประทำนให้มีควำมมั่นคงยิ่งขึ นและ
พัฒนำแหล่งน ้ำเพิ่มในพื นที่เกษตรน ้ำฝนทั งแหล่งน ้ำสำธำรณะ สระน ้ำในไร่นำเชื่อมโยงและพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดเล็ก
ใกล้เคียงกันเป็นโครงข่ำยเพื่อกักเก็บปริมำณน ้ำฝนให้ได้มำกที่สุด (ไม่กระทบกับพื นที่ท้ำยน ้ำ) เนื่องจำกสภำพพื นที่
และสภำพภูมิประเทศไม่เหมำะสมในกำรก่อสร้ำงแหล่งน ้ำขนำดใหญ่ 
  -  เพิ่มปริมำณน ้ำต้นทุนโดยกำรพัฒนำระบบผันน ้ำจำกพื นที่แหล่งน ้ำใกล้เคียงที่มีศักยภำพ พร้อมทั ง
เพิ่มพื นที่รับน ้ำฝนให้แก่แหล่งน ้ำ เช่น กำรท้ำฝำยทดน ้ำด้ำนท้ำยแล้วสูบกลับ กำรท้ำคลองดักน ้ำตำมแนวเส้นชั นควำมสูง 
เป็นต้น 
  -  กำรประหยัดน ้ำทั งภำคเกษตรหกรรม และภำคอุตสำหกรรม เพื่อมใช้น ้ำให้เกิดประโยชน์สุงสุด 
  -  กำรเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมและรำยได้ต่อครัวเรือนในพื นที่ลุ่มน ้ำมูลได้ไม่น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยของภูมิภำค 
 2) ด้านสังคม    
  -  จัดหำน ้ำส้ำหรับอุปโภคบริโภคให้ในด้ำนปริมำณและคุณภำพอยู่ในเกณฑ์มำตรฐำน แก่หมู่บ้ำนหรือ
ชุมชนโดยเฉพำะในพื นที่ที่ประสบปัญหำขำดแคลนน ้ำรุนแรง (ลุ่มน ้ำมูลตอนบนและตอนกลำง) รวมทั งจัดหำแหล่งน ้ำ
ส้ำรองในพื นที่ที่ขำดแคลนแหล่งน ้ำต้นทุน ทั งในเขตประปำหมู่บ้ำนและประปำภูมิภำคโดยเฉพำะพื นที่เศรษฐกิจต่ำงๆ 
เมืองท่องเที่ยว (นครรำชสีมำ บุรีรรัมย์ เป็นต้น) 
  -  เสริมสร้ำงแรงจูงใจและกำรปรับตัวในกำรประหยัดน ้ำ โดยลดกำรใช้น ้ำภำคครัวเรือน ภำคบริกำร
และภำครำชกำร  
  -  พัฒนำแหล่งเก็บกักน ้ำ แหล่งน ้ำต้นทุนให้แก่พื นที่เกษตรน ้ำฝน เพื่อยกระดับคุณภำพชีวิตให้แก่
ครัวเรือนเกษตรกร โดยเฉพำะในพื นที่ยำกจน (มูลตอนกลำง ทั งฝั่งซ้ำยและขวำแม่น ้ำมูล)  
  -   บรรเทำปัญหำอุทกภัยในพื นที่ โดยเฉพำะพื นที่มูลตอนล่ำง 
 3) ด้านสิ่งแวดล้อม  
  -  บรรเทำปัญหำคุณภำพน ้ำทั งในล้ำน ้ำสำยหลักและล้ำน ้ำสำขำ รวมทั งในพื นที่ชุ่มน ้ำ ป่ำบุ่ง-ป่ำทำม 
ทั งกำรป้องกันและลดกำรเกิดน ้ำเสียที่ต้นทำง หรือกำรเพิ่มปรสิทธิภำพกำรบ้ำบัดและควบคุมน ้ำเสียของชุมชน รวมทั ง
กำรบ้ำบัดและน้ำกลับมำใช้ใหม่ 
  -   กำรอนุรักษ์ฟื้นฟูป่ำต้นน ้ำ กำรส่งเสริมป่ำเศรษฐกิจ กำรปลูกไม้มีค่ำในพื นที่เอกชน สร้ำงสมดุล
ระบบนิเวศในพื นที่ลุ่มน ้ำ รวมทั งลดปัญหำกำรชะล้ำงพังทลำยของดินในพื นที่ต้นน ้ำและพื นที่ลำดชัน 
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รูปที่ 7.1.3-1  การแบ่งกลุ่มพื นทีลุ่่มน  าย่อยในลุ่มน  ามูล ตามลักษณะพื นที่ 

 

7.2   แผนงานพัฒนาพื นที่ลุ่มน  ามูล 
 จำกผลกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคัญของแผนงำนในแต่ละประเด็นด้ำนกำรพัฒนำและปัญหำตำมสภำพพื นที่ 
จำกนั นจึงสรุปเป็นแผนงำนพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำมูล ในแต่ละกลุ่มพื นที่ลุ่มน ้ำดังแสดงในตารางที่ 7.2-1 ถึง 7.2-3 

 

8. มาตรการเพ่ือความยั่งยืน  
 หลังจำกที่ด้ำเนินกำรในขั นตอนกำรพัฒนำและประเมินทำงเลือกเสร็จสิ นแล้ว จะต้องมีกำรจัดท้ำมำตรกำร
เพื่อควำมยั่งยืนประกอบทำงเลือกที่เหมำะสมนั นๆ ประกอบด้วยมำตรกำรหลีกเลี่ยงผลกระทบ มำตรกำรบรรรเทำ
ผลกระทบเพื่อลดหรือแก้ไขผลกระทบ และมำตรกำรส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกโดยเสนอมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืนของ
แต่ละแผนพัฒนำดังดังต่อไปนี  

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้ามลู   
    

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จา้กัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จา้กัด รายงานสรปุส้าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดบัยุทธศาสตร์ 
    ช-3 

ตารางท่ี 7.2-1  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้ามูลระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนบน : ล้าน้้ามูลสายหลัก (ล้าน้้ามูลสายหลักตอนบน) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.1 - ก่อสร้างระบบประปาในหมูบ้่านท่ียังไมม่รีะบบ

- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง)

- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพ่ิมเติม (ส้ารองน ้า)

- จัดท้าระบบประปาแบบรวมกลุ่ม (Cluster Water Treatment System)

-
ร่วมพัฒนาพื นท่ีมศัีกยภาพน ้าผิวดิน/น ้าใต้ดินในพื นท่ี
ใกล้เคียงและส่งน ้าทางท่อแบบระบบส่งน ้าทางไกล

1.2 -
ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดท่ีระบบประปาของตนเอง (RO) ถังกรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน) และ/หรือติดตั งถังกรอง
สนิมเหล็ก

- เก็บกักน ้าฝนเพ่ือส้ารองเป็นแหล่งน ้าด่ืมส้าหรับชุมชน และ/หรือโดยครัวเรือน

-
สนับสนุนให้มแีหล่งผลิตท่ีมคีวามมัน่คงของน ้าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจ้าต้าบล โดย จัดท้าระบบประปาแบบ
รวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้าสะอาดเพ่ิมเติม (Cluster Water Treatment with Filter System)

1.3 - พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นท่ีของตนเอง โดย สร้างสระเก็บกักน ้าเพ่ิมเติม

-
แผนงานใช้น ้าต้นทุนทั งน ้าผิวดินจากแหล่งน ้าผิวดินและ/หรือน ้าใต้ดินในพื นท่ีใกล้เคียงท่ีมศัีกยภาพและส่งด้วยท่อ (ระบบส่งน ้า
ทางไกล)

2.1 - พัฒนาเพ่ิมระบบส่งน ้า/กระจายน ้าส้าหรับหัวงานท่ียังไมม่รีะบบ

- พัฒนาระบบชลประทานท่ีทันสมยั (Smart Irrigation) และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าในแปลงพื นท่ีชลประทาน

2.2 -
เชื่อมโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กท่ีมอียู่ (แก้มลิงขนาดเล็ก) ร่วมกับพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ  หนองน ้าตามแผนปกติ/บูรณาการ
รวมกลุ่ม (อปท.ใกล้เคียง) จัดหาพื นท่ีใกล้เคียงพัฒนาแหล่งน ้าใช้น ้าร่วมกัน

- ส้ารวจหาแหล่งน ้าบาดาลจืดในพื นท่ีใกล้เคียง พัฒนาและส่งทางท่อ เสริมร่วมกับน ้าผิวดิน

2.3 -
ส่งเสริมปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพน ้าต้นทุน (ฤดูแล้ง) และความเหมาะสมของดินในพื นท่ี พัฒนาระบบฐานข้อมลูน ้าส้าหรับ
การเกษตร (พร้อมเผยแพร่ในวงกว้าง)

-
พัฒนาระบบเกษตรทันสมยั smart farming (แรงงาน/เคร่ืองจักรทันสมยั/ระบบน ้าหยด) รวมกลุ่มผู้ใช้น ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม
 เพ่ือบริหารจัดการน ้าและส่งเสริมการตลาด

3.1 - ปรับปรุงส่ิงกีดขวางทางน ้า รุกล ้าทางน ้า ก้าจัดวัชพืช และดูแลทางน ้า

-  รักษาพื นท่ีหน่วงน ้า ทางผ่านน ้า พื นท่ีชุ่มน ้าในเขตชุมชน (แก้มลิง)

- ระบบก้าจัดส่ิงกีดขวางทางน ้า ขยะมลูฝอย แบบอัตโนมติัในพื นท่ีเกิดบ่อย

- ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าในพื นท่ีคอขวด (ทางเบ่ียงน ้า/ทางผันน ้า)

- จัดท้าผังระบายน ้าให้สอดคล้องตามลักษณะพื นท่ี

4.1 - รณรงค์ประหยัดใช้น ้าครัวเรือน โดยใช้ 3R (Reduce Reuse Recycle)

-
จัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน รวมถึงระบบการรวบรวมน ้าเสียในกลุ่มพื นท่ีใกล้เคียง (Cluster Wastewater Treatment 
System)

- จัดให้มกีฏหมายเกียวกับการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียครัวเรือน

- ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนท่ีอยู่ในพื นท่ีท่ีก้าหนดไว้

4.2 - ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว

- ส่งเสริมลดการใช้น ้าโดย 3 R อุตสหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและครัวเรือน

- การเฝ้าระวังและควบคุมการรบายน้าทิ งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษอุตสาหกรรม

- จัดท้าเครือข่ายเฝ้าระวังการระบายน ้าทิ งอุตสาหกรรม

- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับอุตสหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและครัวเรือน

4.3 - การจัดการมลูสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊สชีวภาพและการท้าปุ๋ยหมกั)

- การส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร (มตีลาดรองรับ)

4.4 - สร้างความร่วมมอืกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแมน่ ้าล้าคลอง และพื นท่ีชุ่มน ้า

- สร้างความร่วมมอืระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบคุณภาพน ้าในล้าน ้าสายหลักและล้าน ้าสาขา

- พัฒนาแบบจ้าลองเพ่ือประเมนิขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน ้า

- พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมลู เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าการบ้าบัดก่อนปล่อยสู่รางสาธารณะ

5.1 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม  ร่วมกับอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมอียู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- สนับสนุนส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าเส่ือมโทรม

5.2 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม (โดยเฉพาะไมใ้นพื นท่ีป่าบุ่ง-ทาม)

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมอียู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าเส่ือมโทรม

5.3 - ปลูกพืชคลุมดินริมตล่ิง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้าสาขา

- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไมใ้ช้สอยโตเร็ว

- สร้างส่ิงกีดขวางความลาดเทของพื นท่ีและทิศทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นท่ีท่ีเป็นจุดรวมน ้าและมนี ้าหลากในช่วงฤดูฝน)

- ด้าเนินการทั งวิธีกลและวิธีพืชอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : * แผนพัฒนา

                  ด้านท่ี 1 การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค ;  1.1= ประปาหมู่บ้าน : การจัดหาน ้าต้นทุนให้เพียงพอ / 1.2 = ประปาหมู่บ้าน : การปรับปรุงน ้าประปาให้สะอาด (ให้ได้มาตรฐาน) และเพียงพอตลอดปี   /

                                                                 1.3= ประปาภูมิภาค : การจัดหาน ้าต้นทุนส้าหรับผลิตน ้าประปา

                  ด้านท่ี 2 การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต ;  2.1 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนในพื นท่ีชลประทาน / 2.2 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนนอกพื นท่ีชลประทาน (เกษตรน ้าฝน) /

                                                                               1.3 = การมูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นท่ีไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต้่า

                  ด้านท่ี 3 การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย ;  3.1 = น ้าท่วม : ปริมาณน ้าฝนมาก ล้าน ้าตื นเขิน/มีส่ิงกีดขวางทางน ้า

                  ด้านท่ี 4 การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า ;  4.1 = แหล่งก้าเนิดน ้าเสียจากชมุชน / 4.2 = แหล่งก้าเนิดน ้าเสียจากอุตสาหกรรม / 4.3 = แหล่งก้าเนิดน ้าเสียจากเกษตรกรรม /  4.4 = ปัญหาระบบนิเวศเส่ือมโทรม

                  ด้านท่ี 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าท่ีเส่ือมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ;  5.1 = ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม / 5.2 = ป่าไม้ลดลง / 5.3 = การชะล้างพังทลายของดิน

 ล้าน ้ามูลสายหลักตอนบน
(ล้าน ้ามูลสายหลักตอนบน)

แผนระยะกลาง (ปี) แผนระยะยาว (ปี)
แผนงานพื นท่ีพัฒนา

แผน
พัฒนา *

แผนระยะสั น (ปี)

 ล้าน ้ามูลสายหลักตอนบน
(ล้าน ้ามูลสายหลักตอนบน)
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้ามลู   
    

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จา้กัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จา้กัด รายงานสรปุส้าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดบัยุทธศาสตร์ 
    ช-3 

ตารางที่  7.2-2   แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้ามูลระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนบน : ล้าน้้ามูลสายหลัก (ล้าน้้ามูลสายหลักตอนบน) (ต่อ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.1 - ก่อสร้างระบบประปาในหมูบ้่านท่ียังไมม่รีะบบ

- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง)

- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพ่ิมเติม (ส้ารองน ้า)

- ร่วมพัฒนาพื นท่ีมศัีกยภาพน ้าผิวดิน/น ้าใต้ดินในพื นท่ีใกล้เคียงและส่งน ้าทางท่อแบบระบบส่งน ้าทางไกล

1.2 -
ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดท่ีระบบประปาของตนเอง (RO) ถังกรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน) และ/หรือติดตั งถังกรอง
สนิมเหล็ก

- เก็บกักน ้าฝนเพ่ือส้ารองเป็นแหล่งน ้าด่ืมส้าหรับชุมชน และ/หรือโดยครัวเรือน

-
สนับสนุนให้มแีหล่งผลิตท่ีมคีวามมัน่คงของน ้าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจ้าต้าบล โดย จัดท้าระบบประปาแบบ
รวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้าสะอาดเพ่ิมเติม (Cluster Water Treatment with Filter System)

1.3 - พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นท่ีของตนเอง โดย สร้างสระเก็บกักน ้าเพ่ิมเติม

-
แผนงานใช้น ้าต้นทุนทั งน ้าผิวดินจากแหล่งน ้าผิวดินและ/หรือน ้าใต้ดินในพื นท่ีใกล้เคียงท่ีมศัีกยภาพและส่งด้วยท่อ (ระบบส่งน ้า
ทางไกล)

- ท้าระบบเดิมน ้าใต้ดิน

2.1 - จัดหาพื นท่ีส้ารองน ้าในแปลงนาในพื นท่ีชลประทาน (ลดความเส่ียงขาดน ้า)

- จัดหาแหล่งน ้าส้ารองโดยการพัฒนาระบบใช้น ้าใต้ดินร่วมกับน ้าชลประทาน

- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งน ้าและกระจายน ้าด้วยพลังงานทางเลือก

2.2 - พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ  หนองน ้า สระจ๋ิว เพ่ือพัฒนาพื นท่ีเก็บกักน ้าฝนให้มากท่ีสุด

- เชื่อมโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กท่ีมอียู่ (แก้มลิงขนาดเล็ก)

- พัฒนารูปแบบอนุรักษ์ดินและน ้า (โคกหนองนา)

- พัฒนาทดน ้าให้ต่อเนื่องเป็นฝายขั นบันได ฝายชะลอน ้า

-
ส้ารวจหาแหล่งน ้าบาดาลจืดในพื นท่ีใกล้เคียง พัฒนาและส่งทางท่อ เสริมร่วมกับน ้าผิวดิน และการใช้พลังงานทดแทนในพื นท่ี
ดอนเพ่ือลดต้นทุนการสูบน ้า

2.3 - ส่งเสริมปรับเปล่ียนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพน ้าต้นทุนและดิน

- ส่งเสริมการปลูกป่า (ไมม้ค่ีา) ในพื นท่ีเกษตรท่ีปลูกในพื นท่ีไมเ่หมาะสม

- รวมกลุ่มผู้ใช้น ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพ่ือบริหารจัดการน ้าและส่งเสริมการตลาด

- พัฒนาระบบเกษตรทันสมยั smart farming (แรงงาน/เคร่ืองจักรทันสมยั/ระบบน ้าหยด)

3.1 - ปรับปรุงส่ิงกีดขวางทางน ้า รุกล ้าทางน ้า ก้าจัดวัชพืช และดูแลทางน ้า

- จัดท้าผังระบายน ้าให้สอดคล้องตามลักษณะพื นท่ี

- ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าในพื นท่ีคอขวด (ทางเบ่ียงน ้า/ทางผันน ้า)

- รักษาพื นท่ีหน่วงน ้า ทางผ่านน ้า พื นท่ีชุ่มน ้าในเขตชุมชน (แก้มลิง)

- เพ่ิมระบบสูบระบายน ้าโดยใช้พลังงานทางเลือก (โซล่าเซลล์)

- ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าและสถานีสูบน ้าในจุดเส่ียง

4.1 - รณรงค์ประหยัดใช้น ้าบ้านเรือน โดยใช้วิธีการลด (Reduce) ใช้ซ ้า (Reuse) การน้ากลับมาใช้ใหม ่(Recycle)

-
สร้างความร่วมมอืในการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน รวมถึงระบบการรวบรวมน ้าเสีย ในกลุ่มพื นท่ีใกล้เคียง (Cluster 
Wastewater Treatment System

- จัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียครัวเรือน

- ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนท่ีอยู่ในพื นท่ีท่ีก้าหนดไว้

4.2 - ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวในอุตสาหกรรมทุกจ้าพวก

- ควบคุมการระบายน ้าทิ งลงสู่แหล่งน ้า

- จัดท้าเครือข่ายเฝ้าระวังการระบายน ้าทิ งอุตสาหกรรม

- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับอุตสหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและครัวเรือน

4.3 - การส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร (มตีลาดรองรับ)

- การจัดการมลูสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊สชีวภาพและการท้าปุ๋ยหมกั)

4.4 - ปรับปรุงระบบนิเวศพื นท่ีชุ่มน ้าในพื นท่ีเส่ือมโทรม

- สร้างความร่วมมอืกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแมน่ ้าล้าคลอง และพื นท่ีชุ่มน ้า

- การควบคุมการระบายน ้าทิ งลงสู่พื นท่ีชุ่มน ้า

- การสร้างระบบติดตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมลู เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าการบ้าบัดก่อนปล่อยสู่รางสาธารณะ

- การจัดท้าผังบริเวณของพื นท่ีชุ่มน ้า โดยใช้การวางแผนเชิงพื นท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์

5.1 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมอียู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าไมเ้ส่ือมโทรม

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมอียู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าไมเ้ส่ือมโทรม

5.3 - ปลูกพืชคลุมดินริมตล่ิง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้าสาขา

- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไมใ้ช้สอยโตเร็ว

- สร้างส่ิงกีดขวางความลาดเทของพื นท่ีและทิศทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นท่ีท่ีเป็นจุดรวมน ้าและมนี ้าหลากในช่วงฤดูฝน)

- ด้าเนินการทั งวิธีกลและวิธีพืชอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : * แผนพัฒนา

                  ด้านท่ี 1 การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค ;  1.1= ประปาหมู่บ้าน : การจัดหาน ้าต้นทุนให้เพียงพอ / 1.2 = ประปาหมู่บ้าน : การปรับปรุงน ้าประปาให้สะอาด (ให้ได้มาตรฐาน) และเพียงพอตลอดปี   /

                                                                 1.3= ประปาภูมิภาค : การจัดหาน ้าต้นทุนส้าหรับผลิตน ้าประปา

                  ด้านท่ี 2 การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต ;  2.1 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนในพื นท่ีชลประทาน / 2.2 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนนอกพื นท่ีชลประทาน (เกษตรน ้าฝน) /

                                                                               1.3 = การมูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นท่ีไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต้่า

                  ด้านท่ี 3 การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย ;  3.1 = น ้าท่วม : ปริมาณน ้าฝนมาก ล้าน ้าตื นเขิน/มีส่ิงกีดขวางทางน ้า

                  ด้านท่ี 4 การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า ;  4.1 = แหล่งก้าเนิดน ้าเสียจากชมุชน / 4.2 = แหล่งก้าเนิดน ้าเสียจากอุตสาหกรรม / 4.3 = แหล่งก้าเนิดน ้าเสียจากเกษตรกรรม /  4.4 = ปัญหาระบบนิเวศเส่ือมโทรม

                  ด้านท่ี 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าท่ีเส่ือมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ;  5.1 = ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม / 5.2 = ป่าไม้ลดลง / 5.3 = การชะล้างพังทลายของดิน

 ล้าน า้มูลสายหลักตอนบน
(ล้าน า้มูลสายหลักตอนบน)

แผนระยะกลาง (ปี) แผนระยะยาว (ปี)
แผนงานพื นท่ีพัฒนา

แผน
พัฒนา *

แผนระยะสั น (ปี)

 ล้าน า้มูลสายหลักตอนบน
(ล้าน า้มูลสายหลักตอนบน)
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้ามลู   
    

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จา้กัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น   บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จา้กัด รายงานสรปุส้าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดบัยุทธศาสตร์ 
    ช-3 

ตารางที่  7.2-3   แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้ามูลระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนบน : ล้าน้้ามูลสายหลัก (ล้าน้้ามูลสายหลักตอนบน) (ต่อ) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.1 - ก่อสร้างระบบประปาในหมูบ้่านท่ียังไมม่รีะบบ

- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) และปรับปรุงเป็นสระลอยหรือปูด้วย HDPE

- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพ่ิมเติม (ส้ารองน ้า) โดยปรับปรุงเป็นสระลอยหรือปูด้วย HDPE

- พื นท่ีมศัีกยภาพน ้าผิวดินและ/หรือน ้าใต้ดินโดยจัดท้าระบบส่งน ้าทางไกลและมาเก็บกักน ้าในสระลอยหรือสระท่ีปูด้วย HDPE

1.2 -
ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดท่ีระบบประปาของตนเอง (RO) ถังกรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน) /หรือติดตั งถังกรองสนิม
เหล็ก

- เก็บกักน ้าฝนเพ่ือส้ารองเป็นแหล่งน ้าด่ืมส้าหรับชุมชน และ/หรือโดยครัวเรือน

-
สนับสนุนให้มแีหล่งผลิตท่ีมคีวามมัน่คงของน ้าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจ้าต้าบล โดย จัดท้าระบบประปาแบบ
รวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้าสะอาดเพ่ิมเติม(Cluster Water Treatment with Filter System)

1.3 - พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นท่ีของตนเอง สร้างสระเก็บกักน ้าเพ่ิมเติม

-  ขอใช้น ้าต้นทุนจากแหล่งน ้าผิวดินและ/หรือน ้าใต้ดินส่งทางท่อ (ระบบส่งน ้าทางไกล)

- ท้าระบบเดิมน ้าใต้ดิน

1.4 - ปรับปรุงสระเก็บกักน ้าเดิมและสร้างสระเพ่ิมขึ น เป็นลักษณะสระลอย สระปูพลาสติก

- ติดตั งระบบกรองน ้าเค็มเป็นน ้าจืด (RO) ใช้กับน ้าบาดาลเค็ม

-
ผันน ้าจากแหล่งน ้าผิวดินและ/หรือแหล่งน ้าใต้ดินในพื นท่ีท่ีมศัีกยภาพและส่งน ้าทางท่อ (ระบบส่งน ้าทางไกล) มากักเก็บใน
สระลอย/สระปูพลาสติก

-
สนับสนุนให้มแีหล่งผลิตท่ีมคีวามมัน่คงของน ้าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจ้าต้าบล โดย จัดท้าระบบประปาแบบ
รวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้าก้าจัดความเค็มเพ่ิมเติม(Cluster Water Treatment with Filter System)

2.1 - ปรับปรุงการส่งน ้าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น ้าทั งในด้านปริมาณและเวลา

- จัดหาแหล่งน ้าส้ารองโดยการพัฒนาระบบใช้น ้าใต้ดินร่วมกับน ้าชลประทาน

- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งน ้าและกระจายน ้าด้วยพลังงานทางเลือกเพ่ือลดต้นทุนสูบน ้า

- การพัฒนาระบบชลประทานท่ีทันสมยั (Smart Irrigation)

- จัดหาพื นท่ีส้ารองน ้าในแปลงนา (ลดความเส่ียงขาดน ้า)

2.2 - พัฒนาพื นท่ีเพ่ือเก็บกักน ้าฝนให้มากท่ีสุด

- พัฒนารูปแบบอนุรักษ์ดินและน ้า (โคกหนองนา สระลอย-กรณีพื นท่ีน ้าใต้ดินเค็ม/ดินตื น)

- เชื่อมโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กท่ีมอียู่ (แก้มลิงขนาดเล็ก) หรือพัฒนาขึ นใหมแ่ละพัฒนาระบบกระจายตามแนวคลองเชื่อม

-
พัฒนาทดน ้าให้ต่อเนื่องเป็นฝายขั นบันได ฝายชะลอน ้า เพ่ือให้พื นท่ีริมล้าน ้าสามารถใช้น ้าได้ตลอดล้าน ้า แหล่งน ้าผิวดินเค็มท้า
ประมงน ้ากร่อย (ศึกษาวิจัย)

2.3 - สนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุรักษ์ดินและน ้าโดยการส่งเสริมปรับเปล่ียนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพน ้าต้นทุน และดิน

- ส่งเสริมการปลูกป่า (ไมม้ค่ีา) ในพื นท่ีเกษตรท่ีปลูกในพื นท่ีไมเ่หมาะสม

- ท้าเกษตรได้ผลผลิตสูง โดยลดการใช้น ้า

- พัฒนาระบบเกษตรทันสมยั smart farming (แรงงาน/เคร่ืองจักรทันสมยั/ ระบบน ้าหยด)

- การรวมกลุ่มผู้ใช้น ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพ่ือบริหารจัดการน ้าและส่งเสริมการตลาด

3.1 - ปรับปรุงส่ิงกีดขวางทางน ้า รุกล ้าทางน ้า ก้าจัดวัชพืช และดูแลทางน ้า

- จัดท้าผังระบายน ้าให้สอดคล้องตามลักษณะพื นท่ี

- ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าในพื นท่ีคอขวด (ทางเบ่ียงน ้า/ทางผันน ้า)

- จัดท้าผังระบายน ้าให้สอดคล้องตามลักษณะพื นท่ีรักษาพื นท่ีหน่วงน ้า ทางผ่านน ้า พื นท่ีชุ่มน ้าในเขตชุมชน (แก้มลิง)

4.1 - ณรงค์ประหยัดใช้น ้าบ้านเรือน โดยใช้วิธีการลด (Reduce) ใช้ซ ้า (Reuse) การน้ากลับมาใช้ใหม ่(Recycle)

- สร้างความร่วมมอืในการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียชุมชน รวมถึงระบบการรวบรวมน ้าเสีย ในกลุ่มพื นท่ีใกล้เคียง

- จัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียครัวเรือน

- ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนท่ีอยู่ในพื นท่ีท่ีก้าหนดไว้

4.2 - ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวในอุตสาหกรรมทุกจ้าพวก

- ควบคุมการระบายน ้าทิ งลงสู่แหล่งน ้า

- จัดท้าเครือข่ายเฝ้าระวังการระบายน ้าทิ งอุตสาหกรรม

- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับอุตสหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและครัวเรือน

4.3 - การส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร (มตีลาดรองรับ)

- การจัดการมลูสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊สชีวภาพและการท้าปุ๋ยหมกั)

4.4 - ปรับปรุงระบบนิเวศพื นท่ีชุ่มน ้าในพื นท่ีเส่ือมโทรม

- สร้างความร่วมมอืกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแมน่ ้าล้าคลอง และพื นท่ีชุ่มน ้า

- การจัดท้าผังบริเวณของพื นท่ีชุ่มน ้า โดยใช้การวางแผนเชิงพื นท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์

5.1 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมอียู่

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าไมเ้ส่ือมโทรม

5.2 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมอียู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าไมเ้ส่ือมโทรม

5.3 - ปลูกพืชคลุมดินริมตล่ิง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้าสาขา

- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไมใ้ช้สอยโตเร็ว

- สร้างส่ิงกีดขวางความลาดเทของพื นท่ีและทิศทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นท่ีท่ีเป็นจุดรวมน ้าและมนี ้าหลากในช่วงฤดูฝน)

- ด้าเนินการทั งวิธีกลและวิธีพืชอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ : * แผนพัฒนา

                  ด้านท่ี 1 การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค ;  1.1= ประปาหมู่บ้าน : การจัดหาน ้าต้นทุนให้เพียงพอ / 1.2 = ประปาหมู่บ้าน : การปรับปรุงน ้าประปาให้สะอาด (ให้ได้มาตรฐาน) และเพียงพอตลอดปี   /

                                                                 1.3= ประปาภูมิภาค : การจัดหาน ้าต้นทุนส้าหรับผลิตน ้าประปา (น ้าไม่เค็ม) /  1.4= ประปาภูมิภาค : การจัดหาน ้าต้นทุนส้าหรับผลิตน ้าประปา (น ้าเค็ม)

                  ด้านท่ี 2 การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต ;  2.1 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนในพื นท่ีชลประทาน / 2.2 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนนอกพื นท่ีชลประทาน (เกษตรน ้าฝน) /

                                                                               1.3 = การมูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นท่ีไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต้่า

                  ด้านท่ี 3 การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย ;  3.1 = น ้าท่วม : ปริมาณน ้าฝนมาก ล้าน ้าตื นเขิน/มีส่ิงกีดขวางทางน ้า

                  ด้านท่ี 4 การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า ;  4.1 = แหล่งก้าเนิดน ้าเสียจากชมุชน / 4.2 = แหล่งก้าเนิดน ้าเสียจากอุตสาหกรรม / 4.3 = แหล่งก้าเนิดน ้าเสียจากเกษตรกรรม /  4.4 = ปัญหาระบบนิเวศเส่ือมโทรม

                  ด้านท่ี 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าท่ีเส่ือมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ;  5.1 = ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม / 5.2 = ป่าไม้ลดลง / 5.3 = การชะล้างพังทลายของดิน

 ล้าน า้มูลสายหลักตอนบน
(ล้าน า้มูลสายหลักตอนบน)

แผนระยะกลาง (ปี) แผนระยะยาว (ปี)
แผนงานพื นท่ีพัฒนา

แผน
พัฒนา *

แผนระยะสั น (ปี)

 ล้าน า้มูลสายหลักตอนบน
(ล้าน า้มูลสายหลักตอนบน)
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 57 - 

8.1  มาตรการเพ่ือความยั่งยืน แผนพัฒนาด้านที่ 1 ; การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
ประปาหมู่บ้าน : การจัดหาน  าตน้ทุนใหเ้พียงพอ 
แผนงาน 
ระยะสั น 
- ก่อสร้ำงระบบประปำในหมู่บ้ำนที่ยังไม่มีระบบ 
- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) 
- ก่อสร้ำงสระเก็บน ้ำเพิ่มเติม (ส้ำรองน ้ำ) 

ระยะกลำง 
- จัดท้ำระบบประปำแบบรวมกลุ่ม (Cluster Water Treatment System) 

ระยะยำว 
- ร่วมพัฒนำพื นท่ีมีศักยภำพน ้ำผิวดิน/น ้ำใต้ดินในพื นท่ีใกล้เคียงและส่งน ้ำทำงท่อแบบระบบส่งน ้ำทำงไกล 

พื นที่ : พื นท่ีลุ่มน ้ำมูลตอนบน ตอนกลำง ตอนล่ำงทั งหมด ยกเว้น พื นที่น ้ำเค็ม 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

- หลีก เลี่ ย งกำรขุดลอกในพื นที่ ชุ่ มน ้ ำที่ มี
ควำมส้ำคัญเชิงระบบนิเวศในพื นท่ี 

- หลีกเลี่ยงกำรเลี ยงสัตว์ใกล้แหล่งน ้ำที่เก็บกัก
ไว้ส้ำหรับผลิตน ้ ำประปำทั งนี ควรมีรั วกัน
บริเวณแหล่งน ้ำ 

- หลีกเลี่ยงพื นที่ดินเค็ม 

- ก้ำหนดพื นที่ ขุดลอกเท่ำที่ จ้ำเป็น เพรำะ
อำจจะต้องกันพื นที่ เพื่ อกำรวำงไข่  และ
อนุบำลสัตว์น ้ำ 

- จัดกำรดินที่ขุดออก เช่นน้ำไปถมคันดิน   
แหล่งน ้ำนั นๆ ถ้ำสำมำรถด้ำเนินกำรได้ หรือ
สำมำรถน้ำไปแลกเป็นค่ำจ้ำงได้ น ้ำแลกดิน 
หรือไปถมพื นที่ได้ โดยปฏิบัติตำมกฏหมำยให้
ถูกต้อง 

- ห ม่ันก้ ำจัด วัชพื ชโดยเฉพำะผักตบชวำ
สม้่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ขัดขวำงกำรไหลของน ้ำ 
และกำรท้ำให้น ้ำเน่ำเสียได้จำกกำรตำยและ
เน่ำสลำยของวัชพืช 

- ปลูกพืชตำมคันดินแหล่งน ้ำนั นๆเพื่อกันกำร
กัด เซำะชะล้ ำงและตกตะกอนจะท้ ำให้    
แหล่งน ้ำตื นเขินได้ง่ำย 

- สงวนน ้ำต้นทุนไว้เพื่อกำรผลิตน ้ ำประปำ
โดยเฉพำะ 

- สนับสนุนส่งเสริมกำรท้ำระบบประปำแบบ
ร ว ม ก ลุ่ ม  (Cluster Water Treatment 
System) 

- จัดท้ำแผนส้ำรองน ้ำระยะกลำง-ยำว 

 

ประปาหมู่บ้าน : การปรับปรงุน  าประปาให้สะอาด (ให้ได้มาตรฐาน) และเพียงพอตลอดปี 
แผนงาน 
ระยะสั น 
- ติดตั งถังกรองน ้ำสะอำดที่ระบบประปำของตนเอง (RO) ถังกรองแบบใช้ถ่ำนคำร์บอนและระบบเรซิน และ/หรือติดตั งถังรองสนิมเหล็ก 
- เก็บกักน ้ำฝนเพื่อส้ำรองเป็นแหล่งน ้ำดื่มส้ำหรับชุมชน และ/หรือโดยครัวเรือน 

ระยะกลำงและระยะยำว 
- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีควำมม่ันคงของน ้ำต้นทุนและคุณภำพได้มำตรฐำนประจ้ำต้ำบล โดยจัดท้ำระบบประปำแบบรวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้ำ

สะอำดเพิ่มเติม (Cluster Water Treatment with Filter System) 
พื นที่ : พื นท่ีลุ่มน ้ำมูลตอนบน ตอนกลำง ตอนล่ำงทั งหมด ยกเว้น พื นที่น ้ำเค็ม 

มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลีกเลี่ยงกำรกรองน ้ำดิบ (ไม่ว่ำจะเป็นน ้ำผิวดิน 

น ้ำใต้ดิน) โดยตรง ต้องใช้กรองน ้ำประปำที่ผ่ำน
กระบวนกำรผลิต 

- หลีกเลี่ยงกำรตั งถังกรองไว้กลำงแดด 
- หลีกเลี่ยงกำรปนเปื้อนในน ้ำที่ผ่ำนกำรกรอง

แล้ว เช่นต้องใชัภำชนะที่สะอำดรองรับน ้ำ
กรอง ปิดฝำมิดชิด 

- ติดตำมตรวจสอบคุณภำพน ้ำที่กรองแล้ว
เพื่อบ่งชี ควำมสะอำดได้มำตรฐำน และ
ประเมินประสิทธิภำพถังกรอง 

- เปลี่ยนสำรกรอง หรือ แผ่นเยื่อกรอง
ตำม เวลำที่ ก้ ำหนด  ห รือ  จำกกำร
ตรวจสอบคุณภำพน ้ำข้ำงต้น 

- น้ำน ้ำที่เป็นน ้ำที่เกิดจำกกำรกรองด้วเยื่อ
กรองของRO ไปใช้ประโยชน์อย่ำงอื่น 
เช่นรดน ้ำต้นไม้ เพรำะมีเหลือทิ งปริมำณ
มำกทั งนี เม่ือใช้ RO กับน ้ำประปำผิวดิน 

- พัฒนำบุคคลำกรที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธ
ภำพทั งกำรส่งน ้ำทำงท่อ ตลอดจนกระบวนกำร
ผลิตน ้ำประปำเพื่อให้ได้ทั งปริมำณและคุณภำพ
ตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

- พิจำรณำติดตั งชุดกรองน ้ำครัวเรือนแทนซื อน ้ำดื่ม
แบบขวด เน่ืองจำกขวดน ้ ำจะท้ ำให้ เกิดขยะ
พลำสติก 

- ควรมีกำรปลูกต้นไม้เป็นรั วรอบโรงผลิตน ้ำประปำ
เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเพิ่มพื นท่ีสีเขียว 

- สนับสนุนเก็บกักน ้ำฝน เพื่อส้ำรองเป็นแหล่งน ้ำดื่ม
โดยครัวเรือน และท้ำกำรฆ่ำเชื อโรคแบบง่ำย 

- สนับสุนส่งเสริมกำรท้ำระบบประปำแบบรวมกลุ่ม 
( Cluster Water Treatment with Filter 
System) 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 58 - 

ประปาภูมิภาค : การจัดหาน  าตน้ทุนส าหรับผลิตน  าประปา 
แผนงาน 
ระยะสั น  

- พัฒนำแหล่งน ้ำส้ำรอง/น ้ำต้นทุนในพื นท่ีของตนเอง โดย สร้ำงสระเก็บกักน ้ำเพิ่มเติม 
ระยะกลำงและระยะยำว  

- แผนงำนใช้น ้ำต้นทุนทั งน ้ำผิวดินจำกแหล่งน ้ำผิวดินและ/หรือน ้ำใต้ดินในพื นท่ีใกล้เคียงที่มีศักยภำพและส่งด้วยท่อ (ระบบส่งน ้ำทำงไกล) 
พื นที่ : พื นท่ีลุ่มน ้ำมูลตอนบน ตอนกลำง ตอนล่ำงทั งหมด ยกเว้น พื นที่น ้ำเค็ม 

มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลีกเลี่ยงกำรใช้น ้ำดิบ (ไม่ว่ำจะเป็นน ้ำผิวดิน 

น ้ำใต้ดิน) ที่มีคุณภำพไม่เหมำะสม เช่น น ้ำใต้
ดินกร่อยหรือเค็ม น ้ำผิวดินที่มีกำรปนเปื้อน
น ้ำเสียจำกแหล่งต่ำงๆ เช่นจุดสูบน ้ำดิบควร
อยู่เหนือแหล่งก้ำเนิดมลพิษเป็นต้น 

- หลีกเลียงกำรวำงท่อผ่ำนแหล่งชุมชน และ
แห ล่ งอ่ อน ไห วต่ ำงๆ  ถ้ ำจ้ ำ เป็ น ต้ อ ง มี
มำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสิ่ง
อ่อนไหวเหล่ำนั น 

- หลีกเลี่ยงกำรวำงท่อผ่ำนพื นที่ดินเค็ม ถ้ำ
จ้ำเป็น ออกแบบเป็นท่อลอยหรือกำรใช้วัสดุ
ที่ทนควำมเค็มได ้

 

- ออกแบบกำรส่งน ้ำทำงไกลให้เหมำะสมตำม
สภำพพื นที่โดยพยำยำมให้วำงท่อตำมแนว
แรงโน้มถ่วงให้มำกท่ีสุด  

- สร้ำงสระเพื่อส้ำรองน ้ำให้เพียงพอ กรณีพื น
ที่ดินเค็ม ควรพิจำรณำกำรออกแบบสระลอย 
และใช้วัสดุที่ทนควำมเค็ม HPDE เก็บกักน ้ำ
เป็นต้น 

- สร้ำงรั วกันบริเวณสระเก็บกักน ้ำพร้อมปลูก
ต้นไม้เพื่อกันสัตว์เลี ยงมำใช้น ้ำและท้ำให้
แหล่งน ้ำดิบปนเปื้อนได้ 

 

- วิเครำะห์คุณภำพน ้ำดิบเป็นประจ้ำเพื่อกำร
ปรับกำรใช้สำรเคมีให้ถูกต้องและอำจต้อง
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตในบำงกรณีเป็นต้น 

- ตรวจสอบกำรท้ำงำนของระบบผลิตน ้ำประปำ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพตลอดเวลำ 

- ตรวจสอบกำรรั่วของท่อทั งบนดินและใต้ดิน
โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- พัฒนำบุคคลำกรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ก้ำวทันกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประ
สิทธภำพทั งกำรส่งน ้ำทำงท่อ หรือ วิธีอื่นๆ 
ตลอดจนกระบวนกำรผลิตน ้ำประปำเพื่อให้ได้
ทั งปริมำณและคุณภำพตำมเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน 

 

ประปาภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน  
แผนงาน   
ระยะสั น  

- ปรับปรุงสระเก็บกักน ้ำเดิมและสร้ำงสระเพิ่มขึ น เป็นลักษณะสระลอย สระปูพลำสติก 
- ติดตั งระบบกรองน ้ำเค็มเป็นน ้ำจืด (อำร์โอ) ใช้กับน ้ำบำดำลเค็ม 

ระยะกลำงและระยะยำว  
- ผันน ้ำจำกแหล่งน ้ำผิวดินและ/หรือแหล่งน ้ำใต้ดินในพื นท่ีที่มีศักยภำพและส่งน ้ำทำงท่อ (ระบบส่งน ้ำทำงไกล) มำกักเก็บในสระลอย/สระปูพลำสติก 
- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีควำมม่ันคงของน ้ำต้นทุนและคุณภำพได้มำตรฐำนประจ้ำต้ำบล  โดย จัดท้ำระบบประปำแบบรวมกลุ่มและติดตั ง         

ถังกรองน ้ำก้ำจัดควำมเค็มเพิ่มเติม(Cluster Water Treatment with Filter System) 
พื นที่ : ลุ่มน ้ำมูลตอนบนและกลำงฝั่งซ้ำย 

มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลีกเลี่ยงกำรใช้น ้ำดิบ (ไม่ว่ำจะเป็นน ้ำผิวดิน 

น ้ำใต้ดิน) ที่มีคุณภำพไม่เหมำะสม เช่น น ้ำใต้
ดินกร่อยหรือเค็ม น ้ำผิวดินที่มีกำรปนเปื้อน
น ้ำเสียจำกแหล่งต่ำงๆ เช่นจุดสูบน ้ำดิบควร
อยู่เหนือแหล่งก้ำเนิดมลพิษเป็นต้น 

- หลีกเลียงกำรวำงท่อผ่ำนแหล่งชุมชน และ
แห ล่ งอ่ อน ไห วต่ ำงๆ  ถ้ ำจ้ ำ เป็ น ต้ อ ง มี
มำตรกำรลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสิ่ง
อ่อนไหวเหล่ำนั น 

- หลีกเลี่ยงกำรวำงท่อผ่ำนพื นที่ดินเค็ม ถ้ำ
จ้ำเป็น ออกแบบเป็นท่อลอยหรือกำรใช้วัสดุ
ที่ทนควำมเค็มได ้

- หลีกเลี่ยงที่จะท้ำให้เกิดกำรแพร่กระจำยดิน
เค็ม 

 

- ออกแบบกำรส่งน ้ำทำงไกลให้เหมำะสมตำมสภำพ
พื นที่โดยพยำยำมให้วำงท่อตำมแนวแรงโน้มถ่วง
ให้มำกที่สุด  

- สร้ำงสระเพื่อส้ำรองน ้ำให้เพียงพอ กรณีพื นที่ดิน
เค็ม ควรพิจำรณำกำรออกแบบสระลอย และใช้
วัสดุที่ทนควำมเค็ม HPDE เก็บกักน ้ำเป็นต้น 

- สร้ำงรั วกันบริเวณสระเก็บกักน ้ำพร้อมปลูกต้นไม้
เพื่อกันสัตว์เลี ยงมำใช้น ้ำและท้ำให้แหล่งน ้ำดิบ
ปนเปื้อนได้ 

- แยกน ้ำดื่มที่ได้จำกกระบวนกำรผลิตปกติ ผ่ำน
ระบบ RO เพื่อก้ำจัดควำมเค็มที่ยังมีอยู่ 

- ส่งเสริมสนับสนุนกำรใช้โอ่งแดง และถังเก็บกักน ้ำฝน
เพื่อใช้ส่วนรวม หรือประจ้ำครัวเรือน โดยต้องล้ำงท้ำ
ควำมสะอำดภำชนะก่อนเก็บน้ำฝน ไม่เก็บน้ำฝน
ช่วงแรก หุ้มปลำยท่อน ้ำขำโอ่งแดง/ถังด้วยผ้ำกรอง 
ฆ่ำเชื อโรคด้วยกำรต้มหรือใส่ขวดตำกแดด  

- วิเครำะห์คุณภำพน ้ำดิบเป็นประจ้ำเพื่อกำร
ปรับกำรใช้สำรเคมีให้ถูกต้องและอำจต้อง
ปรับปรุงกระบวนกำรผลิตในบำงกรณีเป็นต้น 

- ตรวจสอบกำรท้ำงำนของระบบผลิตน ้ำประปำ
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภำพตลอดเวลำ 

- ตรวจสอบกำรรั่วของท่อทั งบนดินและใต้ดิน
โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- พัฒนำบุคคลำกรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ก้ำวทันกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประ
สิทธภำพทั งกำรส่งน ้ำทำงท่อ หรือ วิธีอื่นๆ 
ตลอดจนกระบวนกำรผลิตน ้ำประปำเพื่อให้ได้
ทั งปริมำณและคุณภำพตำมเป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 59 - 

8.2 มาตรการเพ่ือความยั่งยืน แผนพัฒนาด้านที่ 2 : การสร้างความมั่นคงน  าภาคการผลิต 
การขาดแคลนน  า : การเพิ่มน  าตน้ทนุในพื นที่ชลประทาน 
แผนงาน 
ระยะสั น  

- พัฒนำเพิ่มระบบส่งน ้ำ/กระจำยน ้ำส้ำหรับหัวงำนที่ยังไม่มีระบบ 
ระยะกลำงและระยะยำว  

- พัฒนำระบบชลประทำนที่ทันสมัย (Smart Irrigation) และเพิ่มประสิทธิภำพกำรใช้น ้ำในแปลงพื นที่ชลประทำน 
พื นที่ : พื นท่ีลุ่มน ้ำมูลตอนบน ตอนกลำง ตอนล่ำงทั งหมด ยกเว้น พื นที่น ้ำเค็ม 

มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลีกเลี่ยงกำรวำงระบบเช่ือมโยงน ้ำใน

พื นท่ีชุมชนหรือพื นที่เสี่ยงเชิงนิเวศวิทยำ  
- หลีกเลี่ยงกำรวำงระบบท่ีใช้พลังงำนมำก  

- ปรับปรุงกำรส่งน ้ ำให้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรใช้น ้ำทั งในด้ำนปริมำณ
และเวลำ (ระยะสั น) 

- ก้ำหนดพื นที่วำงท่อหรือคลองเท่ำที่
จ้ำเป็น 

- พัฒนำเพิ่มระบบส่งน ้ ำ/กระจำยน ้ ำ
ส้ำหรับหัวงำนที่ยังไม่มีระบบ 

- ใช้พลังงำนทำงเลือกในกำรสูบและ
เช่ือมโยงน ้ำ  

- จัดหำแหล่งน ้ำส้ำรองโดยกำรพัฒนำ
ระบบใช้น ้ำใต้ดินร่วมกับน ้ำชลประทำน 
เพื่อควำมม่ันคงของน ้ำในฤดูแล้ง 

- ในพื นที่ที่แนวเช่ือมโยงท่อต้องสำมำรถจ่ำยน ้ำให้พื นที่
ผ่ำนได้รับประโยชน์ด้วย  

- พัฒนำระบบกำรใช้น ้ำบำดำลร่วมกับน ้ำชลประทำนใน
พื นท่ีๆ มีศักยภำพ 

- แบ่งปัน พลังงำนทำงเลือกท่ีใช้กับชุมชน 
- ขยำยระบบชลประทำนโดยกำรกระจำยน ้ำที่เน้นกำรใช้

พลังงำนทดแทน  
- ระบบส่งน ้ำต้องใช้วิธีกำรที่มีประสิทธิภำพกำรส่งน ้ำสูง 
- ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรชลประทำน

ในไร่นำ ซึ่งจะช่วยให้ลดควำมต้องกำรด้ำนน ้ำต้นทุนได้มำก 
- ส่งเสริมกำรกักเก็บน ้ำในแปลงนำของเกษตรกร  
- กำรปรับโครงสร้ำงกำรใช้น ้ำภำคเกษตร และด้ำเนินกำร

ด้ำนส่งเสริมกำรเกษตรในกำรปรับเปลี่ยนเป็นพืชมูลค่ำ
สูงในเขตชลประทำน 

- พัฒนำระบบชลประทำนที่ทันสมัย (Smart Irrigation) 
 

การขาดแคลนน  า : การเพิ่มน  าตน้ทนุนอกพื นที่ชลประทาน 
แผนงาน 
ระยะสั น  

- เช่ือมโยงแหล่งน ้ำขนำดเล็กท่ีมีอยู่ (แก้มลิงขนำดเล็ก) ร่วมกับพัฒนำฟื้นฟูแหล่งน ้ำธรรมชำติ  หนองน ้ำตำมแผนปกติ/บูรณำกำรรวมกลุ่ม (อปท.
ใกล้เคียง) จัดหำพื นท่ีใกล้เคียงพัฒนำแหล่งน ้ำใช้น ้ำร่วมกัน 

ระยะกลำงและระยะยำว  
- ส้ำรวจหำแหล่งน ้ำบำดำลจดืในพื นท่ีใกล้เคียง พัฒนำและส่งทำงท่อ เสริมร่วมกับน ้ำผิวดิน 

พื นที่ : พื นท่ีลุ่มน ้ำมูลตอนบน ตอนกลำง ตอนล่ำงทั งหมด ยกเว้น พื นที่น ้ำเค็ม 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

- หลีกเลี่ยงกำรขุดลอกในพื นที่ ชุ่มน ้ำที่มี
ควำมส้ำคัญเชิงระบบนิเวศ 

- หลีกเลี่ยงกำรขุดลอกแหล่งน ้ำในพื นที่ดิน
เค็มและน ้ำบำดำลเค็ม  

- พยำยำมสร้ำงระบบกักเก็บน ้ำแยกออก
จำกทำงน ้ ำ ให้ ชั ด เจน  (off-channel 
structure) 

- ก้ำหนดพื นที่ขุดลอกเท่ำที่จ้ำเป็นเพรำะ
อำจจะต้องกันเพื่ อกำรวำงไข่  และ
อนุบำลสัตว์น ้ำ 

- บริหำรจัดกำรน ้ำเข้ำระบบเก็บน ้ำให้มี
ผลกระทบต่อกำรไหลในล้ำน ้ำให้มำก
ที่สุด พิจำรณำตรวจวัดระดับน ้ำและ
ปริมำณกำรไหลเพื่อบริหำรน ้ำรักษำ
ระบบนิเวศท้ำยน ้ำและพื นที่เก็บน ้ำให้
สอดคล้องเหมำะสมกับระบบนิเวศนั นๆ 

- จัดกำรดินที่ขุดออก เช่น น้ำไปถมคัน
ดิ น แ ห ล่ ง น ้ ำ นั น ๆ  ถ้ ำ ส ำ ม ำ ร ถ
ด้ำเนินกำรได้ หรือสำมำรถน้ำไปแลก
เป็นค่ำจ้ำงได้ น ้ำแลกดิน หรือไปถม
พื นที่ได้ โดยปฏิบัตติตำมกฏหมำยให้
ถูกต้อง 

- หม่ันก้ำจัดวัชพืชโดยเฉพำะผักตบชวำ
สม้่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ขัดขวำงกำรไหล
ของน ้ำ และกำรท้ำให้น ้ำเน่ำเสียได้จำก

- ขุดลอกในพื นเติมน ้ำใต้ดินเพื่อเพิ่มกำรเติมน ้ำ กักเก็บน ้ำ
ใต้ดิน ในพื นที่เหมำะสมและน ้ำกลับมำใช้ร่วมกับน ้ำผิว
ดินที่กักเก็บได้ 

- บริหำรจัดกำรพื นที่รับน ้ ำให้สำมำรถเก็บน ้ ำได้ เต็ม
ประสิทธิภำพ พร้อมทั งวำงระบบพร่องน ้ำ เพื่อช่วยลด
ปัญหำอุทกภัย  

- ส่งเสริมระบบกระจำยน ้ำด้วยพลังงำนทดแทน  
- ส่งเสริมกำรใช้น ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร กำรใช้น ้ำผิวดิน

ร่วมกับน ้ำบำดำลในแปลงนำเกษตรกร  และกำรพัฒนำ
แหล่งน ้ำบำดำลขนำดใหญ่ ควบคู่ไปกับกำรพัฒนำระบบ
กำรจัดกำรเติมน ้ ำใต้ดิน (Managed Aquifer Recharge, 
MAR) และกำรจัดกำรน ้ำใต้ดินให้เกิดควำมยั่งยืน โดย
ต้องพัฒนำให้สอดคล้องกับกำรจัดกำรอุทกภัยด้วย 

- ท้ำกำรพัฒนำแหล่งน ้ำเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำในพื นที่
ศักยภำพต่้ำ และปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรผลิตให้
สอดคล้องกับพื นที่และน ้ำต้นทุน เช่น ท้ำกำรประมงน ้ำ
กร่อยมูลค่ำสูงในพื นที่ดินเค็มน ้ำใต้ดินเค็ม หรือพืชชอบ
เกลือ เช่น มะขำมเทศ ข้ำวทนเค็ม สมุนไพร ฯลฯ ในพื น



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 60 - 

การขาดแคลนน  า : การเพิ่มน  าตน้ทนุนอกพื นที่ชลประทาน 
แผนงาน 
ระยะสั น  

- เช่ือมโยงแหล่งน ้ำขนำดเล็กท่ีมีอยู่ (แก้มลิงขนำดเล็ก) ร่วมกับพัฒนำฟื้นฟูแหล่งน ้ำธรรมชำติ  หนองน ้ำตำมแผนปกติ/บูรณำกำรรวมกลุ่ม (อปท.
ใกล้เคียง) จัดหำพื นท่ีใกล้เคียงพัฒนำแหล่งน ้ำใช้น ้ำร่วมกัน 

ระยะกลำงและระยะยำว  
- ส้ำรวจหำแหล่งน ้ำบำดำลจดืในพื นท่ีใกล้เคียง พัฒนำและส่งทำงท่อ เสริมร่วมกับน ้ำผิวดิน 

พื นที่ : พื นท่ีลุ่มน ้ำมูลตอนบน ตอนกลำง ตอนล่ำงทั งหมด ยกเว้น พื นที่น ้ำเค็ม 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

กำรตำยและเน่ำสลำยของวัชพืช ที่ดินเค็ม เป็นต้น  
- ส่งเสริมระบบกำรเกษตร smart farm พันธุ์พืช และ

กำรปลูกพืช กำรพัฒนำเกษตรกร กำรรวมกลุ่ม และ
กำรตลำด เพื่อเพิ่มผลผลิตและผลิตภำพกำรใช้น ้ำ ใน
ทุกๆ โครงกำรด้ำนน ้ำเพื่อกำรเกษตร ให้เกิดผลกระทบ
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเริ่มในพื นที่ต้นแบบและ
ขยำยผลกำรด้ำเนินกำรไปในลุ่มน ้ำมูล 

- สร้ำงระบบกำรรับรองมำตรฐำนกำรเกษตรเชิงรุก ให้เกิด
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกำรรับรอง มำตรฐำนเกษตรที่ดี 
มำตรฐำนเกษตรปลอดภัย มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 
ฯลฯ ให้กลุ่มเกษตรกร  

- หลีกเลี่ยงกำรขุดเจำะในพื นที่น ้ำบำดำล
เค็ม 

- หลีกเลี่ยงกำรขุดสระน ้ำในพื นที่ดินเค็ม
และน ้ำบำดำลเค็ม  

 

- สร้ำงระบบติดตำมตรวจสอบคุณภำพ
น ้ำบำดำล  

- ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรจัดกำร
เติ ม น ้ ำ ใต้ ดิ น  (Managed Aquifer 
Recharge, MAR) ใน พื น ที่ แ ป ล ง
เกษตรกร ในพื นที่ เหมำะสมเติมน ้ำ   
ใต้ดิน  

- สร้ำงระบบกำรจัดกำรเติมน ้ ำ ใต้ดิน  (Managed 
Aquifer Recharge, MAR) ในพื นที่ภำพรวมที่มีกำร
ส่งเสริมกำรใช้น ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรมำก  

- ส่งเสริมระบบกระจำยน ้ำเพื่อกำรเกษตรด้วยพลังงำน
ทดแทน  

- พัฒนำแหล่งน ้ำเพื่อกำรอนุรักษ์ดินและน ้ำในพื นที่
ศักยภำพต่้ำ และปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงกำรผลิตให้
สอดคล้องกับพื นที่และน ้ำต้นทุน เช่น ท้ำกำรประมง
น ้ำกร่อยมูลค่ำสูงในพื นที่ดินเค็มน ้ำใต้ดินเค็ม หรือพืช
ชอบเกลือ เช่น มะขำมเทศ ข้ำวทนเค็ม สมุนไพร 
ฯลฯ ในพื นที่ดินเค็ม เป็นต้น  

 
 
 
 

การขาดแคลนน  า : การเพิ่มน  าตน้ทนุนอกพื นที่ชลประทาน 
แผนงาน 
ระยะสั น  

- เชื่อมโยงแหล่งน  าขนาดเล็กที่มีอยู่ (แก้มลิงขนาดเล็ก) ร่วมกับพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน  าธรรมชาต ิ หนองน  าตามแผนปกติ/บรูณาการรวมกลุ่ม 
(อปท.ใกล้เคียง) จัดหาพื นที่ใกล้เคียงพัฒนาแหล่งน  าใช้น  าร่วมกัน 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ส ารวจหาแหล่งน  าบาดาลจืดในพื นที่ใกล้เคียง พัฒนาและส่งทางทอ่ เสริมร่วมกบัน  าผิวดิน 

พื นที่  : พื นท่ีลุ่มน ้ำมูลตอนบน ตอนกลำง ตอนล่ำงทั งหมด ยกเว้น พื นที่น ้ำเค็ม 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

  - ส่งเสริมระบบกำรเกษตร smart farming พันธุ์พืช และ
กำรปลูกพืช กำรพัฒนำเกษตรกร กำรรวมกลุ่ม และ
กำรตลำด เพื่อเพิ่มผลผลิตและผลิตภำพกำรใช้น ้ำ ใน
ทุกๆ โครงกำรด้ำนน ้ำเพื่อกำรเกษตร ให้เกิดผลกระทบ
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเริ่มในพื นที่ต้นแบบและ
ขยำยผลกำรด้ำเนินกำรไปในลุ่มน ้ำมูล 

- สร้ำงระบบกำรรับรองมำตรฐำนกำรเกษตรเชิงรุก ให้เกิด
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกำรรับรอง มำตรฐำนเกษตรที่ดี 
มำตรฐำนเกษตรปลอดภัย มำตรฐำนเกษตรอินทรีย์ 
ฯลฯ ให้กลุ่มเกษตรกร 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 61 - 

มูลค่าผลผลิตต่ าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน  าต้นทุน/สภาพพื นที่ไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต่ า 
แผนงาน 
ระยะสั น  

-  ส่งเสริมปลูกพืชให้เหมำะสมกับสภำพน ้ำต้นทุน (ฤดูแล้ง) และควำมเหมำะสมของดินในพื นที่ พัฒนำระบบฐำนข้ อมูลน ้ำส้ำหรับกำรเกษตร       
(พร้อมเผยแพร่ในวงกว้ำง) 

ระยะกลำงและระยะยำว  
-  พัฒนำระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงำน/เครื่องจักรทันสมัย/ระบบน ้ำหยด) รวมกลุ่มผู้ใช้น ้ำ/เกษตรกร -อุตสำหกรรม เพื่อบริหำร

จัดกำรน ้ำและส่งเสริมกำรตลำด 
พื นที่ :  พื นท่ีลุ่มน ้ำมูลตอนบน ตอนกลำง ตอนล่ำงทั งหมด ยกเว้น พื นที่น ้ำเค็ม 

มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลี ก เลี่ ย งกำรใช้สำรเค มี เพื่ อควำม

ปลอดภัยทั งสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ 
- ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยหรือเกษตร

อินทรีย์เพื่อกำรใช้น ้ำที่เหมำะสมและลด
กำรใช้สำรเคม ี

- สนับสนุน ส่งเสริมกำรลงทุน กำรน้ำระบบ Smart 
farming มำใช้ โดยควำมร่วมมือกับเครือข่ำยเกษตรกร 
และภำคเอกชน  

- เร่งสร้ำง Young smart farmer  
- พัฒนำระบบกำรจัดกำรหลังกำรเก็บเกี่ยว และกำร

ขนส่งมำตรฐำน  
- พัฒนำระบบกำรตลำด พัฒนำระบบพันธุ์พืช และกำร

ปลูกพืชมูลค่ำสูง เช่น ไม้ผล ผัก ข้ำวคุณภำพสูง และ
ปศุสัตว์ ให้ได้ผลผลิต และคุณภำพสูงมำกขึ น  

- เร่งส่งเสริมในพื นที่ต้นแบบ สร้ำงคนต้นแบบ และ
ขยำยเครือข่ำยเกษตรและองค์ควำมรู้ ไปในพื นที่ลุ่มน ้ำ
มูล โดยเฉพำะพื นที่ที่ได้รับกำรพัฒนำแหล่งน ้ำและ
ระบบส่งน ้ำ  

- สร้ำงระบบกำรรับรองมำตรฐำนกำรเกษตรเชิงรุก ให้
เกิดกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับกำรรับรอง มำตรฐำนเกษตร
ที่ดี  มำตรฐำนเกษตรปลอดภัย มำตรฐำนเกษตร
อินทรีย์ ฯลฯ ให้กลุ่มเกษตรกร 

- ด้ำเนินกำรร่วมกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน และด้ำนกำรสร้ำงโอกำส
และควำมเสมอภำคทำงสังคมเพื่อยกระดับผลผลิตและ
ผลิตภำพกำรใช้น ้ำทั งระบบ 

8.3  มาตรการเพ่ือความยั่งยืน แผนพัฒนาด้านที่ 3 : การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
การขาดแคลนน  า : ปริมาณน  าฝนมาก ล าน  าตื นเขิน/มีส่ิงกีดขวางทางน  า  
แผนงาน 

ระยะสั น  
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ รุกล ้ำทำงน ้ำ ก้ำจัดวัชพืช และดูแลทำงน ้ำ 
-  รักษำพื นที่หน่วงน ้ำ ทำงผ่ำนน ้ำ พื นที่ชุ่มน ้ำในเขตชุมชน (แก้มลิง)  

ระยะกลำงและระยะยำว  
-  ระบบก้ำจัดสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ ขยะมูลฝอย แบบอัตโนมัติในพื นท่ีเกิดบ่อย  
-  ปรับปรุงเพิ่มเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำในพื นท่ีคอขวด (ทำงเบี่ยงน ้ำ/ทำงผันน ้ำ)  

  - จัดท้ำผังระบำยน ้ำให้สอดคล้องตำมลักษณะพื นท่ี 
พื นที่ : ใช้กับทุกพื นที่ได้แต่เน้นพื นท่ีลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง  
ทางเลือก : รักษาพื นที่หน่วงน  า ทางผ่านน  า พื นทีชุ่่มน  า (แก้มลิง) 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- พยำยำมสร้ำงระบบหน่วงน ้ำ

แ ย ก อ อ ก จ ำก ท ำ งน ้ ำ ให้
ชั ด เ จ น  ( off-channel 
structure) 

- หลีกเลี่ยงกำรขุดลอกในพื นที่
ชุ่มน ้ ำที่ มีควำมส้ ำคัญ เชิง
ระบบนิเวศ แหล่งน ้ำในพื น

- จัดกำรและควบคุมระบบผังเมืองให้สอดคล้องกับผังน ้ำ 
- วำงระบบพื นที่ชะลอน ้ำ พัฒนำแก้มลิง พื นที่     ลุ่มต่้ำรับ

น ้ำนอง กำรพัฒนำระบบกำรจัดกำรเติมน ้ำใต้ดินในพื นที่
เหมำะสม ให้สำมำรถเก็บน ้ำไว้ใช้ให้มำกท่ีสุด  

- จัดท้ำแผนและด้ำเนินกำรบรรเทำอุทกภัยในพื นที่ประสบภัย
น ้ำท่วมเป็นประจ้ำ โดยจัดท้ำแผน และด้ำเนินกำรตำมล้ำดับ
ควำมส้ำคัญ กำรสนับสนุนปรับตัวและเผชิญเหตุ  

- กำรจัดกำรอุทกภัยเป็นงำนที่ต้องท้ำอย่ำง
บูรณำกำร ไม่สำมำรถใช้ทำงเลือกใดทำงเลือก
หน่ึงแล้วสำมำรถจัดกำรน ้ ำหลำกได้หมด 
นอกจำกนั นท้ำกำรเก็บเกี่ยวน ้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง
ได้ด้วยเป็นส้ำคัญ  

- บูรณำกำรกำรขับเคลื่อนด้วยมำตรกำรทั งที่ใช้
สิ่งก่อสร้ำง (hard measures) ที่ต้องเน้นกำร



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 62 - 

การขาดแคลนน  า : ปริมาณน  าฝนมาก ล าน  าตื นเขิน/มีส่ิงกีดขวางทางน  า  
แผนงาน 

ระยะสั น  
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ รุกล ้ำทำงน ้ำ ก้ำจัดวัชพืช และดูแลทำงน ้ำ 
-  รักษำพื นที่หน่วงน ้ำ ทำงผ่ำนน ้ำ พื นที่ชุ่มน ้ำในเขตชุมชน (แก้มลิง)  

ระยะกลำงและระยะยำว  
-  ระบบก้ำจัดสิ่งกีดขวำงทำงน ้ำ ขยะมูลฝอย แบบอัตโนมัติในพื นท่ีเกิดบ่อย  
-  ปรับปรุงเพิ่มเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำในพื นท่ีคอขวด (ทำงเบี่ยงน ้ำ/ทำงผันน ้ำ)  

  - จัดท้ำผังระบำยน ้ำให้สอดคล้องตำมลักษณะพื นท่ี 
พื นที่ : ใช้กับทุกพื นที่ได้แต่เน้นพื นท่ีลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง  
ทางเลือก : รักษาพื นที่หน่วงน  า ทางผ่านน  า พื นทีชุ่่มน  า (แก้มลิง) 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

ที่ดินเค็มและน ้ำบำดำลเค็ม 
- บริหำรจัดกำรน ้ำเข้ำระบบ

เก็บน ้ ำ ให้ มีผลกระทบต่ อ
ระบบนิเวศและประชำชน
น้อยท่ีสุด  
 

- สร้ำงระบบป้องกันน ้ำท่วมชุมชนเมือง โดยกำรจัดระบบ
ป้องกันชุมชนเมือง กำรจัดท้ำผังน ้ำ ผังกำรระบำยน ้ำในระดับ
ลุ่มน ้ำ จังหวัด เมือง   

- ในพื นที่ลำดชันสูงต่อเน่ืองกับเชิงเขำ ที่เกิดภัย   น ้ำหลำก
และดินโคลนถล่ม จำกกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดินและกำรที่
มีชุมชนอยู่อำศัยใกล้หรือขวำงกำรไหลของน ้ำ เกิดน ้ำป่ำไหล
หลำกและดินโคลนถล่ม สร้ำงควำมเสียหำยต่อพื นที่อย่ำง
มำกต้องหำทำงผันน ้ำเข้ำระบบเก็บกักน ้ำและระบบเติมน ้ำใต้
ดิน ผันน ้ำออกจำกพื นที่ ชุมชนเมือง โดยใช้ Flood way 
สร้ำงคลองระบำยน ้ำ หรือ แนวกันน ้ำ ผันน ้ำเข้ำระบบเติมน ้ำ
ใต้ดิน เป็นต้น รวมทั งให้มีมำตรกำรกำรบริหำรจัดกำรพื นที่
น ้ำท่วม กำรเตือนภัย กำรปรับตัว เน้นพื นที่ท่ีมีควำมเสียหำย
สูง เช่น พื นที่ เขำใหญ่-ปำกช่อง-ล้ำตะตอง เป็นต้น 

- ติดตำมตรวจสอบ แก้ไขปัญหำ สิ่งกีดขวำงในล้ำน ้ำ  

พัฒนำโครงสร้ำงนอกล้ำน ้ำ (off-channel 
structure) เพื่อป้องกันปัญหำผลกระทบต่อ
ระบบอุทกวิทยำและระบบนิเวศของล้ำน ้ำ 
แ ล ะ ม ำต ร ก ำ ร ไม่ ใ ช้ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ ำ ง  ( soft 
measures) เช่น กำรควบคุมกำรใช้ประโยชน์
ที่ดิน และมำตรกำรผังเมือง เพื่อลดผลกระทบ
และมีกำรบริหำรพื นที่น ้ำท่วมที่ เกิดขึ นเป็น
ประจ้ำ 

 

8.4   มาตรการเพ่ือความยั่งยืน แผนพัฒนาด้านที่ 4 : การจัดการคุณภาพน  าและการอนุรักษ์แหล่งน  า 
การจัดการคุณภาพน  าและอนุรกัษ์แหล่งน  า : แหล่งก าเนิดน  าเสียชุมชน 
แผนงาน 

ระยะสั น  
- รณรงค์ประหยัดใช้น ้ำครัวเรือน โดยใช้ 3R (Reduce Reuse Recycle) 
- จัดท้ำระบบบ้ำบัดน ้ำเสียชุมชน รวมถึงระบบกำรรวบรวมน ้ำเสียในกลุ่มพื นท่ีใกล้เคียง (Cluster Wastewater Treatment System) 

ระยะกลำงและระยะยำว  
- จัดให้มีกฏหมำยเกียวกับกำรจัดท้ำระบบบ้ำบัดน ้ำเสียครัวรือน 
- ก่อสร้ำงระบบบ้ำบัดน ้ำเสียรวมของชุมชนที่อยู่ในพื นท่ีที่ก้ำหนดไว้  

พื นที่ :  ลุ่มน ้ำมูลตอนบน ลุ่มน ้ำมูลตอนกลำง ลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง ล้ำน ้ำที่ผ่ำนชุมชนเมืองโดยเฉพำะ ลุ่มน ้ำมูลตอนบนที่มีชุมชนเมืองขนำดใหญ่  
      รีสอร์ทและ แหล่งท่องเที่ยว 

มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลีกเลี่ยงกำรก่อสร้ำงระบบรวบรวมและ

ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียในพื นที่อนุรักษ์ เชิง
นิเวศ เช่นพื นท่ีชุ่มน ้ำ และแหล่งน ้ำ 

- หลีกเลี่ยงกำรออกแบระบบที่ใช้พลังงำน
มำก  

- หลีกเลี่ยงกำรระบำยน ้ำเสียลงพื นที่ชุ่มน ้ำ
และแหล่งน ้ำ 

- ศึกษำควำมเป็นไปได้และออกแบบรำยละเอียด
ส้ำหรับระบบบ้ำบัดน ้ำเสียที่เหมำะสม พร้อม
กำรศึกษำผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตำมเกณฑ์
ก้ำหนด 

- ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียควรอำศัยธรรมชำติมำกที่สุด
ทั งนี ควรใช้พื นท่ีพอเหมำะด้วย 

 

- พิจำรณำใช้ระบบบึงประดิษฐ์ ( Constructed 
wetland) ส้ำหรับกำรบ้ำบัดน ้ำเสีย เน่ืองจำก
อำศัยระบบนิเวศในกำรบ้ำบัด ไม่ใชัพลังงำน 
และสำมำรถใช้สร้ำงภูมิทัศน์ของพื นท่ีอีกด้วย 

- ควรพิจำรณำกำรรวมกลุ่มกำรจัดท้ำระบบ
รวบรวมและบ้ ำบั ดน ้ ำ เสี ยแบบรวมกลุ่ ม            
( Wastewater treatment cluster system) 

- ติดตั งระบบบ้ำบัดน ้ำเสียครัวเรือนตำมที่ก้ำหนด
ในแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน ้ ำ 20 ปี 
(2561-2580) 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 63 - 

การจัดการคุณภาพน  าและอนุรกัษ์แหล่งน  า : แหล่งก าเนิดน  าเสียอุตสาหกรรม 
แผนงาน 
ระยะสั น  

- ส่งเสริมอุตสำหกรรมสีเขียว  
- ส่งเสริมลดกำรใช้น ้ำโดย 3R อุตสหกรรมขนำดกลำง-ย่อมและครัวเรือน 
- กำรเฝ้ำระวังและควบคุมกำรระบำยน้ำทิ งจำกแหล่งก้ำเนิดมลพิษอุตสำหกรรม 

ระยะกลำงและระยะยำว  
- จัดท้ำเครือข่ำยเฝ้ำระวังกำรระบำยน ้ำทิ งอุตสำหกรรม 
- สนับสนุนส่งเสริมกำรจัดท้ำระบบบ้ำบัดน ้ำเสียให้กับอุตสหกรรมขนำดกลำง-ย่อมและครัวเรือน 

พื นที่ : ลุ่มน ้ำมูลตอนบน ลุ่มน ้ำมูลตอนกลำง ลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง ล้ำน ้ำที่ผ่ำนพื นท่ีที่มีอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ในลุ่มน ้ำมูลตอนบน นอกจำกนี มี
อุตสำหกรรม ขนำดกลำง และอุตสำหกรรมครัวเรือนที่ไม่มีระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย 

มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลีกเลี่ยงกำรก่อสร้ำงโรงงำนขนำดใหญ่

ใกล้พื นที่ชุมชนและแหล่งพื นที่อ่อนไหว
ต่ำงๆ โดยเฉพำะพื นที่ชุ่มน ้ำ 

- หลีกเลี่ยงกำรออกแบระบบบ้ำบัดที่ใช้
พลังงำนสูง ควรคิดถึงพลังงำนทำงเลือก  

- หลีกเลี่ยงกำรระบำยน ้ำเสียลงพื นที่ชุ่มน ้ำ
และแหล่งน ้ำ 

- ควรจัดให้ มีระบบบ้ำบ้ำบัดน ้ ำเสียส้ำหรับ
อุตสำหกรรมขนำดกลำงขนำดย่อม และ
ครัวเรือน โดยใช้ระบบบ้ำบัดแบบไม่ซับซ้อน 
สำมำรถด้ำเนินกำรได ้

- ระบบบ้ำบัดน ้ำเสียควรอำศัยธรรมชำติมำก
ที่สุดทั งนี ใช้พื นท่ีพอเหมำะด้วย 

- อปท .ควรสร้ำงระบบบ้ำบัดน ้ ำเสียส้ำหรับ
อุตสหกรรมครัวเรือนที่รวมกลุ่มกันเช่นกำรทอ
ผ้ำไหม 

- กำรติดตรวจสอบคุณภำพน ้ำทิ งจำกระบบ
บ้ำบัดน ้ำเสียของโรงงำนอุตสำหกรรมจะช่วย
ฝ้ำระวังคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำได้ 

 

- ส่งเสริมอุตสำหกรรมสีเขียวสำมำรด้ำเนินกำร
ได้ส้ำหรับอุตสำหกรรมทุกระดับตั งแต่ระดับ
ครัวเรือน ขนำดกลำงขนำดย่อม จนถึ ง
อุตสำหกรรมขนำดใหญ่ โดยหลักกำรคือ 3R : 
(Reduce Reuse Recycle) ท้ำให้ลดปริมำณ
น ้ำเสียได้อย่ำงมำก และเม่ือผ่ำนระบบบ้ำบัด
น ้ำเสียและสำมรถน้ำน้ำทิ งไปใช้ได้จะลดกำร
ระบำยน ้ำทิ งลงสู่แหล่งน ้ำอีก 

- มำตรกำรที่เสนอในกำรจัดกำรคุณภำพน ้ำใน
แหล่งน ้ำที่ เสื่อมโทรมหรือมีแนวโน้มเสื่อม
โทรมโดยแบบจ้ำลองคณิตศำสตร์ จะช่วย
ก้ำหนดกำรระบำยน้ำทิ งจำกอุคสำหกกรม
ขนำดใหญ่ได้ 

 
การจัดการคุณภาพน  าและอนุรกัษ์แหล่งน  า : แหล่งก าเนิดน  าเสียเกษตรกรรม 
แผนงาน 
ระยะสั น  

- กำรจัดกำรมูลสัตว์แบบบูรณำกำร (กำรท้ำแก๊สชีวภำพและกำรท้ำปุ๋ยหมัก) 
- กำรส่งเสริมกำรท้ำเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลำดรองรับ) 

พื นที่ :  ลุ่มน ้ำมูลตอนบน ลุ่มน ้ำมูลตอนกลำง ลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง ล้ำน ้ำที่ผ่ำนพื นท่ีเกษตร อำจจะมีกำรปนเปื้อนจำกสำรเคมีที่ใช้ในกำรเกษตร ทั งปุ๋ย  
     และยำฆ่ำแมลง นอกจำกนี ของเสียจำกฟำร์มเลี ยงสัตว์ เช่น ฟำร์มเลี ยงหมู โค ไก่ เป็นต้น 

มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลีกเลี่ยงกำร เลี ยงสัตว์ใกล้ชุมชน พื นที่

ชุ่มน ้ำ 
- หลีกเลี่ยงกำรระบำยของเสียเสียลงพื นที่

ชุ่มน ้ำและแหล่งน ้ำ 
- หลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมีโดยเฉพำะยำฆ่ำ

แมลงที่ เป็นอันตรำยต่อสุขภำพและ
สิ่งแวดล้อม 

- จัดกำรมูลสัตว์โดยท้ำบ่อหมักก๊ำซชีวภำพและน้ำ
กำกของเสียจำกถังหมัก ไปท้ำปุ๋ย ตำมทำงเลือก
ทีเ่สนอ 

- กำรติดตรวจสอบคุณภำพน ้ำในแหล่งน ้ำที่อยู่ใกล้
ฟำร์มสัตว์เพื่อกำรเฝ้ำระวังกำรระบำยของเสีย
จำกฟำร์มสัตว์  

- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์แบบครบวจรคือมีตลำด
รองรับด้วย 

- จัดโครงกำรฝึกอบรมกำรจัดกำรของเสีย 
กำรเกษตรปลอดภัย กำรเกษตรอินทรีย์ 
รวมทั งกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน ้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 64 - 

การจัดการคุณภาพน  าและอนุรกัษ์แหล่งน  า : ปัญหาระบบนิเวศเสื่อมโทรม 
แผนงาน 
ระยะสั น  

- สร้ำงควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้ำล้ำคลอง และพื นที่ชุ่มน ้ำ  
- สร้ำงควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในกำรตรวจสอบคุณภำพน ้ำในล้ำน ้ำสำยหลักและล้ำน ้ำสำขำ 

ระยะกลำงและระยะยำว  
- พัฒนำแบบจ้ำลองเพื่อประเมินขีดควำมสำมำรถในกำรรองรับมลพิษของแหล่งน ้ำ 
- พัฒนำระบบติดตำมตรวจสอบพร้อมฐำนข้อมูล เพื่อใช้ในกำรเฝ้ำระวังคุณภำพน ้ำกำรบ้ำบัดก่อนปล่อยสู่รำงสำธำรณะ 

พื นที่ : พื นชุ่มน ้ำในลุ่มน ้ำมูลตอนบน ลุ่มน ้ำมูลตอนกลำง ลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง แต่จะเน้นที่ลุมน ้ำมูลตอนกลำงซึ่งมีทั งพื นชุ่มน ้ำนำนำชำติ และระดับชำติ 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

- หลีกเลี่ยงกำรเลี ยงสัตว์ใกล้ พื นที่ชุ่มน ้ำ 
- หลีกเลี่ยงกำรระบำยของเสียลงพื นที่ชุ่มน ้ำ 
- หลีกเลี่ยงกำรใช้สำรเคมีโดยเฉพำะยำฆ่ำ

แมล งที่ เป็ นอั น ตรำยต่ อสุ ขภ ำพ และ
สิ่งแวดล้อมในกำรเกษตรเพรำะพื นที่เกษตร
อยู่ใกล้พื นท่ีชุ่มน ้ำ 

- หลีกเลี่ยกำรบุกรุกพื นท่ีชุ่มน ้ำ 

- จัดท้ำผังบริเวณของพื นที่ ชุ่มน ้ำ โดยใช้กำร
วำงแผนเชิงพื นที่ ด้ วยระบบสำรสนเทศ
ภู มิศำสตร์พร้อมมำตรกำรลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของกำรใช้ประโยชน์พื นท่ีชุ่มน ้ำ 

- จัดท้ำขอบเขตพื นที่ชุ่มน ้ำให้ชัดเจนเพื่อป้องกัน
กำรบุกรุก 

  

- บูรณำกำรปรับปรุงระบบนิเวศ โดยกำรมีส่วน
ร่วมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

- ปลูกป่ำเสริมในพื นท่ีชุ่มน ้ำที่ขำดหำยไปโดยใช้
พืชท้องถ่ิน 

- จัดโครงกำรฝึกอบรมให้ทรำบถึงคุณค่ำและ
กำรใช้ประโยชน์แบบยั่งยืนของพื นที่ ชุ่มน ้ำ
เพื่อร่วมกำรรักษำระบบนิเวศพื นท่ีชุ่มน ้ำ 

 

8.5   มาตรการเพ่ือความยั่งยืน แผนพัฒนาด้านที่ 5 : การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อม
โทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม 
แผนงาน 
ระยะสั น  

- ส่งเสริมกำรปลูกป่ำตำมสภำพพื นท่ีที่เหมำะสม  ร่วมกับอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำในชุมชนที่มีอยู่ 
- รวมกลุ่มกำรฟื้นฟูป่ำเสื่อมโทรมโดยกำรปลูกป่ำที่เหมำะสมและท้ำแนวกันชนป้องกันไฟป่ำ 

ระยะกลำงและระยะยำว  
-  สนับสนุนส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่ำเสื่อมโทรม 

พื นที่ :  ป่ำต้นน ้ำในลุ่มน ้ำมูลตอนบน 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

หลีกเลี่ยงกำรบุกรุกป่ำเพื่ อใช้เป็นพื นที่
เกษตร และอื่นๆ 

1) ป้องกันและรักษำพื นที่ป่ำที่เหลือให้คงอยู่และ
ยั่งยืน โดย  

- ก้ำหนดเขตป่ำให้ชัดเจน  
- ประเมินและจ้ำแนกเขตป่ำเสื่อมโทรมและป่ำ

ที่ถูกบุกรุกอย่ำงเหมำะสม 
- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนป้องกัน

รักษำป่ำ 
- ยึดคืนพื นท่ีป่ำที่ถูกบุกรุก 
2) ท้ำแนวป้องกันไฟป่ำ และ-ท้ำแนวกันชน

ส้ำหรับป้องกันกำรท้ำลำยของสัตว์ป่ำ และ
สัตว์เลี ยง    

3) จัดท้ำแนวเขตพื นที่ป่ำอย่ำงต่อเน่ืองทุกปีเพื่อดู
กำรเปลี่ยนแปลงของพื นที่ป่ ำ และแสดง
เส้นแนว เขตที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในกำร
ปกป้องพื นที่ป่ำโดยรัฐและประชำชน 

4) พัฒ นำระบบสำรสนเทศทรัพ ยำกป่ ำไม้
ระดับชำติ  

5) จัด ระเบี ยบ ชุมชนและกำรใช้ที่ ดิ น ขอ ง
ประชำชนบนพื นท่ีต้นน ้ำ ลดควำมขัดแย้งด้ำน
กำรครอบครองที่ดิน และกำรใช้ที่ดินที่ส่งผล
กระทบต่อประชำชนที่อำศัยอยู่ทำงปลำยน ้ำ  

6. กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้อง

1) ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูกต้นไม้ที่ มี
มูลค่ำแทนในพื นที่ที่ไม่เหมำะสมต่อกำรท้ำ
กำรเกษตร (ดินตื น) นอกเขตพื นท่ีป่ำ 

2) พั ฒ น ำแ ล ะส่ ง เส ริ ม ป่ ำ ชุ ม ช น อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพ เช่น  สนับสนุนให้ ชุมชน
สำมำรถบริหำรจัดกำรป่ำชุมชน  

3) ส้ำรวจและจัดท้ำฐำนข้อมูลป่ำชุมชนร่วมกับ 
อปท. และป่ำเศรษฐกิจจำกป่ำปลูก และกำร
ส่งเสริมชุมชนในเมือง ชุมชนชนบทเป็นพื นที่
สีเขียว 

4)  พั ฒ น ำก ล ไกท ำง เศ รษ ฐศ ำส ต ร์ แ ล ะ
กำรตลำดเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำทรัพยำกร
ป่ำไม้อย่ำงเหมำะสม 

5) อนุรักษ์และพัฒนำด้ำนหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ 

6) กำรใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่ำงถูกวิธี ท้ำให้
ส ำม ำรถ เพิ่ ม ผ ล ผลิ ต พื ชป่ ำที่ มี ค วำม
หลำกหลำยและสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
หน่อและล้ำต้นส้ำหรับกำรบริโภค และแปร
รูปเป็นสินค้ำจ้ำหน่ำยเพิ่มรำยได้เสริมให้แก่
คนในพื นท่ี 

7) ส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 65 - 

ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม 
แผนงาน 
ระยะสั น  

- ส่งเสริมกำรปลูกป่ำตำมสภำพพื นท่ีที่เหมำะสม  ร่วมกับอนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำในชุมชนที่มีอยู่ 
- รวมกลุ่มกำรฟื้นฟูป่ำเสื่อมโทรมโดยกำรปลูกป่ำที่เหมำะสมและท้ำแนวกันชนป้องกันไฟป่ำ 

ระยะกลำงและระยะยำว  
-  สนับสนุนส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่ำเสื่อมโทรม 

พื นที่ :  ป่ำต้นน ้ำในลุ่มน ้ำมูลตอนบน 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

กับกำรจัดกำรพื นที่ต้นน ้ำล้ำธำรอย่ำงเข้มงวด 
ทั งนี โดยอำศัยกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถ่ิน (ยุทธ์ 6) 
 

อย่ำง โดยเพำะช้ำกล้ำไม้ ใช้สอยไม้ผลและ
ไม้เศรษฐกิจตำมแนวพระรำชด้ำริ ได้แก่ 
หมำกเม่ำ ไผ่ป่ำ และหวำยดง โดยเน้นให้คน
ในพื นที่มีส่วนร่วมในกำรปลูกพืชอำหำรป่ำ 
เพื่อสร้ำงควำมชุ่มชื นให้แก่ดินและสนับสนุน  

8.  กำรบูรณำกำรกำรจัดกำรป่ำไม้และกำร
 จัดกำรลุ่มน ้ำ โดยหลักกำรวำงแผนเชิงพื นที่ - 
 พัฒนำกระบวนกำรฟื้นฟูป่ำต้นน ้ำและป่ำ
 เสื่อมโทรมให้มีประสิทธิภำพ  
-   จัดท้ำ Zoning ป้องกันบุกรุกพื นที่ป่ ำต้น
 น ้ำซ ้ำ ให้ป่ำฟืน้ตนเอง 
 

 

ปัญหาพื นที่ป่าไม้ลดลง 
แผนงาน 
ระยะสั น  

- ส่งเสริมกำรปลูกป่ำตำมสภำพพื นท่ีที่เหมำะสม (โดยเฉพำะไม้ในพื นที่ป่ำบุ่ง-ทำม)  
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำในชุมชนที่มีอยู่ 
- รวมกลุ่มกำรฟื้นฟูป่ำเสื่อมโทรมโดยกำรปลูกป่ำที่เหมำะสมและท้ำแนวกันชนป้องกันไฟป่ำ 

ระยะกลำงและระยะยำว  
- ส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่ำเสื่อมโทรม 

พื นที่ : ป่ำไม้ในพื นท่ีลุ่มน ้ำมูล โดยเฉพำะป่ำไม้ตำมแนวขอบเขตลุ่มน ้ำฝั่งขวำของลุ่มน้ำมูลที่มีอยู่ แต่ทำงฝั่งซ้ำยมีน้อยมำก 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

- หลีกเลี่ยงกำรบุกรุกป่ำเพื่อใช้เป็นพื นที่
 เกษตร และอื่นๆ 

- ป้องกันและรักษำพื นที่ป่ำที่เหลือให้คงอยู่
และยั่งยืน  

- ก้ำหนดเขตป่ำให้ชัดเจน  
- ประเมินและจ้ำแนกเขตป่ำเสื่อมโทรมและป่ำ

ที่ถูกบุกรุกอย่ำงเหมำะสม 
- เพิ่มประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนป้องกัน

รักษำปำ่ 
- ยึดคืนพื นท่ีป่ำที่ถูกบุกรุก 
- ท้ำแนวป้องกันไฟป่ำ และท้ำแนวกันชน

ส้ำหรับป้องกันกำรท้ำลำยของสัตว์ป่ำ และ
สัตว์เลี ยง    

- จัดท้ำแนวเขตพื นที่ป่ำอย่ำงต่อเน่ืองทุกปีเพื่อ
ดูกำรเปลี่ยนแปลงของพื นที่ป่ำ และแสดง
เส้นแนว เขตที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในกำร
ปกป้องพื นที่ป่ำโดยรัฐและประชำชน 

- พัฒนำระบบสำรสนเทศทรัพยำกป่ ำไม้
ระดับชำติ  

- จัดระเบียบ ชุมชนและกำรใช้ที่ ดิ นของ
ประชำชนบนพื นที่ต้นน ้ำ ลดควำมขัดแย้ง
ด้ำนกำรครอบครองที่ดิน และกำรใช้ที่ดินที่

- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูกต้นไม้ที่ มี
มูลค่ำแทนในพื นที่ที่ไม่เหมำะสมต่อกำรท้ำ
กำรเกษตร (ดินตื น) นอกเขตพื นท่ีป่ำ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจ     
- พั ฒ น ำและส่ ง เส ริมป่ ำ ชุ มชน อย่ ำง มี

ประสิทธิภำพ เช่น  สนับสนุนให้ ชุมชน
สำมำรถบริหำรจัดกำรป่ำชุมชน  

- ส้ำรวจและจัดท้ำฐำนข้อมูลป่ำชุมชนร่วมกับ 
อปท. และป่ำเศรษฐกิจจำกป่ำปลูก และ
กำรส่งเสริมชุมชนในเมือง ชุมชนชนบทเป็น
พื นท่ีสีเขียว 

-  พั ฒ น ำกล ไกท ำงเศ รษ ฐศ ำสต ร์ แ ล ะ
ก ำรต ล ำด เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก ำรพั ฒ น ำ
ทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงเหมำะสม 

- อนุรักษ์และพัฒนำด้ำนหลำกหลำยทำง
ชีวภำพ 

- กำรใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่ำงถูกวิธี ท้ำให้
ส ำม ำรถ เพิ่ ม ผ ลผลิ ตพื ชป่ ำที่ มี ค วำม
หลำกหลำยและสำมำรถใช้ประโยชน์จำก
หน่อและล้ำต้นส้ำหรับกำรบริโภค และแปร



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 66 - 

ปัญหาพื นที่ป่าไม้ลดลง 
แผนงาน 
ระยะสั น  

- ส่งเสริมกำรปลูกป่ำตำมสภำพพื นท่ีที่เหมำะสม (โดยเฉพำะไม้ในพื นที่ป่ำบุ่ง-ทำม)  
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่ำในชุมชนที่มีอยู่ 
- รวมกลุ่มกำรฟื้นฟูป่ำเสื่อมโทรมโดยกำรปลูกป่ำที่เหมำะสมและท้ำแนวกันชนป้องกันไฟป่ำ 

ระยะกลำงและระยะยำว  
- ส่งเสริมกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่ำเสื่อมโทรม 

พื นที่ : ป่ำไม้ในพื นท่ีลุ่มน ้ำมูล โดยเฉพำะป่ำไม้ตำมแนวขอบเขตลุ่มน ้ำฝั่งขวำของลุ่มน้ำมูลที่มีอยู่ แต่ทำงฝั่งซ้ำยมีน้อยมำก 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

ส่งผลกระทบต่อประชำชนที่อำศัยอยู่ทำง
ปลำยน ้ำ  

- กำรบังคับใช้กฎหมำยที่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับกำรจัดกำรพื นที่ ต้ นน ้ ำล้ ำธำรอย่ ำง
เข้มงวด ทั งนี โดยอำศัยกระบวนกำรกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน (ยุทธ์ 6) 
 

รูปเป็นสินค้ำจ้ำหน่ำยเพิ่มรำยได้เสริมให้แก่
คนในพื นท่ี 

-  ส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 
อย่ำง โดยเพำะช้ำกล้ำไม้ใช้สอยไม้ผลและ
ไม้เศรษฐกิจตำมแนวพระรำชด้ำริ  ได้แก่ 
หมำกเม่ำ ไผ่ป่ำ และหวำยดง โดยเน้นให้
คนในพื นที่มีส่วนร่วมในกำรปลูกพืชอำหำร
ป่ำ เพื่ อสร้ำงควำมชุ่มชื นให้แก่ดินและ
สนับสนุน  

- พัฒนำกระบวนกำรฟื้นฟูป่ำต้นน ้ำและป่ำ
เสื่อมโทรมให้มีประสิทธิภำพ            

- จัดท้ำ Zoning ป้องกันบุกรุกพื นที่ป่ำต้นน ้ำ
ซ ้ำ ให้ป่ำฟื้นตนเอง 
 

 
ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน  

 

แผนงาน 
ระยะสั น  

- ปลูกพืชคลุมดินริมตลิ่ง (เช่น หญ้ำแฝก) ในล้ำน ้ำสำขำ  
- สร้ำงสวนป่ำหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  
- สร้ำงสิ่งกีดขวำงควำมลำดเทของพื นท่ีและทิศทำงกำรไหลของน ้ำ (ยกเว้นในพื นท่ีที่เป็นจุดรวมน ้ำและมีน ้ำหลำกในช่วงฤดูฝน) 

ระยะกลำงและระยะยำว  
- ด้ำเนินกำรทั งวิธีกลและวิธีพืชอย่ำงต่อเน่ือง 

พื นที่ : ป่ำไม้ในพื นท่ีลุ่มน ้ำมูล โดยเฉพำะป่ำไม้ตำมแนวขอบเขตลุ่มน ้ำฝั่งขวำของลุ่มน้ำมูลที่มีอยู่ แต่ทำงฝั่งซ้ำยมีน้อยมำก 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลีกเลี่ยงกำรบุกรุกป่ำเพื่อ
ใช้เป็นพื นท่ี เกษตร และอื่นๆ 

- ป้องกันและรักษำพื นที่ป่ำที่เหลือให้คงอยู่และ
ยั่งยืน  

- ท้ำแนวป้องกันไฟป่ำ และท้ำแนวกันชนส้ำหรับ
ป้องกันกำรท้ำลำยของสัตว์ป่ำ และสัตว์เลี ยง    

- จัดท้ำแนวเขตพื นที่ป่ำอย่ำงต่อเน่ืองทุกปีเพื่อดู
กำรเปลี่ ยนแปลงของพื นที่ ป่ ำ  และแสดง
เส้นแนว เขตที่ ชัดเจนเพื่ อประโยชน์ในกำร
ปกป้องพื นที่ป่ำโดยรัฐและประชำชน 

- จัดระเบียบชุมชนและกำรใช้ที่ดินของประชำชน
บนพื นที่ ต้ นน ้ ำ  ลดควำมขัดแย้ งด้ ำนกำร
ครอบครองท่ีดิน และกำรใช้ที่ดินที่ส่งผลกระทบ
ต่อประชำชนที่อำศัยอยู่ทำงปลำยน ้ำ  

- กำรปรับสภำพในพื นที่ลำดชันและปลูกพืชคลุม
ดิน 

- ท้ำคันดินรับน ้ำรอบเขำ และปลูกพืช  
- สร้ำงสวนป่ำหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็วคลุมดิน 

 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูกต้นไม้ที่มีมูลค่ำแทนใน
พื นท่ีที่ไม่เหมำะสมต่อกำรท้ำกำรเกษตร (ดินตื น) นอก
เขตพื นท่ีป่ำ 

- ส่งเสริมและสนับสนุนกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจ     
- พัฒนำและส่งเสริมป่ำชุมชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ เช่น  

สนับสนุนให้ชุมชนสำมำรถบริหำรจัดกำรป่ำชุมชน  
- ส้ำรวจและจัดท้ำฐำนข้อมูลป่ำชุมชนร่วมกับ อปท . 

และป่ำเศรษฐกิจจำกป่ำปลูก และกำรส่งเสริมชุมชน
ในเมือง ชุมชนชนบทเป็นพื นท่ีสีเขียว 

-  พัฒนำกลไกทำงเศรษฐศำสตร์และกำรตลำดเพื่อ
สนับสนุนกำรพัฒนำทรัพยำกรป่ำไม้อย่ำงเหมำะสม 

- อนุรักษ์และพัฒนำด้ำนหลำกหลำยทำงชีวภำพ 
- กำรใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่ำงถูกวิธี ท้ำให้สำมำรถเพิ่ม

ผลผลิตพืชป่ำที่มีควำมหลำกหลำยและสำมำรถใช้
ประโยชน์จำกหน่อและล้ำต้นส้ำหรับกำรบริโภค และ
แปรรูปเป็นสินค้ำจ้ำหน่ำยเพิ่มรำยได้เสริมให้แก่คนใน
พื นท่ี 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
พื นที่ลุ่มน  ามูล  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 67 - 

ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน  
 

แผนงาน 
ระยะสั น  

- ปลูกพืชคลุมดินริมตลิ่ง (เช่น หญ้ำแฝก) ในล้ำน ้ำสำขำ  
- สร้ำงสวนป่ำหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  
- สร้ำงสิ่งกีดขวำงควำมลำดเทของพื นท่ีและทิศทำงกำรไหลของน ้ำ (ยกเว้นในพื นท่ีที่เป็นจุดรวมน ้ำและมีน ้ำหลำกในช่วงฤดูฝน) 

ระยะกลำงและระยะยำว  
- ด้ำเนินกำรทั งวิธีกลและวิธีพืชอย่ำงต่อเน่ือง 

พื นที่ : ป่ำไม้ในพื นท่ีลุ่มน ้ำมูล โดยเฉพำะป่ำไม้ตำมแนวขอบเขตลุ่มน ้ำฝั่งขวำของลุ่มน้ำมูลที่มีอยู่ แต่ทำงฝั่งซ้ำยมีน้อยมำก 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

 
 

-  ส่งเสริมกำรปลูกป่ำ 3 อย่ำง ประโยชน์ 4 อย่ำง โดย
เพำะช้ำกล้ำไม้ ใช้สอยไม้ผลและไม้เศรษฐกิจตำมแนว
พระรำชด้ำริ ได้แก่ หมำกเม่ำ ไผ่ป่ำ และหวำยดง โดย
เน้นให้คนในพื นที่มีส่วนร่วมในกำรปลูกพืชอำหำรป่ำ 
เพื่อสร้ำงควำมชุ่มชื นให้แก่ดินและสนับสนุน  

- พัฒนำกระบวนกำรฟื้นฟูป่ำต้นน ้ำและป่ำเสื่อมโทรม
ให้มีประสิทธิภำพ            

- จัดท้ำ Zoning ป้องกันบุกรุกพื นที่ป่ำต้นน ้ำซ ้ำ ให้ป่ำ
ฟื้นตนเอง 

 

8.6    มาตรการเพ่ือความยั่งยืน แผนพัฒนาด้านที่ 6 : การบริหารและการจัดการ 

        มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน ไม่ได้แบ่งเป็นมำตรกำรหลีกเลี่ยงและมำตรกำรบรรเทำผลกระทบ แต่จะเป็น
มำตรกำรส่งเสริมเพื่อควำมยั่งยืนในกำรจัดกำรลุ่มน ้ำแบบบูรณำกำร          

จัดท้ำระบบโทรมำตรหมู่บ้ำนและเครือข่ำยเตือนภยัล่วงหนำ้ 
กำรบังคับใช้ผังเมืองและผังน ้ำอย่ำงเข้มงวดในพื นที่เสี่ยงน ้ำท่วมและพื นที่รองรับน ้ำหลำก 
กำรรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น ้ำ 
กำรบริหำรจัดกำรพื นที่ลุ่มต่้ำ (ริมน ้ำมูล) กำรบริหำรอำคำรบังคับน ้ำ (ปตร.) 
ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย ด้ำนองค์ควำมรู ้ภูมิปัญญำ นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
กำรปรับตัวรองรับภัย/กำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ (น ้ำท่วม) 

 

9. บทสรุป และข้อเสนอแนะ 
9.1  บทสรุป 
 ลุ่มน ้ำมูลมีพื นที่ 44 ล้ำนไร่ ซึ่งเป็นลุ่มน ้ำหลักใน 22 ลุ่มน ้ำ (พระรำชกฤษฎีกำ ก้ำหนดลุ่มน ้ำ พ.ศ. 2564) 
ที่มีพื นที่มำกที่สุดเป็นอันดับ 1 มีเขตกำรปกครองที่เกี่ยวข้อง 10 จังหวัด ได้แก่ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะ
เกษ อุบลรำชธำนี ยโสธร  อ้ำนำจเจริญ ขอนแก่น มหำสำรคำม และร้อยเอ็ด มีประชำกรรำว 9 ,906,000 คน มีล้ำน ้ำ
สำขำที่สำมำรถแบ่งเป็นพื นที่ลุ่มน ้ำย่อยทั งหมด 31 ลุ่มน ้ำย่อย จำกกำรทบทวนปริมำณน ้ำฝนย้อนหลัก 30 ปีพบว่ำ 
ลุ่มน ้ำมีปริมำณฝนเฉลี่ย 1,200 มิลลิเมตร/ปี (สูงสุดที่เมืองอุบลรำชธำนี 1,700 มิลลิเมตร/ปี ต่้ำสุดที่อ้ำเภอด่ำนขุนทด 
นครรำชสีมำ 700 มิลลิเมตร/ปี) มีปริมำณน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ (1 ,467 มิลลิเมตร/ปี) โดยร้อยละ 88  
ตกในช่วงฤดูฝน ด้ำนปริมำณน ้ำท่ำ (ตำมธรรมชำติ) ลุ่มน ้ำมูลมีประมำณ 19 ,000 ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี (โดยน ้ำท่ำ
เฉลี่ยในล้ำน ้ำ 13,410 ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี) ทั งนี ในภำพรวมของลุ่มน ้ำมูลในปัจจุบัน แหล่งเก็บกักน ้ำที่พัฒนำแล้วมี
ควำมสำมำรถในกักเก็บได้เพียง 5,530 ล้ำนลูกบำศก์เมตรหรือเท่ำกับร้อยละ 29 ของปริมำณน ้ำท่ำในธรรมชำติ 
นอกจำกนี เมื่อเทียบกับควำมต้องกำรใช้น ้ำในลุ่มน ้ำ 10,155 ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี พบว่ำมีปริมำณน ้ำท่ำส่วนต่ำง 
3,255 ล้ำนลูกบำศก์เมตรที่ไหลระบำยลงแม่น ้ำโขงไป 
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บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 68 - 

 ทั งนี จำกกำรรวบรวมข้อมูลทั งปฐมภูมิ ทุติยภูมิและจำกกำรรับฟังปัญหำในพื นที่ทั งกำรลงพื นที่และกำร
ประชุมรับฟังควำมติดเห็นสำมำรถสรุปปัญหำด้ำนน ้ำตำมประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำได้ดังนี  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค : ลุ่มน ้ำมูลประสบปัญหำกำรขำดแคลนน ้ำอุปโภคบริโภคมำ
โดยตลอด จำกกำรรวบรวมข้อมูลพบว่ำในปัจจุบันยังมีหมู่บ้ำนที่ไม่มีระบบประปำอยู่ 587 หมู่บ้ำน และหมู่บ้ำนที่มี
ปัญหำน ้ำสะอำด 562 หมู่บ้ำน จำกหมู่บ้ำนทั งหมด 13,267 หมู่บ้ำน โดยเฉพำะ 2-3 ปีที่ผ่ำนมำนี ที่ประสบปัญหำภัย
แล้งฝนตกน้อยกว่ำปกติ ยิ่งท้ำให้เกิดปัญหำทั งขำดแคลนปริมำณน ้ำและด้ำนคุณภำพน ้ำขยำยเป็นวงกว้ำง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความมั่นคงของน  าภาคการผลิต : ลุ่มน ้ำมูลมีพื นที่เกษตรกรรม 33 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 
74 ของพื นลุ่มน ้ำ) ในจ้ำนวนนี  มีพื นที่ที่ดินมีควำมเหมำะสมส้ำหรับกำรปลูกพืช 20 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 60 ของพื นที่
เกษตรกรรม) นับได้ว่ำลุ่มน ้ำมูลเป็นลุ่มน ้ำที่มีศักยภำพทำงกำรเกษตร พืชหลักได้แก่ ข้ำว มันส้ำปะหลัง อ้อย 
โดยเฉพำะพืชส้ำคัญ เช่น ข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำฯ ที่เป็นเศรษฐกิจส้ำคัญ มีชื่อเสียงทั งในระดับประเทศและระดับ
นำนำชำติ แต่ทั งนี มีกำรพัฒนำเป็นพื นที่ชลประทำนแล้ว 2 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 6 ของพื นที่เกษตรกรรม) ยังมีพื นที่
เกษตรกรรมอีกกว่ำ 31 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 94) ที่ต้องพึ่งพำน ้ำฝน (พื นที่เกษตรน ้ำฝน) เนื่องจำกสภำพพื นที่ภูมิประเทศ
ไม่เอื ออ้ำนวยในกำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน ้ำขนำดใหญ่ ทั งยังขำดพื นที่ป่ำต้นน ้ำโดยเฉพำะมูลตอนกลำงและพื นที่ฝั่งซ้ำย
ของแม่น ้ำมูลทั งหมดทั งนี พื นที่ลุ่มน ้ำมูลมีพื นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภัยแล้ง 12.4 ล้ำนไร่ ที่ประสบปัญหำเกือบทุกปี 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านน  าท่วมและอุทกภัย : ลุ่มน ้ำมูลมีพื นที่เสี่ยงน ้ำท่วม 1.6 ล้ำนไร่ โดยเป็นพื นที่ลุ่มริม
แม่น ้ำมูลและพื นที่ที่เป็นจุดบรรจบของล้ำน ้ำสำขำหลำยสำยถึงแม้ว่ำจะประสบปัญหำภัยแล้งเกือบทุกปีแต่พื นที่ลุ่มน ้ำ
มูลก็ประสบปัญหำน ้ำท่วมโดยเฉพำะในพื นที่มูลตอนล่ำงที่รองรับปริมำณน ้ำจำกแม่น ้ำชี ซึ่งปริมำณฝนทั งหมดร้อยละ 
88 ที่ตกในช่วงฤดูฝน ประกอบกับปัญหำบุกรุกทำงน ้ำ โดยเฉพำะพื นที่หน่วงน ้ำ มีสิ่งกีดขวำงทำงระบำยน ้ำท้ำให้เมื่อมี
ปริมำณฝนตกจ้ำนวนมำกล้ำน ้ำทำงระบำยน ้ำไม่สำมำรถระบำยน ้ำได้ทัน ดังตัวอย่ำงที่เกิดน ้ำท่วมใหญ่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
ตอนล่ำง (อุบลรำชธำนี) ในปี 2562 และในพื นที่มูลตอนบน (นครรำชสีมำ) ปลำยปี 2563 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านคุณภาพน  า/อนุรักษ์ทรัพยากรน  า : ลุ่มน ้ำมูลตอนบนมีปัญหำคุณภำพน ้ำบำงแห่ง
โดยเฉพำะพื นที่ต้นน ้ำและเขตชุมชน เนื่องจำกมีชุมชนและรีสอร์ทหนำแน่น ประกอบกับน ้ำเสียจำกกำรเกษตร (กำร
เลี ยงสัตว์และสำรเคมีในลุ่มน ้ำย่อยต่ำงๆ) ลุ่มน ้ำมูลตอนกลำง เช่น ลุ่มน ้ำล้ำมูลส่วนที่ 2 และล้ำน ้ำชี มีปัญหำน ้ำเน่ำเสีย 
เนื่องจำกมีชุมชนหนำแน่น/มีกำรใช้สำรเคมีในพื นที่เกษตร ลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง คุณภำพน ้ำค่อนข้ำงพอใช้ถึงดี และพบ
ปัญหำบำงพื นที่ เช่น ห้วยส้ำรำญ ล้ำน ้ำมูลส่วนที่ 3 และลุ่มน ้ำโดมใหญ่ เนื่องจำกมีชุมชนขนำดใหญ่โดยรอบ สภำพ
พื นที่ที่ เป็นดินเค็ม โดยพื นที่ ที่ เป็นดินเค็มในลุ่มน ้ ำมูลครอบคลุมพื นที่ประมำณร้อยละ 40 ของพื นที่ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ- พื นที่ลุ่มน ้ำมูลยังมีพื นที่ชุ่มน ้ำซึ่งมีควำมส้ำคัญระดับชำติ 3 แห่ง และระดับนำนำชำติ 5 แห่ง  
พื นที่กว่ำ 4 แสนไร่ ปัจจุบันมีปัญหำพื นที่เสื่อมสภำพมีน ้ำท่วมขังเป็นเวลำนำน เช่นบริเวณหลังพนังกันน ้ำของฝำย    
หัวนำและรำศีไศล ปัญหำกำรพัฒนำเขตเมือง เขตชุมชนในพื นที่ชุ่มน ้ำ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสภาพป่าต้นน  าและการพังทลายของดิน : ลุ่มน ้ำมูลมีพื นที่ป่ำไม้ในอดีต (2543) รวม
กว่ำ 10.7 ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 24 ของพื นที่ทั งลุ่มน ้ำ ปัจจุบันมีพื นที่ป่ำลดลงเหลือ 5.5 ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 11.58 
สำเหตุจำกมีกำรบุกรุกตัดไม้ และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพพื นที่ในกำรเพำะปลูกท้ำกำรเกษตร  และรีสอร์ททั งนี ในกำร
พิจำรณำพื นที่ที่มีควำมเหมำะสมในกำรคืนสภำพพื นที่ป่ำไม้ มีพื นที่ 6 ล้ำนไร่ ก็มีพื นที่ป่ำไม้เหมือนในอดีตเมื่อ 20 ปีที่
แล้ว โดยแนวทำงกำรรณรงค์ปลูกป่ำทั งภำครัฐและเอกชน และปัจจุบันรัฐบำลมีนโยบำยปลูกไม้มีค่ำในพื นที่เอกชน  
ปัญหำกำรชะล้ำงและพังทลำยของดิน พบปัญหำมำกในพื นที่ที่มีกำรท้ำเกษตรโดยเฉพำะพืชไร่ในพื นที่ต้นน ้ำและพื นที่
ดอนท้ำให้เมื่อมีปริมำณฝนตกมำกจึงชะล้ำงหน้ำดินลงมำ เช่น ในพื นที่ต้นน ้ำของมูลตอนบน (พื นที่เหนืออ่ำงฯ  
ล้ำพระเพลิง ล้ำแซะ ท้ำให้อ่ำงฯ ตื นเขิน) 
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บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 69 - 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการ : ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในลุ่มน ้ำมูล โดยสรุปได้ดังนี  

     - ขำดกำรบริหำรจัดกำรน ้ำอย่ำงสมดุล ขำดกำรบริหำรจัดกำรน ้ำร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรมในช่วงฤดูฝนและฤดู
แล้งระหว่ำงลุ่มน ้ำชีและลุ่มน ้ำมูล กำรบริหำรเปิด/ปิดประตู 

     - ขำดกำรจัดกำรน ้ำโดยองค์กร (กลุ่มผู้ใช้น ้ำ เกษตร อุตสำหกรรม พำณิช) 

     - ขำดระบบข้อมูล 

     - ขำดระบบเตือนภัย 

     - ขำดองค์ควำมรู้ (กำรจัดกำรองค์ควำมรู้เดิม องค์ควำมรู้ใหม่ๆในกำรแก้ไขปัญหำน ้ำ) 

 - สำเหตุจำกระบบกำรบริหำรจัดกำรแยกส่วนเป็นรำยโครงกำรขำดควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรบริหำร
จัดกำรน ้ำให้เกิดประโยชน์ด้ำนเกษตรร่วมกับกำรประมง 

 กำรด้ำเนินกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดีบยุทธ์ศำสตร์ เป็น กระบวนกำรที่เป็นระบบเพื่อสนับสนุนกำร
ตัดสินใจในกำรก้ำหนดนโยบำย แผน หรือแผนงำน โดยให้ควำมส้ำคัญกับกำรมีส่วนร่วม และกำรบูรณำกำร         
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซึ่งต้องน้ำผลไปใช้ในกำรวำงแผนเพื่อให้เกิดกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 
โดยลักษณะส้ำคัญคือ 

     1)  มีทำงเลือก รวมถึงทำงเลือกที่ไม่พัฒนำ  

     2)  มีกำรประเมิน 3 มิติ คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม (ไม่ใช่เฉพำะสิ่งแวดล้อมอย่ำงเดียว)  

     3)  กระบวนกำรของกำรมีส่วนร่วม 

  - โดยแนวความคิดการท า SEA ในพื นที่ลุ่มน  ามูล คือน้ำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ
ของชำติ 20 ปี สู่พื นที่ลุ่มน ้ำด้วยทำงเลือกในกำรแก้ไขปัญหำที่เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพบริบทของพื นที่ ที่มี
ข้อจ้ำกัดและศักยภำพของพื นที่แตกต่ำงกัน โดยเฉพำะลุ่มน ้ำมูลที่มีพื นที่กว้ำงขวำงขนำด 44 ล้ำนไร่ ครอบคลุมใน
พื นที่ 10 จังหวัด (มีพื นที่เป็นอันดับ 1 ใน 22 ลุ่มน ้ำหลักของประเทศ)  

  - ในกำรศึกษำได้จัดมุมมองของพื นที่ลุ่มน ้ำ (ที่มีล้ำน ้ำสำขำ 31 สำขำย่อย) ออกเป็นตอนบน ตอนกลำง
และตอนล่ำง รวมทั งพิจำรณำในส่วนของฝั่งซ้ำย ฝั่งขวำของแม่น ้ำมูลสำยหลัก 

  โดยสรุปกระบวนกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ พื นที่ลุ่มน ้ำมูลมีดังนี  

  ขั นแรก เป็นกำรรวบรวมข้อมูลสภำพปัญหำ สำเหตุ ก้ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรแก้ไข ผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วม (จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นในพื นที่) และข้อมูลทุติยภูมิจำกหน่วยงำนต่ำงๆ จำกนักวิชำกำร 
ผู้เชี่ยวชำญแต่ละสำขำ รวมทั งข้อมูลปฐมภูมิที่เก็บเพิ่มเติมในพื นที่ (เก็บตัวอย่ำงน ้ำ แบบส้ำรวจเศรษฐกิจสังคม) น้ำมำ
จัดเก็บในรูปแบบระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) จะท้ำให้เห็นสภำพปัญหำในพื นที่อย่ำงชัดเจน จำกนั นเข้ำสู่
กระบวนกำร SEA มีกำรพิจำรณำทำงเลือกภำยใต้แผนงำนต่ำงๆ พิจำรณำตำมตัวชี วัดต่ำงๆของแต่ละแนวทำงแก้ไข
ปัญหำที่แบ่งตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยมี 4 ทำงเลือกหลัก ดังนี  

  - ทำงเลือกที่ 1 ไม่ท้ำอะไรเพิ่มเติม มีแต่กำรซ่อมบ้ำรุง 

  - ทำงเลือกที่ 2 ท้ำโดยหน่วยงำนของตนเอง เช่น กรมชลประทำน กรมน ้ำบำดำล  

  - ทำงเลือกที่ 3 ท้ำโดยหน่วยงำนที่บูรณำกำรกัน เช่น กรมน ้ำบำดำลกับอบต. เกี่ยวกับกำรส่งน ้ำที่
คุณภำพดีไปยังพื นที่มีปัญหำน ้ำเค็ม (ระบบส่งน ้ำทำงไกล) เป็นต้น 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์    
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บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 70 - 

  - ทำงเลือกที่ 4 ใช้รูปแบบที่เป็นแนวคิดใหม่ๆหรือภูมิปัญญำท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบนี จะเป็นแบบเดิมก็ได้
แต่ยังใช้กันไม่แพร่หลำย เช่น โคกหนองนำโมเดล สระพวง เป็นต้น 

  เมื่อประเมินคัดเลือกแนวทำงเลือกที่เหมำะสมที่ให้คะแนนจำกนักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญน้ำมำประเมิน
ร่วมกับควำมคิดเห็นจำกภำคประชำชนในพื นที่ โดยจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นระดับพื นที่ย่อยครั งที่ 2 เมื่อได้แนว
ทำงเลือกกำรพัฒนำที่ผ่ำนควำมคิดเห็นว่ำเหมำะสมตำมแต่ละบริบทของพื นที่ต่ำงๆในลุ่มน ้ำมูล แล้วน้ำมำประเมิน
เพิ่มเติมน้ำไปสู่กำรจัดล้ำดับแผนงำนเป็นระยะเร่งด่วน ระยะสั น ระยะยำว เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน  

  กำรประเมินทำงเลือกของแต่ละแผนพัฒนำโดย นักวิชำกำรของกลุ่มที่ปรึกษำ (ผู้เชี่ยวชำญ) และผู้มี
ส่วนได้เสีย (ผู้ประชุมกลุ่มย่อย) โดยประมวลผลทำงเลือกที่เสนอโดย ผู้เชี่ยวชำญและผู้ประชุมกลุ่มย่อย พิจำรณำดังนี  
  1) เปรียบเทียบผลประเมินทำงเลือกของแต่ละปัญหำในแต่ละพื นที่และได้น้ำทำงเลือกที่เสนอแก้ไข
สำเหตุของแต่ละปัญหำ มำจัดท้ำเป็นแผนงำน ระยะสั น ระยะกลำง ระยะยำว  
  2) ประเมินจำกกำรเปรียบเทียบแผนงำน ของแต่ละด้ำนของแผนพัฒนำ ในแต่ละพื นที่ที่มีลักษณะ
คล้ำยกัน เช่น มีน ้ำผิวดินและน ้ำใต้ดินที่ไม่เค็ม จะมีแผนงำนคล้ำยกัน และจะต่ำงจำกพื นที่น ้ำเค็ม/ดินเค็ม จึงน้ำเสนอ
เป็นผลเปรียบเทียบระหว่ำง น ้ำจืดและน ้ำเค็มของแผนพัฒนำแต่ละด้ำน 
  จำกผลกำรเปรียบเทียบสำมำรถ สรุปได้ดังนี  
  1 ลุ่มน ้ำมูลครอบคลุมพื นที่ขนำดใหญ่ ปัญหำ สำเหตุ ศักยภำพจะต่ำงกัน ทำงเลือกที่เป็นไปได้หรือ
ทำงเลือกเบื องต้นที่วิเครำะห์จะต่ำงกันแต่สอดคล้องกับบริบทของพื นที่นั นๆ แต่เนื่องจำกทำงเลือกเบื องต้นดังกล่ำวมี
เป็นจ้ำนวนมำก เมื่อน้ำมำวิเครำะห์เชิงวิชำกำรโดยผู้เชี่ยวชำญค่ำคะแนนของแต่ละทำงเลือกย่อยๆจึงไม่แตกต่ำงอย่ำง
มีนัยส้ำคัญ เมื่อน้ำไปให้ผู้มีส่วนได้เสียทั งมำจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
เลือกสิ่งที่คุ้นเคยและพึ่งตนเองได้เช่นเดียวกันเนื่องด้วยมีจ้ำนวนทำงเลือกย่อยเป็นจ้ำนวนมำก และกำรคิดเป็นค่ำร้อยละ
ของทำงเลือกนั น ค่ำที่ได้เหมือนค่ำเฉลียไม่แตกต่ำงมำกนัก 
  2) แนวคิดทำงเลือก 4 ทำงเลือกที่กล่ำวข้ำงต้นจะให้ผลลัพธ์เชิงบวกแบบเพิ่มขึ นจำกน้อยไปหำมำก
จนถึงมำกที่สุด แต่หลักกำรที่ผู้เข้ำร่วมประชุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรใช้สิ่งที่คุ้นเคยและพึ่งตนเองได้คืองบประมำณ
ไม่สูงสำมำรถด้ำเนินกำรโดยตนเองหรือร่วมกันด้ำเนินกำรเช่นกำรขุดลอก คลองหนองบึงเป็นต้น ในขณะที่ผู้เชี่ยวชำญ
พิจำรณำทำงเลือกที่ให้ผลลัพธ์มำกที่สุดโดยอิงเป้ำหมำยหรือควำมต้องกำรของแผนแต่ละด้ำนเป็นตัวตั งส่วนใหญ่จะใช้
ทำงเลือก 3 หรือ 4 เช่นกำรพัฒนำระบบส่งน ้ำทำงท่อจำกพื นที่มีศักยภำพน ้ำผิวดินหรือน ้ำใต้ดิน หรือที่เรียกว่ำ ระบบ
ส่งน ้ำทำงไกลจึงเหมำะที่จะเป็นกำรจัดท้ำในแผนระยะกลำง ถึงระยะยำวเป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมทำงเลือกใดๆ จะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงจ้ำเป็นต้องเสนอมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืนรวมด้วย 
  3) ในแต่ละทำงเลือกที่เสนอโดย ที่ปรึกษำ กับผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ประชุมกลุ่มย่อย) จะเสริมซึ่งกัน
และกันด้วยเหตุผล แนวคิดทำงเลือกที่พัฒนำเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเชิงผลดีแบบสะสม ดังนั นจะสำมำรถน้ำมำจัดเป็น
แผนงำนระยะสั น ระยะกลำง ระยะยำวได้ ซึ่งสำมำรถน้ำไปเสนอแนะเป็นเชิงนโยบำยในแต่และประเด็นของด้ำนกำร
พัฒนำได้ โดยสรุปได้ดังนี  

แผนพัฒนา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านที่ 1 การจดัการน  าอุปโภคบริโภค  ควำมจ้ำเป็นต้องส้ำรองน ้ำ ในฤดูแล้งมำกประมำณ 5-6 เดือน บำงพื นที่มำกกว่ำ 6 เดือน 

คุณภำพ/และน ้ำดื่มสะอำดได้มำตรฐำนต้องมีนโยบำยและสนับสนุนด้ำนงบประมำณให้
ท้องถิ่น จัดระบบกำรติดตำม กำรควบคุมคุณภำพ และกำรมีวิสำหกิจชุมชนท้ำเรื่องกำร
จัดกำรระบบและกำรกระจำยน ้ำ โดยจัดท้ำระบบประปำแบบคลัสเตอร์ (Cluster Water 
Supply System) 

ด้านที่ 2 การสรา้งความมั่นคงของน  าภาคการ
ผลิต 

 ศักยภำพในพื นที่มีน้อยมำก ไม่มีผลในเชิงกำรเปลี่ยนแปลง กำรผันน ้ำยังไม่สำมำรถ
ด้ำเนินกำรได้ในระยะสั นถึงกลำง แนวทำงใหม่ที่หำวิธีเก็บน ้ำในพื นที่ให้มำกที่สุดจะต้อง
น้ำมำใช้ เช่น ระบบอนุรักษ์ดินและน ้ำทุกประเภท เช่น โคกหนองนำ โมเดล และกำร
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บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานสรปุส าหรับผู้บรหิารรายงานแผนงานตามแนวทาง 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด พัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ - 71 - 

แผนพัฒนา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ปรับเปลี่ยนพืชที่มีมูลค่ำสูงและมีกำรแปรรูปอุตสำหกรรมเกษตร จึงควรพิจำรณำสนับสนุน 
ส่งเสริม กำรพัฒนำระบบส่งน ้ำทำงไกลจำกพื นที่ที่มีศักยภำพน ้ำผิวดินและ/หรือน ้ำใต้ดิน 
รวมทั ง กำรเกษตรอัจฉริยะ (Smart farming) 

ด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภยั - ลุ่มน ้ำมูลตอนล่ำง เป็นจุดส้ำคัญที่ต้องหำทำงบรรเทำอุทกภัย และกำรจัดกำรด้ำนไม่ใช้
สิ่งก่อสร้ำงเพิ่ม รวมทั งต้องมีกำรปรับตัว/กำรเผชิญเพิ่มในจุดที่ยังมีควำมเส่ียงอยู่ 

- ลุ่ มน ้ ำมู ลตอนบน  ลุ่ มน ้ ำล้ ำตะคอง ล้ ำพ ระเพลิ ง จะต้ องมี ก ำรจั ดกำรลดกำร 
ชะล้ำงในพื นที่เกษตรเพื่อลดควำมรุนแรงน ้ำหลำกและตะกอน  

- กำรวำงผังเมืองที่ค้ำนึงถึงกำรเกิดอุทกภัยด้วยเพื่อลดปัญหำที่จะเกิดจำกผังเมืองในอนำคต 
ด้านที่ 4 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์

ทรัพยากรน  า 
 เน้ น ก ำรจั ด ก ำรแ ละควบ คุ ม ที่ แ ห ล่ งก้ ำ เนิ ด  ก ำรติ ด ต ำม เฝ้ ำ ระ วั งแ ห ล่ งที่ มี 

ควำมเส่ียง อุตสำหกรรม ปศุสัตว์ 
ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่

เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย
ของดิน 

 กำรปลูกป่ำเศรษฐกิจ มีควำมเป็นไปได้จำกกฏหมำยที่อนุญำตให้ท้ำได้ แต่ยังไม่มีควำมมั่นใจ
ในกำรด้ำเนิน เพรำะต้องลงทุนและใช้เวลำกว่ำจะสำมำรถมีรำยได้ ถ้ำต้องกำรให้มีพื นที่ป่ำ
เพิ่มขึ น รัฐบำลควรจะต้องใช้กำรอุดหนุนกำรปลูกป่ำเศรษฐกิจ 

ด้านที่ 6 การบริหารจดัการ - จัดท้ำระบบโทรมำตรหมู่บ้ำนและเครือข่ำยเตือนภัยล่วงหน้ำ 
- กำรบังคับใช้ผังเมืองและผังน ้ำอย่ำงเข้มงวดในพื นที่เสี่ยงน ้ำท่วมและพื นที่รองรับน ้ำหลำก 
- กำรรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น ้ำ 
- กำรบริหำรจัดกำรพื นที่ลุ่มต่้ำ (ริมน ้ำมูล) กำรบริหำรอำคำรบังคับน ้ำ (ปตร.) 
- ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย ด้ำนองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ นวัตกรรมและ 
 เทคโนโลยีใหม่ๆ 
- กำรปรับตัวรองรับภัย/กำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ (น ้ำท่วม) 

9.2  ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำมูลอย่ำงยั่งยืนตำมผลกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์สรุป
ได้ดังนี  

 1)  โครงกำรพัฒนำพัฒนำแหล่งเก็บกักน ้ำและระบบส่งกระจำยน ้ำทั งในแผนงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์   
ที่ 1 กำรจัดกำรน ้ำอุปโภคบริโภคและยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมมั่นคงของน ้ำภำคกำรผลิต ยุทธศำสตร์ที่ 3
แผนงำนกำรจัดกำรน ้ำท่วมและอุทกภัยจ้ำเป็นต้องมีกำรศึกษำลงไปในรำยละเอียดแต่ละโครงกำรก่อนกำรด้ำเนินกำร
โครงกำร เนื่องจำกยังมีประเด็นรำยละเอียดย่อยในกำรด้ำเนินงำนในแต่ละพื นที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน 
 2)  แผนงำนกำรพัฒนำน ้ำบำดำลใช้ร่วมกับน ้ำผิวดิน ควรค้ำนึงถึงคุณภำพน ้ำบำดำลเป็นหลัก เนื่องจำก
พื นที่ส่วนใหญ่โดยเฉพำะฝั่งซ้ำยของแม่น ้ำมูลประสบปัญหำน ้ำใต้ดินเค็ม  
 3)  มำตรกำรติดตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน สทนช. ประสำนกับหน่วยงำนที่ เกี่ยวข้องในควำม
รับผิดชอบร่วมติดตำมตรวจสอบและประเมินผลในกำรด้ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ ผลกระทบเชิงบวก
และเชิงลบของดัชนีชี วัดทั งมิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 4)  แผนงำนพัฒนำต่ำงๆ โดยเฉพำะแผนงำนขนำดเล็กกระจำยในพื นที่ กำรเชื่อมโยงแหล่งกักเก็บน ้ำที่มี
อยู่ กำรเพิ่มพื นที่รับน ้ำฝนแก่แหล่งน ้ำ เพื่อเก็บกักปริมำณน ้ำน ้ำฝนให้ได้มำกที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสภำพพื นที่ลุ่มน ้ำมูล
ควรมีกำรขับเคลื่อนให้เกิดผลในทำงปฏิบัติทั งในระดับนโยบำยและแผนระดับพื นที่ 
 


