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4.1.2-3  ข้อมูลเฉลี่ยของรายได้ ค่าใช้จา่ยและดัชนีความรนุแรงของความยากจน แยกรายลุ่มน้ า 4-6 
4.4-1   การพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพพื้นทีลุ่่มน้ ามูลตอนบน 4-16 
4.4-2  การพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพพื้นทีลุ่่มน้ ามูลตอนกลาง  4-18 
4.4-3  การพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพพื้นทีลุ่่มน้ ามูลตอนล่าง  4-19 
4.5-1 (ก)  มูลค่าการน าเข้าและส่งออกการค้าชายแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศลาว  4-25 
4.5-1 (ข)  มูลค่าการน าเข้าและส่งออกการค้าชายแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพชูา  4-25 
3.1.2-1   แสดงการแบ่งลุ่มน้ าสาขา พื้นทีลุ่่มน้ าสาขาและเขตการปกครองของลุ่มน้ ามลู  3-4 
3.1.3-1   แสดงค่าเฉลี่ยรายปีของตัวแปรภูมิอากาศที่ส าคัญของสถานีตรวจอากาศที่ตั้งอยู่ในพืน้ที่ศึกษา 3-7 
 โครงการและบริเวณใกล้เคียง  
3.1.3-2   สรุปความผนัแปรของปริมาณน้ าฝนเชงิพื้นที่ในพื้นที่ศึกษา 3-9 
3.1.3-3   สรุปความผนัแปรของปริมาณน้ าฝนเชงิเวลาในพื้นที่ศึกษา 3-10 
3.1.1-4    สรุปสมการถดถอยแสดงความสมัพันธ์ระหว่างปริมาณน้ าทา่รายปีเฉลี่ยและพืน้ที่ลุ่มน้ า 3-11 
 ของแต่ละกลุ่มลุ่มน้ าสาขาในลุ่มน้ ามูล  
3.1.3-5   ปริมาณน้ าทา่รายเดือนเฉลี่ยในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้ าสาขาของลุ่มน้ ามูล 3-12 
3.1.3-6   สรุปสมการถดถอยแสดงความสมัพันธ์ระหว่างปริมาณน้ านองสูงสุดรายปีเฉลี่ยและพืน้ที่รับน้ าฝน 3-13 
 ของแต่ละกลุ่มลุ่มน้ าสาขาในลุ่มน้ ามูล  
3.1.3-7  ปริมาณน้ านองสูงสุดที่คาบการเกิดซ้ าต่างๆ (QT) ของสถานีตัวแทนส าหรับพื้นที่ 3-14 
 ลุ่มน้ ามลูตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง  
3.1.3-8   อัตราส่วนปริมาณน้ านองสูงสุดที่คาบการเกิดซ้ าตา่งๆกับปริมาณน้ านองสูงสดุรายปีเฉลี่ย  3-14 
2.3.2-1  ข้อมูลแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่มีความจุมากกว่า 100 ล้านลูกบาศก์เมตร  3-28 
3.3.2-1   แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดนิในพืน้ที่ลุ่มน้ ามลูระหว่างปี 2550 กับปี 2560  3-32 
3.3.3-1  พื้นที่เหมาะสมส าหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ (ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น)  3-33 
3.3.4-1   รายชื่อสถานีวดัน้ าฝนที่คัดเลือกเป็นสถานตีัวแทนของพืน้ทีลุ่่มน้ ามูลตอนบน ตอนกลาง และตอนลา่ง 3-46 
3.3.4-2   ดัชนีสภาวะความรุนแรงของฝนที่นิยามและเสนอแนะโดย ETCCDI  3-46 
3.3.5-1   รวมความต้องการใช้น้ าทั้งหมด (การอุปโภค-บริโภคและท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม 3-47 
 และการเกษตร) รายเดือนในแตล่ะลุ่มน้ าย่อย ในพืน้ที่ลุ่มน้ ามลู   
3.3.5-2   รวมความต้องการใช้น้ าเพื่อการอุปโภค-บริโภคและท่องเที่ยว การอุตสาหกรรมและการเกษตร  3-49 
 รายเดือนในพื้นทีลุ่่มน้ ามูลตอนบน ตอนกลาง และตอนลา่ง   
5.1.2-1  การพัฒนาพื้นทีชุ่มชนเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 5-2 
5.3.1-1   แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภค-บริโภค ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข  5-7 
5.3.2-1  แผนการพัฒนาดา้นที่ 2 ความมัน่คงด้านการผลติ : ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 5-9 

 5.3.3-1  แผนพัฒนาดา้นที่ 3 ด้านน้ าท่วมและอุทกภัย: ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 5-11 
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-ฉ- 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที ่    หน้า 
5.3.4-1   แผนพัฒนาดา้นที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า: ปัญหา สาเหตุ  5-13 

  แนวทางการแก้ไข   
5.3.5-1   แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพปา่ต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและป้องกัน 5-15 
 การพังทลายของดิน : ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข   
5.3.6-1   แผนพัฒนาด้านที่ 6 การบริหารจัดการ: ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข  5-17 
5.5.1.-1  จ านวนแผนงานตามยทุธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของ 10 จังหวัดลุ่มน้ ามูล  5-28 
 ปีพ.ศ. 2558-2569    
5.5.1-2   ประเด็นหลักด้านการพัฒนาอยา่งยั่งยนื  5-28 
5.5.2-1   ตัวชี้วัดใน มิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในการศึกษา SEA ลุม่น้ ามูล  5-29 
6.2-1   แสดงตัวชี้วดัที่ใช้ในการประเมินทางเลือกในแต่ละประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1  6-2 
6.3.3-1   แผนงานในแผนพฒันาแผนพฒันาด้านที่ 1: การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค พื้นที่ลุ่มน้ ามลูตอนบน  6-5 
 ตอนกลาง ตอนล่างทั้งหมด ยกเว้น ลุ่มน้ ามูลตอนบนฝั่งซา้ย และตอนกลางฝั่งซา้ย   
6.3.3-2   แผนงานในแผนพฒันาแผนพฒันาดา้นที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค (พื้นทีน่้ าเค็ม)  6-6 
 พื้นที่ลุ่มน้ ามลูตอนบนฝั่งซา้ย และตอนกลางฝั่งซา้ย   
6.3.3-3   แผนงานในแผนพฒันาด้านที่ 2 การสร้างความมัน่คงของน้ าภาคการผลิต 6-7 
 พื้นที่ลุ่มน้ ามลูตอนบน ตอนกลาง ตอนล่างทั้งหมด ยกเว้น พืน้ทีน่้ าเค็ม   
6.3.3-4  แผนงานในแผนพฒันาด้านที่ 3 การจัดการน้ าทว่มและอุทกภัย 6-7 
 พื้นที่ลุ่มน้ ามลูตอนบน ตอนกลาง ตอนล่างทั้งหมด ยกเว้น พืน้ทีน่้ าเค็ม   
6.3.3-5  แผนงานในแผนพฒันาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ าและอนุรกัษ์แหล่งน้ า 6-8 
             พื้นที่ลุ่มน้ ามลูตอนบน ตอนกลาง ตอนลา่งทั้งหมด ยกเว้น พื้นที่น้ าเค็ม  
6.3.3-6  แผนงานในแผนพฒันาด้านที่ 5 การอนุรกัษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย 6-9 
 ของดิน พื้นที่ลุ่มน้ ามลูตอนบน ตอนกลาง ตอนล่างทั้งหมด ยกเว้น พื้นทีน่้ าเค็ม   
6.3.3-7   ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของแผนพัฒนา  6-9 
7.3-1   แผนการพัฒนาพืน้ทีลุ่่มน้ ามูลระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาว ในพื้นที่ลุ่มน้ ามูล 7-47 
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สารบัญรูป 
รูปที่  หน้า 
1.3-1   สภาพภูมิประเทศของพื้นที่และล าน้ าสาขาลุ่มน้ ามลู 1-3 
1.3-2  ขอบเขตลุ่มน้ าย่อย และการจัดกลุ่มลุ่มน้ าของลุ่มน้ ามลู 1-4 
1.4-1  แนวคิดในการจัดท าแผนแมบ่ทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี  1-5 
1.4-2  แนวคิดในการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยุทธศาสตร์ (SEA)  1-6 
1.4-3  กรอบแนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในภาพรวม 1-7 
1.4.2-1  การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเลือกที่เป็นไปได้ 1-12 
1.4.2-2  การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม  1-12 
2.2.1-1   ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรช์าติกบัแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  2-11 
2.2.1-2    ความเชื่อมโยงแผนแม่บทฯ น้ ากับ SEA  2-12 
2.3-1 จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและรายจงัหวัดภายในกลุ่มจังหวัดตามแผน 2-19 
             พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจงัหวัด พ.ศ. 2561-2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
2.3-2   จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและรายจงัหวัดภายในกลุ่มจังหวัดตามแผน 2-20 
             พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจงัหวัด พ.ศ. 2561-2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  
2.4-1  แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตรช์าติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการศึกษา SEA 2-21 
3.1.1-1   แสดงสภาพภูมปิระเทศในพืน้ทีลุ่่มน้ ามลู  3-2 
3.1.1-2   แสดงพื้นที่เขตการปกครองในพืน้ที่ลุ่มน้ ามูล  3-2 
3.1.2-1   แสดงขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้ าสาขา (31ลุ่มน้ าสาขา) ในพื้นที่ลุ่มน้ ามลู 3-5 
3.1.2-3   แผนที่แสดงการแบ่งกลุ่มลุ่มน้ าในพื้นทีลุ่่มน้ ามูล 3-5 
3.1.2-4   การแบ่งพื้นทีต่ามลักษณะภูมิประเทศลุ่มน้ า-ล าน้ า และบริบทของพื้นที่ 3-6 
3.1.3-1   แผนที่แสดงเส้นชั้นปริมาณน้ าฝนรายปีเฉลี่ยเทา่กัน (Isohyetal Map)  3-8 
  ในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการและพื้นที่ข้างเคียง  
3.1.3-2   แผนที่แสดงเส้นชั้นค่าศักยภาพการให้น้ าท่ารายปีเฉลี่ยเท่ากนั (Isoyield Map)  3-13 
    ในบริเวณพื้นที่ศึกษาโครงการและพื้นที่ข้างเคียง  
3.1.3-3   แผนที่แสดงอัตราปริมาณตะกอนแขวนลอยต่อพื้นที่ในพื้นที่ลุ่มน้ ามูล 3-15 
3.2.1-1   จ านวนหมู่บ้านไม่มีระบบประปา/ระบบช ารุด และมนี้ าประปาแต่สะอาดไม่เพียงพอตลอดปี 3-17 
3.2.1-2   จ านวนหมู่บ้านไม่มีระบบประปา/ระบบช ารุด และมนี้ าประปาแต่สะอาดไม่เพียงพอตลอดปี 3-17 
3.2.2-1  แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดนิด้านเกษตรและพื้นทีช่ลประทานในพืน้ที่ลุ่มน้ ามูล 3-19 
3.2.2-2  ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ 3-19 
3.2.2-3    แสดงพื้นทีด่ินเค็มและพืน้ที่ดนิตืน้ในพื้นที่ลุ่มน้ ามูล 3-20 
3.2.2-4   เปรียบเทียบปริมาณน้ าต้นทุนกบัปริมาณความต้องการใชน้้ าทุกภาคส่วน (ฤดฝูน/ฤดูแล้ง) 3-20 
3.2.3-1 แสดงพื้นทีน่้ าท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียมในพืน้ที่ลุ่มน้ ามลู ย้อนหลัง 16 ปี (2548 – 2563) 3-22 
3.2.3-2  พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพืน้ที่ลุ่มน้ ามูล 3-22 
3.2.3-3  พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย (สิง่กีดขวางทางน้ า) ในพืน้ที่ลุ่มน้ ามลู 3-23 
3.2.3-4  แสดงระดับน้ าท่วมและอัตราการไหลของแม่น้ ามูลปี 2545 และ 2562 ที่สถานี M7 3-23 
3.2.4-2  แสดงต าแหน่งพื้นทีชุ่่มน้ าในพืน้ที่ลุ่มน้ ามูล  3-25 
3.2.5-1  พื้นที่ปา่ไม้ตามกฎหมายในพืน้ทีลุ่่มน้ ามลู  3-25 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) ครอบคลุมพื้นที่ 103.5 ล้านไร่ หรือประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ 
ประกอบด้วย 20 จังหวัด มีประชากร 21.9 ล้านคน ลุ่มน้้าหลักที่ส้าคัญ 3 ลุ่มน้้า คือ ลุ่มน้้าโขงอีสาน ลุ่มน้้าชี และลุ่มน้้ามูล  
มีพื้นที่การเกษตร 63.85 ล้านไร่ แต่เป็นพื้นที่เกษตรชลประทานเพียง 8.06 ล้านไร่ (ร้อยละ 12.62 ของพื้นที่
การเกษตร) พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ยังอาศัยน้้าฝน ประชาชนประสบทั้งปัญหาน้้าท่วมซ้้าซากและปัญหาขาดแคลนน้้า    
อันเกิดจากฝนทิ้งช่วงในฤดูฝนและการขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง แหล่งกักเก็บน้้าต้นทุนมีน้อย เนื่องจากพื้นที่เป็นที่ราบสูงและ
มีลักษณะแบนราบ การน้าน้้ามาใช้ส่วนใหญ่ต้องใช้การสูบน้้าจากแม่น้้าล้าคลองเป็นหลัก ท้าให้ผลผลิตข้าวนาปีใน    
พื้นที่นาน้้าฝนต่้ากว่าผลผลิตในพื้นที่นาชลประทานถึง 1 ใน 3 (360 : 530 กิโลกรัม/ไร่) เกษตรกรในภาคอีสานมีรายได้เฉลี่ย
ต่อปีต่้าที่สุด หรือคิดเป็นร้อยละ 60 ของรายได้เฉลี่ยของเกษตรกรทั้งประเทศ (87,486 : 148,437 บาท/ครัวเรือน/ปี) 
มีคนยากจนมากถึง 1.93 ล้านคน (ร้อยละ 40 ของจ้านวนคนยากจนทั้งประเทศ) นอกจากนี้ ยังประสบปัญหาดินเค็ม 
10.48 ล้านไร่ ซึ่งเป็นดินเค็มปานกลางถึงเค็มจัด 287,060 ไร่ (ร้อยละ 2.7) ส่วนที่เหลือเป็นดินเค็มน้อยถึงเค็มเล็กน้อย
ซึ่งถ้ามีน้้าสามารถปลูกข้าวได้ 

 ลุ่มน้้ามูล ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 70,943 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 44,339,383 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่ 
10 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อ้านาจเจริญ ขอนแก่น มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด โดยพื้นที่ลุ่มน้้าส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีสะเกษ 
ตามล้าดับ มีประชากรประมาณ 10,191,852 คน โดยมีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย 1,199 มิลลิเมตร และปริมาณน้้าท่ารายปี
เฉลี่ย 18,103 ล้านลูกบาศก์เมตร ความต้องการน้้าทุกภาคส่วน 10,115 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่ความสามารถในการเก็บ
กักน้้าของลุ่มน้้ามีเพียง 5,350 ล้านลูกบาศก์เมตร ลุ่มน้้ามูลจึงประสบปัญหาเรื่องน้้าตลอดมา ซึ่งสามารถจัดปัญหาด้าน
น้้าตามล้าดับความส้าคัญ ดังนี้ ปัญหาการขาดแคลนน้้าอุปโภคบริโภค การขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตร ปัญหาน้้าท่วม
ชุมชนเมืองและพื้นที่การเกษตร รวมถึงปัญหาคุณภาพน้้าที่เกิดจากการปล่อยน้้าทิ้งของชุมชน การชะล้างของสารเคมี
ทางการเกษตรลงแหล่งน้้า การเลี้ยงปลาในกระชัง และสภาพพื้นที่ที่เป็นดินเค็ม ทั้งนี้ ลุ่มน้้ามูลครอบคลุมพื้นที่
ประมาณร้อยละ 40 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ป่าไม้รวม 5,133,641 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12 ของพื้นที่
ทั้งลุ่มน้้า มีพื้นที่การเกษตรประมาณ 32,901,451 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74 ของพื้นที่ลุ่มน้้า ในจ้านวนนี้ มีพื้นที่ที่ดินมี
ความเหมาะสมส้าหรับการปลูกพืช 24,285,603 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 55 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด นับได้ว่าลุ่มน้้ามูล
เป็นลุ่มน้้าที่มีศักยภาพทางการเกษตร 

  จากสภาพปัจจุบันของลุ่มน้้ามูล ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติจึงเห็นความจ้าเป็น ในการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้ามูล เพื่อประเมินศักยภาพและข้อจ้ากัดของสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่ม
น้้ามูล ที่สามารถน้าไปสู่ความสมดุลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
เปรียบเทียบทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้ามูล เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติและประชาชน ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา การจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อ
เพิ่มความมั่นคงด้านน้้าของประเทศของยุทธศาสตร์ที่  5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
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1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1)  เพื่อศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล 

 2)  เพื่อศึกษาและจัดท้ารายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 
(Strategic and Integrated Development Program of River Basin: SIDP) ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล 

 3)  เพื่อศึกษาและจัดท้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของลุ่มน้้ามูล ส้าหรับส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ   
และคณะกรรมการลุ่มน้้า ในการบริหารจัดการน้้า การจัดท้าแผนลุ่มน้้า การตัดสินใจ การให้ข้อมูลกับผู้ใช้น้้าและประชาชน 

1.3 พื นที่ศึกษา 
 ลุ่มน้้ามูลตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างเส้นรุ้งที่ 14° 7' เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 16° 20' เหนือ และ
ระหว่างเส้นแวงที่ 101° 17' ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 105° 40' ตะวันออก พื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมจังหวัดในภาค
อีสานตอนล่างและบางส่วนของภาคอีสานตอนกลาง มีอาณาเขตติดต่อ ได้แก่  

 ทิศเหนือ    ติดต่อกับลุ่มน้้าชีและลุ่มน้้าโขงอีสาน  

 ทิศใต้    ติดต่อกับลุ่มน้้าปราจีนบุรี ลุ่มน้้าโตนเลสาปและประเทศกัมพูชาประชาธิปไตย  

 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับลุ่มน้้าโขงและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับลุ่มน้้าป่าสักและลุ่มน้้าบางปะกง 

 ทางตอนบนของลุ่มน้้ามีสภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูง มีเทือกเขาบรรทัดและพนมดงรักเป็น
แนวยาวอยู่ทางทิศใต้ มีระดับประมาณ +300 ถึง +1,350 ม.รทก. ซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของแม่น้้ามูล และล้าน้้าสาขาต่างๆ 
จากนั้นพื้นที่ค่อยๆ ลาดต่้าลงมาทางทิศเหนือสู่แม่น้้ามูล ที่ระดับประมาณ +100 ถึง +150 ม.รทก. สภาพภูมิประเทศ
ทางด้านทิศเหนือของลุ่มน้้าเป็นเนินเขาระดับไม่สูงมากนักประมาณ + 150 ถึง +250 ม.รทก. จากนั้นพื้นที่ค่อยๆ ลาดต่้าลง
มาทางทิศใต้สู่แม่น้้ามูลเช่นกัน ส่วนทางตอนล่างของลุ่มน้้า สภาพภูมิประเทศ ส่วนใหญ่ยังคงเป็นที่ ราบสูงและมีทิวเขา
พนมดงรักเป็นแนวยาวทางตอนใต้ พื้นที่จะค่อยๆ ลาดลงไปทางด้านตะวันออกในเขตจังหวัดศรีสะเกษ สภาพภูมิประเทศ
เป็นที่ราบสลับเนินเขา ส่วนในเขตจังหวัดอุบลราชธาน ียโสธร และอ้านาจเจริญส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับลูกคลื่นลอน
ลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน ความสูงของพื้นที่โดยเฉลี่ย +200 ม.รทก. ดังแสดงในรูปที่ 1.3-1 

 ในด้านลักษณะลุ่มน้้า-ล้าน้้าลุ่มน้้ามูลประกอบไปด้วย 31 ลุ่มน้้าสาขา มีแม่น้้าที่ส้าคัญ คือ แม่น้้ามูล เป็น
แม่น้้าสายหลัก และมีล้าน้้าสาขาต่างๆ อีกหลายสาย ได้แก่ ล้าตะคอง ล้าพระเพลิง ล้าปลายมาศ ล้าชี ห้วยทับทัน     
ล้าเสียวใหญ่ ล้าโดมใหญ่ ล้าโดมน้อย เป็นต้น จากลักษณะลุ่มน้้า-ล้าน้้าได้พิจารณาแบ่งพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตามสภาพลุ่มน้้า-
ล้าน้้าและตามสภาพภูมิประเทศออกเป็น 3 ส่วน ดังแสดงในรูปที่ 1.3-2 คือ 

  ลุ่มน  ามูลตอนบน พื้นที่ต้นน้้าของลุ่มน้้ามูลตั้งแต่เทือกเขาบรรทัดที่เป็นแนวยาวทางด้านทิศใต้มีระดับ
ประมาณ +300 ถึง +1,350 ม.รทก. ลงมาด้านทิศเหนือ จากนั้นล้าน้้ามูลไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก
จนถึงจุดบรรจบล้าสะแทด ที่ต้าบลกระเบื้องนอก อ้าเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา  

 “มูลบน” ประกอบไปด้วย 11 ลุ่มน้้าย่อย สายหลักมี มูลบน (0502) ฝั่งขวามี ล้าแซะ (0503) ล้าจักราช 
(0507) ล้านางรอง (0508) ล้าปะเทีย (0509) ล้าปลายมาศ (0510) ส่วนฝั่งซ้ายมี ล้าพระเพลิง (0504) ล้าตะคอง 
(0505) ล้าเชิงไกร (0506) ห้วยเอก (0512) และล้าสะแทด (0513) มีเขตการปกครองที่เก่ียวข้องได้แก่ นครราขสีมา 
ขอนแก่นและบุรีรัมย์    
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 ลุ่มน  ามูลตอนกลาง ตั้งแต่จุดบรรจบล้าสะแทดลงไปจนถึงจุดบรรจบห้วยทับทันที่ต้าบลดอนแรด อ้าเภอ    
รัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ล้าน้้ามูลไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกมีล้าน้้าสาขาไหลลงมาบรรจบทั้ง 2 ด้าน ฝั่งขวา
สภาพพื้นที่ค่อยๆ ลาดต่้าลงมาจากทิศใต้ลงมาทิศเหนือสู่แม่น้้ามูล ส่วนด้านซ้ายหรือทิศเหนือของลุ่มน้้าเป็นเนินเขา
ระดับไม่สูงมากนักประมาณ +150 ถึง +250 ม.รทก.  

 “มูลกลาง” ประกอบไปด้วย 9 ลุ่มน้้าย่อย สายหลักมี มูลส่วนที่ 2 (0511) ฝั่งขวามี ห้วยตาคง (0515) ล้าชี 
(0516) ห้วยทับทัน (0521) ด้านฝั่งซ้ายมี ล้าพังชู (0514) ล้าพลับพลา (0517) ล้าเตา (0518) ล้าเสียวน้อย (0519) 
และล้าเสียวใหญ่ (0520) มีเขตการปกครองที่เก่ียวข้องได้แก่ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด 

 ลุ่มน  ามูลตอนล่าง ตั้งแต่จุดบรรจบห้วยทับทันจนถึงแม่น้้าโขงล้าน้้ามูลไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก
และมีล้าน้้าสาขาไหลมาบรรจบทัง้ 2 ด้านเช่นเดียวกับมูลกลางและมีแม่น้้าชี (ลุ่มน้้าหลัก) ไหลมาบรรจบบริเวณรอยต่อ
อ้าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษกับอ้าเภอเมือง อ้าเภอวารินช้าราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยสภาพภูมิประเทศ
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นที่ราบสูง สลับเนินเขา มีทิวเขาพนมดงรักเป็นแนวทางยาวทางทิศใต้และมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับ
ลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชันในบริเวณพื้นที่ใกล้แม่น้้ามูล  

 “มูลล่าง” ประกอบไปด้วย 11 ลุ่มน้้าย่อย สายหลักมี มูลส่วนที่3 (0522) และมูลตอนล่าง (0530) ฝั่งขวามี 
ห้วยส้าราญ (0523) ห้วยทา (0524) ห้วยขยุง (0525) ล้าโดมใหญ่ (0529) ล้าโดมน้อย (0532) ฝั่งซ้ายมี ห้วยโพง 
(0526) ล้าเซบาย (0527) ล้าเซบก (0528) และห้วยตุงลุง (0531) 

 จากการทบทวนขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้้ามูลของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พื้นที่ลุ่มน้้ามูลมีเนื้อที่ประมาณ 
70,943 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 44,339,383 ไร่ มีเขตการปกครองที่เกี่ยวข้องโดยตรงจ้านวน 1 ,282 ต้าบล 
151 อ้าเภอ ในพื้นที่  10 จังหวัด ดังสรุปขอบเขตพื้นที่ดังตารางที่ 1.3-1 โดยพื้นที่ลุ่มน้้าส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัด
นครราชสีมา บุรีรัมย์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ และสุรินทร์ ตามล้าดับ  

ตารางที่ 1.3-1 ขอบเขตการปกครองที่เกี่ยวข้องในพื นที่ศึกษาลุ่มน  ามูล 

ล ำดบั รหัส; ชือ่จังหวัด จ ำนวนอ ำเภอ จ ำนวนต ำบล
พ้ืนที่ทั้งจังหวัด

(ตร.กม.)
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำมลู 

(ตร.กม.)
ร้อยละ

1 30; จ.นครรำชสีมำ 31       274     20,788.56 19,115.73                 91.95 
2 31; จ.บุรีรัมย์ 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.อุบลรำชธำนี 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 ำนำจเจริญ 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.มหำสำรคำม 7       68     5,608.27 2,650.77                   47.27 
10 45; จ.ร้อยเอ็ด 10       73     7,872.15 3,111.98                   39.53 

151      1,282    95,874.72 70,943.01                     74.00 รวมพ้ืนที่ทั้งหมด  
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1.4 กรอบการด าเนินการและวิธีการจัดท า 

 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติได้ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2558 เพื่อ
จัดท้าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งแผนแม่บทฯ นี้ได้เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยแผนแม่บทฯ จะครอบคลุมถึง
ขั้นตอนก้าหนดนโยบาย กลยุทธ์ และมาตรการ ในเชิงพื้นที่ครอบคลุมระดับประเทศ 

 การศึกษานี้ ช่วยในการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ โดยน้าแผนแม่บทฯ ปีพ.ศ. 2561 มาพิจารณาประกอบใน
การศึกษาการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เพื่อก้าหนด
แผนงาน/แนวทางพัฒนาในระดับลุ่มน้้าหลัก โดยพิจารณาทางเลือกต่างๆ ในการพัฒนาแบบบูรณาการ พร้อมคัดเลือก
ทางเลือกที่เหมาะสม ผลผลิตของรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) คือ แผนงาน/แนวทางการ
พัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการ ซึ่งถูกน้าไปใช้เป็นกรอบในการศึกษาแผนแม่บทการพัฒนาและบริหารจัดการน้้าแบบบูรณา
การระดับโครงการ (Integrated Water Resources Management Master Plan) ความเชื่อมโยงของการศึกษาแต่ละ
ขั้นตอนในการจัดท้าแผนแม่บทฯ แสดงในผังแนวความคิดเบื้องต้น รูปที่ 1.4-1 และ รูปที่ 1.4-2 

 กรอบแนวคิดโดยภาพรวมขั้นตอนในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้ามูล โดยเชื่อมโยง
วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าได้รับ รวมทั้งขอบเขตของการศึกษา แสดงในรูปที่ 1.4-3 แสดงถึงกรอบแนวคิดการประเมิน 
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นลุ่มน้้ามูลในภาพรวม    

 ในการศึกษานี้อ้างอิงแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สภาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ 
(2561) และ (2563) รวมถึงข้อก้าหนดการศึกษาของโครงการนี้ โดยอธิบายขั้นตอนต่อไปนี้ 

 

 
 

รูปที่ 1.4-1 แนวคิดในการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี 
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รูปที่ 1.4-2 แนวคิดในการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) 

1.4.1  การกลั่นกรองโครงการ (Screening)  

 การกลั่นกรองโครงการเป็นขั้นตอนแรกในการพิจารณาความจ้าเป็นของการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ โดยรัฐบาล ใช้ SEA เป็นเครื่องมือช่วยในการตัดสินใจในเชิงนโยบาย และด้าเนินการตามแผนหรือ 
แผนงานที่เหมาะสม ที่ได้มีการวิเคราะห์อย่างรอบด้าน ในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ค้านึงถึง
การพัฒนาในอนาคต และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน SEA ช่วยให้การวางแผนมีความเชื่อมโยงและพิจารณาไป
ถึงอนาคตข้างหน้า มีผลให้แผนหรือแผนงานที่มีอยู่เดิมและจัดท้าในอนาคตไปสู่วิสัยทัศน์การพัฒนา ที่ยั่งยืนในระยะยาว
ร่วมกัน ซึ่งสามารถสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้น ในอนาคตได้ นอกจากนี้ SEA ช่วยประสาน
ประโยชน์ระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา  ทั้งนี้ SEA เปิดโอกาสให้สาธารณชนมีส่วนร่วมในแผนหรือ
แผนงานอย่างเหมาะสมและโปร่งใส สามารถสนับสนุนผู้มีส่วนได้เสียในการด้าเนินงานตามแผนที่เหมาะสม 

ดังนั้นการจัดการลุ่มน้้าต้องการการบูรณาการงานของหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการน้้าทั้งทางตรง 
(กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้าบาดาล กรมทรัพยากรน้้า) และทางอ้อม (กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมส่งเสริม
การเกษตร เป็นต้น) และมองอนาคตร่วมกัน โดยน้าแผนงานภายใต้แผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
(2561-2580) ไปลงตามพื้นที่ที่มีสภาพต่างๆกันด้วยทางเลือกต่างกันแต่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ จึงมีการก้าหนดว่า
แผนบริหารจัดการลุ่มน้้าเป็น SEA เชิงพื้นที่ (การก้าหนดประเภทแผนหรือแผนงานที่ต้องจัดท้า SEA ตามที่ระบุในร่าง
ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์) 
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รูปที่ 1.4-3 กรอบแนวคิดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ 
1)  เพื่อศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA)  ของการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล 
2)  เพื่อศึกษาและจัดท้ารายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ (Strategic and Integrated 

Development Program of River Basin: SIDP) ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล 
3)  เพื่อศึกษาและจัดท้าระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของลุ่มน้้ามูล ส้าหรับส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติและคณะกรรมการลุ่มน้้า 

ในการบริหารจัดการน้้า การจัดท้าแผนลุ่มน้้า การตัดสินใจ การให้ข้อมูลกับผู้ใช้น้้าและประชาชน 
  

4. การก าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน (Measures for sustainability) จัดท้ามาตรการบรรเทาผลกระทบ
จากการด้าเนินการตามทางเลือกเหมาะสมที่สุดทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว รวมถึงมาตรการติดตาม
ตรวจสอบการด้าเนินการตามทางเลือก และผลกระทบจากกิจกรรมของทางเลือกที่เหมาะสม  
 
 

2. การก าหนดขอบเขตการศึกษา (Scoping) 
- การวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและการทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  

- การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา 

- การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา  

- การก้าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ 

- การก้าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด 

- การประเมินข้อมูลฐาน การก้าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น  

- การจัดท้าแผนการมีส่วนรว่มและการสื่อสาร 
- การจัดท้าและเสนอรายงานการกา้หนดขอบเขต 

 
 
 
 
 
 
 

5.
  ก

าร
มีส

่วน
ร่ว

ม 
มว

ลช
นส

ัมพ
ันธ

์ แ
ละ

กา
รป

ระ
ชา

สัม
พัน

ธ์ 
  

  

3.  การพัฒนาและประเมินทางเลือก (Alternative development and assessment) ของการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า โดยพิจารณาทางเลือกทั้งหมดที่เป็นไปได้ และต้องมีทางเลือกไม่ด้าเนินการ (No 
action alternative) ด้วย การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงยุทธศาสตร์ทุกมิติของสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและ
สังคม เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยใช้แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์และเครื่องมืออื่นๆ ตามหลัก
วิชาการที่ยอมรับ 
 
 
 

             

1. การกลั่นกรอง (Screening)  
 การกลั่นกรองเป็นขั้นตอนแรกในการพิจารณาความจ้าเป็นของการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยพิจารณาจากนโยบายของ

รัฐหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ว่ามีความจ้าเป็นหรือไม่ที่ต้องจัดท้ารายงาน SEA ซ่ึงการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ พื้นที่ลุ่มน้้ามูล เป็นโครงการที่จัดอยู่ในกลุ่มโครงการพัฒนาบริหารจัดการลุ่มน้้าที่คณะอนุกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้ อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (คณะอนุกรรมการ SEA) ภายใต้คณะกรรมการการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ก้าหนดให้ต้องมีการศึกษาและจัดท้ารายงานประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์   

 ทั้งนี้การจัดการลุ่มน้้า ต้องการการบูรณาการงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน้้าทั้งทางทางตรง (กรมชลประทาน กรมทรัพยากร
น้้าบาดาล กรมทรัพยากรน้้า) ทางอ้อม ( กรมพัฒนาที่ดิน กรมป่าไม้ กรมส่งเสรมการเกษตร เป็นต้น) และมองอนาคตร่วมกัน โดยน้าแผนงานภายใต้
แผนแม่บทการจัดการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (2561-2580) ไปลงตามพื้นที่สภาพต่างๆกันด้วยทางเลือกต่างกันแต่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ จึงมีการ
ก้าหนดว่าแผนบริหารจัดการลุ่มน้้าเป็น SEA เชิงพื้นที่ 
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1.4.2  การก าหนดขอบเขต (Scoping) ของ SEA  

 การก้าหนดขอบเขตของ SEA มีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อตรวจสอบขอบเขตพื้นที่และประเด็นส้าคัญของ
แผนและแผนงานที่เชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมที่จะน้ามาพิจารณาและระดับของความละเอียดรวมถึงระยะเวลา
ครอบคลุมในการประเมิน จึงจ้าเป็นต้องศึกษาวิสัยทัศน์ องค์ประกอบหลัก การด้าเนินงานของแผนและแผนงาน และ
ตรวจสอบประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่ต้องวิเคราะห์และประเมิน โดย 

 1)  ทบทวนเอกสารทุติยภูมิของแผนและแผนงาน จากแหล่งข้อมูลหน่วยราชการและองค์กรใดๆ 
ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งทบทวนสภาพปัจจุบันของพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้้ามูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อก้าหนด
ขอบเขตเชิงพื้นที่ และระยะเวลา ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
20 ป ี(พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด เป็นต้น  

 2)   การระบุขอบเขตเชิงพื นที่และระยะเวลา ขอบเขตเชิงพื้นที่ก้าหนดขอบเขตพื้นที่ในการด้าเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้้าย่อย 31 ลุ่มน้้าย่อย ขนาดพื้นที่ของลุ่มน้้าย่อย และ ครอบคลุมพื้นที่ส้าคัญ เช่นชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 
พื้นที่อนุรักษ์ นอกจากนี้ต้องรู้ขอบเขตการปกครอง ลักษณะสภาพภูมิประเทศ ระบบนิเวศที่ส้าคัญ (ป่าไม้ แหล่งน้้า  
พื้นที่ชุ่มน้้า ฯลฯ) รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่คาดว่าจะเกิดขึ้น เป็นต้น เช่น อ้าเภอ ต้าบล เพื่อให้สามารถเข้าใจลักษณะ
และมีกรอบของขอบเขตในเชิงพื้นที่ ที่ด้าเนินการจัดท้า SEA ที่ชัดเจน ส่วนขอบเขตระยะเวลาใช้ข้อมูลและประเด็นที่
ส้าคัญของการพัฒนาในแต่ละด้านที่ต้องศึกษาย้อนหลังเป็นระยะเวลาตามความเหมาะสมเช่นข้อมูลย้อนหลัง 5-10 ปี 
และคาดการณ์ไปในอนาคตระยะเวลาตามแผนงานที่เสนอเพื่อให้มีข้อมูลที่มีอนุกรมเวลาที่เหมาะสมในขั้นตอนการ
ประเมินข้อมูลฐาน รวมทั้งขั้นตอนการพัฒนาและการประเมินทางเลือกด้วย ทั้งนี้ ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาในการด้าเนินงานแผนหรือ แผนงาน หรือรอบของแผนหรือแผนงานด้วย เช่น ทุก 5 ปี หรือ 10 ปี เป็นต้น 

 3)  การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา เมื่อทบทวนแผนหรือแผนงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน
ขั้นตอนย่อยที่ 1) ท้าให้สามารถเห็นทิศทางการพัฒนาในประเด็นทีศ่ึกษา ซึ่งการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา 
เป็นการศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งในทางบวกและทางลบ (โอกาสและ
ความท้าทาย) ซึ่งเชื่อมโยงของสาเหตุและผลกระทบของการพัฒนา โดยการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนท้าให้เห็นช่องว่าง
และโอกาสในการพัฒนาตามแผนหรือแผนงานที่มีอยู่ และก้าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และพัฒนา
ทางเลือกได้  

 4)  การก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์  

                 (1)  การก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ของแผนหรือแผนงาน เพื่อก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาให้
สอดคล้อง กับทิศทางการพัฒนาที่เก่ียวข้องในระดับต่างๆของประเทศ ภูมิภาค กลุ่มจังหวัด จังหวัด เพื่อน้าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

     (2)  การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic issues) การก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อ
วิเคราะห์หาประเด็นการพัฒนาที่ส้าคัญต่างๆ ทั้งจากปัญหา และโอกาสของการพัฒนา โดยพิจารณาจากวิสัยทัศน์ที่ได้ 
ก้าหนดขึ้น ซึ่งประเด็นยุทธศาสตร์ควรมีลักษณะ ดังนี้  

- มีจุดเน้น (Focus) และมีความส้าคัญเชิงยุทธศาสตร์ 

- สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ โดยค้านึงถึงเป้าหมายระยะยาว  

- ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ควรครอบคลุมปัญหาที่หลากหลาย  

- ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้งหมด ควรครอบคลุมให้ครบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อม  
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  การก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นปัญหาและโอกาสที่ส้าคัญของการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ สิ่งแวดล้อมของแผนหรือ
แผนงานในรายสาขาหรือเชิงพื้นที่ จนสามารถระบุเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่ต้องน้ามาพิจารณาใน SEA ได้ ซึ่งการ
ก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ช่วยให้สามารถก้าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ตัวชี้วัด และสามารถพัฒนา
ทางเลือกได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนาที่ก้าหนดไว้  

  5)  การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development objective) และ
ตัวชี วัด (Indicator)  

                 (1)  การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development objective) 
เป็นการก้าหนดกรอบเป้าหมายและตัวชี้วัดต่างๆในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกัน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนพิจารณาได้จากทั้งนโยบายแผน และแผนงานใน
ระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับเป้าประสงค์ (Target) ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ทั้งนี้ การก้าหนดวัตถุประสงค์ควรได้รับความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียด้วย  

 (2)  การก าหนดตัวชี วัด (Indicator) การก้าหนดตัวชี้วัดส้าหรับประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นสิ่งที่
บ่งชี้ถึงสภาพหรือสภาวะของประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งตัวชี้วัดอาจเป็นได้ทั้งเชิงปริมาณหรือเชิงคุณภาพและเป็นตัวชี้วัด
โดยตรง (Direct) หรือ โดยอ้อม (Proxy) / ตัวแทนตัวชี้วัด (Proxy Indicator) การคัดเลือกตัวชี้วัด มีข้อควรพิจารณา ดังนี้ 

 สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน    

 ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  

 เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและความพร้อมของข้อมูล  

 สามารถติดตามตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่อง ในระยะยาว  

  การพิจารณาก้าหนดตัวชี้วัดมีความส้าคัญ และน้าไปใช้ในหลายขั้นตอนของกระบวนการ SEA 
เช่น การประเมินข้อมูลฐาน การประเมินทางเลือก การติดตามตรวจสอบ และประเมินผล เป็นต้น การก้าหนดตัวชี้วัด
ต้องถูกต้องตามหลักวิชาการ และไม่ซับซ้อนทางสถิติ เรียบง่าย สามารถสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียได้ โดยเฉพาะผู้ที่มี
อ้านาจตัดสินใจ เพื่อให้สามารถเข้าใจในความหมายและวัตถุประสงค์ของการก้าหนดตัวชี้วัดแต่ละตัวได้ และตัวชี้วัด 
ที่น้ามาใช้นั้นจะต้องเป็นที่ยอมรับ จึงจ้าเป็นที่มีกระบวนการมีส่วนร่วมเข้ามาผนวกในการพัฒนาและก้าหนดตัวชี้วัด
ของการด้าเนินงาน SEA ด้วย ทั้งนี้จ้านวนตัวชี้วัดไม่มากเกินไป และไม่มีตัวชี้วัดสามารถใช้ได้ส้าหรับทุกกรณีและ 
ทุกลักษณะของแผนหรือแผนงาน แม้ว่าจะเป็นตัวชี้วัดที่อยู่ในประเภทของแผนหรือแผนงานเดียวกัน ดังนั้นตัวชี้วัดของ 
SEA มีการพิจารณาให้สอดคล้องกับบริบทและประเด็นของการจัดท้า โดยพิจารณาจากความสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์บริบทของพื้นที่ กรอบระยะเวลา วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับจากกิจกรรมการมีส่วนร่วมของการจัดท้าSEA ด้วย  โดยตัวชี้วัดอ้างอิงสิ่งต่อไปนี้ 

- ตัวชี้วัดอิงตามประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของ
ประเทศ (ปี พ.ศ. 2561 – 2580) ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 

- ตัวชี้วัดจากเอกสารบทวิเคราะห์ตัวชี้วัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่แผน
บริหารจัดการลุ่มน้้าของกลุ่มวิเคราะห์เศรษฐกิจและสังคม กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (2561)   

- ตัวชี้วัดจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

- ตัวชี้วัดจากประสบการณ์ของที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ 
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  6)  การประเมินข้อมูลฐาน (Baseline assessment) การประเมินข้อมูลฐานเป็นการทบทวนข้อมูลของ
ตัวชี้วัดในประเด็นยุทธศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งต้องสอดคล้องกับการก้าหนดขอบเขตและระยะเวลา   
เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัดต่าง ๆ ที่ผ่านมา ผลลัพธ์ของการประเมินข้อมูลพื้นฐานใช้เป็นสภาพตามปกติ 
เพื่อเป็นฐานเปรียบเทียบในการพัฒนาทางเลือกต่อไป รวมทั้งน้าไปประกอบการประเมินทางเลือก ทั้งนี้ ในกรณีที่มี
แผนหรือแผนงานที่ได้มีการด้าเนินงานมาก่อนหน้า การประเมินข้อมูลฐานต้องรวมผลที่เกิดขึ้นจากการด้าเนินงานตาม
แผนหรือแผนงานเดิมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันด้วยเมื่อได้ผลลัพธ์จากการประเมินข้อมูลฐาน ได้มีการน้ามาเสนอและรับ
ฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้มั่นใจว่ามีความเข้าใจที่ตรงกัน เป็นที่ยอมรับ และสามารถมีส่วนร่วมได้หากมี
ความเห็นเพิม่เติมหรือแตกต่าง  

  ทั้งนี้ได้มีการประเมินข้อมูลฐานให้เป็นที่ยอมรับและเหมาะสมในทางวิชาการ จากฐานข้อมูลที่เชื่อถือได้ 
และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ โดยการวิเคราะห์และประเมินข้อมูล (Analysis and Appraisal) ประกอบด้วย 

  (1)  การประเมินศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมเพื่อรองรับการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักการ การจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการ ( Integrated Water Resources Management: 
IWRM Approach) โดยพิจารณาในมิติต่างๆ ให้ครบถ้วนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนการก้าหนดตัวชี้วัด 
(Indicator Determination) มาประเมินผลและใช้เคร่ืองมือแสดงผลที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  

               (2)   การบันทึกข้อมูลและการแสดงผลข้อมูลเชิงประจักษ์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ซึ่งสามารถ
แสดงถึงปัญหาและสาเหตุได้ รวมทั้งการใช้โปรแกรม Mind Map /Mind Manager เพื่อแสดงถึงการเชื่อมโยงปัญหา 
สาเหตุ แนวทางแก้ไข แผนงาน และทางเลือกที่น้ามาพิจารณาได้ 

7)  การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื องต้น (Initial alternative)  

  เป็นการระบุความเป็นไปได้ในแนวทางการพัฒนาของแผนหรือแผนงานเบื้องต้น ซึ่งพัฒนาโดยผู้จัดท้า 
SEA ร่วมกับผู้ เชี่ยวชาญและนักวางแผน/นักวิชาการของหน่วยงานที่จัดท้า SEA เพื่อเป็นกรอบในการระดม 
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียในกระบวนการมีส่วนร่วม เพื่อน้าไปใช้พัฒนาทางเลือกในขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ทางเลือก 
ที่พัฒนาขึ้นควรมีจ้านวนไม่มาก (3 – 4 ทางเลือก) สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาของพื้นที่นั้น ๆ และวัตถุประสงค์ 
ของแผนหรือแผนงาน ส่งผลให้เกิดผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน และมีความเป็นไปได้ในการด้าเนินการ การพัฒนาทางเลือก
ก้าหนดโดยวิธีการจากบนลงล่าง (Top-down approach) และจากล่าง ขึ้นบน (Bottom-up approach) กล่าวคือ 
หน่วยงานรับผิดชอบ (ผู้บริหาร/ผู้จัดการระดับสูง) โดยคณะที่ปรึกษา และจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหรือประชาชนที่ได้รับ
ประโยชน์หรือผลกระทบ หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ืน ๆ ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารต่อสาธารณชน  
ซึ่งทางเลือกที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมจะเป็นทางเลือกที่ผสมผสานความต้องการของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการ
ก้าหนดแผนหรือแผนงานและกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจึงจะเป็นทางเลือกที่สะท้อน  ความต้องการและ 
เป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้มากที่สุด  ทางเลือกที่พิจารณาจะเป็นทางเลือกรายพื้นที่เพื่อให้ทางเลือก 
ที่พิจารณานั้นเหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ 

 8) การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร 

  การจัดท้าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารเป็นขั้นตอนที่มีความส้าคัญมาก เนื่องจากช่วยก้าหนด
แนวทางการมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับกระบวนการแต่ละขั้นตอนของ SEA ซึ่งจะท้าให้ขั้นตอนการมีส่วนร่วมสอดคล้อง
กับกรอบระยะเวลาของกระบวนการ SEA และตามระดับความส้าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
สื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน และผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น ซึ่งท้าให้กระบวนการมี
ส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ และมีความโปร่งใส ทั้งนี้ สิ่งส้าคัญที่สุด คือ การมีส่วนร่วมตัดสินใจในทุกขั้นตอนหลักของผู้มี
ส่วนได้เสีย ในการจัดท้าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารมีการก้าหนดโครงสร้างที่ชัดเจน ทั้งนี้ความมุ่งหมายของการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย แสดงในตารางที่ 1.4.2-1 
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ตารางที่ 1.4.2-1 ความมุ่งหมายของการมีส่วนร่วมในแต่ละขั นตอนของกระบวนการ SEA  

ขั นตอน ความมุ่งหมายของการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
การก้าหนดขอบเขต   เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการก้าหนดขอบเขตพื้นที่ ระยะเวลา แรงขับเคลื่อนของการ

พัฒนา วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ตลอดจนวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ตัวชี้วัด 

 เพื่อให้มั่นใจว่าความคิดเห็นและข้อห่วงกังวลที่ส้าคัญของผู้มีส่วนได้เสียจะได้รับการพิจารณา 
และน้าไปประกอบการพิจารณาในประเด็นส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การวิเคราะห์แรง
ขับเคลื่อนของการพัฒนา การก้าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์  การก้าหนด
วัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด และการประเมินข้อมูลฐาน 

  เพื่อให้พันธกิจของหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้เสียมีความชัดเจน 
และได้รับการยอมรับ 

  เพื่อระบุผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง 
การประเมินข้อมูลฐาน  
(เป็นขั้นตอนย่อยของการก้าหนดขอบเขต) 

  เพื่อช่วยค้นหา รวบรวมความรู้/ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ/หรือสารสนเทศ เฉพาะเรื่อง 
  แหล่งที่มาของข้อมูลฐาน 

การพัฒนาทางเลือก 
 

  เพื่อช่วยระบุทางเลือกที่มีศักยภาพที่ยังไม่ได้รับการพิจารณาโดย หน่วยงานเจ้าของแผนหรือ
แผนงาน 

  เพื่อให้ได้ความคิดเห็นต่อทางเลือกการพัฒนาที่หน่วยงานเจ้าของแผน หรือแผนงานน้าเสนอ 
การประเมินทางเลือก 
 

 เพื่อให้ได้ข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ด้าเนินงานตามทางเลือก 

การก้าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน  เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมพิจารณาความเป็นไปได้และความเหมาะสม ของมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืนต่าง ๆ และมีส่วนในการเสนอมาตรการ ที่ตรงกับความต้องการในการส่งเสริม 
หลีกเล่ียง และลดหรือบรรเทาได้ 

การจัดท้ารายงาน SEA 

 

  เพื่อให้มั่นใจว่ารายงาน SEA ตอบสนองต่อประเด็นส้าคัญอย่างครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง
เหมาะสม ซ่ึงจะช่วยให้แผนหรือแผนงาน และ SEA ได้รับการยอมรับจากผู้มีส่วนได้เสียและ
สังคม 

  เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจให้ความเห็นชอบแผนหรือแผนงาน และ SEA อยู่บนพื้นฐานของ
การมีข้อมูล/ สารสนเทศประกอบการพิจารณาที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ 

ที่มา :  แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มกราคม พ.ศ. 2563 

     ส้าหรับงานศึกษานี้ได้น้าเสนอการมีส่วนร่วมผ่านการปฐมนิเทศ การประชุมกลุ่มย่อย (2 ครั้ง) การประชุม
หน่วยงานระดับแผนงาน/คณะกรรมการลุ่มน้้า การสอบถามโดยการส้ารวจเศรษฐกิจสังคม ผลที่ได้เป็นทางเลือกที่ประเมิน
โดยผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ดังแสดงในรูปที่ 1.4.2-1 และรูปที่ 1.4.2-2 

 9)  การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต (Scoping report) เร่ิมจากการจัดท้าร่างรายงาน
การก้าหนดขอบเขตซึ่งมีผลจากการด้าเนินงานในขั้นตอน 1) การวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงาน การทบทวน
ข้อมูลที่เก่ียวข้อง  2) การระบุขอบเขตพื้นที่และเวลา 3)  การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา แล้วน้าผลจาก 3 
ขั้นตอนย่อยดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็น โดยให้ความส้าคัญใน 2 ประเด็น ได้แก่ (1) ผลกระทบที่คาดว่าเกิดขึ้น ทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่ งแวดล้อม จากการพัฒนาตามแผนหรือแผนงาน และ  (2) ทิศทางการพัฒนา 
ที่เป็นไปได้ภายใต้กรอบแผนหรือแผนงานนั้น จากนั้นน้าข้อมูลที่ได้รับจากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงร่าง
รายงานการก้าหนดขอบเขตพร้อมทั้งรวมผลของการร่างวิสัยทัศน์ ร่างประเด็นยุทธศาสตร์ ร่างวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน ร่างตัวชี้วัด และร่างทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น จากนั้นน้าผลจากการปรับปรุงร่างรายงานการก้าหนด 
ขอบเขตดังกล่าวไปรับฟังความคิดเห็นอีกครั้ง โดยให้ความส้าคัญกับประเด็นต่าง ๆ ที่ ได้ยกร่างไว้ข้างต้น  
เพื่อน้าความคิดเห็นที่ได้รับมาปรับปรุงและก้าหนดเป็นวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืน ตัวชี้วัด และทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้นในรายงานการก้าหนดขอบเขต ซึ่งน้าไปใช้เป็นกรอบในการด้าเนินการ 
ศึกษา SEA  
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พื นที่ลุ่มน  ามูล  บทน า 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    

1-13 

 

รูปที่ 1.4.2-1 การมีส่วนร่วมในขั นตอนการวิเคราะห์ทางเลือกที่เป็นไปได้ 

 
รูปที่ 1.4.2-2 การมีส่วนร่วมในขั นตอนการวิเคราะห์ทางเลือกที่เหมาะสม  
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1.4.3    การพัฒนาและการประเมินทางเลือก (Alternatives development and assessment) 

  การพัฒนาและประเมินทางเลือกของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า โดยพิจารณาทางเลือก
ทั้งหมดที่เป็นไปได้ และต้องมีทางเลือกไม่ด้าเนินการ (No Action Alternative) โดย 

         1)  การเสนอทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์โดยพิจารณาข้อก้าหนดในการศึกษา SEA ที่ต้องมีการประเมิน
ส้าหรับทางเลือกที่ไม่มีการพัฒนา (No Action) และทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ โดยประเมินทางเลือกที่ครอบคลุม 3 
มิติ ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ทางเลือกที่น้ามาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
ได้มาจากผลการศึกษา และการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งข้ อคิดเห็นและเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญ 

 2)   การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ทุกมิติของ เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อการบริหาร
จัดการพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยการประเมินผลกระทบของทางเลือกที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งทางบวกและทางลบในมิติต่อไปนี้ 

  (1) มิติทางเศรษฐศาสตร์มหภาค ประเมินผลประโยชน์ในเชงิเศรษฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นต่อประเทศชาติ
ในภาพรวม และผลประโยชน์ที่เกิดจากการพัฒนาในมิติตา่งๆ ตอ่ชุมชนในพืน้ที่ศึกษา 

  (2) มิติด้านสังคม การเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิต อาชีพและวิถีการด้ารงชีวิต  

  (3) มิติด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบวกและทางลบ ที่อาจเกิดขึ้น ต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในดา้นตา่งๆ 

   3)   วิธีการวิเคราะห์และประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  คณะที่ปรึกษาได้พิจารณาเลือกใช้ 
การผสมผสานระหว่างวิธีการต่างๆ 4 วิธีการ โดยวิธีการที่เลือกใช้นั้นมีความเหมาะสมกับการประเมินด้วยลักษณะ 
ของข้อมลู ระยะเวลาในการศึกษา และความไม่ซับซ้อนของกระบวนการที่ใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   (1)   การตรวจสอบรายการ (Formal and Informal Checklist) จะเป็นการระบุประเด็นที่พิจารณา
ซึ่งในที่นี้เป็นการระบุตัวชี้วัดในมิติต่างๆ ซึ่งได้มาจากการรวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นของภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

      (2)  การประเมินหลายเกณฑ์ (Multi-Criteria Analysis) ซึ่งเป็นการจัดการความซับซ้อนของมิติที่
พิจารณาและตัวชี้วัดโดยแปลงเป็นการประเมินในลักษณะของค่าน้้าหนักโดยเปรียบเทียบตัวชี้วัดทั้งในแนวตั้งและ
แนวนอนของแต่ละมิติ วิธีการ MCA ทั้งหมดนั้นเกิดจากการร่วมกันตัดสินใจในการให้ค่าน้้าหนักของเกณฑ์ในการ
ด้าเนินการประเมิน 

    (3)  เมตริกซ์ของผลกระทบ (Matrices of Impacts) เป็นวิธีการระบุประเด็นและประเมินผลกระทบ 
เพื่อเปรียบเทียบทางเลือก โดยน้าตัวชี้วัด (ซึ่งค่าน้้าหนักของตัวชี้วัดได้มาจาก MCA) ของแต่ละมิติและทางเลือกที่
พิจารณา มาจัดท้าเป็นเมตริกซ์เพื่อประเมินผลกระทบโดยเป็นค่าผลรวมของผลคูณของน้้าหนักและระดับผลกระทบ
ของแต่ละทางเลือกซึ่งสามารถน้าไปสู่การพิจารณาทางเลือกได้ 

     (4)   การพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Collective Expert Judgment) โดยใช้การระดมความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละมิติต่อการพิจารณาตัวชี้วัด การให้ค่าน้้าหนักของมิติ ค่าน้้าหนักและระดับผลกระทบต่อตัวชี้วัดที่
ก้าหนด 

1.4.4  การก าหนดเพื่อมาตรการเพื่อความย่ังยืน 

 การก้าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนของแต่ละทางเลือก เป็นแนวทางหรือวิธีการด้า เนินงานเพื่อช่วยให้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ บรรลุตามวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ได้ระบุไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการก้าหนดขอบเขต และ
น้าไปสู่ความสมดุลในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อท้าให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ซึ่งมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืนควรก้าหนดให้สอดคล้องกับช่วงเวลาของการด้าเนินงานตามทางเลือกด้วย 
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 มาตรการเพื่อความยั่งยืนมีรูปแบบที่เน้นให้ความส้าคัญกับการส่งเสริม (Enhance) ผลกระทบทางบวก 
หรือประโยชน์ และเน้นให้ความส้าคัญกับการหลีกเลี่ยง (Avoid)  และการลดหรือบรรเทา (Mitigate/ Reduce) 
ผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการด้าเนินงานตามทางเลือกไม่ใช่เพียงมาตรการลดและบรรเทาผลกระทบแต่เพียง
อย่างเดียว โดยมาตรการทั้ง 3 รูปแบบ มีรายละเอียด ดังนี้  

1) มาตรการส่งเสริม (Enhance) เป็นแนวทางหรือวิธีการที่จะช่วยพัฒนาและส่งเสริมให้ผลลัพธ์ของ
ทางเลือกนั้น ก่อให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น  

2) มาตรการหลีกเลี่ยง (Avoid) เป็นการปรับเปลี่ยนแนวทางหรือวิธีการอ่ืน ๆ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ
จากการด้าเนินงานตามทางเลือก  

3) มาตรการลดหรือบรรเทาผลกระทบ (Mitigate/ Reduce) เป็นแนวทางหรือวิธีการที่ลด หรือบรรเทา
ผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นจากการด้าเนินงานตามทางเลือกให้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้  

ทั้งนี้การก้าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืนต้องระบุกรอบระยะเวลาให้ชัดเจนว่า  มาตรการแต่ละด้านจะเริ่ม
ด้าเนินการเมื่อไร มีกรอบระยะเวลาด้าเนินการ เป็นมาตรการระยะสั้น ระยะกลาง หรือระยะยาว ซึ่งต้องพิจารณา
ความจ้าเป็นว่าจะต้องด้าเนินการตามมาตรการที่ได้ก้าหนดขึ้นนั้นจนถึงช่วงเวลาใด เพื่อให้สามารถบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ 

 การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) พื้นที่ลุ่มน้้ามูล เป็นการประเมินศักยภาพและข้อจ้ากัดของ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล เพื่อพัฒนาทางเลือกของการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลที่เหมาะสมที่สุด โดยให้ความส้าคัญกับการบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมที่ส้าคัญในบริบทของลุ่มน้้ามูล เพื่อน้าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลอย่างยั่งยืน  

1.4.5    การจัดท าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

            การจัดท้าข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้าเนินการให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาและขอบเขต
พื้นที่ศึกษา โดยส่งมอบข้อมูลดังกล่าวในลักษณะ Shape file พร้อมทั้งจัดท้าบัญชีรายการข้อมูลและพจนานุกรมข้อมูล 
(Data Dictionary) ที่มีรายละเอียดเพียงพอส้าหรับน้าไปใช้งาน รวมถึงจะต้องน้าข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  

1.5 ระยะเวลาการศึกษา 
 ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดระยะเวลาด้าเนินการโครงการรวมระยะเวลา 12 เดือน (360 วัน) 
นับตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานคือวันที่ 29 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยกลุ่มที่ปรึกษาได้ด้าเนินการ
วางแผนให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ก้าหนด โดยค้านึงถึงความเป็นไปได้ในการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายการจัดท้า
รายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  

1.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 สามารถประเมินยุทธศาสตร์ แผนงานในการพัฒนาลุ่มน้้ามูลอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับศักยภาพของ
พื้นที่และข้อจ้ากัดทางด้านสิ่งแวดล้อมในการพัฒนาโครงการและการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ ทิศทางในการพัฒนาที่
สามารถน้าไปสู่ความสมดุลทั้งมิติทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการเปรียบเทียบทางเลือกของ
แผนงานที่เหมาะสม เพื่อให้การตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบ สามารถสะท้อนปัญหาที่แท้จริงและแก้ไขปัญหาได้ตรง
ประเด็นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชนผู้มีสว่นได้เสียในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์
ในการพัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่งคงด้านน้้าของประเทศตามยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 
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และระดับภูมิภำคกับกำรประเมินสิ่งแวดล้อม  
ระดับยุทธศำสตร์ลุ่มน  ำมูล 
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บทที่ 2 
การเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับชาติและระดับภูมิภาค 

กับการประเมินสิ่งแวดล้อม ระดับยุทธศาสตร์ลุ่มน  ามูล 
 

 การทบทวนยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล ที่ปรึกษา ได้ทบทวน
ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย ยุท ธศาสตร์และนโยบายด้านการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านทรัพยากรน้้า ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้ามูล และการบริหารจัดการน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล 

2.1 แผนพัฒนาระดับชาติ-ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน  า 

2.1.1 กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  

 เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น้าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และสนองตอบต่อการบรรลุซึ่งผลประโยชน์
แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขของคนไทย 
สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ มีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อเป็น
กรอบในการจัดท้าแผนต่างๆ ประกอบด้วย 6 ด้าน ดังนี้ 

 1) ความมั่นคง 

 2) การสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน 

 3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 4) การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

 5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 1) ด้านความมั่นคง 

  (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข 

  (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

  (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 

  (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ้านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

  (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก้าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ เรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

  (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

  (7) การปรับกระบวนการท้างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

 2) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

  (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ชาติการค้า 

  (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกร
รายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล 

  (4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ 

  (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 

  (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ 

 3) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

  (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

  (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์ 

  (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 

  (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

 4) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 

  (1) การสร้างความมั่นคงและความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจและสังคม 

  (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
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  (3) การมีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด้ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 

  (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

 5) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

  (1) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟื้นฟูและป้องกันการท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

  (2) การวางระบบบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 22 ลุ่มน้า้ เน้นการปรบัระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  

  (3) การพัฒนาและใชพ้ลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

  (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

  (6) การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  

 6) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

  (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 

  (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 

  (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก้าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

  (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 

  (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 

  (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

2.1.2 แผนการปฏิรูปประเทศ 
 กรอบแนวทางปฏิรูปประเทศในภาพรวมมุ่งเน้นในประเด็นหลัก ดังนี้ 

 1)  ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 

 2)  สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรมและมีโอกาสอันทัดเทียมกัน เพื่อขจัดความเหลื่อมล้้า 

 3)  ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน 
ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 โดยก้าหนดให้มีการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดผลตามที่ก้าหนดในกฎหมายว่าด้วยแผน และ
ขั้นตอนการด้าเนินการปฏิรูปประเทศ ดังนี้ 

 1)  ด้านการเมือง  

 2)  ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

 3)  ด้านกฎหมาย 

 4)  ด้านกระบวนการยุติธรรม  

 5)  ด้านเศรษฐกิจ 

 6)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 7)  ด้านสาธารณสุข  

 8)  ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 9)  ด้านสังคม 

 10)  ด้านพลังงาน  

 11)  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

2.1.3  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย ดังนี้  

 1)  ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่  

 2)  ขจัดความหิวโหย บรรลุเป้าความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุงโภชนาการ และสนับสนุนการท้า 
เกษตรกรรมอย่างยั่งยืน 

 3)  สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของคนทุกเพศทุกวัย 

 4)  สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบคลุม และส่งเสริมโอกาสในการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตส้าหรับทุกคน 

 5)  บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่สตรีและเด็กหญิง  

 6)  สร้างหลักประกันให้มีน้้าใช้ และมีการบริหารจัดการน้้าและการสุขาภิบาลอย่างยั่งยืนส้าหรับทุกคน  

 7)  สร้างหลักประกันให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่ย่อมเยา และยั่งยืน 

 8)  ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และครอบคลุม และการจ้างงานเต็มอัตรา และงานที่มี
คุณค่าส้าหรับทุกคน 

 9)  สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนา 
อุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม 

 10)  ลดความไม่เท่าเทียมทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ 

 11)  ท้าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการ 
เปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลุมและยั่งยืน 

 12)  สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  

 13)  ด้าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบ  

 14)  อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอ่ืนๆ อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 15)  ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน การบริหารจัดกา รป่าไม้ที่ยั่งยืน      
การต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของดินและฟื้นฟูสภาพดินและหยุดยั้ง การสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 16)  สนับสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมส้าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน จัดให้มีการเข้าถึงความยุติธรรม
ส้าหรับทุกคน และสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและมีความครอบคลุมในทุกระดับ 

 17)  เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการด้าเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
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2.1.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2565)  

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก้าลังประสบอยู่ท้าให้การก้าหนด
วิสัยทัศน์ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมน้าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุลยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ให้ความส้าคัญกับ
การก้าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้
สูงมีความมั่นคงและยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” ของประเทศ 

 1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี  

  (1)  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 
ประกอบด้วย 1. คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 2. คนไทยในสังคม    
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น 3. คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และ 
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 4. คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น และ 5. สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน 
สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

  (2)  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเลื่อมล  าในสังคม  โดยมีเป้าหมายการ
พัฒนา ประกอบด้วย 1. การลดปัญหาความเหลื่อมล้้าด้านรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจน 2. การเพิ่มโอกาสการ
เข้าถึง บริการข้ันพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ และ 3. การเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง 
เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน 

  (3)  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  โดยมี
เป้าหมาย การพัฒนา ประกอบด้วย 1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน และ 2. การสร้างความเข้มแข็ง
ให้เศรษฐกิจรายสาขา (ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ) 

  (4)  ยุทธศาสตร์ที่  4 การเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  โดยมี
เป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย 1. การรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติให้มีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน     
2. การสร้างความมั่นคง และบริหารจัดการทรัพยากรน้้าทั้งระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 3. การบริ หารจัดการ
สิ่งแวดล้อมและลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น (ปัญหาขยะมูลฝอย คุณภาพดินและแหล่งน้้า) และ 4. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

  (5)  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและ 
ยั่งยืน โดยส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด คือ การจัดท้าแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงที่
สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

  (6)  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมา     
ภิบาลในสังคมไทยโดยมีเป้าหมายการพัฒนา ประกอบด้วย 1. การลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ ให้อยู่ในอันดับสองของอาเซียนเมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12   2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. การลด
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ปัญหาการทุจริตและพฤติมิชอบของประเทศ และ 4. การพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถ
อ้านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 

  (7)  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 
ประกอบด้วย 1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
ระบบคมนาคมขนส่ง 3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 4. การพัฒนาด้านพลังงาน 5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และ     
6. การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้้าประปา) 

  (8)  ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม โดยมีเป้าหมายการ
พัฒนา ประกอบด้วย 1. การสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านเทคโนโลยีขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการ
สร้างมูลค่าของสาขาการผลิต และบริการเป้าหมาย 2. การสร้างโอกาสการเข้าถึงและน้าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตร
รายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และ 3. การพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  (9)  ยุทธศาสตร์ที่  9 การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่ เศรษฐกิจ  โดยมี เป้ าหมายการพัฒนา 
ประกอบด้วย 1. การกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง 2. การพัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส้าหรับคนทุกกลุ่ม 3. การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน และ 4. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน 

  (10) ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา โดยมีเป้าหมายการพัฒนา 
ประกอบด้วย 1. เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ  
2. ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียนเพิ่มข้ึน 3. ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน
ที่ส้าคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาค อาเซียน และเอเชีย และ 4. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส้าคัญทั้งในทุกระดับ 

 2) แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 

  แนวทางการพัฒนาเพื่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
พ.ศ. 2565) ที่ส่งผลโดยตรงต่อทิศทางการพัฒนาพื้นที่กลุ่มจังหวัด 2 กลุ่มหลักเกี่ยวข้องมีดังนี้ 

  (1) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (กลุ่มจังหวัดสุรินทร์ นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์) โดยมีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดดังนี้  

สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561-2565) 

หัวข้อ 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(พ.ศ. 2557 - 2560) 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เหตุผลของการปรับเปลีย่น 

วิสัยทัศน์ ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม โลจิสติกส์ และการค้าชายแดน 

ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรม
ขอม และการค้าชายแดน 

ปรับเปลี่ยนในด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากระบบ 
โลจิสติกส์ เป็นระบบการจัดการ ครอบคลุม
หลายด้าน การส่งสินค้า การจัดการข้อมูล และ
ทรัพยากรอย่างอื่นต่างๆ ทุกอย่างที่มีการขนส่ง 
หรือเคลื่อนย้ายจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภค
ตามความต้องการของลูกค้า และยังเกี่ยวข้อง
กับการผสมผสานของข้อมูล การขนส่ง การ
บริหารวัสดุคงคลัง การจัดการวัตถุดิบ การ
บรรจุหีบห่อ ซ่ึงในระดับของกลุ่มจังหวัด ไม่
สามารถด้าเนินการได้ครอบคลุมทั้ งระบบ       
ที่ประชุมจึงเห็นควรลดระดับความส้าคัญลง 
คือลงไปอยู่ในระดับกิจกรรมด้าเนินเนินการ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 2 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับชาตแิละระดับภูมิภาคกับการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน  ามูล 
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หัวข้อ 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(พ.ศ. 2557 - 2560) 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เหตุผลของการปรับเปลีย่น 

ได้แก่ การปรับปรุงหรือข้อมูลสารสนเทศ 

เป้าประสงค์รวม 1. เพื่อส่งเสริมการผลิตและแปรรูป
ข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก 

2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
มันส้าปะหลังเพื่ออุตสาหกรรม
อาหารและพลังงานทดแทน 

3. เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและ
กระบือและแปรรูปเชิงคุณภาพ 

4 . เพื่ อ ส่ ง เส ริม ก ารผลิ ตแล ะ
การตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 

5. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และ
การค้าชายแดน 

6. เพื่อส่งเสริมระบบโลจิสติกส์
และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 

1. ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้น 

2. รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
3. รายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์

ไหมเพิ่มขึ้น 
4. มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดน

เพิ่มขึ้น 

เพื่อให้เห็นเป้าประสงค์ในภาพรวมผลสัมฤทธิ์
จากการด้าเนินกิจกรรมที่เป็นภาพรวมและ
มีความชัดเจนมากขึ้น สามารถวัดผลการ
ด้าเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

1. การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูปอาหาร 

2. การยกระดับการท่องเท่ียว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้า  
การลงทุน การค้าชายแดน ระบบ     
โลจิสติกส์สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

1. การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 

2. การยกระดับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้า
การลงทุน และการค้าชายแดน 

มีการปรับเพียงเล็กน้อย โดยปรับเปลี่ยนใน
ด้านโลจิสติกส์ เนื่องจากระดับของกลุ่ม
จังหวัด ไม่สามารถด้าเนินการได้ครอบคลุม
ทั้งระบบของโลจิสติกส์ 

 (2) กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2  (กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
อ้านาจเจริญ) โดยมีการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดดังนี้ 

หัวข้อ 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

(พ.ศ. 2557 - 2560) 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  

(พ.ศ. 2561 - 2565) 
เหตุผลของการปรับเปลีย่น 

วิสัยทัศน์ ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยว
และการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และ
เกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ การค้าชายแดนได้
มาตรฐานสากล 

 จากการวิ เคราะห์ ศักยภาพของกลุ่ ม
จังหวัด พบว่า เป็นพื้นที่ท้าการเกษตรโดยมีพืช
เศรษฐกิจหลักคือข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี
ที่สุดในประเทศ เนื่องจากอยู่ในต้าแหน่งทาง 
ภูมิศาสตร์ที่ส้าคัญ ประกอบกบัในระยะ 4 ปี ที่
ผ่านมา พื้นที่มีศักยภาพในการผลิต  พืชเศรษฐกิจ
ชนิดอื่นๆ เช่น อ้อย มัน ส้าปะหลัง ยางพารา   
มีจ้านวนปศุสัตว์ โดยเฉพาะโค กระบือมากเป็น
อันดับต้นของประเทศ มีโรงสีข้าว โรงงาน     
เอทานอล โรงงานแปรรูปยางพารา เพิ่มมากขึ้น 
ดังนั้น จึงเห็นว่ากลุ่มจังหวัดมีวัตถุดิบเพียง
พอที่จะน้าเข้าสู่ระบบการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลผลิตทางการเกษตรโดยการแปรรูปสินค้าได้ 
จึงได้ปรับวิสัยทัศน์จากข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ 
เป็น อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตร
อินทรีย์เพิ่มมูลค่า ซ่ึงจะมีผลผลิต หลากหลาย
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ที่น้ าเข้ าสู่ กระบวนการแปรรูปเพื่ อสร้าง
มูลค่าเพิ่มได้ 
 ประเด็นด้ านการท่องเท่ี ยวนั้ น กลุ่ ม
จังหวัดให้ความส้าคัญกับการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สร้างใหม่และการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในพื้นที่เป็นจ้านวนมาก
ในระยะ 4 ปี ที่ ผ่ านมา ท้ าให้ มี จ้ านวน
นักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 
2556 ประมาณร้อยละ 3 ต่อปี และรายได้
เพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 3.5 ต่อปี ดังนั้น การ
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของกลุ่ม
จังหวัดต้องมุ่งเน้นไปสู่การยกระดับคุณภาพ
การท่องเที่ยวเพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิมและ 
ขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ ให้เข้ามา และ
ใช้ เวลาอยู่ ในพื้ นที่ มากขึ้ น โดยการสร้าง 
กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ๆ มีความ 
หลากหลาย การเชื่อมโยงเส้นทางการ ท่องเที่ยว
การจัดโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ประเพณีตลอดปี เป็นต้น 

เป้าประสงค์รวม 1. เพิ่มผลผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน 
และสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วย
การแปรรูปเพิ่มช่องทางการตลาด
ทั้งในและต่างประเทศ ข้าวหอม
มะลิคุณภาพ 

1.  พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และผลิ ตสิน ค้ า เกษตรตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อ
เพิ่มมูลค่า 

เพื่อให้มีความสอดคล้องกับศักยภาพและ 
วิสัยทัศน์ของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ตามที่ 
กล่าวถึงแล้ว 

 2. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีศักยภาพให้ได้มาตรฐานและ
เสริมสร้างการบริหารจัดการ 
การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และชุมชนในแหล่ง
ท่องเที่ยว 

2. พั ฒนาการท่ องเที่ ยวโดยยก  
ระดั บมู ลค่ าและคุณ ค่ าเพื่ อ    
เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 

เพื่อสะท้อนภาพการพัฒนากลุ่มจังหวัดใน 
ระยะ 4 ปีข้างหน้าที่มีการปรับเปลี่ยน 
แนวทางจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เน้น
ไปที่การพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวผ่าน 
การสร้างโปรแกรมการท่องเที่ ยว การ
พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ 
การสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆ ให้เข้ามา 
ในพื้นที่ 

 3. สร้ างเค รือข่ ายก ารค้ ากลุ่ ม
จังหวัดเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า
ชายแดนด้วยระบบโลจิสติกส์ 
(Logistics) ที่มีประสิทธิภาพ 

 ให้ ค ว าม ส้ า คั ญ กั บ ก า รพั ฒ น าก ลุ่ ม 
ผู้ประกอบการในพื้ นที่ โดยใช้ เทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันใน 
ยุค 4.0 ซ่ึงเป็นหัวใจส้าคัญมากกว่า การ
มุ่งเน้นพัฒนาด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
เนื่องจากสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศเพื่อน 
บ้านไม่ใช่สินค้าที่ผลิตในพื้นที่  ดังนั้นการ 
พัฒนาผู้ประกอบการจะเป็นช่องทางหนึ่งใน 
การสร้างโอกาสทางการค้า ให้ประกอบการใน
พื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ภาพรวมการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัว 
ยังคงมีความจ้าเป็นต้องพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านโลจิสติกส์และด่านศุลกากรใน
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พื้นที่ให้เพียงพอและสะดวกต่อการน้าเข้า
และส่งออกสินค้าเช่นเดิม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าว
หอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
ก าร เพิ่ ม มู ล ค่ าข้ า วห อ ม ม ะ ลิ     
พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมง 
ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป 
และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

เพื่อก้าหนดต้าแหน่งการพัฒนาในระยะ    
4 ปี ข้างหน้าที่ต้องการขยายฐานการผลิต
ผลผลิต ทางการเกษตรอื่นๆ ที่มีศักยภาพ
ของกลุ่มจังหวัดไปสู่ระบบเกษตรอินทรีย์
และเน้นการแปรรูปผลผลิตโดยใช้การวิจัยและ
พัฒนาเป็นฐาน น้าไปสู่การสร้างผู้ประกอบการ
รายใหม่ด้านอุตสาหกรรมเกษตร ซ่ึงนอกจาก 
ตอบสนองนโยบาย startup ของรั ฐบาล       
แล้วยังสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
ของกลุ่มจังหวัดได้อีกด้วย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้
ระดับมาตรฐานและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การขยายฐานการตลาดการท่องเที่ยว
เชิงคุณภาพ 

เพื่อก้าหนดต้าแหน่งการพัฒนาในระยะ 4 ปี 
ข้างหน้าที่ต้องการพัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว
ของกลุ่มจังหวัด โดยการสร้างโปรแกรมการ
ท่องเที่ยว การพัฒนากิจกรรม การท่องเที่ยว
รูปแบบใหม่การเชื่อมโยง เส้นทางการท่องเที่ยว
การสร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ชุมชน   
เพื่อขยายตลาดนักท่องเท่ียวกลุ่มใหม่ เช่น 
นักท่องเที่ยวกลุ่มสูงอายุ นักท่องเที่ยวกลุ่ม 
CBT กลุ่ม Mice เป็นต้น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาระบบการสนับสนุนการ
บริหารจัดการธุรกิจการค้าและ
เพิ่มมูลค่า การค้าชายแดนครบ
วงจรและได้มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพ
ผู้ประกอบการเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจ
การค้าการลงทุนสู่สากล 

เพื่อก้าหนดต้าแหน่งการพัฒนาในระยะ 4 ปี 
ที่ต้องการมุ่งเน้นการพัฒนา ผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ให้มีความรู้และศักยภาพในการท้า
การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน การพัฒนา
สินค้าในท้องถิ่น และการจับคู่ธุรกิจกับ
ผู้ประกอบการในประเทศเพื่อนบ้าน ซ่ึงจะ
ช่วยสร้างโอกาสการพัฒนา ของกลุ่มจังหวัด
ในระยะยาว 
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2.2 แผนพัฒนาระดับชาติ-ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านทรัพยากรน  า  

2.2.1  แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 20 ปี 

 การก้าหนดเป้าหมายของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี ให้สอดรับและ ครอบคลุมกับ 3 แผน
หลักของประเทศ แสดงดังรูปที่ 2.2.1-1 และมีความเชื่อมโยงกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
แสดงดังรูปที่ 2.2.1-2 

 1)  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ 
พัฒนาอย่างยั่งยืน ด้านการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ ประกอบด้วย พัฒนาการจัดการน้้าเชิงลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่ม
ความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ เพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากการใช้น้้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล และอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติ ทั่วประเทศ 

 2)  แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรน้้า อาทิ การบริหารเชิงพื้นที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
บริหารจัดการน้้า การจัดการระบบเส้นทางน้้า 

 3)  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) โดยแผนแม่บทการ 
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 6 การสร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มี
น้้าและสุขอนามัยส้าหรับทุกคนและมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน 

 โดยได้ก้าหนดยุทธศาสตร์การด้าเนินการใน 6 ด้าน ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค ซึ่งน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภคนี้เป็นความจ้าเป็นขั้นพื้นฐานใน
การด้ารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน จึงมีความส้าคัญที่จะต้องจัดหาให้ประชาชนมีน้้าเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคอย่างทั่วถึง  

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม ภาคการผลิต
ในการเกษตรและอุตสาหกรรมนั้นมีบทบาทที่ส้าคัญต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ การพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อ    
การผลิตในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมนั้นจึงมีความส้าคัญ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย มีเป้าประสงค์คือ เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยของ
ชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจส้าคัญ บรรเทาความเสียหายและสนับสนุนการปรับตัวในพื้นที่เกษตร ลดความเสียหาย
จากดินโคลนถล่ม น้้าท่วมฉับพลัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า มีเป้าประสงค์คือ เพื่อให้แหล่งน้้ามีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไป 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน พื้นที่ป่า   
ต้นน้้า เป็นพื้นที่ที่มีความส้าคัญต่อการเก็บรักษาความชุ่มชื้น การดูดซับน้้า การชะลอการไหลของน้้า อีกทั้งยังเป็น
แหล่งระบบนิเวศที่ส้าคัญของพื้นที่ต้นน้้า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ ด้วยปัญหาทรัพยากรน้้าที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเกิดจากการบริหารที่ไม่มี
เอกภาพ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ  
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รูปที่ 2.2.1-1  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติกับแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
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รูปที่ 2.2.1-2   ความเชื่อมโยงแผนแม่บทฯ น  ากับ SEA 

2.2.2  พระราชบัญญัติทรัพยากรน  า พ.ศ. 2561 

 จากการทบทวนพระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักที่เป็นกลไกในการแก้ไข
ปัญหาการบริหารจัดการน้้าของประเทศ (เสาหลักที่ 1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า เสาหลักที่ 2 มี
องค์กรกลางที่เป็นหลักเชื่อมระหว่างระดับนโยบาย ระดับชาติ จนถึงระดับท้องถิ่น และเสาหลักที่ 3 พ.ร.บ.ทรัพยากรน้้า 
พ.ศ. 2561) และเป็นกฎหมายที่บูรณาการเกี่ยวกับการจัดสรร การใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา 
การฟื้นฟู การอนุรักษ์ และสิทธิในทรัพยากรน้้าให้เกิดความเป็นเอกภาพ โดยก้าหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภาวะน้้าแล้งและภาวะน้้าท่วม การวางหลักเกณฑ์ในการประกันสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนในการเข้าถึง
ทรัพยากรน้้าสาธารณะ ตลอดจนจัดให้มีองค์กรบริหาร จัดการทรัพยากรน้้าทั้งในระดับชาติ ระดับลุ่มน้้า และระดับ
องค์กรผู้ใช้น้้า ซึ่งสะท้อนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้้า โดยโครงสร้างของ
พระราชบัญญัติฉบับนี้ประกอบด้วย 9 หมวด และบทเฉพาะกาล ประกอบด้วย 

 หมวดที่ 1   ทรัพยากรน้้า  

 หมวดที่ 2   สิทธิในน้้า  
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 หมวดที่ 3   องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  

 หมวดที่ 4   การจัดสรรน้้าและการใช้น้้า 

 หมวดที่ 5   ภาวะน้้าแล้งและภาวะน้้าท่วม 

 หมวดที่ 6   การอนุรักษ์และการพัฒนาทรัพยากรน้้าสาธารณะ 

 หมวดที่ 7   พนักงานเจ้าหน้าที่  

 หมวดที่ 8   ความผิดทางแพ่งในกรณีเกิดความเสียหายต่อทรัพยากรน้้าสาธารณะ  

 หมวดที่ 9   บทก้าหนดโทษ  

 บทเฉพาะกาล พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2561 จะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ดังนี้ 

 1)  การบริการทรัพยากรน้้าที่มีทิศทางสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์บ้านเมือง เศรษฐกิจ 
และสังคมที่มีความสมดุลและยั่งยืน 

 2)  ลดความซ้้าซ้อนด้านงบประมาณและแผนการด้าเนินงานที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรน้้า 

 3)  ระบบทางน้้ามีความชัดเจน ในการบริหารจัดการให้เป็นไปตามลักษณะของน้้า เพื่อช่วยแก้ปัญหาน้้าท่วม
ในฤดูฝน และการใช้ประโยชน์ที่ดินในระบบผังน้้าที่ไม่กระทบกับทรัพยากรน้้าสาธารณะ 

 4)  การบูรณาการและการประสานข้อมูลหน่วยงานรัฐคล่องตัวขึ้น ทั้งภาวะปกติและภาวะวิกฤติ  

 5)  ทุกคนมีสิทธิใช้หรือเก็บกักน้้าได้เท่าที่จ้าเป็นแก่ประโยชน์ในกิจกรรมหรือในที่ดินของตนเอง 

 6)  ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐในการบริหารทรัพยากรน้้ามากขึ้น ท้าให้เกิดองค์กรผู้ใช้น้้าเพื่อ
ประโยชน์ร่วมกันในการใช้ การพัฒนา การบริหารจัดการ การบ้ารุงรักษา การฟื้นฟู และการอนุรักษ์ ทรัพยากรน้้า 

 7)  บรรเทาหรือลดผลกระทบจากน้้าแล้ง น้้าท่วมโดยมีศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจที่สามารถสั่งการ 
แก้ปัญหาได้ทันที 

2.2.3  นโยบายสาธารณะที่เกี่ยวข้อง 
 นโยบายสาธารณะ (Public Policy) คือ แนวทางการปฏิบัติ รวมถึงกิจกรรมที่ทางรัฐบาลเลือกที่จะ
กระท้าหรือไม่กระท้า โดยมุ่งเน้นเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวมและต่อสังคมเป็นหลัก ซึ่งเป็นผลผลิตที่มาจากระบบ
การเมือง โดยนโยบายสาธารณะจะส่งผลต่อการด้าเนินชีวิตของประชาชน เช่น ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
เป็นต้น 

 นโยบายสาธารณะมีความส้าคัญต่อสังคมและประเทศชาติเป็นอย่างมาก เพราะส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่
ของประชาชนทั้งประเทศ โดยรัฐบาลต้องออกนโยบายและน้าไปปฏิบตัิเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา หรือท้าให้ประชาชนที่ชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ส่วนประชาชนเมื่อเห็นว่านโยบายของรัฐบาลมี
ประโยชน์และตอบสนองต่อความต้องการในการด้าเนินชีวิต ก็จะให้การสนับสนุนรัฐบาลมากข้ึน หรืออาจะกล่าวได้ว่า 
นโยบายสาธารณะเป็นสิ่งที่เอ้ืออ้านวยผลประโยชน์และแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ต่อทั้งประชาชนและรัฐบาล โดย
นโยบายสาธารณะแบ่งออกเป็นหลายประเภทด้วยกัน ซึ่งแต่ละประเภทนั้นก็จะแตกต่างกันออกไป ตามความเหมาะสม 
ส่วนการน้าไปใช้บริหารประเทศนั้นก็ข้ึนอยู่กับรัฐบาลแต่ละชุดว่าจะก้าหนดและปฏิบัติตามนโยบายสาธารณะแบบไหน 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

 ดังนั้น นโยบายสาธารณะจึงเป็นแนวทางปฏิบัติของรัฐบาลที่มุ่งเน้นสร้างผลประโยชน์ให้กับประชาชน    
เป็นหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และพัฒนาชีวิตประชาชนให้ดียิ่งขึ้น 

 ข้อมูลต่อไปนี้เก่ียวข้องกับนโยบายสาธารณะ  

http://www.เกร็ดความรู้.net/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-10-%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/
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 1)  การรวบรวมแผนงานพัฒนา นวัตกรรม องค์ความรู้ ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

  (1)  แผนงานนโยบายสาธารณะ 

   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ชวนปลูก “ไม้มีค่า” เพื่อการลงทุน ใช้เป็นสินทรัพย์-      
เงินออม ยามเกษียณ 

  (2)  แผนงานของหน่วยงานตา่งๆ 

- กรมเจ้าท่าให้เช่าที่เพื่อท้าประมงในล้าน้้ามลู 

- ผันน้า้ชีตอนบนมาเติมลา้น้า้เชียงไกร 

- แผนบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้งล้าน้้ามูล (ล้าตะคอง ลา้สะแทด) 

- ผันน้า้ปา่สักมาเติมล้าตะคอง 

- ผันน้า้ในพืน้ที่ลา้น้า้มูล (ล้านางรอง - ล้าตะโคง) 

 - ผันน้า้ชีมาช่วยพื้นทีฝ่ั่งซา้ย (ลา้เซบก ล้าเซบาย) 

  (3)  นวัตกรรม องค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบา้น 

- การใช้โซล่าร์เซลล์ ช่วยลดค่าใชจ้่ายในการสบูน้า้ (โขงเจียม) 

- ธนาคารน้้าใต้ดนิ (Managed Aquifer Recharge ; MAR) 

- การขุดคูคลองดักน้้า (ตามระดับเส้นชั้นความสงู) 

- โคก หนอง นา โมเดล 

- หลุมขนมครก 

- การท้าปศุสตัว์บนที่ดอน 

- การจัดการน้้าชุมชน 

 2)  ตัวอย่างแผนงานนโยบายสาธารณะ 

   การปลูกป่าในพื นที่เอกชน 

   องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ชวนปลูก “ไม้มีค่า” เพื่อการลงทุน ใช้เป็นทรัพย์-เงินออม ยามเกษียณ 

 การปลูกป่าในพื้นที่เอกชน เป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกป่าตามโครงการส่งเสริมการปลูก
ต้นไม้เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีวัตถุประสงค์ คือ 

(1) เพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกไม้เศรษฐกิจ ส้าหรับการใช้สอยให้เพียงพอภายในประเทศ และสร้างรายได้
ให้แก่เกษตรกร 

(2) เพื่อสร้างอาชีพด้านป่าไม้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 

(3) เพื่อเพิ่มจ้านวนต้นไม้ที่จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ช่วยสร้างสมดุลธรรมชาติ 

   มีหลักเกณฑ์ในการสนับสนุนจากภาครัฐ ได้แก่ 

(1) สนับสนุนกล้าไม้คุณภาพตามความต้องการชนิดต่างๆ จ้านวน ไร่ละ 200 ต้น 

(2) สนับสนุนเงินทุนแก่เกษตรกร ไร่ละ 3,000 บาท โดยแบ่งจ่าย 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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    -  ปีที่ 1 จ่ายไร่ละ 1,500 บาท โดยปลูก 200 ต้น ต่อไร่ เมื่อส้านักจัดการทรัพยากรป่าไม้
ตรวจสอบผลการปลูกต้นไม้ตามโครงการถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ต้องมีจ้านวนต้นไม้ที่ปลูกเฉลี่ย ร้อยละ 90 ขึ้นไป ของ
พื้นที่ที่ร่วมโครงการ 

    -  ปีที่ 2 จ่ายไร่ละ 800 บาท เมื่อตรวจสอบผลการปลูกซ่อมบ้ารุงรักษาต้นไม้ และมีจ้านวน
ต้นไม้ที่ปลูกเฉลี่ย ร้อยละ 80 ของพื้นที่ที่ร่วมโครงการ 

    -  ปีที่ 3 จ่ายไร่ละ 700 บาท เมื่อตรวจสอบผลการปลูกซ่อมบ้ารุงรักษาต้นไม้ และมีจ้านวน
ต้นไม้ที่ปลูกเฉลี่ย ร้อยละ 70 ของพื้นที่ที่ร่วมโครงการ 

    ซึ่งกรมป่าไม้ปรับปรุงกฎหมายให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นการตัด หรือขาย
ต้นไม้ทุกชนิด รวมทั้งต้นไม้หวงห้าม 158 ชนิด และไม้หายาก 13 ชนิด รวมเป็น 171 ชนิด ที่อยู่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ได้ 
โดยไม่ผิดกฎหมาย 

   วิธีการปลูก การดูแลรักษา 

   เร่ิมจากไถเตรียมดิน จากนั้นเกลี่ยหน้าดินให้เรียบ แล้วปลูกเหมือนกับการปลูกป่าทั่วไป ขุดหลุม
เท่าขนาดถุงกล้าไม้ ไม่ได้ขุดหลุมใหญ่เหมือนกับการปลูกไม้ผลแต่อย่างใด โดยใช้ระยะปลูก 2x2 เมตร ปลูกในฤดูฝน 
ถ้าฝนตกก็ไม่ต้องให้น้้า หลังปลูก 1 เดือน ให้ใส่ปุ๋ยสูตร 15-15-15 อัตรา ต้นละ 1 ช้อนแกง และใส่อีกครั้งปลายฤดูฝน
ในช่วงสิงหาคมถึงกันยายน 

   เมื่อเข้าสู่ฤดูแล้งหากมีการปลูกพืชแซมในช่องว่างระหว่างแถว จะท้าให้มีรายได้เพิ่ม เป็นการให้
น้้าแก่ไม้พะยูงไปในตัวด้วย เพื่อท้าให้เรามีรายได้หมุนเวียนตลอดปี 

   การปลูกพืชอ่ืนๆ แซมช่องว่างระหว่างพะยูง เช่น หญ้าอาหารสัตว์ ถั่วลิสง ข้าวโพดข้าวเหนียว ฯลฯ 
ของคุณทรงเดช บุญอุ้ม เจ้าของสวนพะยูง ร่วม 20,000 ต้น จังหวัดหนองบัวล้าภู ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  

 3) ตัวอย่างแผนงานพัฒนา นวัตกรรม องค์ความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน 

  การใช้โซล่าร์เซลล์ ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการสูบน  า (โขงเจียม) 

  แนวคิดที่น้าพลังงานจากแสงอาทิตย์มาแปรรูปเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยการน้ามาใช้ในการสูบน้้าเพื่อใช้
ในระบบประปาหมู่บ้าน ด้วยการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์เข้ากับระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อสูบน้้าเข้าถึงเก็บช่วง
กลางวัน และสามารถแจกจ่ายให้ทุกครอบครัวได้ใช้เช่นเดียวกับการใช้พลังงานไฟฟ้า ทั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนในพื้นที่
ที่ประสบภัยแล้งมีน้้าในการอุปโภคบริโภคไปตลอดหน้าแล้ง 

  ซึ่งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์กับเครื่องสูบน้้าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้พื้นที่ต่างๆ ใน
ประเทศใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อประหยัดใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการสิ้นเปลืองให้แก่ประชาชน ลดค่าใช้จ่ายภาค
ครัวเรือนให้แก่ประชาชนในพื้นที่ เพิ่มรายได้ให้ประชาชนโดยการท้าเกษตรแบบครัวเรือน ทั้งยังท้าให้เกิดการบูรณา
การหน่วยงานภาครัฐในการช่วยเหลือประชาชนอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมของเศรษฐกิจไทยต่อไป 

  ธนาคารน  าใต้ดิน (Managed Aquifer Recharge ; MAR) 

  ธนาคารน้้าใต้ดินเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะช่วยให้สามารถกักเก็บน้้าจากน้้าฝนหรือจากแหล่งน้้า เพื่อไว้
ใช้ในหน้าแล้ง ซึ่งจะมีประโยชน์เมื่อเวลาเกิดฝนตกน้้าจะไหลลงไปใต้ดิน  ท้าให้น้้าไม่ล้น หรือท่วมพื้นที่ และน้้าจะ
ระเหยน้อยกว่าน้้าที่เก็บกักในสระ ซึ่งใช้น้้าในหลักการของระบบบาดาล ด้วยการเติมน้้าใส่ลงในใต้ดิน เพื่อกักเก็บไว้
เหมือนเป็นการฝากน้้าไว้แล้วค่อยถอน (สูบ) เอามาใช้ในช่วงที่ฝนไม่ตก เป็นลักษณะขุดบ่อบาดาลน้้าตื้นและสามารถ
สูบน้้าขึ้นมาใช้ รวมถึงดินในบริเวณที่มีธนาคารน้้าใต้ดินจะมีความชุ่มชื้นทั้งปีเพราะมีแหล่งน้้าใต้ดิน ทั้งนี้ ธนาคารน้้าใต้
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ดินจะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ธนาคารน้้าใต้ดินระบบปิด และธนาคารน้้าใต้ดินระบบเปิด ถ้าหากท้าธนาคารน้้าใต้ดิน
ทั้ง 2 ประเภท ควบคู่ไปด้วยกันจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

  ประโยชน์ของธนาคารน้้าใต้ดิน 

1) ช่วยแก้ปัญหาน้้าท่วมได้ เพราะช่วยให้น้้าซึมลงใต้ดินได้ดีขึ้น 

2) ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้ง เพราะสามารถสูบน้้าจากธนาคารน้้าใต้ดินใช้ได้ตลอดเวลา 

3) ช่วยแก้ปัญหาน้้าเค็ม เพราะมวลน้้าเค็มจะมีน้้าหนักมากกว่าน้้าจืด ฉะนั้นน้้าเค็มจะอยู่ด้านล่าง 

4) ช่วยแก้ปัญหาน้้าสกปรก เพราะระบบน้้าแบบปิดจะช่วยกรองน้้าให้สะอาดขึ้น  

  การขุดคูคลองดักน  า (ตามระดบัเส้นชั นความสูง) 

  เป็นนวัตกรรมระบบบริหารจัดการน้้าท่วม น้้าแล้ง โดยใช้แนวทางในการส้ารวจพื้นที่ระดับลาดชัน 
และเส้นทางน้้าหลาก และท้าการขุดคลองดักน้้าหลากกักเก็บน้้าหลากและน้้าฝน เป็นน้้าต้นทุนเชื่อมโยงแหล่งน้้า น้า
น้้าเก็บส้ารองไว้ในสระน้้าแก้มลิงและสระน้้าประจ้าไร่นา 

  โคก หนอง นา โมเดล 

  เป็นโมเดลต้นแบบที่สถาบันเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติน้อมน้าพระราชด้ารัส ใน
พระบามสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ด้านการท้าเกษตร
ทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้บริหารจัดการน้้าและพื้นที่การเกษตร ผสมผสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านได้
อย่างสอดคล้องกันโดยแบ่งพื้นที่ เป็นสัดส่วน 30 : 30 : 30 : 10 ดังนี้ 

 30% ส้าหรับแหล่งน้้า โดยการขุดบ่อท้าหนองและคลองไส้ไก่ 

 30% ส้าหรับท้านา ปลูกข้าว 

 30% ส้าหรับท้าโคกหรือป่า ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง คือ ปลูกไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และไม้
เศรษฐกิจ เพื่อให้ได้ประโยชน์ คือ 

 -  มีกิน คือ มีผัก มีอาหารไว้กิน 

 -  มีอยู่ คือ สามารถตัดไม้ไปสร้างบ้าน ท้าที่อยู่ได้ 

 -  มีใช้ คือ มีไว้ใช้สอยในครัวเรือน ใช้เป็นยาและสมุนไพร 

 -  มีความสมบูรณ์ และความร่มเย็น 

 10% ส้าหรับที่อยู่อาศัย และเลี้ยงสัตว์ 

  การกักเก็บน  าด้วยโคก หนอง นา โมเดล 

  (1) เก็บน้้าไว้บนโคก : ท้าได้โดยการปลูกป่าและเก็บในระบบรากของต้นไม้ที่ปลูกไว้ 5 ระดับ ได้แก่ 
ไม้ระดับสูง ไม้ชั้นกลาง ไม้ชั้นเตี้ย ไม้เรี่ยดิน และไม้หัวใต้ดิน ไม้แต่ละระดับควรจะมีอย่างน้อยไม่น้อยกว่า 21 ชนิด 
เพื่อสร้างความหลากหลายของระบบราก เมื่อฝนตกลงมาระบบรากจะช่วยอุ้มน้้าไว้ในดิน 

  (2) เก็บน้้าไว้ในหนอง : การขุดหนองจะต้องขุดให้คดโค้ง และมีระดับตื้นลึกแตกต่างกันไปในแต่ละ
จุด ก่อนขุดต้องมีการค้านวณปริมาตรน้้าที่สามารถเก็บได้ในหนองเพื่อให้พอใช้งาน 

  (3) เก็บไว้ในนา : ยกคันนาให้สูงและกว้าง สามารถเก็บน้้าไว้ใช้ในช่วงฝนทิ้งช่วง นอกจากนี้เรายัง
สามารถปลูกพืชผักไว้บนคันนาได้อีกด้วย   
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  หลุมขนมครก 

  พื้นที่ที่เป็นหนองเป็นสระส่วนหนึ่ง เป็นหลุมจากท้องนาส่วนหนึ่ง หลุมที่เกิดจากคลองไส้ไก่ที่อยู่ใน
ครัวเรือนส่วนหนึ่ง เปรียบเสมือนว่าในพื้นที่หนึ่ง ถ้าน้้าไหลบ่าอย่างรวดเร็ว เช่น ในพื้นที่ราบติดภูเขา หากไม่มีหลุมบ่อ 
ไม่มีหนองน้้าเลย ความแรงของน้้าจะท้าลายทุกสิ่งไปยังพื้นที่ต่้าสุด ซึ่งจะได้รับความเดือดร้อนหนัก แต่ถ้าพื้นที่บริเวณ
นั้นสามารถสร้างหลุมขนมครกไว้รองรับน้้า ความรุนแรงของน้้าที่สร้างปัญหาจะน้อยลง แล้วในหน้าแล้งน้้าในหลุมขนม
ครกก็ใช้ประโยชน์ได้ หลุมขนมครกเมื่อน้ามาปฏิบัติจะแตกต่างตามพื้นที่ลุ่ม และพื้นที่สูง แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ ใน
พื้นที่ลุ่มใช้รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” ในพื้นที่สูงใช้การ “เปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุก” 

การเปลี่ยนเขาหัวโล้นเป็นเขาหัวจุก คือ การประยุกต์ใช้ “โคก หนอง นา โมเดล” ให้เข้ากับพื้นที่
ภูเขา ซึ่งภูเขาเปรียบเสมือนโคกตามธรรมชาติ จึงไม่จ้าเป็นต้องสร้างโคกอีก เพราะไม่มีปัญหาน้้าท่วมผลผลิต
การเกษตร อย่างไรก็ดี พื้นที่ภูเขานั้น มักจะประสบปัญหาน้้าหลาก ดินพังทลาย และน้้าไม่พอเพียงในหน้าแล้ง การ
แก้ปัญหาด้วยการเปลี่ยนจากการท้าหนองน้้าเป็นการกั้น ฝาย ในพื้นที่ร่องเขา เพื่อเก็บน้้าจากต้นน้้าแทน การท้านา
ขั้นบันได โดยยกหัวคันนาสูงและกว้าง เพื่อเก็บน้้าฝนที่ตกลงมาบนภูเขาให้ได้มากที่สุด รวมถึงสร้างบ่อเก็บน้้า ในพื้นที่
ไว้ด้านบนเพื่อปล่อยน้้าผ่าน คลองไส้ไก่ กระจายให้ทั่วพื้นที่ และปลูกแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ปัญหาอีก
ด้านของการท้าเกษตรบนภูเขา คือ การบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อการท้าเกษตรเชิงเดี่ยว โมเดลนี้จึงเสนอให้เพิ่มพื้นที่ป่าด้วย
การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อพอกิน พออยู่ พอใช้ และคืนความร่มเย็นให้ระบบนิเวศ 

การท าปศุสัตว์บนที่ดอน 

โดยใช้แนวทางโครงการหลวงกับงานพัฒนาด้านปศุสัตว์บนพื้นที่สูงพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของ
เกษตรกรให้ได้รับประโยชน์ทั้งด้านการเลี้ยง เพื่อเป็นแหล่งอาหารโปรตีน และจ้าหน่ายเป็นรายได้เสริม ช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเกษตรกรบนพื้นที่สูงต่อไป โดยแนวทางการประยุกต์ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

2.3 แผนพัฒนาระดับภาค  

 1) ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและกรอบการพัฒนาด้านน  า 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้้า ดินคุณภาพต่้า ประสบอุทกภัยและ       
ภัยแล้งซ้้าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” จ้าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการน้าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน    
โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่ เชื่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ ร วมทั้งการใช้
ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขงที่ก้าลังมีการเจริญเติบโต
อย่างรวดเร็ว มาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความ
เหลื่อมล้้ากับพื้นที่ส่วนอ่ืนๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 

   จากแผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) แนวคิดและทิศทางการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ 
พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
พื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้้าเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง สัดส่วนคนจนลดลง 
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อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่้ากว่าประเทศ มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น และรายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ในการนี้การน้าไปสู่เป้าหมายและตัวชี้วัดจะสามารถน้ายุทธศาสตร์การพัฒนามาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา 

 2) แผนพัฒนาระดับภาค แผนกลุ่มจังหวัดและจังหวัด  ในการก้าหนดแผนกลุ่มจังหวัดให้มีความ
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561-2564  
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ แผนกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับลุ่มน้้ามูล 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

แผนกลุ่มจังหวัด 
1)   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
ยุทธศาสตร์ 
 

- เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
- เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง  
- เป็นประตูสู่อีสาน และเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน   

วิสัยทัศน์ (Vision)  “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน” 

พันธกิจ (Mission) 

 

- ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส้าปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
- ส่งเสริมการเลีย้งโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
- ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
- ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
- ส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
- ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 

เป้าประสงค์รวม 
(Objective) 

 

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
- รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
- รายได้จากการจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น 
- มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 
(Strategics Issues) 

- การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และผลิตภัณฑ์ไหม 
- การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ (Strategy) 

 

(1)  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
 - พัฒนาและบริหารจัดการน้้าเพื่อการเกษตร 
 - ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
 - ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
 - ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
 - ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
 - ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 - สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ้าหน่าย 
  - ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร  

 (2)  การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวก 
 - พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 
 - พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเท่ียว 
 - พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
 - สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
 - พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 - เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
 - พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 - ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 2 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับชาตแิละระดับภูมิภาคกับการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน  ามูล 
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แผนกลุ่มจังหวัด 
1)   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

(3)   การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
 - ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
      - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 

  โดยจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดแสดงในรูปที่ 2.3-1 

 
รูปที่ 2.3-1  จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดตามแผน 

                 พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
 

แผนกลุ่มจังหวัด 
2)   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจริญ) 

วิสัยทัศน์ 
(Vision) 

“อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าชายแดนใต้
มาตรฐานสากล” 

พันธกิจ 
(Mission) 

 

- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมแปรรูป และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
- พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและส่งเสริม

การตลาด เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
- สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล 
เป้าประสงค์รวม 
(Obgective) 

- พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
- พัฒนาการท่องเท่ียวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน 

ตัวชี วดั/ค่าเป้าหมาย - เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 10 
- มีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นทุกปี เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 23 
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ 3.5 ต่อปี  

  โดยจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดแสดงในรูปที่ 2.3-2 
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รูปที่ 2.3-2  จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดตามแผน 

                 พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2565 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 
2.4 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการศึกษา SEA 
 จากการทบทวนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 - 2580) ในข้อ 5 ประเด็นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการพัฒนาความมั่นคงน้้า พลังงานและเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เชื่อมโยงไปสู่
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในหัวข้อแผนงานที่ 19 (จากทั้ง 23 ข้อ) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
มีประเด็นดังนี้ 

 ข้อ 19.1 พัฒนาการจัดการเชิงจัดการลุ่มน้้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้้าของประเทศ 
 ข้อ 19.2 เพิ่มผลิตภาพของน้้าทั้งระบบในการใช้น้้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้
น้้าอย่างทัดเทียมกับระดับสากล 
 ข้อ 19.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้้าล้าคลองและแหล่งน้้าธรรมชาติทั่วประเทศ 
 จากทั้ง 3 ข้อเชื่อมโยงไปสู่แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (2561 – 2580) ระดับประเทศ
ประกาศใช้เมื่อ 25 สิงหาคม 2562 ประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงน้้าภาคการผลิต 
 ยุทธสาสตร์ที่ 3 การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้้า 
 ยุทธสาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้้า 
 ยุทธสาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 2 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การเชื่อมโยงแผนพัฒนาระดับชาตแิละระดับภูมิภาคกับการประเมินสิ่งแวดลอ้มระดับยทุธศาสตร์ลุ่มน  ามูล 
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 การศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทศาสตร์ลุ่มน้้ามูล เป็นการศึกษาเพื่อก้าหนดทิศทางการพัฒนา
สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติและมีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี โดยทบทวน
แผนพัฒนาในระดับต่างๆ ทั้งกลุ่มจังหวัดและจังหวัดในประเด็นวิสัยทัศน์ จุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ ปัญหา สาเหตุ 
เป้าหมาย พิจารณาแผนงานทั้งหมดที่เป็นไปได้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมน้าไปสู่
แผนงานที่เหมาะสมกับลุ่มน้้ามูล  โดยแสดงการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการศึกษา 
SEA ดังรูปที่ 2.4-1 

 1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23 ข้อ)

 3. แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี 
(2561-2580) ระดับประเทศ (ประกาศใช้ 28 ส.ค. 2562)

1. SEA ทางเลือกการพัฒนาให้เหมาะสม
ทั งด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม
1. SEA ทางเลือกการพัฒนาให้เหมาะสม
ทั งด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม

2. แผนงานท่ีเหมาะสมในแผนแม่บท2. แผนงานท่ีเหมาะสมในแผนแม่บท

3. แผนปฎิบัตืการ (รายช่ือโครงการ)3. แผนปฎิบัตืการ (รายช่ือโครงการ)

4. แผนพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการเพ่ือ
ความสมดุลและย่ังยืน (การก้าหนดขนาด
การพัฒนาท่ีเหมาะสมทั งด้านวิศวกรรม  
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม

4. แผนพัฒนาลุ่มน ้าแบบบูรณาการเพ่ือ
ความสมดุลและย่ังยืน (การก้าหนดขนาด
การพัฒนาท่ีเหมาะสมทั งด้านวิศวกรรม  
เศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม

แผนงานทั งหมดที่เป็นไปได้
ครอบคลุมทุกมิติ

แผนงานทั งหมดที่เป็นไปได้
ครอบคลุมทุกมิติ

แผนงานท่ีเหมาะสมของลุ่มน ้าแผนงานท่ีเหมาะสมของลุ่มน ้า

รายช่ือโครงการของหน่วยงานท่ียังไม่
บูรณาการ

รายช่ือโครงการของหน่วยงานท่ียังไม่
บูรณาการ

รายช่ือโครงการพร้อมก้าหนดความ
เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน ้าอย่าง

เป็นระบบลุ่มน ้า

รายช่ือโครงการพร้อมก้าหนดความ
เหมาะสมในการพัฒนาแหล่งน ้าอย่าง

เป็นระบบลุ่มน ้า

แผนที ่19 แผนแม่บทการบริหารจัดการน  า

19.1 พัฒนาการจัดการเชงิลุ่มน  าทั งระบบเพ่ือ
เพ่ิมความมั่นคงดา้นน  าของประเทศ

19.2 เพ่ิมผลิตภาพของน  าทั งระบบ ในการใช้น  าอยา่ง
ประหยดั รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น  า
ให้ทัดเทียมกับระดับสากล

19.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น  าล าคลองและแหล่งน  า
ธรรมชาติทั่วประเทศ

1. การจัดการน  าอุปโภคบริโภค1. การจัดการน  าอุปโภคบริโภค

2. การสร้างความมั่นคงน  าภาคการผลิต2. การสร้างความมั่นคงน  าภาคการผลิต

3. การจัดการน  าท่วมและอุทกภยั3. การจัดการน  าท่วมและอุทกภยั

4. การจัดการคุณภาพน  า4. การจัดการคุณภาพน  า

5. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพปา่ตน้น  า5. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพปา่ตน้น  า

6. การบริหารจัดการ6. การบริหารจัดการ

SEA
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 4. แผนแม่บทบริหารจัดการน ้าแบบ
บูรณาการระดับลุ่มน ้า (ลุ่มน ้ามูล)

 
รูปที่ 2.4-1 แสดงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการศึกษา SEA 

 

 

 
 
 
 



  บทที่ 3       
กำรวิเครำะห์ด้ำนทรัพยำกรน  ำ 
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บทที่ 3 
การวิเคราะห์ด้านทรัพยากรน  า 

 

3.1 การศกึษาข้อมลูพื นฐาน ในพื นที่ลุ่มน  ามูล  

3.1.1 ที่ตั ง สภาพภูมิประเทศและเขตการปกครอง 

 1) ที่ตั ง และสภาพภูมิประเทศ  

  ลุ่มน้้ำมูลตั้งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่ำงเส้นรุ้งที่ 14° 7' เหนือ ถึงเส้นรุ้งที่ 16º 20  เหนือ 
และระหว่ำงเส้นแวงที่ 101° 17' ตะวันออก ถึงเส้นแวงที่ 105° 40' ตะวันออก ประกอบด้วย 31 ลุ่มน้้ำสำขำ มีแม่น้้ำที่
ส้ำคัญ คือ แม่น้้ำมูล เป็นแม่น้้ำสำยหลัก และมีล้ำน้้ำสำขำต่ำงๆ อีกหลำยสำย เช่น ล้ำตะคอง ล้ำพระเพลิง ล้ำปลำยมำศ 
ล้ำชี ห้วยทับทัน ล้ำเสียวใหญ่ ล้ำโดมใหญ่ ล้ำโดมน้อย เป็นต้น พื้นที่ส่วนใหญ่ครอบคลุมจังหวัดในภำคอีสำนตอนล่ำง
และบำงส่วนของภำคอีสำนตอนกลำง มีอำณำเขตติดต่อ ได้แก่  

  ทิศเหนือ    ติดต่อกับลุ่มน้้ำชีและลุ่มน้้ำโขงอีสำน  

  ทิศใต้     ติดต่อกับลุ่มน้้ำปรำจีนบุรี ลุ่มน้้ำโตนเลสำปและประเทศกัมพูชำประชำธิปไตย  

  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับลุ่มน้้ำโขงและประเทศสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว  

  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับลุ่มน้้ำป่ำสักและลุ่มน้้ำบำงปะกง 

  ดังแสดงสภำพภูมิประเทศของลุ่มน้้ำมูลดังรูปที่ 3.1.1-1 

 2) เขตการปกครอง 

  พื้นที่ลุ่มน้้ำโดยส้ำนักงำนทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติได้ด้ำเนินกำรศึกษำทบทวนขอบเขตลุ่มน้้ำของประเทศใหม่ 
(2561) ให้มีควำมถูกต้องตรงตำมข้อมูลสภำพภูมิประเทศ และมีควำมละเอียดมำกยิ่งขึ้น (ใช้แผนที่มำตรส่วน 1 : 4,000 ใน
กำรปรับแก้) โดยขอบเขตลุ่มน้้ำมูลมีพื้นที่เท่ำกับ 70,943.01 ตำรำงกิโลเมตร (44,339,383 ไร่) เมื่อน้ำมำซ้อนทับกับ
ขอบเขตกำรปกครองของกรมกำรปกครองพบว่ำ ขอบเขตกำรปกครองที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลตำมสภำพภูมิประเทศ   
มีด้วยกัน 1,282 ต้ำบล 151 อ้ำเภอ ในพื้นที่ 10 จังหวัด ดังแสดงในรูปที่ 3.1.1-2 และเขตกำรปกครองในภำพของกลุ่ม      
ลุ่มน้้ำบน กลำงและล่ำงแสดงในภำคผนวก ก โดยสรุปขอบเขตกำรปกครองในพื้นที่ ได้ดังนี้  

ล ำดบั รหัส; ชือ่จังหวัด จ ำนวนอ ำเภอ จ ำนวนต ำบล
พ้ืนที่ทั้งจังหวัด

(ตร.กม.)
ในพ้ืนที่ลุ่มน้ ำมลู 

(ตร.กม.)
ร้อยละ

1 30; จ.นครรำชสีมำ 31       274     20,788.56 19,115.73                 91.95 
2 31; จ.บุรีรัมย์ 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.อุบลรำชธำนี 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 ำนำจเจริญ 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.มหำสำรคำม 7       68     5,608.27 2,650.77                   47.27 
10 45; จ.ร้อยเอ็ด 10       73     7,872.15 3,111.98                   39.53 

151      1,282    95,874.72 70,943.01                     74.00 รวมพ้ืนที่ทั้งหมด  
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  รูปที่ 3.1.1-1  แสดงสภาพภูมิประเทศในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

 

 
 

รูปที่ 3.1.1-2  แสดงพื นที่เขตการปกครองในพื นที่ลุ่มน  ามูล  
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3.1.2 ระบบลุ่มน  าล าน  าและสภาพพื นที่ต้นน  า กลางน  าและปลายน  าของลุ่มน  ามูล 

 แม่น้้ำมูลมีต้นก้ำเนิดจำกเทือกเขำทำงตอนใต้ของจังหวัดนครรำชสีมำและมีล้ำตะคองไหลผ่ำนเขื่อนล้ำตะคอง   
มำบรรจบกับแม่น้้ำมูลที่อ้ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ นอกจำกล้ำตะคองแล้วยังมีล้ำพระเพลิงที่ไหลผ่ำนเขื่อน       
ล้ำพระเพลิง เขื่อนมูลบน และเขื่อนล้ำแซะ ด้ำนต้นน้้ำไหลบรรจบแม่น้้ำมูลที่อ้ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 
จำกนั้นแม่น้้ำมูลจะไหลไปทำงตะวันตกของจังหวัดนครรำชสีมำที่เป็นที่ตั้งของโครงกำรชลประทำนทุ่งสัมฤทธิ์ที่มีกำร
ก่อสร้ำงฝำยกั้นแม่น้้ำมูล 2 แห่ง คือ ฝำยสัมฤทธิ์ และฝำยพิมำย น้้ำที่ไหลผ่ำนฝำยจะไหลไปจังหวัดบุรีรัมย์ที่มีล้ำปลำยมำศ
ไหลบรรจบกับแม่น้้ำมูลที่อ้ำเภอชุมพวง จังหวัดนครรำชสีมำ ซึ่งเป็นบริเวณใกล้กับบริเวณที่สร้ำงฝำยชุมพวงกั้นแม่น้้ำมูล 
(ฝำยชุมพวงนี้ เป็นฝำยด้ำนต้นน้้ำมูลฝำยแรกของโครงกำรโขง-ชี-มูล) แม่น้้ำมูลจะไหลต่อไปทำงตะวันออกเข้ำจังหวัด
บุรีรัมย์ โดยมีฝำยบ้ำนเขว้ำ (ฝำยในโครงกำรโขง-ชี-มูล) ตั้งอยู่ที่ อ้ำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

 จำกนั้นแม่น้้ำมูลไหลเข้ำจังหวัดสุรินทร์ โดยมีล้ำชีไหลบรรจบแม่น้้ำมูลที่อ้ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ และมี
กำรก่อสร้ำงฝำยตุงลุง (ฝำยในโครงกำรโขง-ชี-มูล) ถัดจำกบริเวณนี้ คือ บริเวณอ้ำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ แม่น้้ำมูล
จะไหลต่อเข้ำจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีห้วยทับทันไหลบรรจบแม่น้้ำมูลที่อ้ำเภอรำษีไศล จังหวัดศรีสะเกษที่มี ฝำยรำษีไศล 
(ฝำยในโครงกำรโขง-ชี-มูล) กั้นแม่น้้ำมูลอยู่ ส่วนด้ำนใต้ของจังหวัดศรีสะเกษ มีห้วยขะยุงไหลบรรจบแม่น้้ำมูลและมีฝำย   
หัวนำ (ฝำยในโครงกำรโขง-ชี-มูล) ที่บริเวณอ้ำเภอกันทรำรมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ต่อจำกจุดนี้จะเป็นจุดบรรจบกันของ
แม่น้้ำชีกับแม่น้้ำมูล จำกนั้นมีล้ำเซบำยไหลบรรจบแม่น้้ำมูลที่อ้ำเภอเมืองอุบลรำชธำนี และล้ำเซ (ล้ำเซบก) ไหลบรรจบ
แม่น้้ำมูลที่อ้ำเภอพิบูลมังสำหำร จังหวัดอุบลรำชธำนี ซึ่งในอ้ำเภอนี้จะมีล้ำโดมใหญ่ไหลบรรจบแม่น้้ำมูลเช่นเดียวกัน
โดยฝำยล้ำโดมใหญ่ (ฝำยในโครงกำรโขง-ชี-มูล) ตั้งอยู่ในล้ำโดมใหญ่บริเวณอ้ำเภอพิบูลมังสำหำร จังหวัดอุบลรำชธำนี 
ก่อนที่แม่น้้ำมูล ไหลลงแม่น้้ำโขงมีล้ำโดมน้อยบรรจบแม่น้้ำมูลบริเวณอ้ำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลรำชธำนี ในล้ำโดมน้อย 
มีเข่ือนสิรินธรสร้ำงกั้นล้ำน้้ำอยู่  

 จำกสภำพล้ำน้้ำ สภำพภูมิประเทศและหลักเกณฑ์กำรแบ่งขอบเขตลุ่มน้้ำสำขำตำมพระรำชกฤษฎีกำ 
ก้ำหนดลุ่มน้้ำ พ.ศ. 2564 สำมำรถแบ่งลุ่มน้้ำมูลออกเป็น 31 ลุ่มน้้ำสำขำดังแสดงในตารางที่ 3.1.2-1 และแสดง
ขอบเขตลุ่มน้้ำสำขำของลุ่มน้้ำมูลในรูปที่ 3.1.2-1  

 ส้ำหรับกำรจัดแบ่งพื้นที่ลุ่มน้้ำย่อยในลุ่มน้้ำมูล ที่ปรึกษำได้น้ำข้อมูลฐำนกำรจัดแบ่งลุ่มน้้ำย่อยของลุ่มน้้ำมูล
จำกกำรทบทวนพื้นที่ลุ่มน้้ำหลักและลุ่มน้้ำย่อยของประเทศไทย (22 ลุ่มน้้ำหลัก) พระรำชกฤษฎีกำ ก้ำหนดลุ่มน้้ำ , 
2564 และได้มีกำรปรับแก้ขอบเขตให้มีควำมถูกต้องมำกยิ่งขึ้นโดยส้ำนักวิจัย พัฒนำและอุทกวิทยำ กรมทรัพยำกรน้้ำ
ในปี 2550 ได้แบ่งลุ่มน้้ำย่อยออกเป็น 31 ลุ่มน้้ำย่อย และจำกสภำพพื้นที่และโครงข่ำยเชื่อมโยงของล้ำน้้ำ กลุ่มที่
ปรึกษำได้จัดกลุ่มแบ่งเป็น 3 กลุ่มลุ่มน้้ำ ได้แก่ 1) กลุ่มลุ่มน้้ำมูลตอนบน 2) กลุ่มลุ่มน้้ำมูลตอนกลำง และ 3) กลุ่มลุ่มน้้ำ
มูลตอนล่ำง ดังแสดงลุ่มน้้ำย่อยและกำรแบ่งกลุ่มลุ่มน้้ำในรูปที่ 3.1.2-3 เพื่อใช้ในกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศำสตร์ของพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล  

 นอกจำกกำรจัดกลุ่มพื้นที่ลุ่มน้้ำออกเป็นตอนบน ตอนกลำงและตอนล่ำงแล้ว ได้ด้ำเนินกำรแบ่งพื้นที่ลุ่มน้้ำ
มูลออกเป็นกลุ่มพื้นที่ตำมลักษณะของล้ำน้้ำมูลสำย ฝั่งซ้ำยและฝั่งขวำตำมบริบทของพื้นที่เพื่อพิจำรณำควำมแตกต่ำง
ของสภำพพื้นที่ ได้แก่ สภำพพื้นที่ป่ำต้นน้้ำ ลักษณะควำมลำดชั้นของพื้นที่ สภำพพื้นที่ที่มีปัญหำดินเค็ม ดินตื้น เป็นต้น 
โดยแบ่งออกเป็น 9 พื้นที่ ดังแสดงในรูปที่ 3.1.2-4 
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ตารางที่ 3.1.2-1  แสดงการแบ่งลุ่มน  าสาขา พื นที่ลุ่มน  าสาขาและเขตการปกครองของลุ่มน  ามูล 
รหัส ; ชือ่ ลุ่มน้ ำย่อย พ้ืนที่ลุ่มน้ ำ พ้ืนที่ลุ่มน้ ำ เขตกำรปกครอง
ลุ่มน้ ำหลัก ล ำดบั รหัส ชือ่ลุ่มน้ ำย่อย (ตร.กม.) (ไร่) จังหวัด อ ำเภอ
05 ; มลู 1 0502 ล ำน้ ำมลูตอนบน 2,181.93          1,363,706      นครราชสีมา ครบุรี โชคชัย เฉลิมพระเกียรติ

2 0503 ล ำแซะ 1,213.83          758,644        นครราชสีมา ครบุรี
3 0504 ล ำพระเพลิง 2,322.32          1,451,450      นครราชสีมา ปักธงชัย วังน า้เขียว
4 0505 ล ำตะคอง 3,354.03          2,096,269      นครราชสีมา เมือง สูงเนนิ ขามทะเลสอ สีคิ ว ปากช่อง
5 0506 ล ำเชงิไกร 2,837.48          1,773,425      นครราชสีมา ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง เทพารักษ์ พระทองค้า
6 0507 ล ำจักรรำช 1,675.71          1,047,319      นครราชสีมา / บุรีรัมย์ จกัราช หนองบุนนาก / หนองกี่
7 0508 ล ำนำงรอง 1,296.63          810,394        บุรีรัมย์ นางรอง ละหานทราย โนนดินแดง ช้านิ
8 0509 ล ำปะเทีย 677.39             423,369        บุรีรัมย์ นางรอง ละหานทราย ช้าน ิเฉลิมพระเกียรติ
9 0510 ล ำปลำยมำศ 3,937.38          2,460,863      นครราชสีมา / บุรีรัมย์  เสิงสาง ห้วยแถลง ชุมพวง / นางรอง ล้าปลายมาศ ปะค้า หนองหงส์ 

โนนสุวรรณ ช้านิ
10 0512 ห้วยเอก 1,138.19          711,368.8      นครราชสีมา / ขอนแก่น ประทาย / พล หนองสองห้อง
11 0513 ล ำสะแทด 3,344.74          2,090,463       นครราชสีมา / บุรีรัมย์ / 

ขอนแก่น
 เมืองยาง / พุทไธสง บ้านใหม่ไชยพจน ์/ หนองสองห้อง

12 0511 ล ำน้ ำมลูส่วนที่ 2           4,020.50       2,512,813  นครราชสีมา / บุรีรัมย์ / 
สุรินทร์ / ร้อยเอ็ด

 เมืองยาง ล้าทะเมนชัย / คูเมือง ล้าปลายมาศ สตึก แคนดง / ชุมพลบุรี
 ท่าตูม จอมพระ รัตนบุรี สนม เขวาสินรินทร์ / โพนทราย

13 0514 ล ำพังชู 1,180.26          737,663        
 บุรีรัมย์ / มหาสารคาม / 
ขอนแก่น

 พุทไธสง นาโพธิ์ / นาเชือก พยัคฆภูมิพิสัย ยางสีสุราช กุดรัง บรบือ / 
เปือยนอ้ย

14 0515 ห้วยตำคง 1,544.92          965,575        บุรีรัมย์ เมือง คูเมือง สตึก ห้วยราช บ้านด่าน
15 0516 ล ำชี 5,125.85          3,203,656       บุรีรัมย์ / สุรินทร์  กระสัง ประโคนชัย บ้านกรวด สตึก พลับพลาชัย ห้วยราช / เมือง

ปราสาท พนมดงรัก กาบเชิง
16 0517 ล ำพลับพลำ 1,153.08          720,675         มหาสารคาม / ร้อยเอ็ด /

 สุรินทร์
 พยัคฆภูมิพิสัย ยางสีสุราช / สุวรรณภูมิ เกษตรวิสัยิ / ชุมพลบุรี ท่าตูม

17 0518 ล ำเตำ 803.41             502,131         มหาสารคาม / ร้อยเอ็ด  พยัคฆภูมิพิสัย นาดูน / ปทุมรัตต์ เกษตรวิสัย
18 0519 ล ำเสียวน้อย 756.00             472,500        ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย จตุรพักตรพิมาน สุวรรณภูมิ เมืองสรวง
19 0520 ล ำเสียวใหญ่ 2,693.72          1,683,575       มหาสารคาม / ร้อยเอ็ด /

 ยโสธร / ศรีสะเกษ
 บรบือ วาปีปทุม / เกษตรวิสัย พนมไพร สุวรรณภูมิ โพนทราย หนองฮี 
เกษตรวิสัย / มหาชนะชัย / ราษีไศล ศิลาลาด

20 0521 ห้วยทับทัน           3,718.09       2,323,806  สุรินทร์ / ศรีสะเกษ  กาบเชิง รัตนบุรี สนม ศีขรภูมิ สังขะ ล้าดวน ส้าโรงทาบ ศรีณรงค์ 
โนนนารายณ์ / บึงบูรพ์ ห้วยทับทัน เมืองจนัทร์ โพธิ์ศรีสุวรรณ

21 0522 ล ำน้ ำมลูส่วนที่ 3 2,554.96          1,596,850       ศรีสะเกษ  เมือง ยางชุมนอ้ย กันทรารมย์ ราษีไศล อุทุมพรพิสัย โนนคูณ โพธิ์ศรี
สุวรรณ / วารินช้าราบ ส้าโรง

22 0523 ห้วยส ำรำญ 3,518.73          2,199,206       สุรินทร์ / ศรีสะเกษ บัวเชด / เมือง ขุขันธ์ ปรางค์กู่ อุทุมพรพิสัย วังหิน ภูสิงห์
23 0524 ห้วยทำ 1,548.00          967,500        ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ไพรบึง ขุนหาญ ศรีรัตนะ น า้เกลี ยง พยุห์
24 0525 ห้วยขยุง           1,795.54       1,122,213  ศรีสะเกษ / อุบลราชธานี  กันทรารมย์ กันทรลักษ์ โนนคูณ เบญจลักษ์ / วารินช้าราบ ส้าโรง
25 0526 ห้วยโพง 746.82             466,763        ยโสธร เมือง ทรายมูล กุดชุม ป่าติ ว ไทยเจริญ
26 0527 ล ำเซบำย 3,249.32          2,030,825       ยโสธร / อ้านาจเจริญ / 

อุบลราชธานี
 ค้าเขื่อนแก้ว ป่าติ ว เลิงนกทา ไทยเจริญ / เมือง เสนางคนคิม หัวตะพาน
 / เมือง ม่วงสามสิบ เขื่องใน

27 0528 ล ำเซบก           3,599.00       2,249,375  อ้านาจเจริญ / 
อุบลราชธานี

 เมือง ปทุมราชวงศา พนา หัวตะพาน ลืออ้านาจ / ตระการพืชผล 
กุดข้าวปุ้น ม่วงสามสิบ ตาลสุม ดอนมดแดง เหล่าเสือโก้ก

28 0529 ล ำโดมใหญ่ 4,936.98          3,085,613       ศรีสะเกษ / อุบลราชธานี  กันทรลักษ์ / เดชอุดม นาจะหลวย น า้ยืน วารินช้าราบ พิบูลมังสาหาร 
ทุ่งศรีอุดม นาเยีย สว่างวีระวงศ์ น า้ขุ่น

29 0530 ล ำน้ ำมลูตอนล่ำง 957.34             598,338        อุบลราชธานี โขงเจยีม พิบูลมังสาหาร สิรินธร
30 0531 ห้วยตงุลุง 860.74             537,963        อุบลราชธานี ศรีเมืองใหม่ โขงเจยีม ตระการพืชผล
31 0532 ล ำโดมน้อย 2,200.12          1,375,075      อุบลราชธานี บุณฑริก พิบูลมังสาหาร สิรินธร

ลุ่มน้ ำมลูทั้งหมด 70,943.01     44,339,381  
ที่มำ : พื้นที่ลุ่มน้้ำตำมพระรำชกฤษฎีกำ ก้ำหนดลุ่มน้ำ้ พ.ศ. 2564 / ขอบเขตกำรปกครองจำกกำรซ้อนทับพื้นทีก่ำรศึกษำของโครงกำร 
 
 
 

 

 

 

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

 

รูปที่ 3.1.2-3  แผนที่แสดงการแบ่งกลุ่มลุ่มน  าในพื นที่ลุ่มน  ามูล 
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รูปที่ 3.1.2-4  การแบ่งพื นที่ตามลักษณะภูมิประเทศลุ่มน  า-ล าน  า และบริบทของพื นที ่

 

3.1.3  อุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา 

 1) สภาพภูมิอากาศ  

  ในกำรศึกษำสภำพภูมิอำกำศของพื้นที่ศึกษำ ได้ท้ำกำรรวบรวมข้อมูลสถิติภูมิอำกำศเฉลี่ยจำกสถำนีตรวจวัด
สภำพภูมิอำกำศของกองภูมิอำกำศ กรมอุตุนิยมวิทยำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงกำรและบริเวณใกล้เคียง จ้ำนวน 10 สถำนี ดังแสดง
ต้ำแหน่งที่ตั้งในภาคผนวก ก ข้อมูลที่รวบรวม เป็นสถิติภูมิอำกำศเฉลี่ย 30 ปี ระหว่ำง ปีพ.ศ. 2532-2561 ยกเว้นสถำนี
ตรวจวัดอำกำศ สกษ.ศรีสะเกษ (รหัสสถำนี 48409) มีข้อมูลสถิติภูมิอำกำศเฉลี่ย ระหว่ำง ปีพ.ศ. 2549-2561 และสถำนี
ตรวจวัดอำกำศ อ้ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (รหัสสถำนี 48437) มีข้อมูลสถิติภูมิอำกำศเฉลี่ย ระหว่ำง ปีพ.ศ. 2546-2561 

  สภำพอุตุนิยมวิทยำบริเวณพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล พิจำรณำจำกค่ำเฉลี่ยตัวแปรภูมิอำกำศของสถำนีตรวจอำกำศ
ของกรมอุตุนิยมวิทยำที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลจ้ำนวน 10 สถำนี และสรุปค่ำเฉลี่ยของตัวแปรภูมิอำกำศที่ส้ำคัญซึ่ง
ประกอบด้วย อุณหภูมิ ควำมชื้นสัมพัทธ์ ควำมเร็วลม ปริมำณกำรระเหยจำกถำด และปริมำณน้้ำฝนที่สถำนีตรวจวัดทั้ง 10 
สถำนี ในตารางที่ 3.1.3-1 โดยสำมำรถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอำกำศที่ส้ำคัญ ดังนี้ 

  อุณหภูมิ พื้นที่ศึกษำ มีอุณหภูมิรำยปีเฉลี่ยประมำณ 27.2 องศำเซลเซียส อุณหภูมิรำยปีเฉลี่ยมี
ค่ำสูงสุดประมำณ 27.6 องศำเซลเซียส ที่สถำนีตรวจอำกำศ อ้ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ และอุณหภูมิรำยปีเฉลี่ย
มีค่ำต่้ำสุดประมำณ 26.9 องศำเซลเซียส ที่สถำนีตรวจอำกำศ อ้ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  

  ความชื นสัมพัทธ์  ควำมชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีพื้นที่ศึกษำมีค่ำประมำณ 73% ควำมชื้นสัมพัทธ์  
รำยปีเฉลี่ยมีค่ำสูงสุดประมำณ 75.1% ที่สถำนีตรวจอำกำศ อ้ำเภอนำงรอง จังหวัดบุรีรัมย์ และควำมชื้นสัมพัทธ์รำยปี
เฉลี่ยมีค่ำต่้ำสุดประมำณ 70.8% ที่สถำนีตรวจอำกำศ อ้ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ 
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  ความเร็วลม  ระบบหมุนเวียนของลมในพื้นที่ศึกษำ ในช่วงเวลำตลอดทั้งปีมีควำมเร็วลมเฉลี่ย
ประมำณ 2.2 น็อต ควำมเร็วลมรำยปีเฉลี่ยมีค่ำสูงสุดประมำณ 3.5 น็อตที่สถำนีตรวจอำกำศ อ้ำเภอเมือง จังหวัด
อุบลรำชธำนี และมีค่ำรำยปีเฉลี่ยต่้ำสุดประมำณ 1.5 น็อต ที่สถำนีตรวจอำกำศ สกษ.ศรีสะเกษ  

  ปริมาณการระเหยจากถาด มีค่ำลดลงในช่วงฤดูฝนตั้งแต่เดือนพฤษภำคมเป็นต้นไปจนถึงเดือน
ธันวำคม จำกนั้น ปริมำณกำรระเหยจำกถำด จะเพิ่มข้ึนเป็นล้ำดับในช่วงฤดูแลง้ ปริมำณกำรระเหยจำกถำดเฉลี่ยตลอด
ปีในพื้นที่ศึกษำประมำณ 1,619.3 มิลลิเมตร สถำนีตรวจอำกำศที่มีปริมำณกำรระเหยจำกถำดมำกที่สุดคือสถำนีตรวจ
อำกำศ อ้ำเภอท่ำตูม จังหวัดสุรินทร์ มีปริมำณกำรระเหยจำกถำดรำยปีเฉลี่ยประมำณ 1,744.6 มิลลิเมตร สถำนีตรวจ
อำกำศที่มีปริมำณกำรระเหยจำกถำดต่้ำที่สุดคือสถำนีตรวจอำกำศ สกษ.ศรีสะเกษ มีปริมำณกำรระเหยจำกถำดรำยปี
เฉลี่ยประมำณ 1,441.7 มิลลิเมตร 

 ฝน  พื้นที่ศึกษำมีฝนชุกเนื่องจำกอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่เดือนพฤษภำคมเป็นต้นไป
จนถึงเดือนตุลำคม จำกนั้น ปริมำณฝนจะลดลงเป็นล้ำดับ จนถึงช่วงระหว่ำงเดือนธันวำคมถึงเมษำยน จะเป็นช่วงที่มี
ฝนน้อย ปริมำณฝนเฉลี่ยตลอดปีมีค่ำสูงสุดประมำณ 1,620.2 มิลลิเมตร ที่สถำนีตรวจอำกำศ อ้ำเภอเมือง จังหวัด
อุบลรำชธำนี และมีค่ำต่้ำสุดประมำณ 1,064.7 มิลลิเมตรต่อปี ที่สถำนีตรวจอำกำศ อ้ำเภอโชคชัย จังหวัดนครรำชสีมำ 

ตารางที่ 3.1.3-1  แสดงค่าเฉลี่ยรายปีของตัวแปรภูมิอากาศที่ส าคัญของสถานีตรวจอากาศที่ตั งอยู่ในพื นที่ศึกษา
       โครงการและบริเวณใกล้เคียง 

สถานีตรวจวัด อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื นสัมพัทธ ์ ความเร็วลม การระเหยจากถาด ปริมาณฝน 
สภาพภมูิอากาศ (องศาเซลเซียส) (เปอร์เซ็นต์) (น็อต) (มม./ปี) (มม./ปี) 

1.   อ.เมือง จ.ขอนแก่น 27.0 71.5 2.9 1,648.2 1,243.2 
2.   อ.เมือง จ.นครรำชสีมำ 27.6 70.8 2.1 1,725.9 1,103.5 
3.   อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 26.9 74.7 2.3 1,566.8 1,338.0 
4.   อ.นำงรอง จ.บุรีรัมย์ 27.1 75.1 1.8 1,561.3 1,212.7 
5.   อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 27.1 71.3 2.2 1,555.9 1,351.9 
6.   อ.เมือง จ.อุบลรำชธำนี 27.3 72.2 3.5 1,583.6 1,620.2 
7.   อ.โชคชัย จ.นครรำชสีมำ 27.2 73.0 1.7 1,641.5 1,064.7 
8.   อ.เมือง จ.สุรินทร์ 27.2 72.9 2.3 1,723.9 1,446.7 
9.   อ.ท่ำตูม จ.สุรินทร์ 27.5 73.8 1.6 1,744.6 1,357.6 
10. สกษ.ศรีสะเกษ 27.3 74.6 1.5 1,441.7 1,444.5 

ค่าเฉลี่ย 27.2 73.0 2.2 1,619.3 1,318.3 
ค่าสูงสุด 27.6 75.1 3.5 1,744.6 1,620.2 
ค่าต่ าสดุ 26.9 70.8 1.5 1,441.7 1,064.7 

ที่มำ : วิเครำะห์จำกข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยำ 

  ช่วงพิสัยของตัวแปรภูมิอำกำศที่ส้ำคัญแยกตำมกลุ่มลุ่มน้้ำสำขำลุ่มน้้ำมูล ได้ดังนี้ 

ตัวแปรภูมิอากาศ 
กลุ่มลุ่มน  าสาขาลุ่มน  ามูล 

ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง 
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศำเซลเซียส)  27.0 – 27.6 26.9 – 27.5 27.3 
ควำมชื้นสัมพัทธ ์(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  (มม./ปี) 1,561.3 – 1,725.9 1.,555.9 – 1,744.6 1,441.7 – 1,583.6 
ปริมำณฝน (มม./ปี) 1,064.7 – 1,243.2 1,338.0 – 1,446.7 1,444.5 – 1,620.2 
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 2) ปริมาณฝน 
  กำรศึกษำปริมำณฝน ในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล ประกอบด้วยกำรรวบรวมข้อมูลมำวิเครำะห์ปริมำณฝนรำยปี 
กำรผันแปรตำมฤดูกำล กำรกระจำยของปริมำณฝนรำยเดือนเฉลี่ย และจ้ำนวนวันที่ฝนตกรำยเดือนเฉลี่ย มีรำยละเอียด
ของกำรศึกษำดังนี้ 

  (1)  การรวบรวมข้อมูลปริมาณน  าฝน 

   ได้ท้ำกำรรวบรวมข้อมูลปริมำณน้้ำฝน และจ้ำนวนวันฝนตกจำกสถำนีวัดน้้ำฝนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่
ลุ่มน้้ำมูลและพื้นที่ใกล้เคียงจ้ำนวน 138 สถำนี โดยข้อมูลที่รวบรวม มีช่วงระยะเวลำข้อมูลล่ำสุดที่มีกำรบันทึกและ
เผยแพร่ข้อมูล คือปี 2561 ยกเว้นสถำนีที่ยกเลิกกำรวัดไปแล้ว จะมีข้อมูลถึงเพียงปีสุดท้ำยที่มีกำรตรวจวัด และจัดเก็บ
ข้อมูล 

   ส้ำหรับกำรศึกษำจ้ำนวนวันฝนตกรำยเดือนและรำยปี ได้รวบรวมข้อมูลจ้ำนวนวันฝนตกรำย
เดือนและรำยปี ของสถำนีวัดน้้ำฝนต่ำงๆ จ้ำนวน 138 สถำนี มำวิเครำะห์จ้ำนวนวันฝนตกรำยเดือน และรำยปีเฉลี่ย  
โดยที่สถำนีอำกำศเกษตร อุบลรำชธำนี (รหัสสถำนี 670092 ) มีจ้ำนวนวันฝนตกรำยปีเฉลี่ยสูงสุด 118.6 วัน ในขณะที่
สถำนีวัดน้้ำฝน อ้ำเภอบ้ำนด่ำน จังหวัดบุรีรัมย์ (รหัสสถำนี 020382) มีจ้ำนวนวันฝนตกรำยปีเฉลี่ยน้้ำน้อยที่สุดเพียง 
42.6 วัน 

  (2) การวิเคราะห์ความผันแปรของปริมาณน  าฝนเชิงพื นที่ (Spatial Distribution) 

   กำรวิเครำะห์ควำมผันแปรของปริมำณน้้ำฝนเชิงพื้นที่จำกข้อมูลปริมำณน้้ำฝนรำยปีเฉลี่ยโดย
จัดท้ำแผนที่แสดงเส้นชั้นปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยเท่ำกัน (Isohyetal Map) ในบริเวณพื้นที่ศึกษำ ซึ่งจะท้ำให้เข้ำใจควำม
แตกต่ำงของปริมำณน้้ำฝนในพื้นที่ศึกษำได้ดังแสดงในรูปที่ 3.1.3-1 

 
รูปที่ 3.1.3-1   แผนที่แสดงเส้นชั นปริมาณน  าฝนรายปีเฉลี่ยเท่ากัน (Isohyetal Map)  

      ในบริเวณพื นที่ศึกษาโครงการและพื นที่ข้างเคียง 
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   จำกแผนที่เส้นชั้นปริมำณน้้ำฝนรำยปีเฉลี่ยเท่ำกัน น้ำมำวิเครำะห์ควำมผันแปรเชิงพื้นที่ของ
ปริมำณน้้ำฝนในพื้นที่ศึกษำโดยจัดแบ่งช่วงปริมำณน้้ำฝนออกเป็นช่วงๆ แยกตำมรำยลุ่มน้้ำสำขำของกลุ่มลุ่มน้้ำสำขำ 
ลุ่มน้้ำมูลตอนบน ตอนกลำง และตอนล่ำง โดยกำรกระจำยตัวของปริมำณน้้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลแยกตำมพื้นที่ในกลุ่ม
ลุ่มน้้ำสำขำของลุ่มน้้ำมูลแสดงสรุปในตารางที่ 3.1.3-2 

ตารางที่ 3.1.3-2  สรุปความผันแปรของปริมาณน  าฝนเชิงพื นที่ในพื นที่ศึกษา 

ปริมาณน  าฝน  พื นที่ในกลุ่มลุ่มน  าสาขาของลุ่มน  ามูล (ตร.กม.) รวมทั งลุ่มน  า ร้อยละ (%) 
(มม./ปี) ตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง (ตร.กม.) ของทั งลุ่มน  า 
<1,000 6,245.4 105.5   6,350.8 9.0 

1,000-1,200 16,763.7 8,279.5 1,198.4 26,241.6 37.0 
1,200-1,500 1,841.4 11,740.0 21,840.6 35,422.1 49.9 
1,500-1,700 

 
  2,928.5 2,928.5 4.1 

 รวม  70,943.0 100.0 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ 

  ผลกำรประเมินปริมำณน้้ำฝนเฉลี่ยเชิงพื้นที่ด้วยวิธีเส้นชั้นน้้ำฝน (Isohyetal Method) ส้ำหรับ
โครงกำรโดยแยกพิจำรณำ 3 พื้นที่ ได้แก่พื้นที่กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำลุ่มน้้ำมูลตอนบน ตอนกลำง และตอนล่ำง และกรณี
พิจำรณำภำพรวมทั้งลุ่มน้้ำ เป็นดังนี้ 

พื นที่ ปริมาณน  าฝนรายปเีฉลีย่ (มม./ปี) 
กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำลุ่มน้ำ้มูลตอนบน 1,089.5 
กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำลุ่มน้ำ้มูลตอนกลำง 1,236.4 
กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำลุ่มน้ำ้มูลตอนล่ำง 1,396.1 
ลุ่มน้้ำมูล (ทั้งลุ่มน้้ำ) 1,199.4 

  ในกำรวิเครำะห์ปริมำณน้้ำฝนรำยเดือนเฉลี่ย 30 ปีย้อนหลัง ระหว่ำง ปีพ.ศ. 2532-2561 ส้ำหรับ
พื้นที่ศึกษำโครงกำร เลือกสถำนีวัดน้้ำฝนเป็นสถำนตีัวแทนของพื้นที่ศึกษำมำประเมินแฟคเตอร์ปรับแก้ระหว่ำงค่ำเฉลี่ย
ของปริมำณน้้ำฝนเฉลี่ยเชิงพื้นที่ที่วิเครำะห์ได้กับค่ำเฉลี่ยของปริมำณน้้ำฝนของสถำนีตัวแทน โดยพื้นที่กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำ
ลุ่มน้้ำมูลตอนบนเลือกสถำนีวัดน้้ำฝน อ้ำเภอเมือง จังหวัดนครรำชสีมำ  (รหัสสถำนี 250013) เป็นสถำนีตัวแทน พื้นที่
กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำ ลุ่มน้้ำมูลตอนกลำงเลือกสถำนีวัดน้้ำฝน อ้ำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ (รหัสสถำนี 020012) เป็นสถำนี
ตัวแทน ส่วนพื้นที่กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำลุ่มน้้ำมูลตอนล่ำง เลือกสถำนีอำกำศเกษตร อุบลรำชธำนี  (รหัสสถำนี 670092 ) 
เป็นสถำนีตัวแทน 

 ผลกำรวิเครำะห์ค่ำเฉลี่ย ค่ำสูงสุด และค่ำต่้ำสุดของปริมำณฝนรำยเดือนและรำยปีในช่วง 30 ปี
ย้อนหลังระหว่ำง ปีพ.ศ. 2532-2561 สำมำรถสรุป ได้ดังนี้ 

ค่า ปริมาณน  าฝนรายเดือน (มม.) รายป ี
สถิติ เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. (มม.) 

กลุ่มลุ่มน  าสาขาลุม่น  ามูลตอนบน 
เฉลี่ย 74.4 159.5 115.6 118.3 153.7 206.2 168.6 28.2 4.1 9.2 13.3 38.3 1089.5 
สูงสุด 192.5 352.1 227.3 264.7 281.4 397.5 439.4 84.4 40.5 109.5 60.6 124.0 1460.5 
ต่ าสุด 0.5 52.3 15.0 15.5 75.1 49.5 40.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 691.2 
% 6.8 14.6 10.6 10.9 14.1 18.9 15.5 2.6 0.4 0.9 1.2 3.5 100.0 

กลุ่มลุ่มน  าสาขาลุม่น  ามูลตอนกลาง 
เฉลี่ย 78.5 143.9 136.1 181.1 221.7 255.2 142.0 29.1 3.1 4.9 15.6 25.2 1236.4 
สูงสุด 327.5 285.8 316.3 363.0 625.9 818.6 328.8 149.7 61.9 34.2 98.9 132.6 2265.1 
ต่ าสุด 0.6 20.0 1.4 27.6 31.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 326.6 
% 6.4 11.6 11.0 14.7 17.9 20.6 11.5 2.4 0.3 0.4 1.3 2.0 100.0 
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กลุ่มลุ่มน  าสาขาลุม่น  ามูลตอนล่าง 
เฉลี่ย 62.5 182.1 216.8 257.1 249.8 266.3 97.6 19.6 3.4 2.4 13.4 22.5 1396.1 
สูงสุด 201.8 418.9 618.3 574.3 420.2 477.9 245.2 120.6 57.3 25.3 87.9 72.6 1987.5 
ต่ าสุด 6.4 46.7 57.4 65.7 99.3 113.7 2.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1006.4 
% 4.5 13.2 15.5 18.4 17.9 19.1 7.0 1.4 0.2 0.2 1.0 1.6 100.0 

 

  ส้ำหรับกำรวิเครำะห์สภำพน้้ำฝนตำมเกณฑ์น้ำ้มำก น้้ำน้อย เพื่อประเมินศักยภำพกำรให้น้้ำโดย
ธรรมชำติของลุ่มน้ำ้โดยใช้หลักกำรแจกแจงควำมถี่ และก้ำหนดเกณฑ์น้้ำมำกน้้ำน้อยดังนี้ 

เกณฑ์ปริมาณน  าฝน เปอร์เซ็นต์ไทล ์
ปริมาณน  าฝนรายปขีองกลุ่มลุ่มน  าสาขา (มม./ปี) 

มูลตอนบน มูลตอนกลาง มูลตอนล่าง 
เกณฑ์น้้ำมำก เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 1,445.6 1,508.8 1,624.7 
เกณฑ์น้้ำน้อย เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 842.2 992.3 1,086.4 
ค่ำกลำง                    เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 50 1,072.8 1,219.9 1,420.3 

 

  (3) การวิเคราะห์ความผันแปรของปริมาณน  าฝนเชิงเวลา (Temporal Distribution) 

   จำกผลกำรวิเครำะห์ปริมำณน้้ำฝนโดยวิธีเส้นชั้นน้้ำฝนดังที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น สำมำรถน้ำมำ
วิเครำะห์ควำมผันแปรของปริมำณน้้ำฝนในเชิงเวลำได้ในรูปของปริมำณน้้ำฝนรำยเดือนเฉลี่ยของพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลทั้ง    
ลุ่มน้้ำ และพื้นที่กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำลุ่มน้ำ้มูลตอนบน ตอนกลำง และตอนล่ำง เพื่อประเมินควำมผันแปรของปริมำณน้้ำฝน
เฉลี่ยในแต่ละเดือนและแต่ละฤดูกำล โดยสำมำรถสรุปภำพรวมของควำมผันแปรของปริมำณน้้ำฝนเชิงเวลำในพื้นที่
ศึกษำได้ดังแสดงในตารางที่ 3.1.3-3  

ตารางที่ 3.1.3-3  สรุปความผันแปรของปริมาณน  าฝนเชิงเวลาในพื นที่ศึกษา 

พื นท่ี 

ปริมาณน  าฝนเฉลีย่ (มม.) ฝนรายเดือนเฉลี่ย (มม.) 

รายป ี
ฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) ฤดูแล้ง (พ.ย.-เม.ย.) 

สูงสุด 
(เดือน) 

ต่ าสุด 
(เดือน) ปริมาณฝน % 

ของฝนทั งปี 
ปริมาณฝน % 

ของฝนทั งปี 
กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำลุ่มน้้ำมูลตอนบน 1,089.5 922.1 84.9 164.7 15.1 238.6 

(กันยำยน) 
3.2 

(ธันวำคม) 
กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำลุ่มน้้ำมูลตอนกลำง 1,236.4 1,079.0 87.3 157.4 13.7 281.8 

(กันยำยน) 
3.2 

(ธันวำคม 
มกรำคม) 

กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำลุ่มน้้ำมูลตอนล่ำง 1,396.1 1,261.6 90.4 134.5 9.6 272.2 
(สิงหำคม) 

1.1 
(ธันวำคม 
มกรำคม) 

ลุ่มน้้ำมูล (ทั้งลุ่มน้้ำ) 1,199.4 1,055.9 88.0 143.5 12.0 245.3 
(กันยำยน) 

6.0 
(มกรำคม) 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษำ 

 3) ปริมาณน  าท่า 
  กำรวิเครำะห์ปริมำณน้้ำท่ำ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรประเมินปริมำณน้้ำท่ำที่จุดพิจำรณำต่ำงๆ ส้ำหรับ
เป็นข้อมูลพื้นฐำนในกำรศึกษำและประเมินแนวทำงกำรบริหำรจัดกำรน้้ำภำยในพื้นที่ศึกษำ กำรศึกษำในส่วนนี้
ประกอบด้วยกำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ปริมำณน้้ำท่ำรำยเดือน และรำยปี ตลอดจนกำรประเมินศักยภำพกำรให้น้้ำ
ของแม่น้้ำ คลองหลัก และจุดพิจำรณำต่ำงๆ ที่เก่ียวข้องในพื้นที่ศึกษำ โดยรำยละเอียดของกำรศึกษำมีดังนี้  
 
 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 3 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การวิเคราะหด์้านทรัพยากรน  า 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    

3-11 

  (1)  การรวบรวมข้อมูลปริมาณน  าท่า 
   ในกำรศึกษำนี้ ได้รวบข้อมูลปริมำณน้้ำท่ำจำกสถำนีวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษำโครงกำรและ
ข้ำงเคียงจ้ำนวน 104 สถำนี ประกอบด้วยรำยชือ่สถำนี ช่วงเวลำสถิติข้อมูล ปริมำณน้้ำท่ำรำยเดือนและรำยปีเฉลี่ย และ
ศักยภำพกำรให้น้้ำ โดยเป็นสถำนีวัดน้้ำท่ำของกรมชลประทำน 96 สถำนี และกรมทรัพยำกรน้้ำ 8 สถำนี ข้อมูลปริมำณ
น้้ำท่ำที่รวบรวมมีช่วงสถิติข้อมูลแต่ละสถำนีตั้งแต่เริ่มจนถึงปีล่ำสุดที่มีกำรบันทึกและเผยแพร่ข้อมูลคือปี 2561 ยกเว้น
สถำนีที่ยกเลิกกำรวัดไปแล้ว จะมีข้อมูลถึงเพียงปีสุดท้ำยที่มีกำรตรวจวัด และจัดเก็บข้อมูล  
  (2)  การวิเคราะห์ความผันแปรของปริมาณน  าท่าเชิงพื นที่ (Spatial Distribution) 
   กำรวิเครำะห์ควำมผันแปรของปริมำณน้้ำท่ำในเชิงพื้นที่  (Spatial Distribution) จำกค่ำ
ศักยภำพกำรให้น้้ำท่ำรำยปี เฉลี่ยโดยจัดท้ำแผนที่แสดงเส้นชั้นค่ำศักยภำพกำรให้น้้ำท่ำรำยปี เฉลี่ยเท่ำกัน        
(Isoyield Map) ในบริเวณพื้นที่ศึกษำและพื้นที่ใกล้เคียง พบว่ำในพื้นที่ศึกษำและพื้นที่ใกล้เคียงมีค่ำศักยภำพกำรให้
น้้ำท่ำรำยปีเฉลี่ย หรืออัตรำกำรให้น้้ำต่อพื้นที่สอดคล้องคล้อยตำมกับควำมผันแปรเชิงพื้นที่ของปริมำณน้้ำฝน 
  (3)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน  าท่ารายปีเฉลี่ยและพื นที่ลุ่มน  า 

   กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณน้้ำท่ำรำยปีเฉลี่ยและขนำดพื้นที่รับน้้ำฝนโดยวิธี
วิเครำะห์ถดถอย (Regression Analysis) เพื่อน้ำควำมสัมพันธ์ที่ ได้ไปใช้ในกำรประเมินน้้ำท่ำของพื้นที่ลุ่มน้้ำ        
สำขำต่ำงๆ ที่ไม่มีสถำนีวัดโดยตรง 
   ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณน้ำ้ท่ำรำยปีเฉลี่ยและพื้นทีลุ่่มน้ำ้ของแต่ละกลุ่มลุม่
น้้ำสำขำในลุ่มน้ำ้มูลเปน็ดังแสดงในตารางที่ 3.1.3-4 และรูปที ่3.1.3-2 
 
ตารางที่ 3.1.1-4   สรุปสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน  าท่ารายปีเฉลี่ยและพื นที่ลุ่มน  าของ   

แต่ละกลุ่มลุ่มน  าสาขาในลุ่มน  ามูล 

กลุ่มลุ่มน  าสาขา สมการถดถอย R² 
ลุ่มน้้ำมูลตอนบน Qm = 1.3064x0.7129 0.8547 
ลุ่มน้้ำมูลตอนกลำง Qm = 0.6326A0.8267 0.9507 
ลุ่มน้้ำมูลตอนล่ำง Qm = 0.9079A0.8749 0.9446 
หมำยเหตุ : Qm = ปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยรำยป,ี ล้ำน ลบ.ม.ต่อปี                  A  = พื้นที่ลุ่มน้ำ้, ตร.กม. 
                 R2 = สัมประสิทธิ์กำรตัดสินใจ (Coefficient of Determination) เป็นคำที่แสดงระดับควำมสัมพันธของตัวแปร มีคำระหวำง 0 – 1    

โดย R2 = 1 หมำยถึงตัวแปรมีควำมสมัพันธสูงสุด R2 = 0 หมำยถึงตัวแปรไมมีควำมสัมพันธกันเลย คำ R2 ที่ได้จำกผลกำร
วิเครำะห์นี้คอนขำงสูง แสดงวำตัวแปรทัง้สองในสมกำรมีควำมสัมพันธ์กันในระดบัที่สูง 

 

  (4)  ผลการวิเคราะห์ปริมาณน  าท่าของลุ่มน  ามูล 
   ผลกำรประเมินปริมำณน้้ำท่ำรำยเดือนเฉลี่ยในช่วงระยะเวลำ 30 ปี ระหว่ำงปี พ.ศ.2532-2561 
แยกตำมพื้นที่กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำของลุ่มน้้ำมูลแสดงสรุปไว้ในตารางที่ 3.1.3-5 โดยปริมำณน้้ำท่ำรำยปีเฉลี่ยของลุ่มน้้ำมูล 
(รวมจำกลุ่มน้้ำชี) มีค่ำประมำณ 22,797.78 ล้ำนลูกบำศก์เมตร มีค่ำศักยภำพกำรให้น้้ำท่ำเฉลี่ยรำยปีต่อพื้นที่ 10.19 
ลิตร/วินำที/ตำรำงกิโลเมตร แยกเป็นปริมำณน้้ำท่ำในช่วงฤดูฝนระหว่ำงเดือนพฤษภำคม–ตุลำคม ประมำณ 17,517.73 
ล้ำนลูกบำศก์เมตรคิดเป็น 76.8% ของปริมำณน้้ำท่ำตลอดทั้งปี  ในขณะที่ช่วงเวลำที่ เหลือของปี เป็ นช่วงฤดูแล้ง 
(พฤศจิกำยน-เมษำยน) มีปริมำณน้้ำท่ำประมำณ 5,280.05 ล้ำนลูกบำศก์เมตร คิดเป็น 23.2% ของปริมำณน้้ำท่ำ
ตลอดทั้งปี  
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ตารางที่ 3.1.3-5  ปริมาณน  าท่ารายเดือนเฉลี่ยในพื นที่กลุ่มลุ่มน  าสาขาของลุ่มน  ามูล 
พ้ืนทีร่ับน้ ำ ฤดฝูน ฤดแูลง้
(ตร.กม.) เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. (พ.ค.-ต.ค.) (พ.ย. - เม.ย.)

ลุ่มน ้ามลูตอนบน 24,837.04 74.9 166.3 127.2 142.0 307.3 733.5 1,455.4 572.1 86.6 25.4 22.1 52.0 2,931.6 833.1 3,765
ลุ่มน ้ามลูตอนกลาง 20,138.42 8.5 28.1 68.7 124.7 247.6 564.7 907.0 594.6 117.1 14.0 6.4 5.1 1,940.8 745.8 2,686.6
ลุ่มน ้ามลูตอนล่าง 25,967.55 223.6 393.5 699.7 1,201.9 2,390.5 3,967.9 3,991.9 2,265.2 675.4 205.0 156.6 175.4 12,645.4 3,701.1 16,346.5
รวมเฉพาะลุ่มน ้ามลู 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
จากลุ่มน ้าชี* 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

รำม 70,943.0 307.0 587.9 895.7 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

ปริมำณน้ ำทำ่รำยปี
(ลำ้น ลบ.ม.)

ปริมำณน้ ำทำ่รำยเดอืนเฉลีย่ (ลำ้น ลบ.ม.)
กลุม่ลุม่น้ ำสำขำ

 
หมำยเหตุ : *ใช้ค่ำปริมำณน้ำ้ท่ำในล้ำน้ำ้ชีที่สะพำนมหำชนะชยั อำ้เภอมหำชนะชัย จังหวัดยโสธร (รหัสสถำนี E.20A) 
 

 จำกผลกำรวิเครำะห์ปริมำณน้้ำท่ำดังที่ได้กล่ำวไว้ข้ำงต้น สำมำรถน้ำมำวิเครำะห์ควำมผันแปรของปริมำณ
น้้ำท่ำในเชิงเวลำได้ในรูปของปริมำณน้้ำท่ำรำยเดือนเฉลี่ยของพื้นที่กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำลุ่มน้้ำมูลตอนบน ตอนกลำง และ
ตอนล่ำง เพื่อประเมินควำมผันแปรของปริมำณน้้ำท่ำเฉลี่ยในแต่ละเดือนและแต่ละฤดูกำล โดยสำมำรถสรุปภำพรวมของ
ควำมผันแปรของปริมำณน้้ำท่ำเชิงเวลำในพื้นที่ศึกษำได้ ดังนี้ 

 ปริมาณน  าท่าเฉลีย่ (ล้านลูกบาศก์เมตร) ค่ารายเดือนเฉลี่ย (มม.) 
พื นท่ีกลุ่มลุ่มน  าสาขา 

รายปีน  า 
ฤดฝูน (พ.ค.-ต.ค.) ฤดูแล้ง (พ.ย.-เม.ย.) สูงสุด ต่ าสุด 

 ปริมาณ %ของทั งป ี ปริมาณ %ของทั งป ี (เดือน) (เดือน) 
ลุ่มน้้ำมูลตอนบน 3,661.6 2,857.1 78.30 804.5 21.97 1,420.6 

(ตุลำคม) 
21.9 

(กุมภำพันธ์) 
ลุ่มน้้ำมูลตอนกลำง 2,789.7 2,015.3 72.24 774.5 27.76 941.8 

(ตุลำคม) 
5.3 

(มีนำคม) 
ลุ่มน้้ำมูลตอนล่ำง 6,958.7 5,445.9 78.9 1,512,8 21.7 1,847.0 

(ตุลำคม) 
41.6 

(กุมภำพันธ์) 
หมำยเหตุ : พิจำรณำเฉพำะปริมำณน้้ำท่ำที่เกิดจำกพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล (ไม่รวมปริมำณน้้ำท่ำจำกลุ่มน้้ำชี)  

 จะเห็นได้ว่ำแต่ละกลุ่มลุ่มน้้ำสำขำในพื้นที่ศึกษำ มีกำรแผ่กระจำยของปริมำณน้้ำท่ำแตกต่ำงกันมำกใน
ระหว่ำงฤดูกำล โดยในช่วงฤดูฝน (พฤษภำคม – ตุลำคม) มีปริมำณน้้ำท่ำเป็นสัดส่วนมำกกว่ำร้อยละ 70 ของปริมำณ
น้้ำท่ำทั้งปี และส่วนที่เหลือเป็นปริมำณน้้ำท่ำในช่วงที่เหลือของปี ท้ำให้ในพื้นที่ศึกษำมีโอกำสเกิดปัญหำทั้ง 2 ด้ำน คือ 
ปัญหำอุทกภัยในฤดูฝน และปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำในฤดูแล้ง   

โดยปริมำณน้้ำท่ำรำยปีของกลุ่มลุ่มน้้ำสำขำลุ่มน้้ำมูล มีค่ำสูงสุดและต่้ำสุดในช่วง 30 ปีย้อนหลัง ระหว่ำงปี 
พ.ศ.2532-2561 สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

พื นที่กลุ่มลุ่มน  าสาขา 
สูงสุดในช่วง 30 ปีย้อนหลัง ต่ าสุดในช่วง 30 ปีย้อนหลัง 

ปริมาณน  าท่า (ล้าน ลบ.ม./ปี) ปีที่เกิด ปริมาณน  าท่า (ล้าน ลบ.ม./ปี) ปีที่เกิด 
ลุ่มน้้ำมูลตอนบน 7,059.7 2539 1,276.5 2558 
ลุ่มน้้ำมูลตอนกลำง 6,952.7 2543 457.5 2561 
ลุ่มน้้ำมูลตอนล่ำง 34,206.7 2543 4.505.9 2541 

 4) ปริมาณน  านอง 

  พิจำรณำกำรค้ำนวณด้วยวิธีวิเครำะห์แจกแจงควำมถี่ปริมำณน้้ำนองสูงสุดแบบลุ่มน้้ำรวม (Regional 
Flood Frequency Analysis) ซึ่งมีวิธีกำรประกอบด้วย กำรรวบรวมข้อมูลปริมำณน้้ำนองสูงสุดจำกสถำนีวัดในพื้นที่
ศึกษำและพื้นที่ข้ำงเคียง กำรวิเครำะห์ปริมำณน้้ำนองสูงสุดรำยปีเฉลี่ยของสถำนีวัดน้้ำท่ำต่ำงๆ (QF) กำรวิเครำะห์แจก
แจงควำมถี่ปริมำณน้้ำนองสูงสุดรำยปีของสถำนีวัดน้้ำท่ำต่ำงๆ โดยวิธีกัมเบล (Gumbel Distribution) (QT)  กำร
วิเครำะห์อัตรำส่วนปริมำณน้้ำนองสูงสุดที่รอบปีกำรเกิดซ้้ำต่ำงๆกับปริมำณน้้ำนองสูงสุดรำยปีเฉลี่ยของสถำนีวัดน้้ำท่ำ
ต่ำงๆ (QT/QF) กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณน้้ำนองสูงสุดรำยปีเฉลี่ยและพื้นที่รับน้้ำฝน และกำรประยุกต์
ผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ดังกล่ำว ไปค้ำนวณปริมำณน้้ำนองสูงสุดส้ำหรับลุ่มน้้ำย่อย หรือจุดพิจำรณำต่ำงๆ ที่
ศึกษำ กำรวิเครำะห์ดังกล่ำวมีขั้นตอน และผลกำรศึกษำสรุปได้ดังนี้ 
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  (1) รวบรวมข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลปริมำณน้้ำนองสูงสุดรำยปีจำกสถำนีวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษำ
โครงกำรและข้ำงเคียงเพื่อเป็นข้อมูลในกำรประเมินปริมำณน้้ำนองสงูสุดที่คำบกำรเกิดซ้้ำต่ำงๆ ณ จุดพิจำรณำ จ้ำนวน 
100 สถำนี ประกอบด้วยสถำนีตรวจวัดน้้ำท่ำของกรมชลประทำน 92 สถำนี และจำกสถำนีตรวจวัดน้้ำท่ำของกรม
ทรัพยำกรน้้ำจ้ำนวน 8 สถำนี  

  (2) การวิเคราะห์ปริมาณน  านองสูงสุดรายปีเฉลี่ย (QF) ของสถานีวัดน  าท่าต่างๆ ที่ได้รวบรวมไว้  

  (3)  การวิเคราะห์ถดถอยเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน  านองสูงสุดรายปีเฉลี่ย (QF) และ
พื นที่รับน  าฝน (A) โดยผลกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ดงักล่ำวในพื้นที่กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำลุ่มน้ำ้มูลตอนบน ตอนกลำง และ
ตอนล่ำงเป็นดังแสดงในตารางที่ 3.1.3-6 
ตารางที่ 3.1.3-6  สรุปสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน  านองสูงสุดรายปีเฉลี่ยและพื นที่รับ  

น  าฝนของแต่ละกลุ่มลุ่มน  าสาขาในลุ่มน  ามูล 

พื นที่กลุ่มลุ่มน  าสาขา สมการถดถอย R² 
ลุ่มน้้ำมูลตอนบน QF = 2.277A0.5845 0.8602 
ลุ่มน้้ำมูลตอนกลำง QF = 1.7719A0.5857 0.9171 
ลุ่มน้้ำมูลตอนล่ำง QF = 4.9797A0.5537 0.9097 
หมำยเหตุ :   QF  = ปริมำณน้้ำนองสูงสุดรำยปีเฉลี่ย, ลบ.ม./วินำที                 A  = พื้นที่ลุ่มน้้ำ, ตร.กม. 
               R2  = สัมประสิทธิ์กำรตัดสินใจ (Coefficient of Determination) เป็นคำที่แสดงระดับควำมสัมพันธของตัวแปร มีคำระหวำง 0 – 1 
    โดย R2 = 1 หมำยถึงตัวแปรมีควำมสัมพันธสูงสุด  R2 = 0 หมำยถึงตัวแปรไมมีควำมสัมพันธกันเลย คำ R2 ที่ได้ 
    จำกผลกำรวิเครำะห์นี้คอนขำงสูง แสดงวำตัวแปรทั้งสองในสมกำรมีควำมสัมพนัธ์กันในระดับที่สูง 
 

 
รูปที่ 3.1.3-2  แผนที่แสดงเสน้ชั นค่าศักยภาพการให้น  าท่ารายปีเฉลี่ยเท่ากัน (Isoyield Map)  

          ในบริเวณพื นที่ศึกษาโครงการและพื นที่ข้างเคียง 
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 (4) การวิเคราะห์ปริมาณน  านองสูงสุดที่คาบการเกิดซ  าต่างๆ (QT) ของสถำนีวัดที่คัดเลือกเป็น
สถำนีตัวแทนส้ำหรับพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลตอนบน ตอนกลำง และตอนล่ำง โดยคัดเลือกจำกสถำนีวัดน้้ำท่ำ ที่ใช้ในกำร
วิเครำะห์หำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณน้้ำนองสูงสุดรำยปีเฉลี่ย และพื้นที่รับน้้ำฝนซึ่งอำจเป็นสถำนีที่ตั้งอยู่ในลุ่มน้้ำ
นั้นๆ หรือสถำนีวัดน้้ำท่ำที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีสภำพลุม่น้้ำที่คล้ำยคลึงกัน มำท้ำกำรวิเครำะห์ปริมำณน้้ำนองสูงสุดที่
รอบปีกำรเกิดซ้้ำต่ำงๆ ด้วยวิธีแจกแจงควำมถี่โดยวิธีกัมเบลเพื่อประเมินปริมำณน้้ำนองสูงสุดที่รอบปีกำรเกิดซ้้ำ ตั้งแต่
รอบ 2 ปี จนถึง 1,000 ปี ได้ผลกำรวิเครำะห์แสดงในตารางที่ 3.1.3-7 และค้ำนวณอัตรำส่วนระหว่ำงปริมำณน้้ำนอง
สูงสุดที่คำบกำรเกิดซ้้ำต่ำงๆ กับปริมำณน้้ำนองสูงสุดรำยปีเฉลี่ย (QT/QF) ของสถำนีวัดน้้ำท่ำที่คัดเลือกเป็นสถำนีตัวแทน
ส้ำหรับพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลตอนบน ตอนกลำง และตอนล่ำงได้ดังแสดงในตารางที่ 3.1.3-8 

ตารางที่ 3.1.3-7  ปริมาณน  านองสูงสุดที่คาบการเกิดซ  าต่างๆ (QT) ของสถานีตัวแทนส าหรับพื นที่ 
   ลุ่มน  ามูลตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง 

รหัส พ้ืนที่รับน้ ำฝน QF* ปริมำณน้ ำนองสูงสุดที่คำบควำมถ่ีของกำรเกิดต่ำง ๆ  (ลบ.ม./วนิำที), QT

สถำนี (ตร.กม.)  (ลบ.ม./วนิำที) 2 5 10 20 25 50 100 200 500 1,000

1 แม่น้ำ้มูลทีบ่ำ้นโนนสะอำด M.173 4,211 159.3 128.4 294.5 404.5 510.0 543.4 646.5 748.8 850.8 985.3 1,086.9

2 แม่น้ำ้มูลทีบ่ำ้นด่ำนกะตำ M.2A 4,724 151.2 135.3 220.5 276.8 330.9 348.1 400.9 453.4 505.6 574.6 626.7

1. แม่น้ำ้มูลที ่อ.สตึก M.6A 28,458 598.4 523.8 925.5 1,191.4 1,446.5 1,527.5 1,776.8 2,024.2 2,270.8 2,596.1 2,841.9

2. แม่น้ำ้มูลทีบ่ำ้นพงสวำย M.4 34,654 763.2 686.2 1,100.2 1,374.3 1,637.1 1,720.5 1,977.4 2,232.4 2,486.5 2,821.7 3,075.0

3. แม่น้ำ้มูลที ่อ.รำษไีศล M.5 45,295 1,290.2 1,164.1 1,842.3 2,291.3 2,721.9 2,858.6 3,279.4 3,697.2 4,113.4 4,662.5 5,077.5

1. แม่น้ำ้มูลทีส่ะพำนเสรีประชำธิปไตย M.7 107,345 3,006.0 2,723.1 4,245.2 5,252.9 6,219.6 6,526.2 7,470.8 8,408.5 9,342.7 10,575.2 11,506.7

2. แม่น้ำ้มูลทีแ่ก่งสะพือ M.11B 115,687 3,550.3 3,290.3 4,689.0 5,615.0 6,503.3 6,785.0 7,653.0 8,514.6 9,373.1 10,505.6 11,361.6

ลุ่มน้ ำมลูตอนบน

ลุ่มน้ ำมลูตอนกลำง

สถำนีวดัน้ ำท่ำ

ลุ่มน้ ำมลูตอนล่ำง

 
หมำยเหตุ : QF* หมำยถึงอัตรำกำรไหลสูงสุดรำยปีเฉลี่ย    

ตารางที ่3.1.3-8  อัตราส่วนปริมาณน  านองสูงสุดที่คาบการเกิดซ  าต่างๆกับปริมาณน  านองสูงสุดรายปีเฉลี่ย  
          (QT/QF) ณ สถานีวัดน  าท่าในพื นที่ศึกษาและข้างเคียง 

พ้ืนที่ อัตรำกำรไหล
รับน้ ำฝน สูงสุดรำยปีเฉลี่ย
(ตร.กม.) QF (ลบ.ม./วินำที)

ลุ่มน้ ำมลูตอนบน
1 M.173 4,211 159.3 0.8061 1.8488 2.5391 3.2013 3.4113 4.0584 4.7007 5.3406 6.1849 6.8230
2 M.2A 4,724 151.2 0.8950 1.4581 1.8310 2.1886 2.3020 2.6515 2.9984 3.3440 3.7999 4.1446

0.8506 1.6535 2.1850 2.6949 2.8567 3.3549 3.8495 4.3423 4.9924 5.4838

ลุ่มน้ ำมลูตอนกลำง
1 M.6A 28,458 598.4 0.8752 1.5465 1.9909 2.4172 2.5524 2.9690 3.3825 3.7945 4.3380 4.7488
2 M.4 34,654 763.2 0.8992 1.4416 1.8007 2.1452 2.2544 2.5910 2.9252 3.2581 3.6973 4.0292
3 M.5 45,295 1,290.2 0.9023 1.4279 1.7759 2.1097 2.2156 2.5418 2.8656 3.1882 3.6139 3.9355

0.8922 1.4720 1.8558 2.2240 2.3408 2.7006 3.0578 3.4136 3.8831 4.2379

ลุ่มน้ ำมลูตอนล่ำง
1 M.7 107,345 3,006.0 0.9059 1.4122 1.7475 2.0690 2.1710 2.4853 2.7972 3.1080 3.5180 3.8279
2 M.11B 115,687 3,550.3 0.9268 1.3207 1.5815 1.8317 1.9111 2.1556 2.3983 2.6401 2.9591 3.2001

0.9163 1.3665 1.6645 1.9504 2.0411 2.3204 2.5977 2.8740 3.2385 3.5140

รหัส
สถำนี

ล ำดบัที่
25 50 100 200 500 1,000

เฉล่ีย

เฉล่ีย

เฉล่ีย

อัตรำกำรไหลสูงสุดที่คำบกำรเกิดซ้ ำตำ่งๆ / อัตรำกำรไหลสูงสุดรำยปีเฉลี่ย (QT/QF)

2 5 10 20

 
 

 

(QT/QF)  

(QT/QF)  
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 5) ปริมาณตะกอน 
  ในกำรศึกษำด้ำนตะกอน ท้ำกำรค้ำนวณปริมำณตะกอนที่ไหลผ่ำนจุดพิจำรณำต่ำงๆ โดยใช้วิธีประเมิน
จำกข้อมูลปริมำณตะกอนแขวนลอยจำกสถำนีวัดตำงๆ ในพื้นที่ลุมน้้ำที่ศึกษำ โดยท้ำกำรรวบรวมข้อมูลปริมำณตะกอน
แขวนลอยรำยเดือนจำกสถำนีวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษำและข้ำงเคียงเพื่อเป็นข้อมูลในกำรประเมินปริมำณตะกอนรวม ณ 
จุดพิจำรณำต่ำงๆ ได้ด้ำเนินกำรรวบรวมข้อมูลให้มีช่วงข้อมูลครอบคลุมถึงปีล่ำสุดที่มีกำรตรวจวัดและเผยแพร่ข้อมูล
โดยหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ข้อมูลปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยเดือนที่รวบรวมได้ในเบื้องต้นจำกสถำนีวัดตะกอนของ
กรมชลประทำนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษำ มีช่วงพิสัยของพื้นที่รับน้้ำฝน และช่วงพิสัยของปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยปี
เฉลี่ย ดังนี้ 

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 

  และแสดงอัตรำปริมำณตะกอนต่อพื้นที่ในรูปที ่3.1.3-3 
 

 

รูปที่ 3.1.3-3  แผนที่แสดงอัตราปริมาณตะกอนแขวนลอยต่อพื นที่ในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

3.2 สภาพปัญหา สาเหตุในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

 ในกำรประเมินสภำพปัญหำ สำเหตุ ของปัญหำพิจำรณำจำกข้อมูลทุติยภูมิที่ได้รวบรวมจำกหน่วยงำนตำ่งๆ 
และข้อมูลจำกกำรประชุมกำรมสี่วนร่วมกับประชนในพืน้ที่ทั้งในเวทีประชุมปฐมนิเทศ ประชมุกลุ่มย่อยระดับพื้นที่ครั้ง
ที่ 1 และ 2 ทั้งนี้ในรำยละเอียดของสภำพปัญหำ สำเหตุแสดงในภำคผนวก ช โดยสำมำรถสรุปแบ่งตำมกำรพฒันำด้ำน
ต่ำงๆ ดังนี ้



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 3 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การวิเคราะหด์้านทรัพยากรน  า 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    

3-16 

3.2.1 ด้านน  าอุปโภคบริโภค 

 ส้ำหรับน้้ำอุปโภคและบริโภค พิจำรณำ 2 ส่วนคือประปำบริกำรโดยกำรประปำภูมิภำคและประปำหมู่บ้ำน  
ระบบประปำภูมิภำคจะให้บริกำรในพื้นที่ชุมชนเมืองและเขตรอบเมือง ส่วนพื้นที่ชนบทจะใช้ประปำหมู่บ้ำน 

 ในพื้นที่มูลบนมีปริมำณฝนเฉลี่ย (30 ปี) น้อยกว่ำทั้งค่ำเฉลี่ยของประเทศและพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพำะในพื้นที่ลุ่มน้้ำย่อยล้ำเชิงไกร ซึ่งเป็นต้นน้้ำฝั่งทิศตะวันตกและพื้นที่ฝั่งซ้ำยของล้ำน้้ำมูล ในส่วนของมูลกลำง
ปริมำณน้้ำฝนมีค่ำเฉลี่ยเพิ่มขึ้นใกล้เคียงกับค่ำเฉลี่ยแต่พื้นที่ส่วนใหญ่ก็ยังมีฝนเฉลี่ยน้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยของภูมิภำค ส่งผล
ให้ปริมำณน้้ำท่ำค่ำสัมประสทิธิ์กำรให้ปริมำณน้ำ้ท่ำ (Yield) ในพื้นที่มูลตอนบนและมูลตอนกลำงโดยเฉพำะฝั่งซ้ำยของ
แม่น้้ำมูลมีลักษณะของสันปันน้้ำที่ต่้ำและพื้นที่ป่ำต้นน้้ำมีน้อยมำกท้ำให้ค่ำสัมประสิทธ์น้้ำท่ำมีค่ำน้อย ต่ำงจำกพื้นที่ลุ่ม
น้้ำมูลล่ำงโดยเฉพำะฝั่งขวำซึ่งมีสภำพสันปันน้้ำเป็นภูเขำสูงและเป็นพื้นที่ป่ำไม้ท้ำให้มีน้้ำซึมน้้ำซับมำกกว่ำประกอบกับ
ควำมลำดชันของพื้นที่ท้ำให้มีค่ำสัมประสิทธิ์ปริมำณน้้ำท่ำสูง โดยเฉพำะในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลตอนบนและตอนกลำง ดัง
แสดงปริมำณน้้ำในปีน้้ำน้อย (2561) ในรูปที่ 3.2.1-1  ทั้งนี้สภำพอุทกธรณีมีอัตรำกำรให้น้้ำ (yield) ส่วนมำกจะมีค่ำ
น้อยในพื้นที่ตอนบนและตอนกลำง ทั้งนี้ในปัจจุบันจำกสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท้ำให้ในส่วนของเมือง
ขนำดใหญ่หลำยแห่งก็ยังมีควำมเสี่ยงสูงขึ้นในกำรคลำดแคลนน้้ำต้นทุนที่ใช้น้้ำจำกอ่ำงเก็บน้้ำขนำดกลำง เช่น ตัวเมือง
บุรีรัมย์ และตัวเมืองสุรินทร์ที่ประสบปัญหำขำดแคลนน้้ำต้นทุนผลิตประปำอย่ำงมำกในปีพ.ศ. 2562 และในพื้นที่ที่มี
โอกำสขยำยตัวสูง เช่นนครรำชสีมำ ก็มีโอกำสเสี่ยงขำดแคลนน้้ำต้นทุนสูงเช่นกันเนื่องจำกอยู่ในเขตพื้นที่ฝนแล้ง 

 ประปำหมู่บ้ำน โดยจำกข้อมูล กรมพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย ปี 2562 พบว่ำ จ้ำนวนหมู่บ้ำน
ทั้งหมดในลุ่มน้้ำมูล 13.267 หมู่บ้ำน หมู่บ้ำนที่ไม่มีระบบประปำ 587 หมู่บ้ำน (ร้อยละ 4.42) หมู่บ้ำนที่มีระบบประปำ
แต่น้้ำไม่สะอำด 562 หมู่บ้ำน (ร้อยละ 4.24) รูปที่ 3.2.1-2  โดยจ้ำนวนหมู่บ้ำนที่ประสบปัญหำมำกที่สุด ได้แก่ 
จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ (ตารางภาคผนวก ช.1-1) มีควำมเสีย่งสูงมำกที่จะขำดแคลนน้้ำต้นทุน กรณีที่ใช้
น้้ำจำกสระ หนอง ขนำดเล็ก และล้ำน้้ำสำยรอง ส้ำหรับในด้ำนคุณภำพประปำหมู่บ้ำนมำกกว่ำร้อยละ70 ยังไม่ได้
มำตรฐำนน้้ำประปำ ในด้ำนสำเหตุนอกจำกปริมำณน้้ำฝนที่เป็นสำเหตุหลักแล้วยังมีสำเหตุจำกกำรใช้น้้ำแบบไม่
ประหยัด โดยเฉพำะชุมชนเมือง กึ่งเมืองและแหล่งท่องเที่ยว และกำรบริหำรจัดกำร โดยเฉพำะระบบประปำหมู่บ้ำนที่
ขำดองค์ควำมรู้ในกำรบ้ำรุงรักษำระบบประปำและกำรผลิตน้้ำประปำที่สะอำด เป็นต้น 

 แนวโน้มปัญหำด้ำนน้้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคเมื่อพิจำรณำในด้ำนปริมำณน้้ำปัญหำขำดแคลนน้้ำดิบใน
อนำคตมีแนวโน้มที่จะมำกขึ้น ซึ่งพื้นที่ที่คำดว่ำจะมีควำมเสี่ยงขำดน้้ำดิบมำกขึ้นได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้้ำมูลตอนบนและ
ตอนกลำง ตำมล้ำดับ โดยสำเหตุและปัจจัยหลักมำจำกปริมำณฝนที่น้อยลงและกำรกระจำยตัวของน้้ำฝนในเชิงพื้นที่ 
กำรพัฒนำแหล่งน้้ำ เก็บกักน้้ำมีขีดจ้ำกัด และเมื่อพิจำรณำในด้ำนคุณภำพน้้ำ แนวโน้มของปัญหำมีควำมเสี่ยงคุณภำพ
น้้ำเสื่อมโทรมมำกขึ้น โดยสำเหตุและปัจจัยหลักมำจำกมีกำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจ กำรพัฒนำอุตสำหกรรมกำรเกษตร
ที่เพิ่มสูงขึ้น ประชำกรเพิ่มมำกขึ้น เป็นต้น   



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 3 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การวิเคราะหด์้านทรัพยากรน  า 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    
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รูปที่ 3.2.1-1  จ านวนหมู่บ้านไม่มีระบบประปา/ระบบช ารุด และมีน  าประปาแต่สะอาดไม่เพียงพอตลอดปี 
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3.2.2 ด้านความม่ันคงของน  าภาคการผลิต 

 เช่นเดียวกับปัญหำในด้ำนอุปโภคบริโภคปัญหำส้ำคับคือปริมำณน้้ำต้นทุน จำกปริมำณน้้ำฝนที่ตกน้อยและ
ยังมีกรณีฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลำนำนโดยเฉพำะในพื้นที่มูลตอนบนและมูลตอนกลำงดังแสดงในรูปที่ 3.2.1-1  
 พื้นที่เกษตรในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลมีอยู่กว่ำ 32.6 ล้ำนไร่ (73.65% ของพื้นที่ลุ่มน้้ำ) โดยครึ่งหนึ่งเป็นพื้นที่เกษตร
นำข้ำว (21.9 ล้ำนไร่) รองลงมำเป็นพืชไร่ ได้แก่ มันส้ำปะหลัง และอ้อยตำมล้ำดับ ดังแสดงในรูปที่ 3.2-2-1 จะเห็นได้
ว่ำพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลส่วนใหญ่พึ่งพำกำรท้ำเกษตรเป็นหลัก โดยที่ผ่ำนมำมีกำรพัฒนำเป็นพื้นที่ชลประทำนเพียง 2 ล้ำนไร่ 
(6 %) จึงยังเหลือพื้นที่อีกกว่ำ 30 ล้ำนไร่ ที่ต้องพึ่งพำน้้ำฝนหรือที่เรียกว่ำพื้นที่เกษตรน้้ำฝน จำกปริมำณน้้ำฝนในช่วงปี
น้้ำน้อยเช่นปี 2561 (รูปที่ 3.2.1-1) พบว่ำพื้นที่เกือบทั้งหมดในลุ่มน้้ำมูลตอนบนและตอนกลำงมีปริมำณน้้ำฝนต่้ำกว่ำ 
1,000 มม. นอกจำกนี้ยังมีภำวะฝนทิ้งช่วงระยะเวลำนำน 1 เดือน ซึ่งไม่เพียงพอกับกำรเพำะปลูกข้ำว ท้ำให้พื้นที่มูล
ตอนบนและตอนกลำงมีควำมเสี่ยงขำดแคลนน้้ำสูงในพื้นที่นำข้ำวโดยเฉพำะในที่ดอน แต่ทั้งนี้จะไม่กระทบต่อพืชไร่
บำงชนิดมำกนัก ส้ำหรับในพื้นที่ตอนล่ำงมีปริมำณฝนเฉลี่ยมำกกว่ำ 1,200 มม. เพียงพอเฉพำะข้ำวนำปีเท่ำนั้น ในฤดู
แล้งมีแหล่งกักเก็บน้้ำค่อนข้ำงน้อย พื้นที่ส่วนใหญ่จึงไม่สำมำรถท้ำกำรเกษตรได้ 
 ด้ำนปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำอ่ืนๆ ได้แก่ ด้ำนอุตสำหกรรมซึ่งเป็นน้้ำเพื่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจ พบว่ำพื้นที่
อุตสำหกรรมส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่มูลตอนบนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอ่ำงเก็บน้้ำขนำดใหญ่  โดยเฉพำะในพื้นที่จังหวัด
นครรำชสีมำดังแสดงใน รูปที่ 3.2.2-2 ในกรณีที่จะมีแผนขยำยเขตอุตสำหกรรมก็จะมีควำมเสี่ยงในกำรขำดแคลนน้้ำ
เพิ่มขึ้น ในพื้นที่ อ่ืนๆ จะเป็นอุตสำหกรรมขนำดเล็ก อุตสำหกรรมเกษตรยังไม่มีกำรใช้น้้ำในปริมำณเยอะอย่ำง
อุตสำหกรรมหนัก ด้ำนกำรท่องเที่ยวมีพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรท่องเที่ยวและมีผลต่อกำรใช้น้้ำ เช่น บุรีรัมย์ (ท่องเที่ยว
เชิงกีฬำ) แต่ก็เป็นกำรท่องเที่ยวในแบบครั้งครำวที่มีกำรแข่งขันระดับประเทศหรือระดับโลก ในส่วนพื้นที่อ่ืนๆ เป็น
ลักษณะกำรท่องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมตำมเทศกำลต่ำงๆ ซึ่งไม่มีผลต่อกำรใช้น้้ำมำกนัก   
 ปัจจัยหนึ่งในกำรพิจำรณำควำมมั่งคงด้ำนกำรผลิตคือด้ำนสภำพพื้นที่โดยเฉพำะดิน ทั้งปัญหำดินเค็มและ
พื้นที่ที่เป็นดินตื่นไม่เหมำะต่อกำรท้ำกำรเกษตร กล่ำวคือ พื้นที่เพำะปลูกอยู่บนพื้นที่ดินเค็มหรือมีชั้นหินเกลือรองรับ
อยู่ข้ำงใต้ จึงเกิดปัญหำทั้งดินเค็มและน้้ำใต้ดินเค็ม ส่วนพื้นที่ดินตื้น มีชั้นหน้ำดินน้อยควำมลึกของหน้ำดินน้อยกว่ำ 50 
เซนติเมตร มีพื้นที่ประมำณ 3,207,490 ไร่ (ร้อยละ 7.23 ของพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลทั้งหมด) แยกเป็นดินตื้นบริเวณพื้นที่ลุ่ม
พื้นที่ 538,969 ไร่ และดินตื้นบริเวณพื้นที่ดอนพื้นที่ 2,668,521 ไร่ ไม่สำมำรถขุดหำหรือพัฒนำแหล่งน้้ำในพื้นที่ที่ท้ำ
กำรเกษตรได้โดยเฉพำะน้้ำบำดำลเนื่องจำกติดปัญหำเร่ืองกรรมสิทธิ์ที่ดิน จำกรูปที่ 3.2.2-3 ในส่วนของดินเค็มพบใน
พื้นที่ที่ลุ่มทั้งในพื้นที่มูลบน มูลกลำงและตอนต้นของมูลล่ำง โดยเฉพำะในพื้นที่ฝั่งซ้ำย (หรือทิศเหนือ) ของแม่น้้ำมูล
พบว่ำมีดินเค็มและกำรกระจำยของครำบเกลือในปริมำณสูง ส่วนพื้นที่ดินตื้นอยู่ในพื้นที่ต้นน้้ำของมูลบน เช่น ต้นน้้ำล้ำ
ตะคอง ล้ำพระเพลิง ล้ำแซะ เป็นต้น มีน้อยในพื้นที่มูลกลำงและพบกระจำยมำกสุดในพื้นที่มูลตอนล่ำง  
 จำกข้อมูลปริมำณน้้ำต้นทุนน้้ำฝนและน้้ำท่ำในล้ำน้้ำ และข้อมูลควำมต้องกำรใช้น้้ำทุกภำคส่วน (น้้ำอุปโภค -
บริโภค น้้ำเพื่ออุตสำหกรรม น้้ำเพื่อกำรเกษตร (ชลประทำน/น้้ำฝน) เมื่อน้ำมำ Plot กรำฟดังแสดงในรูปที่ 3.2.2-4
จำกกรำฟปริมำณน้้ำท่ำในล้ำน้้ำเมื่อเทียบกับปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำรวม พบว่ำในฤดูฝนมีปริมำณน้้ำเพียงพอแต่ใน
ฤดูแล้งปริมำณน้้ำจะไม่เพียงพอต่อควำมตอ้งกำรใช้น้้ำ เมื่อพิจำรณำถึงปริมำณน้้ำฝนที่ตกลงมำทั้งหมดโดยยังไม่หักกำร
คำยระเหย กำรซึมลงดินพบว่ำยังมีปริมำณน้้ำส่วนต่ำงอีกจ้ำนวนมำก (74,909 – 10,318=64,591 ล้ำน ลบ.ม.) หรือ
เกือบ 6 เท่ำของปริมำณน้้ำท่ำในล้ำน้้ำในช่วงฤดูฝนที่ยังไม่มีกำรบริหำรจัดกำรหรือจัดเก็บ โดยกำรหำแหล่งส้ำรองน้้ำ
ส่วนนี้ไว้ใช้ในพื้นที่เกษตรน้้ำฝนห่ำงไกลล้ำน้้ำ 
 แนวโน้มปริมำณน้้ำต้นทุนยังคงน้อยลงต่อเนื่อง ทั้งปัจจัยปริมำณน้้ำฝนที่น้อยลงและปริมำณน้้ำส้ำรองไว้ใน
อ่ำงเก็บน้้ำเมื่อเกิดภำวะแห้งแล้งต่อเนื่อง บำงแหล่งน้้ำต้องใช้กำรเก็บกักน้้ำข้ำมปีถึงจะเต็ม กำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้้ำ
ขนำดกลำงและขนำดใหญ่ในพื้นที่เป็นไปได้น้อย เนื่องจำกข้อจ้ำกัดของสภำพภูมิประเทศรวมทั้งปัจจัยทำงด้ำนสังคม
และสิ่งแวดล้อม ส่วนปัญหำดินเค็ม น้้ำใต้ดินเค็มจะมีแนวโน้มปัญหำมำกข้ึนเนื่องจำกปัจจัยด้ำนปริมำณน้้ำที่น้อยลง 
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รูปที่ 3.2.2-1 แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรและพื นที่ชลประทานในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

 

 

รูปที่ 3.2.2-2 ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในพื นที่ 
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รูปที่ 3.2.2-3   แสดงพื นที่ดินเค็มและพื นที่ดินตื นในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

 

 
รูปที่ 3.2.2-4  เปรียบเทียบปริมาณน  าต้นทุนกับปริมาณความต้องการใช้น  าทุกภาคส่วน (ฤดูฝน/ฤดูแล้ง) 
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3.2.3 ด้านน  าท่วมและอุทกภัย  

 จำกข้อมูลพื้นที่น้้ำท่วมจำกข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมย้อนหลัง 16 ปี (2548-2563) ดังแสดงในรูปที่ 3.2.3-1 
พบว่ำปีที่พื้นที่ลุ่มน้ำ้มูลประสบปัญหำน้้ำท่วมมำกที่สุด ได้แก่ปี 2553 มีพื้นที่น้้ำท่วม 3.76 ล้ำนไร่ รองลงมำคือปี 2560 
และปี 2554 มีพื้นที่น้้ำท่วม 2.76 ล้ำนไร่ และ 2.42 ล้ำนไร่ ตำมล้ำดับ   

 ในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยน้้ำท่วมสูงดังแสดงในรูปที่ 3.2.3-2 รวบรวมสถิติในรอบ 10 ปี แสดงให้เห็นพื้นที่
เสี่ยงน้้ำท่วมไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี จะเป็นพื้นที่รำบลุ่มใกล้กับล้ำน้้ำ -แม่น้้ำ กระจำยทั่วไปตำมล้ำน้้ำสำขำต่ำงๆ 
พื้นที่เสี่ยงน้้ำท่วม 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี เป็นพื้นที่ลุ่มติดกับล้ำน้้ำ-แม่น้้ำ และพื้นที่เสี่ยงน้้ำท่วมซ้้ำซำก 8-10 ครั้งใน
รอบ 10 ปี เป็นพื้นที่ลุ่มต่้ำติดแม่น้้ำสำยหลัก ทั้งนี้เมื่อพิจำรณำถึงมูลค่ำควำมเสียหำยเนื่องจำกเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชน 
ตัวเมืองถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้้ำท่วมไม่เกิน 3 คร้ังในรอบ 10 ปี แต่ถ้ำเกิดในพื้นที่เศรษฐกิจหรือพื้นที่ชุมชนจะท้ำให้
เกิดควำมเสียหำยที่มีมูลค่ำมำก 

 ส้ำหรับน้้ำหลำกท่วมเฉียบพลัน และดินโคลนถล่ม มีควำมเสี่ยงปำนกลำงบริเวณลุ่มน้้ำตอนบนและตอนล่ำง 
ด้ำนทิศใต้ที่มีสภำพภูมิประเทศมีต้นน้้ำเป็นภูเขำสูงและอยู่ในเขตฝนชุก ในพื้นที่ส่วนอ่ืนจะเป็นพื้นที่ค่อนข้ำงรำบ ส่วน
ใหญ่จึงมีควำมเสี่ยงต่้ำไปถึงไม่เสี่ยง 

 ประเด็นสำเหตุที่ท้ำให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลนอกจำกปริมำณฝนและปริมำณน้้ำท่ำในล้ำน้้ำแล้วยังมี
สำเหตุที่เกิดจำกสิ่งปลูกสร้ำง ได้แก่ เส้นทำงคมนำคมขวำงทำงระบำยน้้ำ ระบบระบำยน้้ำไม่เพียงพอต่อปริมำณน้้ำ
หลำกดังแสดงในรูปที่ 3.2.3-3 เป็นเหตุกำรณ์อุทกภัยปี 2562 พื้นที่มูลล่ำงในเขตอุบลรำชธำนี อ้ำนำจเจริญและ
ร้อยเอ็ด นอกจำกนี้ยังมีสำเหตุจำกกำรขยำยตัวชุมชน หรือก่อสร้ำงสิ่งปลูกสร้ำงรุกล้้ำเข้ำไปในพื้นที่ที่เคยใช้รองรับ
ปรมิำณน้้ำหลำกให้ เม่ือพื้นที่หน้ำตัดรับน้้ำมีพื้นที่ลดลงท้ำให้ปริมำณน้้ำยกตัวสูงขึ้นเข้ำท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ ดังแสดงใน
รูปที่ 3.2.3-4 แสดงกรำฟระดับน้้ำท่วมและปริมำณน้้ำหลำกที่สถำนี N7 ตัวเมืองอุบลรำชธำนี เมื่อพิจำรณำถึงข้อมูล
พื้นที่น้้ำท่วมในปี 2545 และปี 2562 ซึ่งเป็นปีอุทกภัยใหญ่  

 โดยสรุปสำเหตุของปัญหำน้้ำท่วมอุทกภัยมีดังนี้ 
 - มีสิ่งกีดขวำงทำงระบำยน้้ำ อำคำรสิ่งปลูกสร้ำง วัชพืช 
 - ควำมจุล้ำน้้ำลดลง ล้ำน้้ำ/คลองไม่ได้รับกำรขุดลอกเป็นเวลำนำน 
 - ขำดระบบป้องกันชุมชน 
 - ปริมำณฝนตกในพื้นที่เดิมซ้้ำๆ (ต้ำบล หมู่บ้ำน) ท้ำให้มีปริมำณน้้ำหลำกจำกปริมำณฝนที่ตกจ้ำนวนมำกใน
พื้นที่ 
 - ปัญหำบุกรุกทำงน้้ำ โดยเฉพำะพื้นที่หน่วงน้้ำ มีสิ่งกีดขวำงทำงระบำยน้้ำท้ำให้เมื่อมีปริมำณฝนตกจ้ำนวน
มำกล้ำน้้ำทำงระบำยน้้ำไม่สำมำรถระบำยน้้ำได้ทัน ดังตัวอย่ำงที่เกิดน้้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้้ำตอนล่ำง (อุบลรำชธำนี) 
ในปี 2562 และในพื้นที่มูลตอนบน (นครรำชสีมำ) ปลำยปี 2563 
 แนวโน้มของปัญหำสูงขึ้นอันเนื่องมำจำกกำรขยำยตัวของชุมชน กำรก่อสร้ำงเส้นทำงคมนำคม และกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและลักษณะทำงกำรใช้ที่ดินของพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไป 
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รูปที่ 3.2.3-1 แสดงพื นทีน่  าท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียมในพื นที่ลุ่มน  ามูล ย้อนหลัง 16 ปี (2548 – 2563) 

 
รูปที่ 3.2.3-2 พื นที่เสี่ยงอุทกภัยสูงในพื นที่ลุ่มน  ามูล 
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รูปที่ 3.2.3-3 พื นที่เสี่ยงอุทกภัย (สิ่งกีดขวางทางน  า) ในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

 

รูปที่ 3.2.3-4 แสดงระดับน  าทว่มและอัตราการไหลของแม่น  ามูลปี 2545 และ 2562 ที่สถานี M7 
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3.2.4 ด้านการจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  าคุณภาพน  า 

 จำกข้อมูลจุดเก็บตัวอย่ำงคุณภำพน้้ำรูปที่ 3.2.4-1 พบว่ำล้ำน้้ำที่มีปัญหำคุณภำพน้้ำ ได้แก่ พื้นที่ใน
ต้ำแหน่งด้ำนท้ำยที่ตั้งชุมชน อุตสำหกรรม และพื้นที่ที่มีกำรใช้สำรเคมีท้ำกำรเกษตร จำกแผนที่พื้นที่ที่พบปัญหำ ได้แก่ 
มูลตอนบนในพื้นที่ต้นน้้ำล้ำตะคอง พื้นที่ท้ำยจุดบรรจบล้ำตะคอง ล้ำพระเพลิง มูลตอนกลำง ได้แก่ แม่น้้ำมูลในช่วง
รอยต่อจังหวัดมหำสำรคำมและจังหวัดบุรีรัมย์ ส้ำหรับในพื้นที่ต้นน้้ำสำขำที่อยู่ด้ำนท้ำยชุมชน ได้แก่ ล้ำน้้ำชีบริเวณตัว
เมืองบุรีรัมย์ ห้วยส้ำรำญบริเวณตัวเมืองศรีสะเกษ  

 คุณภำพน้้ำผิวดินในล้ำตะคองเสื่อมโทรมโดยเฉพำะพื้นที่ต้นน้้ำเขื่อนล้ำตะคองและบริเวณตัวเมือง
นครรำชสีมำ (ท้ำยจุดบรรจบล้ำตะคองกับล้ำพระเพลิง) คุณภำพน้้ำผิวดินด้ำนท้ำยชุมชนหนำแน่นในลุ่มน้้ำย่อย ต่ำงๆ 
เช่น ลุ่มน้้ำล้ำมูลส่วนที่ 2 และล้ำน้้ำชี เป็นต้น 

 ในด้ำนพื้นที่ชุ่มน้้ำเสื่อมสภำพ (รูปที่ 3.2.4-1) ได้แก่ บริเวณหลังพนังกันน้้ำ บริเวณฝำยหัวนำ และรำษีไศล
มีน้้ำท่วมขังเป็นเวลำนำน ในพื้นที่มูลตอนกลำง 

 แนวโน้มของปัญหำ ด้ำนคุณภำพน้้ำเสียจะมำกขึ้นเพรำะมีกำรขยำยตัวของชุมชน ประกอบกับปริมำณฝน 
และปริมำณน้้ำท่ำน้อยลงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ทั้งปริมำณน้้ำผิวดินและน้้ำใต้ดินลดลงเพรำะมีกำร
พัฒนำใช้น้้ำมำกข้ึนโดยเฉพำะในฤดูแล้ง 

  

 
 

รูปที่ 3.2.4-1  ต าแหน่งคุณภาพน  าเสื่อมโทรมในพื นที่ลุ่มน  ามูล 
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พื นที่ชุม่น  า (Wetland) / ป่าบุ่งป่าทาม

ล าปลายมาศ

แม่น  ามูลและปา่ทาม
สบแม่น  ามูล-ชี

(11,875 ไร)่

(337,500 ไร)่
(60,937 ไร)่

พ้ืนที่ชุ่มน้ ำในพ้ืนที่ลุม่น้ ำมูล

ล ำดบั ชื่อพ้ืนที่ชุ่มน้ ำ ที่ตั้ง ขนำดเน้ือที่
ตร.กม. ไร่

ระดบันำนำชำติ
1  ล้าปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ 19 11,875
2  เขตห้ามล่าฯ อ่างฯสนามบิน  ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 5.71 3,568
3  ล้าโดมใหญ่  น ้ายืน จ.อุบลราชธานี ตำมล ำน้ ำ 30 กม.
4  เขตห้ามล่าฯ ห้วยจรเข้มาก  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 6.2 3.876
5  เขตห้ามล่าฯ ห้วยตลาด  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 7.09 4,434

ระดบัชำติ
6  ป่าทามแม่น ้ามูล  อ.พทุไทสง จ.บุรีรัมย์ 604 337,500

 จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ
7  สบน ้ามูล-ชี  กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 39.44 5,900

 อ.วารินช้าราบ อ.เมือง
 จ.อุบลราชธานี

8  เขตห้ามล่าฯ ดูนล้าพนั  นาเชือก มหาสารคาม 0.5 311

 
รูปที่ 3.2.4-2 แสดงต าแหน่งพื นที่ชุ่มน  าในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

3.2.5 ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

 สถำนภำพป่ำไม้ดังกล่ำวในหัวข้อข้ำงต้น กล่ำวได้ว่ำป่ำไม้ในภำพรวมของพื้นที่จังหวัดในลุ่มน้้ำมูลมีเพียงร้อยละ 
11.61 ของพื้นที่รวม 10 จังหวัด (พ.ศ. 2560) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ป่ำไม้ในปี พ.ศ. 2549 คือ ร้อยละ 11.02 ของ
พื้นที่รวม 10 จังหวัด เห็นได้ว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจำกนโยบำยกำรสนับสนุนกำรปลูกป่ำ
ภำคเอกชน แต่เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำยในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล ครอบคลุมอุทยำนแห่งชำติและเขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำ ร้อยละ 6.8 ป่ำสงวนแห่งชำติ (โซน C) ร้อยละ 3.02 ป่ำสงวนแห่งชำติ (โซน E) ร้อยละ 17.68 ป่ำสงวน
แห่งชำติ (โซน A) ร้อยละ 1.24 รวมเป็นร้อยละ 28.74 ดังแสดงในรูปที่ 3.2.5-1  

 
รูปที่ 3.2.5-1 พื นที่ป่าไม้ตามกฎหมายในพื นที่ลุ่มน  ามูล 
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 เมื่อพิจำรณำสภำพพื้นที่ป่ำไม้ (กรมป่ำไม้ ปี 2560 – 2561) ในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล ประกอบด้วยป่ำดิบแล้ง   
ร้อยละ 6.7 ป่ำเต็งรัง ร้อยละ 1.5 ป่ำทุ่ง ร้อยละ 0.1 ป่ำบึงน้้ำจืด 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 แสดงในรูปที่ 3.2.5-2 เมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลพื้นที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำย (ร้อยละ 28.74) แสดงว่ำ พื้นที่ป่ำไม้
ลดลงร้อยละ 17.16 (มำจำกร้อยละ 28.74-11.58) แต่จำกข้อมูลพื้นที่ป่ำไม้ในอดีต (พ.ศ. 2543) ร้อยละ 24.23 ซึ่งจะ
เห็นว่ำแตกต่ำงกับที่กล่ำวข้ำงต้นแตกต่ำงจำกสภำพป่ำไม้ตำมกฎหมำยร้อยละ 28.74 (พ.ศ. 2545) ทั้งนี้เนื่องจำกควำม
ยุ่งยำกซับซ้อนในกำรด้ำเนินกำรในอดีตท้ำให้มีกำรประกำศพื้นที่อนุรักษ์ทับซ้อนกันหลำยแห่ง ดังนั้นพื้นที่บริเวณ
เดียวกันอำจมีหลำยสถำนภำพ ซึ่งอำจจะเป็นทั้งพื้นที่ต้นน้้ำเป็นป่ำสงวนแห่งชำติ และอุทยำนแห่งชำติในพื้นที่หนึ่งๆ 
อย่ำงไรก็ตำมเมื่อเทียบกับป่ำไม้ในปัจจุบัน (พ.ศ. 2560 - 2561) ร้อยละ 11.58 จึงลดลงร้อยละ 12.65 (มำจำกร้อยละ 
24.23-11.58) ซึ่งสรุป ดังรูปที่ ช.5-3 ได้ดังนี้  

 แนวโน้มปัญหำ พื้นที่ป่ำไม้มีแนวโนม้ลดลงบำ้งเนื่องจำกกำรฟื้นฟูสภำพปำ่ต้องใชเ้วลำ แต่ด้วยมำตรกำรกำร
ปลูกป่ำเศรษฐกิจและป่ำชุมชนจะท้ำให้ป่ำไม้เพิ่มข้ึนได้อย่ำงน้อยใกล้เคียงกับอดีตที่เคยมีป่ำไม้ 

 
รูปที่  3.2.5-2 ข้อมูลสภาพพื นที่ป่าไม้ (กรมป่าไม้ปี 2560 – 2561) ในพื นที่ลุ่มน  ามูล 
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รูปที่  3.2.5-3  พื นที่ป่าไม้ในอดีตเทียบกบัปัจจบุัน 

3.3 การบรหิารจัดการน  าทรัพยากรทีเ่กี่ยวข้องในปัจจุบัน และศักยภาพการพัฒนาในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

3.3.1 ปริมาณน  าต้นทุนและการพัฒนาชลประทาน 
 ภำพรวมลุ่มน้้ำมูลมีปริมำณน้้ำต้นทุนเฉลี่ย 18,000 ล้ำน ลบ.ม./ปี โดยที่ผ่ำนมำสำมำรถพัฒนำแหล่งเก็บกัก
น้้ำได้เพียง 5,350 ล้ำน ลบ.ม. (ร้อยละ 29) ในขณะที่มีควำมต้องกำรใช้น้้ำในปริมำณ 10,155 ล้ำน ลบ.ม. และจำกกำร
ประเมิน มีปริมำณน้้ำส่วนเกินที่ระบำยลงแม่น้้ำโขงถึงปีละ 7,845 ล้ำน ลบ.ม. (ไม่รวมปริมำณน้้ำจำกแม่น้้ำชี ส่วนใหญ่
เป็นปริมำณน้้ำในช่วงฤดูฝน) ดังแสดงในรูปที่ 3.3.1-1 

 
รูปที่ 3.3.1-1 แสดงผังภาพรวมปริมาณน  าต้นทุน ความต้องการใช้น  า ปริมาณแหล่งกักเกบ็น  า 
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 ในส่วนของปริมำณน้ำ้ต้นทุนหรือแหล่งกักเก็บน้้ำสำมำรถสรปุได้ดังนี้ 
 แหล่งกักเก็บน  า 
 ข้อมูลแหล่งกักเก็บน้้ำ ประกอบด้วย แหล่งน้้ำตำมธรรมชำติและแหล่งน้้ำที่ได้รับกำรพัฒนำ ได้แก่ อ่ำงเก็บน้้ำ
ขนำดใหญ่ ขนำดกลำง ขนำดเล็ก รวมถึงพื้นที่หนองน้้ำต่ำงๆ ซึ่งเป็นแหล่งน้้ำต้นทุนในกำรเก็บกักน้้ำไว้ใช้ทั้งในช่วงฤดูฝน
และในช่วงฤดูแล้ง (รำยละเอียดข้อมูลแหล่งน้้ำรำยลุ่มน้้ำย่อยแสดงในตำรำงภำคผนวก ค-8) 
 1) อ่างเก็บน  าขนาดใหญ่ 
  โครงกำรอ่ำงเก็บน้้ำขนำดใหญ่ ที่มีขนำดควำมจุมำกกว่ำ 100 ล้ำนลูกบำศก์เมตร จ้ำนวน 6 อ่ำงเก็บน้้ำ   
มีควำมจุที่ระดับเก็บกักรวม 2,927 ล้ำนลูกบำศก์เมตร ควำมจุใช้งำน 2,055 ล้ำนลูกบำศก์เมตร รำยละเอียดแสดงใน
ตารางที่ 2.3.2-1  
 2)  โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดกลาง 

  โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง หมำยถึง โครงกำรที่มีขนำดเล็กกว่ำโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำ
ขนำดใหญ่ มีปริมำตรเก็บกักน้้ำน้อยกว่ำ 100 ล้ำนลูกบำศก์เมตร มีพื้นที่เก็บกักน้้ำน้อยกว่ำ 15 ตำรำงกิโลเมตร หรือมี
พื้นที่ชลประทำนน้อยกว่ำ 80,000 ไร่ พื้นที่ลุ่มน้้ำมูลมีโครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง รวม 93 แห่ง ควำมจุอ่ำง
เก็บกัก รวมทั้งสิ้น 1,304.91 ล้ำนลูกบำศก์เมตร 

 3)  โครงการพัฒนาแหล่งน  าขนาดเล็ก 

  แหล่งน้้ำขนำดเล็ก ได้แก่ อ่ำงเก็บน้้ำขนำดเล็กและอำคำรชลประทำนประเภทต่ำงๆ  ที่สร้ำงขึ้นให้
สอดคล้องกับสภำพภูมิประเทศและปัญหำที่เกิดขึ้นตำมควำมต้องกำรของรำษฎร เพื่อแก้ปัญหำหรือบรรเทำควำม
เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องน้้ำส้ำหรับกำรอุปโภคบริโภค และกำรเกษตร ซึ่งเป็นควำมจ้ำเป็นขั้นพื้นฐำนของรำษฎรใน
ชนบทหรือพื้นที่ที่ห่ำงไกล รวมทั้งกำรแก้ไขบรรเทำควำมเดือดร้อนจำกอุทกภัย ที่สร้ำงโดยหน่วยงำนต่ำงๆแล้วได้ถ่ำย
โอนไปให้หน่วยงำนส่วนท้องถิ่น รวมทั้งหนองน้้ำสำธำรณะขนำดเล็กตำมธรรมชำติ 

ตารางที่ 3.3.2-1 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 ี แม่น้้ำมูล 142.2 288 1,966 1,135 2514 กฟผ. 

2 ล้ำตะคอง นครรำชสีมำ แม่น้้ำมูล 277.0 37 314 291 2512 ชป. 

3 ล้ำพระเพลิง นครรำชสีมำ แม่น้้ำมูล 263.0 13.1 110 109 2513 ชป. 

4 ล้ำนำงรอง บุรีรัมย์ แม่น้้ำมูล 240.0 12.75 121 118 2534 ชป. 

5 ล้ำแซะ นครรำชสีมำ แม่น้้ำมูล 227.0 29.5 275 268 2539 ชป. 

6 มูลบน นครรำชสีมำ แม่น้้ำมูล 221.0 12.75 141 134 2523 ชป. 

รวม 2,927 2,055   
 

  พื้นที่หนองน้้ำธรรมชำติ ซึ่งได้แก่ อ่ำงเก็บน้้ำขนำดต่ำงๆ ที่ได้ถ่ำยโอนไปให้หน่วยงำนส่วนท้องถิ่นและ
หนองน้้ำธรรมชำติ จำกกำรรวบรวมฐำนข้อมูลของกรมทรัพยำกรน้้ำ และแผนที่กำรใช้ที่ดินปี  พ.ศ. 2552-2553 ได้
จ้ำแนกพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรเป็นแหล่งน้้ำ โดยแหล่งน้้ำที่มีขนำดผิวน้้ำมำกกว่ำ 300 ไร่ ท้ำกำรวิเครำะห์จำกแผนที่
ภำพถ่ำย เพื่อหำชื่อและตรวจสอบขอบเขตผิวน้้ำ โดยก้ำหนดเกณฑ์ในกำรประเมินดังนี้ 

  หนองน้้ำที่มีขนำดเล็กกว่ำ 1 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสระเก็บน้้ำในไร่นำ ก้ำหนดควำมลึก 2.5 เมตร 

  หนองน้้ำที่มีขนำด 1 ไร่ ถึง 5 ไร่ ก้ำหนดควำมลึก 2.75 เมตร 

  หนองน้้ำที่มีขนำด 5 ไร่ ถึง 20 ไร่ ก้ำหนดควำมลึก 2.75 เมตร 
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  หนองน้้ำที่มีขนำด 20 ไร่ ถึง 300 ไร่ ก้ำหนดควำมลึก 3 เมตร 

  หนองน้้ำที่มีขนำดมำกว่ำ 300 ไร่ ประเมินควำมจุจำกข้อมูลกำรศึกษำ แผนที่ภูมิประเทศ กำร
สอบถำมควำมลึกเฉลี่ยจำกคนในพื้นที่เพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรประเมินควำมจุสำมำรถสรุป ควำมลึกเฉลี่ยจะอยู่
ในช่วง 1-6 เมตร 

  พื้นที่ลุ่มน้้ำมูล มีแหล่งเก็บกักน้้ำธรรมชำติประเภทหนองบึง จ้ำนวนทั้งหมด 32,268 แห่ง ประกอบด้วย 
หนองน้้ำที่มีขนำด มำกว่ำ 300 ไร่ จ้ำนวน 161 แห่ง และหนองน้้ำที่มีขนำด เล็กกว่ำ 1 ไร่ จ้ำนวน 32,107 แห่ง 

  ในส่วนศักยภำพกำรพัฒนำเพิ่มน้้ำต้นทุน/พื้นที่ชลประทำน ภำยในลุ่มน้้ำมูลมีแผนงำนที่เพิ่มน้้ำต้นทุน    
รวม 210.38 ล้ำนลูกบำศก์เมตร/พื้นที่รับประโยชน์ 295,462 ไร่  (ข้อมูลโครงกำรที่มีศักยภำพในพื้นที่เป้ำหมำย Area 
Based ในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล-กำรจัดท้ำแผนแม่บทลุ่มน้้ำมูล 2562) ดังแสดงแผนงำนพัฒนำในรูปที่ 3.3.1-2 

 
รูปที่ 3.3.1-2 แผนงาน/โครงการที่มีศักยภาพในการพัฒนาเพิ่มน  าต้นทุน/พื นที่ชลประทาน ในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

3.3.2  การใช้ประโยชน์ที่ดินและการเปลี่ยนแปลง 

  จำกข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินมำตรำส่วน 1 : 25,000 ปี 2560 ของกรมพัฒนำที่ดิน ดังแสดงใน          
รูปที่ 3.3.2-1 น้ำมำซ้อนทับกับขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลพบว่ำ พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.20 เป็นพื้นที่เกษตรกรรม        
(32.89 ล้ำนไร่) โดยมีพื้นที่ป่ำไม้เพียงร้อยละ 12.42 (5.55 ล้ำนไร่) พื้นที่อยู่อำศัยร้อยละ 6.39 (2 .83 ล้ำนไร่) พื้นที่
เกษตรกรรมมำกที่สุดคือ นำข้ำว มีพื้นที่อยู่ร้อยละ 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 

  เมื่อน้ำข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2550 ดังแสดงในรูปที่ 3.3.2-2 มำเปรียบเทียบพบว่ำกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินหลักที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นได้แก่ พื้นที่เกษตรกรรม (+1.50%) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง (+0.60%) พื้นที่น้้ำ 
(+0.46%) ส่วนที่ลดลงได้แก่ พื้นที่ป่ำไม้ (-2.18 %) พื้นที่เบ็ดเตล็ด (-0.37%) เมื่อพิจำรณำในส่วนของพื้นที่เกษตร
กรรมกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมำกที่สุดคือ ยำงพำรำ เพิ่มขึ้น 1.69 ล้ำนไร่ (+3.81%) รองลงมำมันส้ำปะหลัง 1.16 
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ล้ำนไร่ (+2.61%) ส่วนกำรเปลี่ยนแปลงลดลงมำกที่สุดคือ นำข้ำว 2.15 ล้ำนไร่ (-4.48%) รองลงมำคือ พืชไร่ผสม 
1.00 ล้ำนไร่ (-2.30%) ดังแสดงตารางที่ 3.3.2-1 และกรำฟกำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในรูปที่ 3.3.2-3  

 เมื่อพิจำรณำพื้นที่ของกำรเปลี่ยนแปลงของกำรใช้ประโยชน์ที่ดินแต่ละประเภทที่มีพื้นที่เพิ่มมำกขึ้น (+) หรือมี
พื้นที่ลดลง (-) สำมำรถอธิบำยได้ ดังนี้ 

 1) กลุ่มที่มีพื นที่ลดลง (-) : (2 กลุ่มประเภท) 

  พื นที่ป่าไม้ : ที่มีพื้นที่ลดลงเป็นส่วนใหญ่ โดยพื้นที่บำงส่วนมีกำรเปลี่ยนแปลงน้ำไปใช้ประโยชน์
เปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพำะส่วนใหญ่ที่น้ำไปปลูกยำงพำรำ และมีบำงส่วนที่อำจเปลี่ยนไปเป็นพื้นที่ชุมชนและสิ่ง
ปลูกสร้ำง 

  พื นที่เบ็ดเตล็ด : ที่มีพื้นที่ลดลงแต่มีพื้นที่ไม่มำกนัก บำงส่วนถูกน้ำไปใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม หรือเป็น
พื้นที่แหล่งน้้ำ หรือพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง 

 2) กลุ่มที่มีพื นที่ที่เพิ่มขึ น (+) : (3 กลุ่มประเภท) 

  พื นที่เกษตรกรรม : พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่โดยเฉพำะในกลุ่มของไม้ยืนต้น เช่น ยำงพำรำ จะได้จำกกำรน้ำ
พื้นที่ป่ำไม้มำใช้ประโยชน์ 

  พื นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสร้าง : พื้นที่ที่เพิ่มข้ึนได้มำจำกกำรนำ้พื้นที่ป่ำไม้บำงส่วนมำใช้ประโยชน์ หรือ
กำรน้ำพื้นที่เกษตรบำงส่วนมำใช้ประโยชน์ โดยเฉพำะส่วนที่เป็นนำข้ำว (ที่เป็นพื้นที่ที่ลดลงเป็นพื้นที่ค่อนข้ำงมำก) 

  พื นที่แหล่งน  า : พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่ได้จำกกำรน้ำพื้นที่เกษตรกรรมบำงส่วนโดยเฉพำะส่วนที่เป็นนำ
ข้ำวมำใช้ประโยชน์ 

รูปที่ 3.3.2-1  แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2560 ในพื นที่ลุ่มน  ามูล 
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รูปที่ 3.3.2-2   แสดงการใช้ประโยชน์ที่ดินปี 2550 ในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

24.884 ลำ้นไร่

LU ภำพรวม ป ี2550 ลุ่มน้ ำมูลรวม5.552 ล้ำนไร่

1.220 ล้ำนไร่

6.516 ล้ำนไร่

2.568 ล้ำนไร่1.799 ล้ำนไร่

1.231 ล้ำนไร่

0.350

24.816 ลำ้นไร่0.099 ลำ้นไร่

0.674 ลำ้นไร่

2.994 ลำ้นไร่
0.845 ลำ้นไร่

Lu พ้ืนทีเ่กษตรกรรม ป ี2550 ลุ่มน้ ำมูลรวม

0.662
1.023

0.056
0.130
0.024

0.142 ลำ้นไร่

0.674 ลำ้นไร่0.476 ลำ้นไร่

การใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก (2550)

การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรม (2550)

21.888 ลำ้นไร่

LU ภำพรวม ป ี2560 ลุ่มน้ ำมูลรวม6.944 ล้ำนไร่

1.415 ล้ำนไร่

5.541 ล้ำนไร่

2.972 ล้ำนไร่
1.756 ล้ำนไร่

0.270

3.251 ล้ำนไร่

0.169

21.759 ลำ้นไร่

0.456 ล้ำนไร่

0.130 ลำ้นไร่

0.735 ลำ้นไร่
2.361 ลำ้นไร่

4.404 ลำ้นไร่

Lu พ้ืนทีเ่กษตรกรรม ป ี2560 ลุ่มน้ ำมูลรวม

1.930

0.072

0.047

0.108 ล้ำนไร่

0.072 ลำ้นไร่
0.019 ลำ้นไร่

ลำ้นไร่

การใช้ประโยชน์ที่ดินหลัก (2560)

การใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรม (2560)

กำรใช้ที่ดินหลัก
A0 ; เกษตรผสมผสาน
A1 ; พื นที่นา
A2 ; พชืไร่   
A3 ; ไม้ยืนต้น 
A4 ; ไม้ผล  
A5 ; พชืสวน   
A7 ; ทุ่งหญ้าและโรงเรือนเลี ยงสัตว์

A8 ; พชืน ้า /A9 ; เพาะเลี ยงสัตว์น ้า

F ; พื นที่ปา่ไม้
M ; พื นที่เบด็เตล็ด
U ; พื นที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง
W ; พื นที่น ้า
พ้ืนที่เกษตรกรรม
A100 ; นาร้าง
A101 ; นาข้าว
A200 ; ไร่ร้าง
A201 ; พชืไร่ผสม
A202 ; ข้าวโพด
A203 ; อ้อย
A204 ; มันส้าปะหลัง
A301 ; ไม้ยืนต้นผสม
A302 ; ยางพารา
A303 ; ปาล์มน ้ามัน
A304 ; ยูคาลิปตัส
A305 ; สัก
A306 ; สะเดา
A400 ; ไม้ผลร้าง
A401 ; ไม้ผลผสม
A407 ; มะม่วง
A410 ; น้อยหน่า
A412 ; มะขาม
* ร้อยละต่อพ้ืนท่ีลุ่มน้้ำรวม  

รูปที่ 3.3.2-3  แสดงกราฟเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทีด่ินปี 2550 กับปี 2560w  
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ตารางที่ 3.3.2-1  แสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื นที่ลุ่มน  ามูลระหว่างปี 2550 กับปี 2560 

พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ* พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ* พ้ืนที่ (ไร่) ร้อยละ*
A ; พื นที่เกษตรกรรม 32,235,731 72.70 32894642 74.2 658,911 1.50
F ; พื นที่ป่าไม้ 6,516,337 14.70 5550817 12.52 965520 -2.18
M ; พื นที่เบ็ดเตล็ด 1,798,988 4.06 1633949 3.69 165039 -0.37
บ ; พื นที่ชุมชนและส่ิงปลูกสร้าง 2,568,253 5.79 2830688 6.39 262,435 0.60
พ ; พื นที่น้ า 1,220,072 2.75 1422484 3.21 202,412 0.46

รวมพ้ืนที่ลุ่มน ำ้มลู 44,339,381 100.00 44,339,381 100.00

A100 ; นาร้าง 21,372 0.05 103174 0.23 81802 0.18
A101 ; นาข้าว 24,816,051 55.97 22667673 51.13 2,148,378 -4.84
A200 ; ไร่ร้าง 908 0.00 104811 0.24 103,903 0.24
A201 ; พืชไร่ผสม 1,023,012 2.31 6561 0.01 1,016,451 -2.30
A202 ; ข้าวโพด 661,622 1.49 456226 1.03 205,396 -0.46
A203 ; อ้อย 845,348 1.91 1848676 4.17 1,003,328 2.26
A204 ; มันส้าปะหลัง 2,993,954 6.75 4149308 9.36 1,155,354 2.61
A301 ; ไม้ยืนต้นผสม 41,175 0.09 20747 0.05 20,428 -0.04
A302 ; ยางพารา 476,171 1.07 2163957 4.88 1,687,786 3.81
A303 ; ปาล์มน้ ามัน 1,363 0.003 75376 0.17 74,013 0.167
A304 ; ยูคาลิปตัส 674,074 1.52 684645 1.54 10,571 0.02
A305 ; สัก 19,158 0.04 18188 0.04 970 0
A306 ; สะเดา 8,590 0.02 3867 0.01 4,723 -0.01
A400 ; ไม้ผลร้าง 391 0.00 8419 0.02 8,028 0.02
A401 ; ไม้ผลผสม 142,638 0.32 69927 0.16 72,711 -0.16
A407 ; มะม่วง 99,223 0.22 72014 0.16 27,209 -0.06
A410 ; นอ้ยหนา่ 28,516 0.06 16081 0.04 12,435 -0.02
A412 ; มะขาม 10,737 0.02 8737 0.02 2,000 -

กำรใชป้ระโยชน์ที่ดนิดำ้นเกษตรกรรม

ประเภทกำรใชป้ระโยชน์ 
ที่ดนิหลัก

ปี 2550 ปี 2560 ผลตำ่ง

 
ที่มำ : กำรใช้ประโยชน์ที่ดินมำตรำส่วน 1 : 25,000 , กรมพัฒนำที่ดิน / * ร้อยละต่อพื้นที่ลุ่มน้้ำรวม 

3.3.3 ศักยภาพของทรัพยากรในพื นที่ 
 1) ทรัพยากรดิน ความเหมาะสมของดิน 

  ผลกำรศึกษำกำรจัดชั้นควำมเหมำะสมของดินของกลุ่มชุดดินต่ำงๆ ในกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ 3 กลุ่ม
ประกอบด้วย ข้ำว พืชไร่ และไม้ผล-ไม้ยืนต้นในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล แสดงในรูปภาคผนวก ข.1-5 ถึงรูปที่ ข.1-7 (รำยละเอียด
แสดงในภาคผนวก ข) โดยสรุปได้ดังนี้ 

  กลุ่มชุดดินที่เหมำะสมส้ำหรับปลูกข้ำว พบว่ำเป็นกลุ่มชุดดินในพื้นที่ลุ่ม หรือเรียกว่ำกลุ่มดินนำโดย
ธรรมชำติถูกใช้ประโยชน์เพื่อกำรปลูกข้ำวโดยเฉพำะในช่วงฤดูฝนที่มีน้้ำท่วมขังพื้นที่ จำกกำรศึกษำพบว่ำกลุ่มชุดดินที่มี
ควำมเหมำะสมส้ำหรับปลูกข้ำว (โดยไม่มีข้อจ้ำกัด) มีจ้ำนวน 4 กลุ่มชุดดิน ได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 1 4 5 และกลุ่มชุดดินที่ 7 

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

   กล่ำวโดยสรุปในส่วนของพื้นที่ทีม่ีดินเหมำะสมต่อกำรปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก 3 ชนิด ได้แก่ ข้ำว พืชไร่
และไม้ผล-ไม้ยืนตน้แสดงในรปูที่ 3.3.3-1 สำมำรถสรุปได้ดังนี ้

w 
U 
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  - พื้นที่เหมำะสมสำ้หรับปลูกข้ำว  ได้แก่ พื้นที่ลุม่ต่้ำมลูบน พื้นทีส่่วนใหญ่มูลกลำง พืน้ที่ริมลำ้น้้ำเซบำย 

  - พื้นที่เหมำะสมส้ำหรับปลูกพืชไร่  (พื้นที่ดอนมูลบน / พื้นที่ดอนล้ำโดมใหญ่ มูลลำ่ง) 

  - พื้นที่เหมำะสมส้ำหรับปลูกไม้ยนืต้น  (พืน้ที่ริมขอบปำ่ มูลกลำง / มูลล่ำง) 

 
 

รูปที่ 3.3.3-1 พื นที่เหมาะสมส าหรับปลูกพืชเศรษฐกจิ (ข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น) 

 2) ทรัพยากรน  าใต้ดิน น  าบาดาล 

  ทรัพยำกรน้้ำใต้ดินหรือน้้ำบำดำลในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลพิจำรณำ 2 ส่วนด้วยกัน กล่ำวคือ ด้ำนอุทก
ธรณีวิทยำน้้ำบำดำลและด้ำนคุณภำพน้ำ้ จำกกำรซ้อนทับแผนที่น้้ำบำดำลมำตรำส่วน 1:50,000 ของกรมทรัพยำกรน้้ำ
บำดำล ปีพ.ศ. 2560 กับขอบเขตพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล สรุปได้ดังนี้ 

  (1) ด้านอุทกธรณีวิทยาและปริมาณน  าบาดาล  

   ลักษณะอุทกธรณีวิทยำของลุ่มน้้ำมูล ประกอบด้วยชั้นหินที่เป็นตะกอนร่วน ประมำณร้อยละ 
8.75 และชั้นหินที่เป็นหินแข็ง ประมำณร้อยละ 89.59 ส่วนที่เหลือเป็นชั้นหินกลุ่มหินอัคนี ประมำณร้อยละ 1.22 ซึ่ง
อัตรำกำรให้น้้ำของชั้นหินที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล เกือบทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ที่ต่้ำ โดยอัตรำกำรให้น้้ำของตะกอน
ร่วนและหินแข็ง จะอยู่ในเกณฑ์ตั้งแต่น้อยกว่ำ 2 ถึง 20 ลบ.ม./ชม.  

   จำกแผนที่อุทกธรณีวิทยำ มำตรำส่วน 1:50,000 จัดท้ำโดยกรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล ปี พ.ศ. 
2560 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูล พบว่ำ ลักษณะอุทกธรณีวิทยำของลุ่มน้้ำมูล สำมำรถจ้ำแนกชั้นหินให้น้้ำออกได้เป็น 3 
กลุ่มคือ กลุ่มชั้นหินให้น้้ำตะกอนร่วน กลุ่มชั้นหินให้น้้ำในหินแข็งมีรอยแตกตก และกลุ่มชั้นหินให้น้้ำในหินอัคนี 
สำมำรถจ้ำแนกออกได้ เป็น 17 หน่วยหินให้น้้ ำ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นชั้นหินให้น้้ ำโคกกรวด (Kkk) พื้นที่ 
21,605,249.34 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 48.73 ของพื้นที่ลุ่มน้้ำ รองลงมำคือ ชั้นหินให้น้้ำภูทอกตอนล่ำง (KTpt1) พื้น ที่ 
7,442,403.64 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.79 ของพื้นที่ลุ่มน้้ำ ส้ำหรับชั้นหินให้น้้ำอ่ืนๆ พบกระจำยอยู่ทั่วไปในพื้นที่ มี
สัดส่วนค่อนข้ำงน้อย รำยละเอียดสภำพอุทกธรณีวิทยำ แสดงไว้ในตารางที่ 3.3.3-1 และ รูปที่ 3.3.3-2 
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ตารางที่ 3.3.3-1 รายละเอียดชั้นหินให้น้้าในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล 

สัญลักษณ ์ รายละเอียดชั้นหินให้น้้า 

ความลึก
ของ 

ชั้นน้้า
บาดาล 

(
เมตร) 

ความสามารถ 
ในการให้น้้า 
(ลบ.ม./ชม.) 

พื้นที่ 
ร้อยละ

ของพื้นที่ 
ในลุ่มน้้า (ตร.กม.) (ไร่) 

Qyt ชั้นหินให้น้้ำตะกอนตะพกัล้ำน้้ำยุคใหม่ 20-90 <2-10 5,735.55 3,584,718.67 8.08 

Qot ชั้นหินให้น้้ำตะกอนตะพกัล้ำน้้ำยุคเก่ำ 24-90 2-20 335.93 209,955.45 0.47 

Qfd ชั้นหินให้น้้ำตะกอนลุ่มน้้ำหลำก 24-60 2-10 133.41 83,379.16 0.19 

KTpt2 ชั้นหินให้น้้ำภูทอกตอนกลำง 30-80 <2-20 2,623.61 1,639,759.20 3.70 

KTpt1 ชั้นหินให้น้้ำภูทอกตอนล่ำง 18-110 <2-10 11,907.85 7,442,403.64 16.79 

Kms ชั้นหินให้น้้ำมหำสำรคำม 20-100 <2-10 1,570.06 981,287.23 2.21 

Kkk ชั้นหินให้น้้ำโคกกรวด 24-120 <2-10 34,568.40 21,605,249.34 48.73 

Kpp ชั้นหินให้น้้ำภพูำน 24-140 <2-10 3,564.82 2,228,009.66 5.02 

Ksk ชั้นหินให้น้้ำเสำขัว 24-130 <2-20 3,590.88 2,244,300.81 5.06 

JKpw ชั้นหินให้น้้ำพระวิหำร 18-90 <2 3,011.93 1,882,455.63 4.25 

Jpk ชั้นหินให้น้้ำภกูระดึง 24-130 <2-10 1,665.31 1,040,818.05 2.35 

TRhl ชั้นหินให้น้้ำหว้ยหินลำด 30-75 2-10 152.87 95,540.77 0.22 

PCcn ชั้นหินให้น้้ำคำร์บอเนต 24-80 2-10 438.26 273,911.20 0.62 

PCms ชั้นหินให้น้้ำหินชั้นกึ่งแปร 40-80 2-20 462.98 289,361.02 0.65 

Vc ชั้นหินให้น้้ำหินภูเขำไฟ 40-80 <2-10 334.00 208,751.69 0.47 

Gr ชั้นหินให้น้้ำหินแกรนิต 30-80 <2 196.86 123,036.03 0.28 

BS ชั้นหินให้น้้ำหินอัคน ี 30-76 <2 334.09 208,803.68 0.47 

W แหล่งน้้ำ - - 316.19 197,617.86 0.45 

รวมพื้นที่ทั้งลุ่มน้้า 70,942.97 44,339,359.09 100.00 

ที่มา : กรมทรัพยากรน้้าบาดาล, 2560 
 

   ส้ำหรับปริมำณน้้ำบำดำล อำศัยข้อมูลจำกแผนที่ศักยภำพน้้ำบำดำลของกรมทรัพยำกรน้้ำ
บำดำล, 2560 ดังแสดงในรูปที่ 3.3.3-3 พบว่ำ 

   ลุ่มน  ามูลตอนบน มีปริมำณน้้ำบำดำลจำกกำรพัฒนำจำกบ่อบำดำล ที่พบตำมชั้นหินผุ และ 
รอยแตกของชั้นหิน ที่ควำมลึกประมำณ 30-90 เมตร ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 2-10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีบำง
บริเวณที่ให้ปริมำณสูงมำกกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง ได้แก่ บริเวณพื้นที่ลุ่มปลำยน้้ำล้ำตะคองและล้ำน้้ำมูล
ตอนบน (ทิศใต้ของตัวจังหวัดนครรำชสีมำ)  

   ลุ่มน  ามูลตอนกลาง มีปริมำณน้้ำบำดำลจำกกำรพัฒนำจำกบ่อบำดำลที่พบตำมชั้นหินผุ และ
รอยแตกของชั้นหิน ที่ควำมลึกประมำณ 30-60 เมตร อยู่ในช่วง 2-10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีปริมำณสูงในบำง
พื้นที่ ได้แก่ ฝั่งซ้ำยล้ำน้้ำมูลในพื้นที่ลุ่มน้้ำล้ำเตำ (กลำงน้้ำ) และพื้นที่ล้ำเสียวใหญ่ (ต้นน้้ำ -กลำงน้้ำ ของจังหวัด
ร้อยเอ็ด) 

   ลุ่มน  ามูลตอนล่าง มีปริมำณน้้ำบำดำลจำกกำรพัฒนำจำกบ่อบำดำล ที่พบตำมชั้นหินผุ และรอย
แตกของชั้นหิน ที่ควำมลึกประมำณ 30-80 เมตร สูงกว่ำ 2 พื้นที่ข้ำงต้น อยู่ในช่วง 2-10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง และ
มีหลำยพื้นที่มีปริมำณน้้ำสูงกว่ำ 10 ลูกบำศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพำะบริเวณจุดบรรจบล้ำน้้ำชี 
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  (2) ด้านคุณภาพน  าบาดาล  

   กล่ำวโดยสรุปด้ำนคุณภำพน้้ำบำดำลตำมกลุ่มพื้นที่ได้ดังนี้  

   ลุ่มน  ามูลตอนบน คุณภำพน้้ำบำดำลส่วนใหญ่ดี ที่พบไม่ดีได้แก่ในบริเวณที่มีชั้นเกลือหินรองรับ 
เช่น ฝั่งซ้ำยแม่น้้ำมูลในลุ่มน้้ำล้ำเชิงไกร (อ้ำเภอด่ำนขุนทด อ้ำเภอพระทองค้ำ) เป็นต้น 

   ลุ่มน  ามูลตอนกลาง คุณภำพน้้ำบำดำลส่วนใหญ่ดี ที่พบไม่ดีได้แก่ในบริเวณที่มีชั้นเกลือหิน
รองรับ เช่น ฝั่งซ้ำยของล้ำน้้ำมูลในลุ่มน้้ำล้ำน้้ำเสียวน้อย เสียวใหญ่ ล้ำเตำ เป็นต้น 

   ลุ่มน  ามูลตอนล่าง คุณภำพน้้ำบำดำลส่วนใหญ่ดี ที่พบไม่ดีในบริเวณที่มีชั้นเกลือหินรองรับ เช่น 
ลุ่มน้้ำมูลส่วนที่ 3 เป็นต้น 

   กรณีแบ่งพิจำรณำตำมปริมำณสำรละลำยในน้้ำ สำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

    -  ปริมำณสำรละลำยทั้งหมดที่ละลำยน้้ำได้ (TDS) หำกมีปริมำณสูงกว่ำ 1,500 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร จะถือว่ำน้้ำบำดำลนั้นมีคุณภำพน้้ำไม่ดี ไม่เหมำะสมที่จะน้ำมำใช้ประโยชน์ ซึ่งพบกระจำยทั่วไปทั้งในพื้นที่ลุ่มน้้ำ
มูลโดยเฉพำะในพื้นที่รอยต่อพื้นที่กลำงน้้ำ-ปลำยน้้ำ ดังแสดงในรูปที่ 3.3.3-4  

    -  ปริมำณคลอไรด์ในน้้ำบำดำล (Cl) ในน้้ำบำดำล หำกมีปริมำณมำกกว่ำ 1,200 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ถือว่ำน้้ำบำดำลนั้นมีคุณภำพน้้ำไม่ดี เป็นน้้ำบำดำลเค็ม ไม่เหมำะสมที่จะน้ำมำใช้ประโยชน์ ดังแสดงใน รูปที่ 
3.3.3-5 ซึ่งพบมำกในพื้นที่ลุ่มน้้ำล้ำเชิงไกร (กลำงน้้ำ-ปลำยน้้ำ) และพื้นที่ฝั่งซ้ำยของแม่น้้ำมูล 

    - ปริมำณเหล็กในน้้ำบำดำล (Fe) หำกมีปริมำณมำกกว่ำ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จะถือว่ำน้้ำ
บำดำลนั้นมีคุณภำพน้้ำไม่ดี ไม่เหมำะสมที่จะน้ำมำใช้ประโยชน์ ดังแสดงในรูปที่ 3.3.3-6 พบมำกในพื้นที่ฝั่งซ้ำยล้ำน้้ำ
มูลของมูลตอนกลำงและตอนล่ำง (มหำสำรคำม ร้อยเอ็ด ยโสธร อ้ำนำจเจริญ) 

   นอกจำกนี้ในกำรศึกษำโครงกำรได้ด้ำเนินกำรส้ำรวจและวิเครำะห์ข้อมูลคุณภำพน้้ำใต้ดิน 
จ้ำนวน 20 แห่ง โดยแสดงรำยละเอียดในภาคผนวก จ.3 กำรเก็บด้ำเนินกำรเก็บ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนตุลำคม 2562 และ
เดือนมีนำคม 2563) โดยสรุปจำกผลกำรวิเครำะห์ตัวอย่ำงพบว่ำมี 2 สถำนีที่ค่ำพำรำมิเตอร์ (คลอไรด์และเหล็ก)     
เกินค่ำมำตรฐำนทั้ง 2 คร้ัง คือสถำนี GW658 สถำนีวัดหนองแวง ต้ำบลด่ำนช้ำง อ้ำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ/
มูลบน/ล้ำสะแทด ค่ำคลอไรด์เกินมำตรฐำน และสถำนี GW60 สถำนีบ้ำนประชำพัฒนำ ต้ำบลสตึก อ้ำเภอสตึก 
จังหวัดบุรีรัมย์/มูลกลำง/ล้ำน้้ำมูลส่วนที่ 2 เกินมำตรฐำนทั้งคลอไรด์และเหล็ก ส่วนสถำนีที่มีค่ำพำรำมิเตอร์สูงเกิน
มำตรฐำน 1 ใน 2 ครั้ง มี 5 สถำนี ได้แก่ GW309 ล้ำพระเพลิง GW1105 ล้ำเชิงไกร GW339 ห้วยส้ำรำญ GW736 
ห้วยทำ และ GW1478 ล้ำโดมใหญ่ ดังแสดงรำยละเอียดในตำรำงภาคผนวก จ.3-3 
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รูปที่ 3.3.3-2 แผนที่ลักษณะอทุกธรณีวิทยาในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

 

 
(ที่มำ : กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล 2560) 
 

รูปที่ 3.3.3-3  แผนที่แสดงศักยภาพน  าบาดาลในพื นที่ลุ่มน  ามูล 
 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 3 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การวิเคราะหด์้านทรัพยากรน  า 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    

3-37 

 
  (ที่มำ : กรมทรัพยำกรน้ำ้บำดำล 2560) 

รูปที่ 3.3.3-4  ปริมาณสารละลายทั งหมดที่ละลายน  าได้ (TDS) ของพื นที่ลุ่มน  ามูล 

 

 
(ที่มำ : กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล 2560) 

รูปที่ 3.3.3-5  ปริมาณคลอไรด์ในน  าบาดาลของพื นที่ลุ่มน  ามูล 
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(ท่ีมำ : กรมทรัพยำกรน้้ำบำดำล 2560) 

รูปที่ 3.3.3-6  ปริมาณเหล็กในน  าบาดาลของพื นที่ลุ่มน  ามูล 

 3) ทรัพยากรป่าไม้และพื นที่ชุ่มน  า 

  พื้นที่ชุ่มน้้ำ (Wetland) จำกข้อมูลของส้ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(http://wetland.onep.go.th/w_northeast.html) พื้นที่ชุ่มน้้ำในพื้นที่ศึกษำลุ่มน้้ำมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

(1) พื้นที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระดับนำนำชำติมีจ้ำนวน 6 แห่ง พื้นที่รวม 167,552 ไร่ (ไม่ได้รวม 
พื้นที่แม่น้้ำโขง) ประมำณร้อยละ 0.378 ของพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล (44,339.383 ไร)่ 

(2) พื้นที่ชุ่มน้้ำที่มีควำมส้ำคัญระดับชำติมีจ้ำนวน 3 แห่ง พื้นที่รวม 398,780 ไร่ ประมำณร้อยละ 
0.899 ของพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล (44,339.383 ไร)่ 

 พื้นที่ชุ่มน้้ำระดับนำนำชำติและระดับชำติแสดงในรูปที่ 3.3.3-6 

ล าดับ พื นที่ชุ่มน  า ที่ตั ง 
พื นที่ตามประกาศ [1] ร้อยละของพื นที่ 

ลุ่มน  ามูล ตร.กม. ไร่ 
ระดับนานาชาติ 

1 ล้ำปลำยมำศ อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ 19.00 11,875 0.026 
2. เขตห้ำมล่ำสัตว์ปำ่อ่ำงเก็บน้ำ้สนำมบิน อ.ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ 5.71 3,568 0.008 
3 ล้ำโดมใหญ ่ อ.น้้ำยืน จ.อุบลรำชธำน ี  225.35 140,845    0.318 
4. เขตห้ำมล่ำสัตว์ปำ่อ่ำงเก็บน้ำ้ห้วยจระเข้มำก อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ 10.94 6,840 0.015 
5. เขตห้ำมล่ำสัตว์ปำ่ห้วยตลำด อ.เมือง จ. บุรีรัมย์ 7.09 4,434 0.010 
6. แม่น้้ำโขง* ช่วงไหลผ่ำนจังหวัดอ้ำนำจเจริญ

และ จังหวัดอุบลรำชธำนี 
   

 รวม พื้นที่ 268.10 167,562 0.378 
ระดับชาติ     

1. ป่ำทำมแม่น้้ำมูล อ.พุทไธสง จ. บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์  
จ.ศรีสะเกษ 

540.00 337,500 0.761 
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ล าดับ พื นที่ชุ่มน  า ที่ตั ง 
พื นที่ตามประกาศ [1] ร้อยละของพื นที่ 

ลุ่มน  ามูล ตร.กม. ไร่ 
2. สบแม่น้้ำมูล-ชี อ.กันทรำรมย์ จ.ศรีสะเกษ 

อ.วำรินช้ำรำบ จ.อุบลรำชธำน ี
97.50 60,937 0.137 

3. 
 

เขตห้ำมล่ำสัตว์ปำ่ดูนล้ำพัน อ.นำเชือก  จ.มหำสำรคำม 
 

0.55 343 0.001 

 รวม พื้นที ่  638.05 398,780 0.899 
ที่มำ : (http://wetland.onep.go.th/w_northeast.html) 
หมำยเหตุ  * ไม่ได้น้ำมำรวมด้วย เนื่องจำกข้อมูลที่มีอยู่เป็นแม่น้้ำโขงที่ไหลผ่ำนหลำยจังหวัด  (แม่น้้ำโขงมีเน้ือที่ 38,062,500.00 ไร่  
 แม่น้้ำโขงไหลเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่ำงประเทศไทยกับ สปป.ลำว ไหลผ่ำนประเทศไทยเป็นระยะทำง 1,520 กิโลเมตร) 
 

 ในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลพืน้ที่ชุม่น้้ำที่สำ้คัญได้แก่ พื้นที่ป่ำบุ่ง-ทำม เป็นรอยต่อระหว่ำงพื้นที่บกพื้นที่น้้ำ ป่ำ
บุ่งป่ำทำมมีหน้ำที่สร้ำงควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพสูงกว่ำในบริเวณอ่ืนและให้ผลิตผลที่มนุษย์สำมำรถน้ำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่ำงมำกมำย  
 ประโยชน์และควำมส้ำคัญทำงระบบนิเวศมีดังนี้ 
 1)  เชื่อมโยงถ่ำยเทระหว่ำงน้้ำผิวดินและน้้ำใต้ดิน 
 2)  ป้องกันน้้ำท่วมฉับพลัน ช่วยเก็บกักน้้ำฝน ช่วยถ่ำยเทน้้ำอย่ำงช้ำๆ ลงสู่ชั้นน้้ำใต้ดิน 
 3)  ป้องกันกำรกัดเซำะตลิ่ง พืชพรรณที่ขึ้นในพื้นที่ช่วยลดแรงปะทะจำกกระแสน้้ำหลำก 
 4)  เก็บกักตะกอนและดักกักสำรพิษตกค้ำงจำกกำรท้ำกำรเกษตร 
 5)  สะสมธำตุอำหำรที่พัดพำมำกับน้้ำ พืชพรรณสำมำรถเจริญเติบโตได้ดี  
 6)  มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ “แหล่งอำศัย หลบภัย เพำะพันธุ์ ขยำยพันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อน” 
 พื้นที่ป่ำไม้ในภำพรวมของแต่ละจังหวัดในลุ่มแม่น้้ำมูลนั้น ส่วนใหญ่มีกำรลดลง หำกแต่มีบำงจังหวัดที่มีเนื้อ
ที่ป่ำไม้เพิ่มขึ้นจำกกำรสนับสนุนกำรปลูกป่ำภำคเอกชน โดยรำยละเอียดของทรัพยำกรป่ำไม้ในลุ่มน้้ำ มูล แสดงใน
ภาคผนวก ฉ.2 กล่ำวโดยสรุปได้ดังนี้ 
 สภำพพื้นที่ป่ำไม้ (กรมป่ำไม้ ปี 2560 – 2561) ในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล ประกอบด้วยป่ำดิบแล้งร้อยละ 6.7 ป่ำเต็งรัง 
ร้อยละ 1.5 ป่ำทุ่ง ร้อยละ 0.1 ป่ำบึงน้้ำจืด ร้อยละ 0.4 ป่ำเบญจพรรณ ร้อยละ 2.1 ป่ำไผ่ร้อยละ 0.03 สวนป่ำ ร้อยละ 
0.02 สังคมพืชลำนหิน ร้อยละ 0.2 ป่ำที่ฟื้นฟูตำมธรรมชำติร้อยละ 0.6 รวมเป็นร้อยละ 11.58  
 จำกข้อมูลพื้นที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำยในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล ประกอบไปด้วยพื้นที่อุทยำนแห่งชำติและเขตรักษำ
พันธุ์สัตว์ป่ำ ร้อยละ 6.8 โดยส่วนใหญ่จะอยู่ในพื้นที่มูลตอนบนฝั่งขวำล้ำน้้ำมูล ป่ำสงวนแห่งชำติ (โซน C) ร้อยละ 
3.02 พบในพื้นที่ต้นน้้ำมูลตอนบน (ล้ำตะคอง ล้ำพระเพลิง) ป่ำสงวนแห่งชำติ (โซน E) ร้อยละ 17.68 ป่ำสงวน
แห่งชำติ (โซน A) ร้อยละ 1.24 รวมเป็นร้อยละ 28.74 ดังแสดงในรูปที่ 3.3.3-7 
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พื นที่ชุม่น  า (Wetland) / ป่าบุ่งป่าทาม

ล าปลายมาศ

แม่น  ามูลและปา่ทาม
สบแม่น  ามูล-ชี

(11,875 ไร)่

(337,500 ไร)่
(60,937 ไร)่

พ้ืนที่ชุ่มน้ ำในพ้ืนที่ลุม่น้ ำมูล

ล ำดบั ชื่อพ้ืนที่ชุ่มน้ ำ ที่ตั้ง ขนำดเน้ือที่
ตร.กม. ไร่

ระดบันำนำชำติ
1  ล้าปลายมาศ  จ.บุรีรัมย์ 19 11,875
2  เขตห้ามล่าฯ อ่างฯสนามบิน  ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 5.71 3,568
3  ล้าโดมใหญ่  น ้ายืน จ.อุบลราชธานี ตำมล ำน้ ำ 30 กม.
4  เขตห้ามล่าฯ ห้วยจรเข้มาก  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 6.2 3.876
5  เขตห้ามล่าฯ ห้วยตลาด  อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 7.09 4,434

ระดบัชำติ
6  ป่าทามแม่น ้ามูล  อ.พทุไทสง จ.บุรีรัมย์ 604 337,500

 จ.สุรินทร์ จ.ศรีสะเกษ
7  สบน ้ามูล-ชี  กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ 39.44 5,900

 อ.วารินช้าราบ อ.เมือง
 จ.อุบลราชธานี

8  เขตห้ามล่าฯ ดูนล้าพนั  นาเชือก มหาสารคาม 0.5 311

 

รูปที่ 3.3.3-6  แสดงต าแหน่งพื นที่ชุ่มน  าในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

 

 
รูปที่ 3.3.3-7  พื นที่ป่าไม้ตามกฎหมายในพื นที่ลุ่มน  ามูล 
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3.3.4 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในอนาคต 

 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Climate Change) และสภำวะโลกร้อน (Global Warming) เป็นเร่ือง
ส้ำคัญที่มีกำรกล่ำวถึงกันมำกที่สุดในต้นศตวรรษที่ 21 เพรำะผลกระทบที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคตเป็นสิ่งจ้ำเป็นต่อมวล
มนุษย์ชำติที่จะได้ปรับตัว (Adaptation) ให้สำมำรถด้ำรงชีวิตอยู่ได้ภำยใต้ระบบนิเวศน์ที่เป็นระบบค้้ำจุนชีวิต (Life 
Supporting System) และทรัพยำกรทำงธรรมชำติที่ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงไปอันเนื่องจำกกำรปรับตัวของระบบโลก 
(Earth System) และกำรกระท้ำของมนุษย์ (Anthropogenic) จำกสำเหตุที่มนุษย์มีกิจกรรมที่ท้ำให้เกิดกำรปล่อยก๊ำซ
เรือนกระจกขึ้นสู่บรรยำกำศโลกมีปริมำณเพิ่มมำกขึ้น และอย่ำงต่อเนื่อง  ก่อให้เกิดปัญหำภำวะโลกร้อน และกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศตำมมำ ทั้งนี้ ภำวะโลกร้อนท้ำให้สภำพภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิของผิวโลกและ     
ผืนน้้ำสูงขึ้น ปริมำณฝนและควำมชุ่มชื้นเปลี่ยนแปลงไป เกิดภัยธรรมชำติหลำยชนิด สภำพอำกำศรุนแรง ฤดูกำล
เปลี่ยนแปลง ระดับน้้ำทะเลสูงขึ้น ส่งผลกระทบต่อกำรเกษตร แหล่งน้้ำ กำรระบำดโรค และอ่ืนๆ อีกมำก จึงมีควำม
จ้ำเป็นต้องท้ำกำรศึกษำผลกระทบที่เกิดขึ้น  

 กำรวำงแผนบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพื้นที่ลุ่มน้้ำที่ศึกษำในอนำคต จ้ำเป็นต้องค้ำนึงถึงปัญหำหรือ
ผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศต่อแนวโน้มกำรเปลีย่นแปลงปริมำณทำงอุตุอุทกวิทยำในอนำคต ซึ่งจะ
ช่วยให้สำมำรถน้ำมำใช้เป็นปัจจัยประกอบกำรพิจำรณำ และตัดสินใจวำงแนวทำงในกำรวำงแผน  หรือปฏิบัติกำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำในพื้นที่ได้อย่ำงเหมำะสมยิ่งขึ้น ดังนั้น กำรศึกษำด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศใน
อนำคตจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษำผลกระทบ (Impact) จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคตต่อปริมำณ
ทำงอุตุ-อุทกวิทยำ ซึ่งจะด้ำเนินกำรโดยทบทวนกำรศึกษำต่ำงๆที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นกำรศึกษำทบทวน กำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศส้ำหรับกำรศึกษำนี้ ประกอบด้วยกำรทบทวนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศโลก กำร
ทบทวนแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ปริมำณฝน และปริมำณน้้ำท่ำในพื้นที่ศึกษำ จำกนั้น จะท้ำกำรวิเครำะห์ 
และประเมินผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในอนำคตต่อปริมำณทำงอุตุอุทกวิทยำที่จะส่งผลกระทบ
ต่อโครงกำรพัฒนำทรัพยำกรน้้ำในพื้นที่ศึกษำ 

3.3.4.1 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก  

 1)  การประเมินสถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ IPCC 

  คณะกรรมกำรระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ  (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, IPCC) ได้รับกำรจัดตั้งขึ้นโดยองค์กำรอุตุนิยมวิทยำโลก (World Meteorological Organization, 
WMO) และโครงกำรสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชำชำติ (United Nations Environmental Programmer, UNEP ใน ปีค.ศ. 
1988 มีหน้ำที่หลักคือให้ข้อมูลทำงวิทยำศำสตร์ที่ชัดเจน และเชื่อถือได้แก่สังคมโลกเก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพ
ภูมิอำกำศ และผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ ผลจำกกำรศึกษำของ IPCC จะเป็นข้อมูลพื้นฐำนที่ส้ำคัญ
ในกำรน้ำไปใช้ลดผลกระทบ และแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง กำรสนับสนุนนโยบำย
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศผ่ำนกลไกของอนุสัญญำสหประชำชำติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (United 
Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC)  

  IPCC ได้ท้ำกำรสังเครำะห์ และประมวลองค์ควำมรู้และจัดท้ำรำยงำนกำรประเมิน โดยในปี ค.ศ.1990 
IPCC ได้จัดท้ำรำยงำนกำรประเมินคร้ังที่ 1 ที่ยืนยันว่ำกิจกรรมของมนุษย์ส่งผลกระทบต่อสภำพภูมิอำกำศ (IPCC First 
Assessment Report 1990) ท้ำให้เกิดกำรตื่นตัวในระดับนำนำชำติเกี่ยวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในประเด็นที่ว่ำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศมีผลกระทบโดยตรงต่อระบบนิเวศและแหล่ง
ทรัพยำกรทำงธรรมชำติซึ่งย่อมส่งผลกระทบต่อสภำพเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในประเทศไทยที่ประชำกร
โดยส่วนใหญ่อำศัยแหล่งทรัพยำกรทำงธรรมชำติ และระบบนิเวศในกำรท้ำมำหำเลี้ยงชีพและด้ำรงชีวิต 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 3 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การวิเคราะหด์้านทรัพยากรน  า 
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  จำกรำยงำนกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของ IPCC ซึ่งได้จัดพิมพ์
ตั้งแต่ปีค.ศ.1990-2014 รวมทั้งหมด 5 ฉบับ โดยได้รวบรวมข้อมูลและหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศจำก
กำรวิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์จำกข้อมูลสังเกตกำรณ์ฐำนข้อมูลภูมิอำกำศในอดีต  กระบวนกำรภูมิอำกำศทำงทฤษฎี 
และแบบจ้ำลองภูมิอำกำศ พบว่ำกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพภูมิอำกำศโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกในช่วงตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1950 อุณหภูมิของบรรยำกำศและมหำสมุทรเพิ่มสูงขึ้น ปริมำณหิมะและธำรน้้ำแข็งลดลง ระดับน้้ำทะเล
เพิ่มสูงขึ้น และปริมำณก๊ำซเรือนกระจกเพิ่มมำกข้ึน อุณหภูมิเฉลี่ยของพื้นผิวโลกและมหำสมุทรในช่วง 3 ทศวรรษหลัง
มีกำรเพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่องและสูงกว่ำอุณหภูมิในช่วงก่อนหน้ำนี้ตั้งแต่ปี ค.ศ.1850 โดยเพิ่มสูงขึ้น 0.78 องศำเซลเซียส
ในช่วงระหว่ำงปี ค.ศ.2003-2012 เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยระหว่ำงปี ค.ศ.1850-1990  

  กำรปรับปรุงควำมเบี่ยงเบนของเครื่องมือตรวจวัดอุณหภูมิผิวมหำสมุทร ส่งผลให้กำรประเมินกำร
เปลี่ยนแปลงในรำยงำนฉบับที่ 5 ซึ่งเป็นฉบับล่ำสุดที่ออกเผยแพร่โดย IPCC มีควำมน่ำเชื่อถือมำกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อุณหภูมิ
ที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลต่ออัตรำกำรลดลงของธำรน้้ำแข็งทั่วโลกมีค่ำประมำณ 226 Gt ต่อปีระหว่ำง ปี ค.ศ.1971-2009 และ
ประมำณ 275 Gt ต่อปีระหว่ำง ปี ค.ศ.1993-2009 จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลในซีกโลกเหนือ ย้อนหลังไป 1,000 ปี 
พบว่ำ อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นมำกในศตวรรษที่ 20 โดยสูงขึ้นมำกที่สุดในทศวรรษที่ 1990 และ ค.ศ.1998 (พ.ศ.2541) 
เป็นปีที่ร้อนมำกที่สุดในรอบ 1,000 ปี รำยงำนกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของ 
IPCC ล่ำสุด ครั้งที่ 5 (IPCC 5th Assessment Report, AR5) ในปี ค.ศ. 2014 ระบุว่ำโลกร้อนขึ้นทั้งในภำคพื้นทวีป 
และในมหำสมุทร เกิดกำรละลำยของน้้ำแข็ง กำรเพิ่มขึ้นของระดับน้้ำทะเล และระดับควำมเข้ มข้นของก๊ำซเรือน
กระจกที่เพิ่มขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกมีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มสูงขึ้นอย่ำงมำกจำกกิจกรรมของมนุษย์  
โดยในปี ค.ศ.2011 ปริมำณของก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ มีปริมำณ 391 ส่วนในล้ำนส่วน ก๊ำซมีเทน มีปริมำณ 1803 
ส่วนในหมื่นล้ำนส่วน และก๊ำซไนตรัสออกไซด์ มีปริมำณ 324 ส่วนในหมื่นล้ำนส่วน ซึ่งเป็นปริมำณสูงขึ้นจำกช่วงก่อน
ยุคอุตสำหกรรม 40% 150% และ 20% ตำมล้ำดับ ปริมำณก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ที่ เพิ่มขึ้นนี้  ถูกดูดซับด้วย
มหำสมุทรประมำณ 30% ส่งผลให้ควำมเป็นกรดของมหำสมุทรเพิ่มสูงขึ้น 

   IPCC สรุปผลกำรรวบรวมข้อมูลได้ว่ำ อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 0.85 องศำเซลเซียส 
ในช่วงปี ค.ศ. 1850-2012 (รูปที่ 3.3.4-1) ปริมำณน้้ำฝนในเขตอบอุ่นของซีกโลกเหนือหลังปี ค.ศ.1901 มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นอย่ำงชัดเจน อีกทั้งพบว่ำเหตุกำรณ์สภำวะอำกำศแปรปรวนแบบสุดขั้ว (Extreme Weather and Climate 
Events) เพิ่มขึ้นในช่วงหลังปี ค.ศ. 1950 จ้ำนวนวันที่มีฝนตกหนัก และควำมถี่ของกำรเกิดฝนตกหนักก็เพิ่มมำกข้ึนดัง
แสดงในรูปที่ 3.3.4-2 

  ส่วนระดับน้้ำทะเลที่แสดงในรูปที่ 3.3.4-3 จำกข้อมูลทำงธรณีวิทยำ ปรำกฏว่ำเมื่อ 6,000 ปีที่ผ่ำนมำ
ระดับน้้ำทะเลของโลกสูงขึ้นในอัตรำเฉลี่ยประมำณ 0.5 มม./ปี และในระยะ 3,000 ปีที่ผ่ำนมำ สูงขึ้นเฉลี่ย 0.1-0.2 มม./ปี 
(IPCC, 2001) แต่จำกข้อมูลตรวจวัดในศตวรรษที่ 20 ระดับน้้ำทะเลของโลกสูงขึ้นในอัตรำเฉลี่ย 1-2 มม./ปี และพบว่ำ
อัตรำเฉลี่ยของโลกระดับน้้ำทะเลอยู่ที่ประมำณ  1.7 มิลลิเมตร/ปี ในช่วงระหว่ำง ปี ค.ศ.1901-2010 สูงขึ้นเป็น         
2 มิลลิเมตรต่อปี ในช่วงระหว่ำง ปี ค.ศ.1971-2010 และสูงขึ้นเป็น 3.2 มิลลิเมตรต่อปี ในช่วงระหว่ำงปี ค.ศ. 1993-2010 

  (2)  ผลการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโดย IPCC 

   ปริมำณก๊ำซเรือนกระจกจำกกิจกรรมของมนุษย์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง จะส่งผลให้อุณหภูมิ
ของโลกเพิ่มสูงขึ้น และเกิดกำรเปลี่ยนแปลงขององค์ประกอบในระบบภูมิอำกำศ กำรคำดกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศในอนำคต ต้องอำศัยแบบจ้ำลองสภำพภูมิอำกำศ และภำพจ้ำลองของปริมำณก๊ำซเรือนกระจกจำก
กิจกรรมของมนุษย์ (scenarios of anthropogenic forcing) จำกกำรศึกษำที่ผ่ำนมำพบว่ำ กิจกรรมของมนุษย์เป็น
ปัจจัยที่ส้ำคัญอย่ำงยิ่งที่ก่อให้เกิดกำรเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิบรรยำกำศและมหำสมุทร  กำรเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรน้้ำ 
กำรลดลงของปริมำณหิมะและธำรน้้ำแข็ง กำรเพิ่มขึ้นของระดับน้้ำทะเล และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะควำมรุนแรง
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ของสภำพภูมิอำกำศ (climate extremes) ตั้งแต่ช่วงกลำงศตวรรษที่  20 ดังนั้น แนวโน้มในอนำคตของกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ จึงขึ้นอยู่กับปริมำณก๊ำซเรือนกระจกในอนำคต ซึ่งเก่ียวเนื่องถึงมำตรกำรและนโยบำยใน
ระดับประเทศ ระดับภูมิภำค และระดับโลก ที่จะแก้ไขปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ โดยกำรลดปริมำณกำร
ปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และกำรปรับตัวต่อผลกระทบ 
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3.3.4-1  การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1901 – 2012 (IPCC, 2013) 

 

 
รูปที่ 3.3.4-2 แผนที่แสดงการเปลี่ยนแปลงปริมาณน  าฝนในโลกระหว่างปี ค.ศ. 1951-2010 
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รูปที่ 3.3.4-3  การเปลี่ยนแปลงของระดับน  าทะเล 

   เนื่องจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและผลกระทบที่เกิดขึ้น  มีควำมแตกต่ำงกันในเชิง
พื้นที่และเวลำ ดังนั้นกำรศึกษำกำรเปลี่ยนแปลงและผลกระทบในระดับภูมิภำคจ้ำเป็นต้องอำศัยแบบจ้ำลองทำง
คณิตศำสตร์ เพื่อหำสภำพภูมิอำกำศโลก อย่ำงไรก็ตำมเทคนิคในกำรคำดกำรณ์ในระดับโลก มีควำมละเอียดเชิงพื้นที่
ต่้ำมำก เมื่อน้ำมำใช้ในกำรศึกษำระดับภูมิภำคหรือพื้นที่หนึ่งๆ ซึ่งจ้ำเป็นต้องมีกำรพัฒนำเทคนิคที่หลำกหลำย เพื่อให้มี
ควำมเหมำะสมกับลักษณะภูมิอำกำศเฉพำะพื้นที่ กำรประเมินปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้นในอนำคต ขึ้นอยู่กับ
กลุ่มภำพจ้ำลอง (scenario) ที่ต่ำงกัน ท้ำให้กำรเปลี่ยนแปลงควำมเข้มข้นของก๊ำซเรือนกระจกต่ำงกันไป  โดยภำพ
จ้ำลองจะจ้ำลองสภำพอำกำศที่มีผลมำจำกกำรใช้ทรัพยำกรธรรมชำติ  กำรพัฒนำทั้งด้ำนอุตสำหกรรม พลังงำน 
กำรเกษตร กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ที่ดิน สิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมลง และทำงด้ำนเศรษฐกิจ ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 
ดังนั้น เป้ำหมำยกำรฉำยภำพหรือกำรคำดกำรณ์ (Projection) ของกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ จึงขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมของมนุษย์เป็นอย่ำงมำก ผลกำรวิเครำะห์พบว่ำ หำกมีกำรพัฒนำมำก เศรษฐกิจจะเติบโตอย่ำงรวดเร็ว 
ประชำกรเพิ่มมำก กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจะมำกตำมไปด้วย แต่หำกมีกำรอนุรักษ์กำรใช้ทรัพยำกร เน้นกำรเติบโต
ของเศรษฐกิจ กำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน และกำรขยำยประชำกรต่้ำ กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกจะต่้ำไปด้วย 
   ในกำรจัดท้ำรำยงำนกำรประเมินสถำนกำรณ์ฉบับที่ 5 (AR5) ของ IPCC ได้มีกำรก้ำหนด
สมมติฐำนปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่สะท้อนถึงนโยบำยเก่ียวกับกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศในศตวรรษ  ที่ 21 
สมมติฐำนที่ใช้ในรำยงำนฉบับที่ 5 เรียกว่ำ Representative Concentration Pathways (RCP) ซึ่งแสดงถึงปริมำณ 
radiative forcing ในปี ค.ศ.2100 เทียบกับปี ค.ศ.1750 โดยมีทั้งหมด 4 สมมติฐำน ดังนี้ 

   - RCP2.6 หมำยถึง ปริมำณ radiative forcing ที่ระดับ 2.6 W/m2 

   - RCP4.5 หมำยถึง ปริมำณ radiative forcing ที่ระดับ 4.5 W/m2 

   - RCP6.0 หมำยถึง ปริมำณ radiative forcing ที่ระดับ 6.0 W/m2 
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   - RCP8.5 หมำยถึง ปริมำณ radiative forcing ที่ระดับ 8.5 W/m2 

  อย่ำงไรก็ตำม สมมติฐำนที่ก้ำหนดขึ้นนี้เป็นเพียงตัวชี้วัดโดยรวม เนื่องจำกปริมำณ radiative forcing 
ขึ้นอยู่กับหลำยปัจจัยและแตกต่ำงกันไปในแต่ละแบบจ้ำลอง ส้ำหรับสมมติฐำนใหม่ทั้ง 4 สมมติฐำนนี้ RCP2.6 สะท้อน
สภำพกำรณ์ของปริมำณก๊ำซเรือนกระจกที่ลดลง RCP4.5 และ RCP6.0 สะท้อนสภำพกำรณ์ที่ปริมำณก๊ำซเรือนกระจก
อยู่ในสภำวะคงที่ และ RCP8.5 สะท้อนสภำพกำรณ์ที่ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกสูงมำก 

  ผลที่ได้จำกกำรคำดกำรณ์อุณหภูมิโลกเฉลี่ยโดย IPCC แสดงในรูปที่ รูปที่ 3.3.4-4 ซึ่งพบว่ำอุณหภูมิ
ของโลกเฉลี่ยคำดว่ำจะเพิ่มสูงขึ้นประมำณ 2-11.5 องศำฟำเรนไฮต์ ภำยในปี ค.ศ.2100 หรือประมำณสองเท่ำของกำร
เพิ่มข้ึนของอุณหภูมิในช่วง 100 ปีที่ผ่ำนมำ และขึ้นอยู่กับภำพจ้ำลองกำรปลดปล่อยก๊ำซเรือนกระจก และประเภทของ
แบบจ้ำลองภูมิอำกำศ และอุณหภูมิบนภำคพื้นดิน มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเร็วกว่ำอุณหภูมิบนภำคพื้นทะเล  (IPCC, 
2013) ในขณะที่บำงภูมิภำคจะมีกำรเพิ่มข้ึนของอุณหภูมิสูงกว่ำค่ำเฉลี่ย 

  จำกรำยงำนกำรประเมินสถำนกำรณ์ด้ำนกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศของ  IPCC ซึ่งได้จัดพิมพ์
ตั้งแต่ปี ค.ศ.1990 ทั้งหมด 5 ฉบับ สำมำรถสรุปได้ว่ำสภำพภูมิอำกำศโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงมำกในช่วงตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1950 โดยอุณหภูมิของบรรยำกำศและมหำสมุทรสูงขึ้น ปริมำณหิมะและธำรน้้ำแข็งลดลงระดับน้้ำทะเล
เพิ่มสูงขึ้น และปริมำณก๊ำซเรือนกระจกเพิ่มมำกขึ้น รำยงำนของ IPCC นี้ ถือว่ำเป็นแหล่งข้อมูลหลักของโลกในเรื่อง
กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ ข้อค้นพบที่ส้ำคัญในรำยงำนตั้งแต่ฉบับแรกในปี ค.ศ.1990 จนถึงฉบับที่ 5 ในปี ค.ศ. 2014 
ที่ว่ำมนุษย์คือสำเหตุของกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ ได้เปลี่ยนแนวคิดกำรพัฒนำทำงเศรษฐกิจและสงัคมของโลก ไปใน
ทิศทำงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมำกข้ึน  

 
(ที่มำ : IPCC, 2013) 

รูปที่ 3.3.4-4  อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจากการคาดการณโ์ดย IPCC     
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 2) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ 

  กำรศึกษำและวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล กรณีสภำพภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วยกำรรวบรวมข้อมูลจำกแบบจ้ำลองภูมิอำกำศโลกโดยพิจำรณำจำก 4 ชุดข้อมูล คือ ECHAM-A2, 
HadCM3Q0-A1B, HadCM3Q10A1B, HadCM3Q13-A1B และกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในอนำคตภำยใต้
สถำนกำรณ์ต่ำงๆตำมที่คณะกรรมกำรระหว่ำงรัฐบำลว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC) ได้มีกำรพัฒนำภำพฉำยสถำนกำรณ์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกซึ่งเป็นภำพฉำย
กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกแบบใหม่ที่เรียกว่ำ Representative Concentration Pathways (RCP)  ที่ใช้ในรำยงำน
กำรประเมินคร้ังที่ 5 ของ IPCC (The Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change 
หรือ AR5) ดังนี้ 

  (1) RCP 2.6 (2.6 W/m2 490 ppm CO2) เป็นสถำนกำรณ์ที่มีกำรใช้มำตรกำรลดก๊ำซเรือนกระจกที่
เข้มงวด จึงมีกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกในระดับต่้ำ 

  (2) RP 4.5 (4.5 W/m2 650 ppm CO2) เป็นสถำนกำรณ์ที่มีกำรกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกใน
ระดับ ปำนกลำง - ต่้ำ 

  (3) RCP 6.0 (6.0 W/m2 850 ppm CO2) เป็นสถำนกำรณ์ที่มีกำรกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกใน
ระดับปำนกลำง  

  (4) RCP 8.5 (8.5 W/m2 1,370 ppm CO2) เป็นสถำนกำรณ์ที่มีกำรกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกใน
ระดับสูง 

  จำกกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงที่สุด และอุณหภูมิต่้ำที่สุดรำยปี  จำกผลกำร
คำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศในอดีตและอนำคตระหว่ำงปี พ.ศ. 2513–2642 จำกแบบจ้ำลอง ACCESS1.0, CCSM4, 
CNRM-CM5, GFDL-CM3, MPI-ESM-LR และ NorESM1M ที่ RCP4.5 และ RCP8.5 พบว่ำ กำรเปลี่ยนแปลงใน
อนำคตของอุณหภูมิรำยปีของพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลซึ่งตั้งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือส้ำหรับกรณี RCP 8.5 และ RCP 4.5 
พบว่ำมีแนวโน้มสูงขึ้นเหมือนกันทั้งอุณหภูมิต่้ำสุดและอุณหภูมิสูงสุด  แต่ RCP 8.5 มีค่ำอุณหภูมิสูงกว่ำ RCP 4.5 
ประมำณ 0.5-2 องศำเซลเซียสเกือบตลอดช่วงถึง พ.ศ. 2642 โดยเฉพำะในช่วงตั้งแต่ปี พ.ศ. พ.ศ.2608 เป็นต้นไปมีค่ำ
แตกต่ำงกันค่อนข้ำงสูงระหว่ำง RCP 8.5 และ RCP 4.5 โดย RCP 8.5 มีค่ำอุณหภูมิสูงสุดระหว่ำง 44-45 องศำ
เซลเซียส และ RCP 4.5 มีค่ำอุณหภูมิสูงสุด ระหว่ำง 42-44 องศำเซลเซียส 

 3) แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงปริมาณฝน 

  กำรศึกษำและวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงปริมำณฝนในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล กรณีสภำพภูมิอำกำศเปลี่ยนแปลง 
ประกอบด้วยกำรรวบรวมข้อมูลจำกแบบจ้ำลองภูมิอำกำศโลกซึ่งเป็นผลจำกผลกำรคำดกำรณ์สภำพภูมิอำกำศในอดีตและ
อนำคต ด้วย แบบจ้ำลองกำรพยำกรณ์อำกำศระดับท้องถิ่น PRECIS (Providing REgional Climates for Impacts 
Studies) ซึ่งต้องอำศัยผลกำรพยำกรณ์ระดับโลก ECHAM และ HadCM3 (Hadley Centre Coupled Model, Version 
3) โดยใช้สถำนกำรณ์จ้ำลองสถำนกำรณ์ จำก 4 ชุดข้อมูล คือ  ECHAM-A2, HadCM3Q0-A1B, HadCM3Q10A1B, 
HadCM3Q13-A1B และกำรประเมินปริมำณน้้ำฝนในอนำคตภำยใต้สถำนกำรณ์ต่ำงๆตำมที่คณะกรรมกำรระหว่ำงรัฐบำล
ว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) ได้มีกำรพัฒนำภำพ
ฉำยสถำนกำรณ์กำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกซึ่งเป็นภำพฉำยกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจกแบบใหม่ที่เรียกว่ำ Representative 
Concentration Pathways (RCP)  ที่ใช้ในรำยงำนกำรประเมินคร้ังที่ 5 ของ IPCC (The Fifth Assessment Report of 
the Intergovernmental Panel on Climate Change หรือ AR5) ดังที่ได้กล่ำวมำแล้ว ผลกำรศึกษำพบว่ำกำรจ้ำลอง
สถำนกำรณ์แบบ HadCM3Q13A1B และ HadCM3Q0A1B ได้ผลใกล้เคียงกับปริมำณฝนที่ได้จำกกำรตรวจวัดจริง โดย
กำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณฝนในช่วงฤดูฝนเป็นดังนี้ 
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  (1) กำรเปลี่ยนแปลงของปริมำณฝนในช่วงฤดูฝน : เมื่อวิเครำะห์แนวโน้มระยะยำวจำกกำรจ้ำลอง
สถำนกำรณ์แบบ HadCM3Q13A1B และ HadCM3Q0A1B พบว่ำปริมำณฝนในช่วงฤดูฝนของพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลซึ่งตั้งอยู่
ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

  (2) กำรเปลี่ยนแปลงของรูปแบบฝนในชว่งฤดูฝนในคำบ 30 ปี : จำกผลกำรคำดกำรณ์ภูมิอำกำศโดย
จ้ำลองสถำนกำรณ์แบบ HadCM3Q13A1B พบว่ำพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลซึ่งตั้งอยู่ในภำคตะวันออกเฉียงเหนือมีค่ำเฉลี่ยฝนใน
คำบ 30 ปี ระหว่ำงปีพ.ศ. 2534-2563 มีแนวโน้มลดลง ค่ำเฉลี่ยฝนในคำบ 30 ปี ระหว่ำงปีพ.ศ. 2564-2593 มีกำร
เปลี่ยนแปลงปริมำณฝนไม่ชัดเจน ในขณะที่ค่ำเฉลี่ยฝนในคำบ 30 ปี ระหว่ำงปีพ.ศ. 2594-2623 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

  กำรศึกษำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณน้้ำฝนในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลที่ตรวจวัดจริงเพื่อเปรียบเทียบกับกำร
เปลี่ยนแปลงของปริมำณฝนจำกผลกำรคำดกำรณ์ภูมิอำกำศโดยแบบจ้ำลองภูมิอำกำศโลก ได้ท้ำกำรรวบรวมข้อมูลกำร
ตรวจวัดฝนรำยวันจำกกรมอุตุนิยมวิทยำย้อนหลัง 30 ปี ระหว่ำงปี พ.ศ. 2532-2561 โดยสถำนีวัดน้้ำฝนที่คัดเลือกเป็น
สถำนีตัวแทนของพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลตอนบน ตอนกลำง และตอนล่ำงจ้ำนวน 9 สถำนี ดังแสดงในตารางที่ 3.3.4-1 มำท้ำกำร
วิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงเชิงเส้นตรงในอดีต โดยพิจำรณำดัชนีควำมรุนแรงของฝนที่นิยำมและเสนอแนะโดย 
ETCCDI (The Expert Team on Climate Change Detection and Indices) ซึ่งได้รับกำรสนับสนุนกำรศึกษำวิจัยจำก 
Commission for Climatology of The World Meteorological Organization (WMO), World Climate Data 
Monitoring Programme (WCDMP), The Climate Variability and Predictability (CLIVAR), The World Climate 
Research  Programme (WCRP) and The Joint WMO-IOC Technical Commission for Oceanography and 
Marine Meteorology (JCOMM) จ้ำนวน 4 ดัชนีดังแสดงในตารางที่ 3.3.4-2. 

ตารางที่ 3.3.4-1 รายชื่อสถานวัีดน  าฝนที่คัดเลือกเป็นสถานีตัวแทนของพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน ตอนกลาง และตอนลา่ง 

สถานีวัดน  าฝน 
รหัส จังหวัด พิกัด 

สถานี   ละติจูด (น.) ลองติจูด (อ.) 
  ลุ่มน้้ำมูลตอนบน         
1. อ.โนนไทย 250022 นครรำชสีมำ 15-11-47 102-04-23 
2. อ.ด่ำนขุนทด 250082 นครรำชสีมำ 15-12-28 101-46-10 
3. อ.ครบุรี 250112 นครรำชสีมำ 14-31-12 102-14-36 
  ลุ่มน้้ำมูลตอนกลำง         
1. อ.ปทุมรัตต์ 490282 ร้อยเอ็ด 15-38-05 103-20-45 
2. อ.เมือง 620013 สุรินทร์ 14-52-51 103-29-56 
3. อ.สังขะ 620022 สุรินทร์ 14-38-07 103-51-26 
  ลุ่มน้้ำมูลตอนล่ำง         
1. อ.หัวตะพำน 760042 อ้ำนำจเจริญ 15 43 35 104 27 18 
2. อ.เมือง 670013 อุบลรำชธำน ี 15 13 35 104 51 42 
3. อ.พิบูลมังสำหำร 670022 อุบลรำชธำน ี 15 14 39 105 14 11 

 

ตารางที่ 3.3.4-2  ดัชนีสภาวะความรุนแรงของฝนที่นิยามและเสนอแนะโดย ETCCDI 

ดัชนีสภาวะความรุนแรง ค าอธิบาย หน่วย 
RX1day ควำมแรงฝนรำยวัน มม. 
PRCPTT ปริมำณฝนรวมทั้งปี มม. 

R1 จ้ำนวนวันฝนตกมำกกว่ำ 1 มม. วัน 
SDII ดัชนีควำมเข้มของฝนรำยวัน หรือสัดส่วนของฝนรวมทั้งปีต่อจ้ำนวนวันฝนตก (ฝนตก

มำกกว่ำ 1 มม.) 
มม./วัน 
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 ผลกำรศึกษำแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณน้้ำฝน จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลปริมำณน้้ำฝนจำกกำรตรวจวัด
จ้ำนวน 9 สถำนี พบว่ำปริมำณน้้ำฝนรำยวันของพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลตอนบน มีแนวโน้มลดลง ในขณะที่ปริมำณน้้ำฝนรำยวัน
ของพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลตอนกลำง และตอนล่ำง มีแนวโน้ม ไม่เปลี่ยนแปลง 
 งำนที่จะด้ำเนินกำรต่อไป คือกำรประเมินกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณน้้ำฝนตำมดัชนีสภำวะควำมรุนแรงอื่นๆ
ของฝนที่นิยำมและเสนอแนะโดย ETCCDI ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ จำกนั้นจะวิเครำะห์ผลกระทบของกำรเปลี่ยนแปลง
สภำพภูมิอำกำศต่อแนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงสภำพฝนในพื้นที่ศึกษำต่อไป  

3.3.5 ความต้องการใช้น  าในพื นที่ลุ่มน  ามูล 
 กำรประเมินควำมต้องกำรใช้น้้ำส้ำหรับกำรศึกษำนี้ จะพิจำรณำและท้ำกำรประเมินเป็นรำยลุ่มน้้ำย่อย ใน  
ลุ่มแม่น้้ำมูลจ้ำนวน 31 ลุ่มน้้ำย่อย ในขณะที่กำรประเมินควำมต้องกำรใช้น้้ำส้ำหรับกิจกรรมต่ำงๆ จะแบ่งออกเป็น 4 
ประเภท (โดยอ้ำงอิงนิยำมและควำมหมำยของควำมต้องกำรใช้น้้ำส้ำหรับกิจกรรมต่ำงๆ จำกแผนยุทธศำสตร์กำร
บริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ ของคณะกรรมกำรก้ำหนดนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ (2558) ) ได้แก ่ 
 1)  ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคและกำรท่องเที่ยว ซึ่งจะครอบคลุมถึงกำรจัดหำน้้ำสะอำด
ส้ำหรับกำรอุปโภคบริโภคที่เพียงพอทั้งในเชิงของปริมำณและคุณภำพให้แก่ชุมชนชนบทและชุมชนเมืองพื้นที่เศรษฐกิจ 
ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวที่ส้ำคัญ 
 2)  ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่อกำรเกษตร ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและจัดสรรน้้ำเพื่อกำรเกษตรอย่ำง
สมดุลและเพียงพอ และน้ำไปสู่กำรเพิ่มผลผลิตและรำยได้ให้กับประชำชนที่มีกำรเกษตรเป็นอำชีพหลัก 
 3)  ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม ซึ่งเกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำและจัดหำน้้ำเพื่อกำรพัฒนำด้ ำน
อุตสำหกรรม 
 4)  ควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่อกำรรักษำระบบนิเวศท้ำยน้้ำ ซึ่งจะเป็นกำรควบคุมและจัดสรรน้้ำให้สมดุลและ
เพียงพอเพื่อกำรรักษำระบบนิเวศ โดยที่อย่ำงน้อยจะต้องเพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้น้้ำขั้นพื้นฐำนของลุ่มน้้ำและ
ระบบนิเวศ 
 ในส่วนของรำยละเอียดของควำมต้องกำรใช้น้้ำแต่ละประเภทในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล ดังตารางที่ 3.3.5-1 และ
แยกตำมลุ่มน้้ำย่อย ดังตารางที่ 3.3.5-2 ซึ่งสำมำรถอธิบำยได้ดังต่อไปนี้  

1) ความต้องการใช้น  าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการท่องเที่ยว 
  กำรค้ำนวณปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลจะอำศัยจ้ำนวนประชำกรในแต่ละลุ่มน้้ำย่อย 
ในกำรค้ำนวณหำปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำรำยเดือน โดยในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลมีควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่อกำรอุปโภค
บริโภคและกำรท่องเที่ยว ทั้งสิ้น 250.11 ล้ำนลูกบำศก์เมตร สำมำรถแบ่งเป็นควำมต้องกำรในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลตอนบน
89.16 ล้ำนลูกบำศก์เมตร พื้นที่ลุ่มน้้ำมูลตอนกลำง 73.40 ล้ำนลูกบำศก์เมตร และพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลตอนล่ำง 87.55 ล้ำน
ลูกบำศก์เมตร ซึ่งผลกำรค้ำนวณส้ำหรับแต่ละลุ่มน้้ำย่อยดังแสดงในภาคผนวก ข.4  
 2) ความต้องการใช้น  าเพื่อการเกษตร 
  ในเขตพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลจะมีควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่อกำรเกษตรทั้งสิ้น 9,569.8 ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี โดย
แบ่งออกเป็นควำมต้องกำรใช้น้้ำในเขตชลประทำน 1,353.0 ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี และควำมต้องกำรใช้น้้ำนอกเขต
ชลประทำน 8,216.8 ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี ในส่วนของรำยละเอียดควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่อกำรเกษตรรำยลุ่มน้้ำย่อยทั้งใน
เขตและนอกเขตชลประทำนสำมำรถแสดงในภาคผนวก ข.4 

3) ความต้องการใช้น  าเพื่อการอุตสาหกรรม 
  กำรค้ำนวณควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมของแต่ละโรงงำน จะใช้ขนำดพื้นที่ของโรงงำน
อุตสำหกรรมไปคูณกับอัตรำกำรใช้น้้ำของโรงงำนอุตสำหกรรมประเภทนั้นๆ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จะอยู่ในรูปของปริมำณ
ควำมต้องกำรใช้น้้ำรำยลุ่มน้้ำย่อยในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล โดยพบว่ำในเขตพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลจะมีปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่อ
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กำรอุตสำหกรรมทั้งหมด 335.7 ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี นอกจำกนี้ยังสำมำรถแสดงรำยละเอียดของควำมต้องกำรใช้น้้ำ
เพื่อกำรอุตสำหกรรมรำยลุ่มน้้ำย่อยในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลในภาคผนวก ข.4 
ตารางที่ 3.3.5-1  รวมความต้องการใช้น  าทั งหมด (การอุปโภค-บริโภคและท่องเที่ยว การอุตสาหกรรม 
    และการเกษตร) รายเดือนในแต่ละลุ่มน  าย่อย ในพื นที่ลุ่มน  ามูล 

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวมทั้งปี

1 0502 ; ล้าน า้มูลตอนบน 98.04   83.72   62.74   12.80   4.24   38.90   16.14   8.04   4.10   30.44   101.30   99.14   559.60  

2 0503 ; ล้าแซะ 44.35   35.48   22.05   3.93   0.75   4.13   2.15   1.55   0.73   12.55   41.53   45.55   214.75  

3 0504 ; ล้าพระเพลิง 79.19   65.29   45.79   13.12   1.99   18.82   8.79   5.19   1.92   24.79   88.62   97.29   450.80  

4 0505 ; ล้าตะคอง 126.23   102.61   68.13   17.03   6.53   28.13   14.83   10.03   6.33   39.13   143.33   155.73   718.04  

5 0506 ; ล้าเชิงไกร 138.32   108.46   63.22   12.76   1.72   54.36   19.52   7.12   1.66   48.82   135.96   157.52   749.44  

6 0507 ; ล้าจกัราช 106.44   86.31   58.14   19.09   1.34   24.79   11.24   6.24   1.29   35.34   94.69   109.44   554.35  

7 0508 ; ล้านางรอง 30.73   26.59   20.53   4.91   0.43   15.31   5.13   1.63   0.41   9.43   31.61   31.13   177.84  

8 0509 ; ล้าปะเทีย 15.76   13.83   11.66   4.45   0.36   16.75   5.66   1.76   0.35   8.06   15.55   16.06   110.25  

9 0510 ; ล้าปลายมาศ 155.03   127.08   87.53   25.15   5.73   71.55   28.43   13.03   5.55   57.73   144.95   158.73   880.49  

10 0512 ; ห้วยเอก 15.41   12.36   8.11   2.59   0.51   38.69   12.51   3.31   0.49   15.01   13.69   15.71   138.39  

11 0513 ; ล้าสะแทด 31.02   25.57   18.12   5.87   1.62   108.57   34.92   9.02   1.57   38.42   30.77   33.82   339.29  

12 0511 ; ล้าน า้มูลส่วนที่ 2 59.51   51.41   41.01   13.84   2.11   114.34   37.51   10.61   2.04   45.11   58.94   60.61   497.04  

13 0514 ; ล้าพังชู 28.22   23.09   15.62   4.01   0.32   34.31   11.22   3.12   0.31   16.22   26.21   28.72   191.37  

14 0515 ; ห้วยตาคง 44.39   39.18   34.39   15.26   1.19   42.26   15.69   6.19   1.16   24.09   42.16   45.09   311.05  

15 0516 ; ล้าชี 74.04   64.68   54.24   22.55   2.74   143.65   47.44   13.54   2.65   57.54   71.75   75.74   630.56  

16 0517 ; ล้าพลับพลา 1.62   1.39   1.12   0.41   0.32   39.31   12.22   2.72   0.31   11.42   1.61   1.62   74.07  

17 0518 ; ล้าเตา 3.25   2.83   2.35   0.64   0.25   29.24   9.15   2.05   0.24   8.85   3.44   3.35   65.64  

18 0519 ; ล้าเสียวนอ้ย 1.77   1.54   1.37   0.36   0.27   26.26   8.17   1.87   0.26   7.67   2.06   1.77   53.37  

19 0520 ; ล้าเสียวใหญ่ 25.58   21.46   15.38   2.84   1.18   94.54   29.88   7.08   1.14   31.18   25.94   25.78   281.98  

20 0521 ; ห้วยทับทัน 40.99   35.96   30.49   12.95   1.39   114.45   36.79   9.39   1.35   41.19   39.85   41.99   406.79  

21 0522 ; ล้าน า้มูลส่วนที่ 3 19.87   18.50   16.77   4.09   2.87   75.59   25.17   7.37   2.79   25.27   28.89   21.17   248.35  

22 0523 ; ห้วยส้าราญ 43.17   37.39   30.77   12.35   3.87   104.25   34.97   10.57   3.75   38.97   43.35   44.17   407.58  

23 0524 ; ห้วยทา 20.72   17.67   13.82   6.11   0.62   37.91   12.02   2.92   0.61   14.72   19.91   21.72   168.75  

24 0525 ; ห้วยขยุง 34.06   28.76   21.76   8.74   1.06   40.14   13.06   3.56   1.04   18.26   32.34   35.36   238.14  

25 0526 ; ห้วยโพง 11.21   9.50   7.51   3.31   0.21   20.31   6.61   1.91   0.21   8.61   10.11   11.51   91.01  

26 0527 ; ล้าเซบาย 50.69   43.26   33.49   11.15   1.29   86.25   28.09   7.59   1.25   35.09   49.35   51.79   399.29  

27 0528 ; ล้าเซบก 23.30   20.17   16.00   4.66   1.40   111.46   35.00   8.30   1.36   35.30   24.16   23.70   304.81  

28 0529 ; ล้าโดมใหญ่ 69.93   57.30   39.93   16.56   2.43   114.06   36.53   9.43   2.36   47.63   62.86   72.73   531.75  

29 0530 ; ล้าน า้มูลตอนล่าง 17.11   16.38   15.11   0.71   0.41   31.21   9.81   2.31   0.41   9.31   22.71   16.71   142.19  

30 0531 ; ห้วยตุงลุง 10.68   8.87   6.68   3.27   0.18   19.87   6.18   1.38   0.17   7.88   9.37   11.08   85.61  

31 0532 ; ล้าโดมนอ้ย 17.79   15.35   12.79   7.17   0.39   24.47   7.69   1.89   0.37   10.59   15.77   18.69   132.96  

1,438.42   1,201.99   876.62   272.68   49.72   1,723.88   582.52   180.72   48.18   814.62   1,432.78   1,533.42   10,155.55 

840.52   687.30   466.02   121.70   25.22   420.00   159.32   66.92   24.40   319.72   842.00   920.12   4,893.24  

279.37   241.54   195.97   72.86   9.77   638.36   208.07   56.57   9.46   243.27   271.96   284.67   2,511.87  

318.53   273.15   214.63   78.12   14.73   665.52   215.13   57.23   14.32   251.63   318.82   328.63   2,750.44  ลุ่มน้ ำมลูตอนล่ำง

ลุ่มน้ ำย่อยล ำดบัที่
ควำมตอ้งกำรใชน้้ ำ (ล้ำน ลบ.ม.)

ลุ่มน้ ำมูลทัง้หมด

ลุ่มน้ ำมลูตอนบน

ลุ่มน้ ำมลูตอนกลำง

 
หมำยเหตุ :   (1)   ลุ่มน้ำ้มูลตอนบน ลำ้ดับที่ 1-11 ลุ่มน้้ำมูลตอนกลำง ล้ำดับที ่12-20 และลุ่มน้้ำมูลตอนล่ำง ล้ำดบัที่ 21-31    
 (2)   ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้้ำรวมในตำรำงนี้ ไม่รวมควำมต้องกำรใช้น้้ำเพื่อรกัษำระบบนิเวศ   
ที่มำ : โครงกำรศึกษำติดตำมและประเมินผลกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำกลุ่มลุ่มน้้ำภำคตะวันออกเฉยีงเหนือ,2560 
 
 

3) ความต้องการใช้น  าเพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน  า 

  ควำมต้องกำรปริมำณน้้ำด้ำนท้ำยน้้ำเพื่อรักษำระบบนิเวศ โดยทั่วไปกำรค้ำนวณปริมำณน้้ำเพื่อรักษำ
ระบบนิเวศจะพิจำรณำปริมำณน้้ำจำก Flow Duration Curve ของปริมำณน้้ำท่ำรำยเดือนที่  90 เปอร์เซ็นต์  
ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรค้ำนวณค่ำอัตรำส่วนกำรลดหรือเพิ่มของปริมำณน้้ำท่ำของแต่ละลุ่มน้้ำย่อยจะถูกน้ำไปคูณกับ
ปริมำณน้้ำท่ำรำยเดือนที่ได้จำกกำรตรวจวัดจริงของสถำนีอ้ำงอิงที่ถูกคัดเลือกไว้ส้ำหรับแต่ละพื้นที่ลุ่มน้้ำย่อย ซึ่งจะท้ำ
ให้ได้ปริมำณน้้ำเพื่อกำรรักษำระบบนิเวศท้ำยน้้ำรำยเดือนตรงจุดออกของลุ่มน้้ำหลัก จะพบว่ำปริมำณควำมต้องกำรใช้
น้้ำเพื่อกำรรักษำระบบนิเวศด้ำนท้ำยน้้ำในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล 473.2 ล้ำนลูกบำศก์เมตร/ปี ในส่วนของปริมำณควำม
ต้องกำรใช้น้้ำเพื่อกำรรักษำระบบนิเวศท้ำยน้้ำรำยลุ่มน้้ำย่อยจะแสดงรำยละเอียดในภาคผนวก ข.4 

ห้วยขะยุง 
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บทที่ 4 
การพัฒนาของลุ่มน  ามูล 

 
4.1   โครงสรา้งการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 

  โครงสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมครอบคลุมการพัฒนาด้านเศรษฐศาสตร์   เศรษฐกิจสังคม เมืองหลัก 
การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การเกษตร การค้าชายแดน ดังต่อไปนี้ 

 4.1.1       การพัฒนาด้านเศรษฐศาสตร์   

            1)  ผลิตภัณฑ์มวลรวม  

      เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดทีอยุ่ในลุ่มน้้ามูลค่อนข้างเต็ม
พื้นที่หรือเต็มพื้นที่ โดยใช้ฐานข้อมูล ปี พ.ศ.2561 ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ สรุปได้ดังตารางที่ 4.1.1-1 และรูปที่ 
4.1.1-1 จัดล้าดับโดยใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน (บาท) ได้ดังนี้ จังหวัดนครราชสีมา มหาสารคาม ศรีสะเกษ 
อุบลราชธานี ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ อ้านาจเจริญ ยโสธร ทั้งนี้ไม่นับจังหวัดขอนแก่นเพราะมีพื้นที่เพียงประมาณ    
ร้อยละ 10 ของพื้นที่ลุ่มน้้ามูล     

ตารางที่ 4.1.1-1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค และจังหวัด ณ ราคาประจ า ปีพ.ศ. 2561  

ภาค/จังหวดั 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาค 
และจังหวดั (ล้านบาท) 

ประชากร 
(1,000 คน) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม 
จังหวัดต่อคน (บาท) 

การเรียงล าดบัผลิตภณัฑ์มวล
รวมจังหวัดต่อคน 

ภาค ลุ่มน  ามูล 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ[1] 1,559,266 18,595 83,856   
ขอนแก่น 211,192 1,718 122,950 1 * 
นครราชสีมา 
มหาสารคาม 
ศรีสะเกษ 

295,511 
59,695 
72,484 

2,515 
792 
980 

117,517 
75,418 
73,958 

2 
7 
9 

1 
2 
3 

อุบลราชธาน ี
ร้อยเอ็ด 

124,217 
75,602 

1,738 
1,068 

71,469 
70,803 

10 
11 

4 
5 

สุรินทร์ 75,891 1,076 70,556 12 6 
บุรีรัมย์ 82,429 1,228 67,142 15 7 
อ้านาจเจริญ 18,569 282 65,742 16 8 
ยโสธร 27,793 463 60,055 20 9 

ที่มา: ส้านักงานสถิติแห่งชาติ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/10.aspx (accessed on March 14 2021) 
หมายเหตุ :  [1]  จ้านวนมาจากผลรวมของ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ  
                     จังหวัดที่น้าเสนอในตารางเป็นจังหวัดที่พิจารณาในลุ่มน้้ามูลทั้งนี้ไม่นับจังหวัดขอนแก่นเพราะพื้นที่สว่นน้อยมากอยู่ในพื้นที่ 
      ลุ่มน้้ามูล ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้้าชี 
 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/10.aspx
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   ที่มา: ส้านักงานสถิติแห่งชาติ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/10.aspx  (accessed on March 14 2021) 

รูปที่ 4.1.1-1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด ณ ราคาประจ า ปีพ.ศ. 2561 
 

 จังหวัดขอนแก่น มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) จ้านวน 211,192 ล้านบาท 
เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 1,718,000 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน หรือรายได้ต่อหัว (GPP Per Capita) 
ของจังหวัดขอนแก่น คือ 122,950 บาท เป็นล้าดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 90   
อยู่ในลุ่มน้้าชี จึงไม่ได้น้ามาเปรียบเทียบในเชิงเศรษฐกิจของจังหวัดอื่นทีอยู่ในลุ่มน้้ามูล 
        จังหวัดนครราชสีมา มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) จ้านวน 295,511
ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 2,515,000 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน หรือรายได้ต่อหัว (GPP Per 
Capita) ของจังหวัดนครราชสีมา คือ 117,517 บาท เป็นล้าดับที่ 2 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่นับเป็นล้าดับ    
ที่  1 ของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้้ามูลเนื่องจากมีพื้นที่จังหวัดเกือบเต็มพื้นที่ในลุ่มน้้ามูล     
 จังหวัดมหาสารคาม มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมีมูลค่า 59,695 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวน
ประชากร 792,000 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนหรือรายได้ต่อหัว (GPP per capita) เท่ากับ 75,418 บาท เป็น
เป็น ล้าดับที่ 7 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนับเป็นล้าดับที่ 2 ของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้้ามูล 
 จังหวัดศรีสะเกษ มีศักยภาพเป็น “เมืองเศรษฐกิจชายแดน” มีจุดผ่านแดน ถาวรช่องสะง้า เชื่อมโยงการค้า 
การท่องเที่ยว และการลงทุนกับกัมพูชา ผ่านเส้นทาง หมายเลข R67 (ช่องสะง้า-อัลลองเวง-เสียมราฐ) ระยะทาง 135 
กิโลเมตร มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมีมูลค่า 72,484 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 980,000 คน 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนหรือรายได้ต้อหัว (GPP per capita) เท่ากับ 73,958 บาท เป็นล้าดับที่  9 ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และนับเป็นล้าดับที่ 3 ของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้้ามูล  

 จังหวัดอุบลราชธานี มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) จ้านวน 124,217
ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 1,738,000 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคน หรือรายได้ต่อหัว (GPP Per 
Capita) ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ 71,469 บาท เป็นล้าดับที่ 10 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนับเป็นล้าดับ  
ที่ 4 ของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้้ามูล 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/10.aspx
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 จังหวัดร้อยเอ็ด ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมีมูลค่า 75,602ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 
1,068,000 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนหรือรายได้ต่อหัว (GPP per capita) เท่ากับ 70,803 บาท เป็นล้าดับ
ที่ 11 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนับเป็นล้าดับที่ 5 ของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้้ามูล 

 จังหวัดสุรินทร์  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดมีมูลค่า 75,891 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 
1,076,000 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนหรือรายได้ต่อหัว (GPP per capita) เท่ากับ 70,556 บาท เป็นเป็น
ล้าดับที่ 12 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนับเป็นล้าดับที่ 6 ของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้้ามูล 

 จังหวัดบุรีรัมย์ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Products) ผลิตภัณฑ์มวลรวม  82,429 
ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 1,228,000 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนหรือรายได้ต่อหัว  (GPP per 
capita) เท่ากับ 67,142 บาท เป็นเป็นล้าดับที่ 15 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนับเป็นล้าดับที่ 7 ของจังหวัดที่อยู่ใน
ลุ่มน้้ามูล     

 จังหวัดอ านาจเจริญ ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด มีมูลค่า 18,569 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 
282,000 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนหรือรายได้ต่อหัว (GPP per capita) เท่ากับ 65,742 บาท เป็นล้าดับที่ 
16 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนับเป็นล้าดับที่ 8 ของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้้ามูล 

 จังหวัดยโสธร  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) มูลค่า 27,793 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 
463,000 คน ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อคนหรือรายได้ต่อหัว (GPP per capita) เท่ากับ 60,055 บาท เป็นล้าดับที่ 
20 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และนับเป็นล้าดับที่ 9 ของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้้ามูล 

 เมื่อพิจารณาที่มาของ GPP พบว่ามาจากนอกภาคการเกษตร เป็นส่วนใหญ๋ แสดงในตารางที่ 4.1.1-2  
และ รูปที 4.1.1-2 พบว่าสัดส่วนของlสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
ขอนแก่น นครราชสีมา ร้อยละ 86-90 จังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ดและบุรีรัมย์ ร้อยละ 80 ส่วนจังหวัดอื่นๆอยู่ในช่วง
ร้อยละ 71-78 โดยจังหวัดใหญ่มาจาก ผลิตภัณฑ์นอกภาคเกษตรมาจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรม
บริการ/การท่องเที่ยว  อุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมและครัวเรือน ส่วนจังหวัดขนาดเล็กถึงขนาดกลางมาจาก
อุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อม/ครัวเรือนและอุตสาหกรรมบริการบ้าง  ดังแสดงในรูปที่ 4.1.1-3 จะเห็นได้ว่าทุก
จังหวัดมีโรงงานจ้าพวกที่ 1 ส่วนจังหวัดนครราชสีมามีโรงงานทุกประเภทโดยเฉพาะโรงงานจ้าพวกที่ 3 มากกว่า
จังหวัดอ่ืนๆในลุ่มน้้ามูล รองลงมาเป็นจังหวัดอุบลราชธานี GPP นอกภาคการเกษตรจึงมีสัดส่วนที่สูงในจังหวัด
นครราชสีมาและอุบลราชธานี รวมทั้งขอนแก่นด้วย 

ตารางที่ 4.1.1-2 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม (2561) 

ภาค/จังหวดั 
ผลิตภัณฑ์มวล 
รวมจังหวัด  
(ล้านบาท) 

ผลิตภัณฑ์มวลรวม
นอกภาคเกษตร 

 (ล้านบาท) 

ผลิตภัณฑ์มวล 
รวมภาคเกษตร 

(ล้านบาท) 

สัดส่วนผลิตภณัฑ์มวล
รวมนอกภาคเกษตร     

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม 
ขอนแก่น 211,192 189,760 21,432 89.85% 
นครราชสีมา 295,511 253,445 42,066 85.76% 
มหาสารคาม 59,695 46,695 13,000 78.22% 
ศรีสะเกษ 72,484 52,012 20,472 71.76% 
อุบลราชธาน ี 124,217 99,789 24,428 80.33% 
ร้อยเอ็ด 75,602 60,798 14,804 80.42% 
สุรินทร์ 75,891 58,439 17,452 77.00% 
บุรีรัมย์ 82,429 66,121 16,308 80.22% 
อ้านาจเจริญ 18,569 13,112 5,457 70.61% 
ยโสธร 27,793 20,367 7,426 73.28% 

ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาต ิhttp://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/10.aspx  (accessed on March 27 2021) 
 

http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/10.aspx
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รูปที 4.1.1-2  ผลิตภัณฑ์มวลรวม ผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคเกษตร และผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตร 

 
รูปที่ 4.1.1-3  จ าพวกโรงงานอุตสาหกรรมทีตั งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ในพื นที่ลุ่มน  ามูล 
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 2) วิสาหกิจชุมชน 

  จากระบบสารสนเทศวิสาหกิจ กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ประเภทกิจการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผลิตและบริการ 10 จังหวัดลุ่มน้้ามูล ปีงบประมาณ 2561 มีจ้านวนรวม
ทั้งสิ้น 40,662 แห่ง โดยเรียงล้าดับจังหวัดที่มีวิสาหกิจชุมชนมากไปหาน้อยดังนี้ 

จังหวัด จ านวนวิสาหกิจชุมชน (แห่ง) 
1.   ร้อยเอ็ด 6,074 
2.   อุบลราชธานี 5,203 
3.   ศรีสะเกษ 5,076 
4.   จังหวัดบุรีรัมย์ 4,410 
5.   ขอนแก่น 4,300 
6.   มหาสารคาม  4,061 
7.   อ้านาจเจริญ  3,405 
8.   สุรินทร์  3,347 
9.   นครราชสีมา  2,976 
10.  ยโสธร 1,810 

รวมทั งสิ น 40,662 

  

4.1.2 ด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

 การศึกษาข้อมูลพื้นฐานด้านเศรษฐกิจ-สังคมในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล แบ่งการศึกษาลุ่มน้้ามูลตอนบน ลุ่มน้้ามูล
ตอนกลาง และลุ่มน้้ามูลตอนล่าง ได้แก่  

 1)  ข้อมูลจ านวนครัวเรือน  

  จากการศึกษาพบว่าจ้านวนต้าบลในแต่ละลุ่มน้้ามีจ้านวนครัวเรือนดังนี้ พื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนบนมี 631 
ต้าบล จ้านวนครัวเรือน 2,181,388 ครัวเรือน ลุ่มน้้ามูลตอนกลาง 645 ต้าบล มีจ้านวนครัวเรือน 1,534,182 
ครัวเรือน ลุ่มน้้ามูลตอนล่าง 753 ต้าบล มีจ้านวนครัวเรือน 1,864,440 ครัวเรือน ดังแสดงในตารางที่ 4.1.2-1  และ 
รูปที่ 4.1.2-1  จ้านวนครัวเรือนที่มีมากที่สุดได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนบน ร้อยละ 39.09 รองลงมา คือลุ่มน้้ามูล
ตอนล่างร้อยละ 33.41 และลุ่มน้้ามูลตอนกลางร้อยละ 27.49 ตามล้าดับ 

ตารางที่ 4.1.2-1  จ านวนต าบล จ านวนครัวเรือน และร้อยละ แยกรายลุ่มน  า 

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% 
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รูปที่ 4.1.2-1  ร้อยละของจ านวนครัวเรือนแยกรายลุ่มน  า 

 2) ข้อมูลจ านวนประชากร  

  ข้อมูลประชากรในลุ่มน้้าแสดงในตารางที่ 4.1.2-2 โดยแยกรายลุ่มน้้า พบว่า ภาพรวมพื้นที่ลุ่มน้้ามูล
ทั้ง 3 ลุ่มน้้าย่อย โดยพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนล่างมีจ้านวนประชากรมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.98 ของประชากรในลุ่มน้้า
มูลทั้งหมด รองลงมาคือลุ่มน้้ามูลตอนกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.18 และลุ่มน้้ามูลตอนบน คิดเป็น ร้อยละ 31.84 มี
จ้านวนเมื่อพิจารณาประชากรในพื้นที่ในเขต/นอกเขตเทศบาล ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล (รูปที่ 4.1.2-2) พบว่าประชากรนอก
เขตเทศบาล มีจ้านวนมากกว่าประชากรในเขตเทศบาล  

ตารางที่ 4.1.2-2 จ านวนประชากรในพื นที่ลุ่มน  าแยกในเขตและนอกเขตเทศบาล 

ลุ่มน  า  
 รวม   ประชากรในเขตเทศบาล   ประชากรนอกเขตเทศบาล  

 จ านวน   ร้อยละ   จ านวน   ร้อยละ   จ านวน   ร้อยละ  
 ลุ่มน้้ามลูตอนบน     3,245,051  31.84%     802,838  7.88%  2,442,213  23.96% 
 ลุ่มน้้ามลูตอนกลาง     3,381,545  33.18%     376,580  3.69%  3,004,965  29.48% 
 ลุ่มน้้ามลูตอนลา่ง     3,565,256  34.98%     582,981  5.72%  2,982,275  29.26% 
 ลุ่มน้้ามลูทั้งหมด   10,191,852  100.00%  1,762,399  17.29%  8,429,453  82.71% 
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รูปที่ 4.1.2-2 ร้อยละของจ านวนประชากรแยกรายลุ่มน  า 

            3)    ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร   เนื่องจากอาชีพหลักของประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลเป็นเกษตรกร
และท้านาข้าว จ้านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายอ้าเภอในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล [ Farmer Analytic 
System of Thailand, Fast BI (Farmer Analytic System of Thailand) (doae.go.th)] แสดงในตารางที่ 4.1.2-3 

และรูปที่ 4.1.2-3 จะเห็นได้ว่า จ้านวนครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรในลุ่มน้้ามูลตอนบน 425,996 ครัวเรือน (ลุ่มน้้ามูล
ตอนบนมี 2,181,388 ครัวเรือน) ลุ่มน้้ามูลตอนกลางมีครัวเรือนเกษตรกร 537,678 ครัวเรือน (ลุ่มน้้ามูลตอนกลางมี 
1,534,182 ครัวเรือน) ลุ่มน้้ามูลตอนล่างครัวเรือนเกษตรกร 607,445 ครัวเรือน (ลุ่มน้้ามูลตอนล่างมี 1,864,440 
ครัวเรือน) คิดเป็นสัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรต่อครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในแต่ละลุ่มน้้าเท่ากับ 19.53 ร้อยละ 35.05 และ 
ร้อยละ 32.58 ตามล้าดับ  จึงกล่าวได้ว่าสัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรต่อครัวเรือนทั้งหมด ในลุ่มน้้ามูลตอนบนน้อยกว่า  
ลุ่มน้้ามูลตอนกลาง ลุ่มน้้ามูลตอนล่างตามล้าดับ ซึ่งสอดคล้องกับพื้นที่ลุมน้้ามูลตอนบนที่มีจังหวัดนครราชสีมาเป็น
หลักมี GPP มาจากนอกภาคการเกษตร มากกว่าภาคเกษตรอย่างมาก (ร้อยละ 85 GPP มาจากนอกภาคการเกษตร)   

ตารางที่ 4.1.2-3  สัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรต่อครัวเรือนในลุ่มน้้า (พ.ศ. 2561) 

ลุ่มน  า 
จ านวนครัวเรือนใน

ลุ่มน  า 
 จ านวนครัวเรือนเกษตรกร  

สัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรต่อครัวเรือน 
ในลุ่มน  า (ร้อยละ) 

ลุ่มน้้ามูลตอนบน 2181388 425,996 19.53 
ลุ่มน้้ามูลตอนกลาง 1,534,182 537,678 35.05 
ลุ่มน้้ามูลตอนล่าง 1,864,440 607,445 32.58 

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
    (https://edw-opendata.moi.go.th/dataset/page/5eb8be5befae7cee4f6ca5fc83cdf88cc65d926c618b0) 
    สืบค้น ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564 
 

http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs4
https://edw-opendata.moi.go.th/dataset/page/5eb8be5befae7cee4f6ca5fc83cdf88cc65d926c618b0
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รูปที่ 4.1.2-3  สัดส่วนจ านวนครัวเรือนเกษตรกรต่อจ านวนครัวเรือนในลุ่มน  า ปี 2561  
 

        ส่วนรายได้จากของครัวเรือนเกษตรกรมาจากทั้งภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร (เช่นการรับจ้าง)  ดัง
ข้อมูลของปีพ.ศ. 2561 ตารางที่ 4.1.2-4 และรูปที่ 4.1.2-4 แสดงถึงสัดส่วนของรายได้จากนอกภาคการเกษตรและ
ภาคการเกษตรในลุ่มน้้ามูลตอนบน และลุ่มน้้ามูลตอนล่างใกล้เคียงกัน ร้อยละ 70 และร้อยละ 72 ส่วนลุ่มน้้ามูล
ตอนกลางต่างกันมากคือร้อยละ 96 แสดงว่าทุกลุ่มน้้ารายได้ภาคการเกษตรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะลุ่มน้้ามูลตอนกลาง
รายได้จากการเกษตรไม่เพียงพออย่างมากต้องหารายได้จากนอกภาคการเกษตรมาเสริมอย่างมากอย่างไรก็ตามรายได้
ของครัวเรือนเกษตรกรของลุ่มน้้ามูลตอนบน (10,412 บาท/ครัวเรือน/เดือน) มากกว่า ลุ่มน้้ามูลตอนกลาง (7,534 
บาท/ครัวเรือน/เดือน) และลุ่มน้้ามูลตอนล่าง (6,196 บาท/ครัวเรือน/เดือน)  ถึงแม้ ลุ่มน้้ามูลตอนบน ที่มี GPP นอก
ภาคการเกษตรถึงร้อยละ 85 ของ GPP แต่รายได้ของครัวเรือนเกษตรกรก็ยังสูงเมื่อเทียบกับลุ่มน้้ามูลตอนกลางและ
ลุ่มน้้ามูลตอนล่าง ทั้งนี้เนื่องจากพืชที่ปลูกมีหลากหลายทั้งอ้อย มันส้าปะหลัง ยางพารา ฯลฯ ที่ได้ผลผลิตมากกว่าและ
ราคาสูงมากกว่าข้าวที่ปลูกเป็นหลักในลุ่มน้้ามูลตอนกลาง บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ ด้วยข้อมูลด้านรายได้ของ
เกษตรกรบ่งชี้ได้ว่าควรพิจารณาถึงการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูงและใช้น้้าน้อยเพื่อสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากขึ้น 
ทั้งนี้ต้องสร้างการตลาดต่อยอดผลผลิตทางการเกษตรด้วยเช่น การปลูกพืชพลังงานเพื่อป้อนให้กับโรงงานผลิตพลังงาน
ชีวมวล เป็นต้น 
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ตารางที่ 4.1.2-4  รายได้จากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร พ.ศ. 2561 

ที่มา : Farmer Analytic System of Thailand, Fast BI (Farmer Analytic System of Thailand) (doae.go.th) 
 

    

รูปที่ 4.1.2-4 รายได้จากภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร ของครัวเรือนเกษตรกร พ.ศ. 2561 

ลุ่มน  า จังหวัด 
จ านวน

ครัวเรือน
เกษตรกร 

รวม 

รายได ้(ล้านบาท/ปี) รายได ้

ภาคการเกษตร 
นอกภาค

การเกษตร 
รวม 

 (ล้านบาท/ปี) 

บาท/
ครัวเรือน/

เดือน 

ลุ่มน้้ามูลตอนบน 
นครราชสีมา 323,008 

425,996 
26,174 17,989 

53,225 
 

10,412 บุรีรัมย์ 99,374 5,057 3,779 
มหาสารคาม 3,615 101 125 

                                                                รวมรายได้ 31,332 21,893  
สัดส่วนรายได้นอกภาคการเกษตร/รายได้ภาคการเกษตร 70%  

ลุ่มน้้ามูลตอนกลาง 

มหาสารคาม 90,207 

537,678 

3,352 3,970 

48,613 7,534 

ศรีสะเกษ 19,795 815 590 
ร้อยเอ็ด 81,144 2,518 2,552 
สุรินทร์ 208,497 11,873 8,750 
บุรีรัมย์ 132,932 6,087 7,947 
ยโสธร 5,104 113 46 

                                                                รวมรายได้ 24,758 23,855   
สัดส่วนรายได้นอกภาคการเกษตร/รายได้ภาคการเกษตร 96%   

ลุ่มน้้ามูลตอนล่าง 

ศรีสะเกษ 224,207 

603,303 

9,517 6,410 

44,855 6,196 

อุบลราชธาน ี 272,554 11,891 7,750 
อ้านาจเจริญ 52,589 2,329 3,395 
ยโสธร 44,094 2,009 829 
สุรินทร์ 6,919 324 353 
ร้อยเอ็ด 2,941 33 15 

                                                                   รวมรายได้ 26,013 18,752   
สัดส่วนรายได้นอกภาคการเกษตร/รายได้ภาคการเกษตร 72%   

http://www.aiu.doae.go.th/bi_report/bi_report1/#tabs4
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 4)  ขอ้มูลเฉลี่ยของรายได้ ค่าใช้จ่ายและดัชนีความรุนแรงของความยากจน ในลุ่มน  ามูล 

  จากข้อมูลส้านักงานสถิติแห่งชาติ และกรมพัฒนาชุมชน รายได้เป็นตัวบ่งชี้ที่ส้าคัญที่บอกฐานะความ
มั่งมี และความอยู่ดีกินดีของ ประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชากร 
รัฐบาลจึงมีนโยบายต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายของประชากร 

  รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน (Monthly Current Income Per Capita) หมายถึง รายได้ประจ้า
เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน ซึ่งประกอบด้วย 

           1)  ค่าจ้างและเงินเดือน (รวม ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ที่ได้จากการท้างาน) 

            2)  ก้าไรสุทธิจากการประกอบธุรกิจการเกษตรและธุรกิจอื่น ๆ 

            3)  รายได้จากทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน ค่าลิขสิทธิ์ ดอกเบี้ย และเงินปันผล 

            4)  เงินได้รับเป็นการช่วยเหลือ บ้าเหน็จ บ้านาญ เงินสงเคราะห์ รวมทั้งเงิน ชดเชยการออกจากงาน
และเงินทดแทน 

           5)  รายได้ที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ มูลค่าของสินค้าและบริการที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่ง ของค่าจ้าง 
เงินเดือน มูลค่าของสินค้าหรืออาหารที่ครัวเรือนผลิตและบริโภคเอง (รวมค่าประเมินค่าเช่า บ้านที่ครัวเรือนเป็น 
เจ้าของ) หรือได้รับมาโดยไม่ต้องซื้อไม่รวม รายรับที่เป็นตัวเงินอ่ืน ๆ เช่น เงินได้รับจากการประกันภัยหรือประกันชีวิต 
เงินรางวัล สลากกินแบ่ง และรายรับอ่ืน ๆ ในประเภทเดียวกัน  ดังแสดงในตารางที่ 4.1.2-5 รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อ
เดือน มากที่สุดได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนบนประมาณ 6,400 บาทต่อคนต่อเดือน รองลงมาลุ่มน้้ามูลตอนกลาง 5,547 
บาทต่อคนต่อเดือน และลุ่มน้้ามูลตอนล่าง 5,206 บาทต่อคนต่อเดือน ตามล้าดับ เม่ือพิจารณา  

  ค่ า ใช้ จ่ าย เฉลี่ ยต่ อคนต่ อ เดื อน  (Monthly Consumption Expenditures Per Capita)           
หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่จ้าเป็นต่อการครองชีพที่ครัวเรือนต้อง ซื้อ/จ่ายด้วยเงิน หรือได้มาโดยไม่ได้
ซื้อ/จ่าย (ผลิตเอง ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน รัฐ เป็นสวัสดิการ จากการท้างาน หรือเบิกได้จากนายจ้าง)      
ซึ่งประกอบด้วย 

            (1)  ที่อยู่อาศัย 

            (2)  เครื่องแต่งบ้าน เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด และการด้าเนินการในครัวเรือน 

            (3)  ค่าจ้างบุคคลที่ให้บริการแก่ครัวเรือน 

            (4)  เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า ของใช้/บริการส่วนบุคคล  

            (5)  เวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล 

            (6) การเดินทางและการสื่อสาร 

            (7)  การศึกษา 

            (8)  การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา 

            ไม่รวม รายจ่ายอ่ืนๆ เช่น ค่าภาษี เงินบริจาค ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าสลากกินแบ่ง ดอกเบี้ยจ่าย และ
รายจ่ายที่มิใช่เพื่อการบริโภคอ่ืนๆ  

  ค่าใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งที่จะบอกฐานะความเป็นอยู่ของประชากรและมี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากกับรายได้ กล่าวคือ ผู้มีรายได้สูงจะมีความสามารถในการใช้จ่ายสูงโดยปกติผู้มีฐานะดีจะใช้
จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคมากกว่าผู้มีฐานะยากจน โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือย ที่ไม่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีพ ในขณะที่คน
ยากจนจะใช้จ่ายน้อยด้วยข้อจ้ากัดมีรายได้ต่้า 
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  จากตารางที่ 4.1.2-5  ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อเดือน พบว่า พื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนบนประมาณ 4,491 บาท
ต่อคนต่อเดือน รองลงมาลุ่มน้้ามูลตอนกลาง 4,367 บาทต่อคนต่อเดือน และลุ่มน้้ามูลตอนล่าง 4,202 บาทต่อคน    
ต่อเดือน ตามล้าดับ     
ตารางที่ 4.1.2-5 ข้อมูลเฉลี่ยของรายได้ ค่าใช้จ่ายและดัชนีความรุนแรงของความยากจน แยกรายลุ่มน  า 

รายการข้อมูล ลุ่มน  ามูลตอนบน ลุ่มน  ามูลตอนกลาง ลุ่มน  ามูลตอนล่าง 
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน (บาท) 6,400.41 5,546.79 5,205.67 
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยตอ่คนต่อเดือน (บาท) 4,490.56 4,366.76 4,202.46 
ดัชนีความรุนแรงของความยากจน 0.64 0.58 0.39 
 

 5)  ความยากจน 

 ความยากจน แสดงโดยดัชนีความรุนแรงของความยากจนดังนี้            

                   ดัชนีความรุนแรงของความยากจน (Severity of Poverty Index, Squared of Poverty Gap 
Index ) เป็นค่าที่ใช้วัด ความเหลื่อมล้้าของรายได้/ค่าใช้จ่ายของคนจนด้วยกัน ว่าระดับความรุนแรงของความยากจน 
มีมากน้อยเพียงใด (Depth or Severity of Poverty) โดยให้น้้าหนักหรือความส้าคัญกับคนยากจนมากๆ (มีรายได้
หรือค่าใช้จ่ายต่้ากว่าเส้นความยากจนมาก) ดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 (กรณีที่มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ามีรายได้/
ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันมากในบางพื้นที่) อาจท้าให้หน่วยเป็นร้อยละก็ได้ โดยการคูณ 100 ค่าดัชนียิ่งสูงขึ้นแสดงว่ามี
ความรุนแรงของความยากจนมากขึ้น ซึ่งหากมีจ้านวนคนจนที่มีรายได้หรือค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับต่้ามากจากใต้เส้น
ความยากจนอยู่เป็นจ้านวนมาก ค่าดัชนีดังกล่าวจะมีค่าสูงกว่า กรณีที่มีคนจนจ้านวนมากที่มีรายได้หรือค่าใช้จ่าย
ไล่เลี่ยกับเส้นความยากจน จากรูปที่ 4.1.2-5 เมื่อพิจารณาพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนบนจะพบว่า ดัชนีความรุนแรงของความ
ยากจนมีค่ามาก จะกระจุกตัวอยู่ทางทิศตะวันตกตอนบนของลุ่มน้้า บริเวณจังหวัดนครราชสีมา และทางตะวันออก
ของของลุ่มน้้าบริเวณจังหวัดบุรีรัมย์ ในส่วนของพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนกลางพบว่า ดัชนีความรุนแรงของความยากจนมีค่า
มาก จะอยู่ทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดมหาสารคาม และทิศตะวันตกของจังหวัดสุรินทร์ และพื้นที่ลุ่มน้้ามูล
ตอนล่าง ดัชนีความรุนแรงของความยากจนมีค่ามาก จะพบบริเวณทางทิศเหนือของจังหวัดยโสธรและอ้านาจเจริญ 
และกระจายเป็นบางต้าบลของจังหวัดอุบลราชธานี 

 โดยภาพรวมของข้อมูลเฉลี่ยของรายได้ ค่าใช้จ่ายและดัชนีความรุนแรงของความยากจนแยกรายลุ่มน้้า 
ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลดังแสดงในรูปที่ 4.1.2-6 พบว่า ดัชนีความรุนแรงของความยากจนโดยเฉลี่ย มีค่ามากข้ึนตามรายได้/
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน โดยพบว่าลุ่มน้้ามูลตอนบนจะมีดัชนีความรุนแรงของความยากจนโดยเฉลี่ยสูงที่สุด 
(0.64) รองลงมาได้แก่ลุ่มน้้ามูลตอนกลาง (0.58)  และลุ่มน้้ามูลตอนล่าง(0.39) ตามล้าดับ  
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ที่มา : บริการสถิติรายได้และความยากจน ส้านักงานสถิติแห่งชาต ิ  http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib8/Forms/AllItems.aspx? 
        http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/poverty/thai_poverty.pdf 

รูปที่ 4.1.2-5 แผนที่แสดงดัชนีความรุนแรงของความยากจนในพื นที่ลุ่มน  ามูล 
 

 
รูปที่ 4.1.2-6  แผนภูมขิ้อมูลเฉลี่ยของรายได้ ค่าใช้จ่ายและดัชนีความรุนแรงของความยากจน (2560) 

 จากรูปที่ 4.1.2-5 แผนที่แสดงดัชนีความรุนแรงของความยากจนในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล อยู่ในอ้าเภอ ตรงบริเวณ 
รอยต่อของลุ่มน้้ามูลตอนบน (จังหวัดนครราชสีมา)และ ลุ่มน้้ามูลตอนกลาง (จังหวัดบุรีรัมย์) โดย สรุปจ้านวนอ้าเภอ
และจ้านวนต้าบลในตารางที่ 4.1.2-6 (รายชื่ออ าเภอและต าบลแสดงในภาคผนวก ฉ.8) แสดงถึงพื้นที่ที่ควรจะได้รับ
การพัฒนาด้านการจัดการความมั่นคงด้านการผลิต โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ ทีมีดัชนีความรุนแรงของความยากจน
ครอบคลุมหลายอ้าเภอหลายต้าบลมากกว่าจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ลุ่มน้้ามูล และจะเห็นได้ว่าดัชนีความรุนแรงของความ
ยากจนของพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนลา่งมีน้อยมากเมื่อเทียบกับ ลุ่มน้้ามูลตอนบน เและลุ่มน้้ามูลตอนกลางจึงสะท้อนค่าดัชนี
ความรุนแรงของความยากจนที่น้อยกว่าลุ่มน้้ามูลตอนบน เและลุ่มน้้ามูลตอนกลาง (รูปที 4.1.2-6)  ดังนั้นการจัดหาน้้า
เพื่อการท้าการเกษตร และ/หรือ ปรับปรุงวิธีการเกษตร เช่น การปลูกพืชใช้น้้าน้อย และมีมูลค่าสูง จึงมีความจ้าเป็น
แบบเร่งด่วนของพื้นที่ดัชนีความรุนแรงของความยากจนสูง เพื่อเพิ่มรายได้กับเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว 

http://www.nso.go.th/sites/2014/DocLib8/Forms/AllItems.aspx
http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/poverty/thai_poverty.pdf
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ตารางที่ 4.1.2-6  ดัชนีความรุนแรงของความยากจนในพื นที่ลุ่มน  ามูล จ านวนอ าเภอ และต าบล 

ลุ่มน  า จังหวัด อ าเภอ ต าบล 

ลุ่มน้้ามูลตอนบน นครราชสีมา 6 10 
บุรีรัมย์ 11 61 

                                                          รวม 17 71 
ลุ่มน้้ามูลตอนกลาง บุรีรัมย์ 13 92 

ร้อยเอ็ด 1 2 
               รวม 14 94 

ลุ่มน้้ามูลตอนล่าง อุบลราชธาน ี 2 2 
 อ้านาจเจริญ 2 2 

ร้อยเอ็ด 1 1 
               รวม 5 5 

 
 
 

4.2 การพัฒนาเมืองหลักและการท่องเที่ยว 

4.2.1  พื นที่ชุมชนเมือง 

 จากรายงานผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (2560) กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย แสดง
สาระดังนี้ 

 1)  นโยบายการพัฒนาเมืองและชนบท 

  นโยบายการพัฒนาเมืองและชนบท พิจารณาจากความสัมพันธ์และความสอดคล้องของการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ เช่น ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน และคมนาคมขนส่ง โดยเน้นการเจริญเติบโตของเมืองที่สมดุลระหว่างเมือง และชนบท โดยมี
เป้าหมายการพัฒนา 50 ปี ในปี พ.ศ.2600 โดยก้าหนดศูนย์กลางในการพัฒนาพื้นที่ทั้งหมด 4 ล้าดับดังนี้คือ   

  เมืองล้าดับ 1 : เป็นเมืองศูนย์กลางในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจ้านวน 5 แห่ง คือ เทศบาล
นครนครราชสีมา เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี  เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
เพื่อให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กระตุ้นให้เกิดการจ้างงานและเป็นฐานเศรษฐกิจของเมือง 

  เมืองล้าดับ 2 : เป็นเมืองศูนย์กลางในระดับจังหวัดและอ้าเภอขนาดใหญ่ มีจ้านวน 10 แห่ง 
ประกอบด้วย เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาลเมืองนครพนม เทศบาลเมืองสกลนคร 
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลเมืองชุมแพ เทศบาลต้าบลปากชอ่ง เทศบาล
เมืองวารินช้าราบ โดยเมืองล้าดับ 2 มีบทบาท เก้ือกูลกับศูนย์กลางหลักระดับภาค 

  เมืองล้าาดับ 3 : เป็นเมืองศูนย์กลางในระดับอ้าเภอขนาดใหญ่มีจ้านวน 20 แห่ง เป็นเมืองใน 
ปริมณฑลของศูนย์กลางหลักและมีบทบาทเก้ือกูลการพัฒนาเมืองในเมืองล้าดับ 2 ที่อยู่ใกล้เคียง ด้านการบริหารและ
การปกครอง การศึกษา การสาธารณสุข การท่องเที่ยว รองรับการขยายตัวของกิจกรรมจากเมือง ศูนย์กลางที่อยู่ใกล้เคียง  

  เมืองล้าดับ 4 : เป็นเมืองศูนย์กลางในระดับอ้าเภอ ชุมชนชนบท มีจ้านวน 321 แห่ง ซึ่งเป็น เมืองอยู่
อาศัยให้บริการแก่พื้นที่เกษตรกรรมและชุมชนชนบทระดับต้าบลหมู่บ้าน รองรับการขยายตัวจากเมือง ในปริมณฑล
ของเมืองศูนย์กลางหลักและรอง 

  ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าเทศบาลนครนครราชสีมา เทศบาลนครอุบลราชธานีในลุ่มน้้ามูลจัดเป็นเมืองล้าดับ 1 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เทศบาลต้าบลปากช่อง เทศบาลเมืองวารินช้าราบในลุ่มน้้ามูลจัดเป็นเมือง
ล้าดับ 2 
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 2)  นโยบายการพัฒนาระบบชุมชนแบบกลุ่มเมืองตามบทบาทและศักยภาพ 

  (1) การพัฒนากลุ่มชุมชนศูนย์กลางหลัก (Core Cluster) 

   การพัฒนาระยะ 1-15 ปี (พ.ศ.2550-2565) เมืองศูนย์กลางหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คือ เมืองนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง เชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักใน       
ภาคต่างๆ และ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก โดยเมืองขอนแก่น ท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักของ
ภาคตอนบน และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในแนวตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) 

   การพัฒนาระยะ 15-30 ปี (พ.ศ.2566-2580) เมืองศูนย์กลางหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คือ เมืองอุดรธานี ท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีบทบาทส้าคัญด้านเศรษฐกิจ 
การท่องเที่ยวและการขนส่ง เมืองอุบลราชธานี ท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง    
มีบทบาทด้านการเกษตรการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าและบริการ  

   การพัฒนาระยะ 30-50 ปี (พ.ศ.2581-2600) เมืองศูนย์กลางหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วย นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี อุบลราชธานี มีการเติบโตอย่างสมดุลและเชื่อมโยงเครือข่ายภายใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมกับการเติบโตของกลุ่มเมืองการค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับชุมชนในประเทศเพื่อนบ้าน 
จากการพัฒนาโครงข่าย การคมนาคมและระบบ Logistics ท้าให้เมืองมุกดาหารเป็นศูนย์กลางกลุ่มการค้าชายแดน  

  (2)  พัฒนากลุ่มชุมชนศูนย์กลางบริการ (Service Cluster) เป็นกลุ่มสนับสนุนการพัฒนาเมืองหลัก
ของภาคและเชื่อมโยงสู่การพัฒนาพื้นที่ชนบท  

                       การพัฒนาระยะ 1-15 ป (พ.ศ.2550-2565) 

   - กลุ่มเมืองสุรินทร์ เมืองชัยภูมิ เมืองบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มเมืองสนับสนุนเมืองนครราชสีมาและ 
รองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ การแปรรูปสินค้าาเกษตร การท่องเที่ยว 

   - กลุ่มเมืองมหาสารคาม เมืองกาฬสินธุ์ เมืองร้อยเอ็ด เป็นกลุ่มเมืองสนับสนุนเมืองขอนแก่น 
และรองรับการขยายตัวด้านการศึกษา และสาธารณสุข การขนส่ง การเกษตร  

                           การพัฒนาระยะ 15-30 ป (พ.ศ.2566-2580) 

   - กลุ่มเมืองหนองคาย เมืองเลย เมืองหนองบัวล้าภู เป็นกลุ่มเมืองสนับสนุนเมืองอุดรธานี มี 
บทบาทด้านการผลิตพืชผักเมืองหนาว ไม้ดอก ไม้ประดับ อุตสาหกรรมเกษตรการขนส่ง การท่องเที่ยว การค้า และบริการ  

   - กลุ่มเมืองศรีสะเกษ เมืองอ้านาจเจริญ  เมืองยโสธร เป็นกลุ่มเมืองสนับสนุนเมือง 
อุบลราชธานี มีบทบาทส้าคัญด้านแหล่งผลิตอาหารและสินค้าเกษตร การค้าและบริการ  

   - กลุ่มเมืองมุกดาหาร เมืองนครพนม เมืองสกลนคร เป็นกลุ่มเมืองการค้าชายแดนและแหล่ง 
ผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดี อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เป็นประตูการค้าการส่งออกสู่อินโดจีน 

   เมื่อพิจารณาจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้้ามูล สรุปได้ดังนี้ 

  (3)  จังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางหลักของภาค คือ  

   - การพัฒนาระยะ 1-15 ปี (พ.ศ.2550-2565) โดยเมืองนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางหลักของ
ภาคตอนล่าง เชื่อมโยงระหว่างเมืองหลักในภาคต่าง ๆ และ กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก  

   - การพัฒนาระยะ 15-30 ปี (พ.ศ.2566-2580) เมืองอุบลราชธานี ท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
หลักของภาคตอนล่าง มีบทบาทด้านการเกษตรการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าและบริการ   

   - การพัฒนาระยะ 30-50 ปี (พ.ศ.2581-2600) นครราชสีมา อุบลราชธานี กลุ่มเมืองการค้า
ชายแดนที่เชื่อมโยงกับชุมชนในประเทศเพื่อนบ้าน 
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  (4)  จังหวัดที่เป็นเมืองในการพัฒนากลุ่มชุมชนศูนย์กลางบริการ คือ  

   - การพัฒนาระยะ 1-15 ป (พ.ศ.2550-2565) กลุ่มเมืองสุรินทร์ เมืองบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มเมือง
สนับสนุนเมืองนครราชสีมา และ รองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ การแปรรูปสินค้าาเกษตร การ
ท่องเที่ยว กลุ่มเมืองมหาสารคาม เมืองร้อยเอ็ด เป็นกลุ่มเมืองสนับสนุนเมืองขอนแก่น  รองรับการขยายตัวด้าน
การศึกษา และสาธารณสุข การขนส่ง การเกษตร  

   - การพัฒนาระยะ 15-30 ป (พ.ศ.2566-2580) กลุ่มเมืองศรีสะเกษ เมืองอ้านาจเจริญ เมืองยโสธร 
เป็นกลุ่มเมืองสนับสนุนเมืองอุบลราชธานี มีบทบาทส้าคัญด้านแหล่งผลิตอาหารและสินค้าเกษตร การค้าและบริการ 

 

 3) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

  เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นโครงการที่หลายๆ เมืองทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ที่พยายาม 
พัฒนาให้เข้ากับยุค 4.0 โดยการเอาเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะทั้งด้านการขนส่ง การใช้
พลังงาน หรือโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะท้าให้เมืองที่สะดวกสบายที่คิดหวังไว้ เกิดขึ้นได้จริง ทั้งยังท้าให้ประชาชนอยู่ดีมี
สุขด้วย โดยเมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเพิ่ม
ประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่ม  
ประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

  ในอีกมุมมองหนึ่งพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ(Smart City) เป็นการพัฒนาเชิงพื้นที่ ซึ่งมีแนวทางการ
พัฒนาที่ เหมือนกับกระบวนการ SEA เนื่ องจากเป็นการพัฒ นาในทุ กมิติทั้ งด้ าน เศรษฐกิจ  สั งคม  และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยในส่วนของการพัฒนาเมืองจะพัฒนาเมืองในจังหวัดให้เป็นเมืองศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจที่เป็นเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ เพื่อให้เป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงาน และที่อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่
เพื่อการอนุรักษ์ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน อัตลักษณ์ท้องถิ่น และสิ่งอ้านวยความสะดวกที่สามารถรองรับ
ความต้องการของคนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และเป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยี  

  ส้าหรับลุ่มน้้ามูลมี 2 จังหวัดที่มีแนวโน้มการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดอุบลราชธานี ดังข้อมูลต่อไปนี้ 

  (1)  จังหวัดนครราชสีมา  

   เนื่องจากจุดเด่นของเมืองโคราชที่เป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับหนึ่งและเป็นประตูสู่ภาคอีสาน มี
ศักยภาพและความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านการศึกษาในพื้นที่เพื่อพัฒนาคน
ป้อนสู่ภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ มีเอกชนเข้ามาช่วยขับเคลื่อนเมือง จึงนับว่าโคราชมีความพร้อมสูงในการพัฒนาเพื่อ
เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยเริ่มต้นส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency Center, 
DEPA) ได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน (Smart City Alliance) ท้าการประชาสัมพันธ์และสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเมืองอัจฉริยะ จากนั้นเทศบาลนครนครราชสีมา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน และ บริษัท มัลติ อินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จ้ากัด พร้อมหอการค้าฯ -สภา
อุตสาหกรรมฯและต้ารวจ ในโครงการความร่วมมือพัฒนาเมือง “โคราชสมาร์ทซิตี้” ภายใต้แนวคิด “เมืองอัจฉริยะ 
เมืองปลอดภัย สู่มหานครแห่งความสุข”  โดยด้าเนินการดังนี้  

   (ก) เทศบาลติดกล้องวงจรปิด 200-300 ตัวที่อยู่ในเมือง  

   (ข)  พัฒนาขนส่งมวลชน หรือ Smart Transportation ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และ  



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 4 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การพัฒนาของลุ่มน  ามูล 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    

4-16 

   (ค)  มีแอปพลิเคชันของเทศบาลที่จะเกิดขึ้น 

  (2)  จังหวัดอุบลราชธานี 

   การด้าเนินการเมืองอัจฉริยะโดยบริษัท อุบล สมาร์ท ซิตี้ จ้ากัด ได้น้าเสนอโครงการยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีให้น้าไปสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ  (Ubon Ratchathani Smart City) ต่อจังหวัด
อุบลราชธานี  โดยกรอบแนวทางในการพัฒนาหลัก 3 ด้าน ประกอบด้วย 

   (ก)  โครงการสัญจรอัจฉริยะเพื่อการท่องเที่ยว (Smart Mobility for Smart Tourism) โดย
จะมีการจัดสรรรถบัสไฟฟ้าปลอดควันนา้มาบริการตามโปรแกรมท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลฯ และโปรแกรมการท่องเที่ยว
สองประเทศ (อุบล-จ้าปาศักดิ์) ให้บริการวิ่งวนส้าหรับทัวร์ไหว้พระ 9 วัดในทุกๆ 1 ชั่วโมง รวมทั้งการบริการตามจุด
ท่องเที่ยวอื่นๆ 

   (ข)  โครงการพลังงานอัจฉริยะ (Smart Energy) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีระเบียบอนุญาตให้
หน่วยงานต่างๆ สามารถผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้เองได้ โดยจะมีลงทุนด้านพลังงานทดแทนเพื่อผลิต
ไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพ ที่อาศัยผลผลิตทางการเกษตร คือ หญ้าเนเปียร์ จากการน้าล้าต้นหมักเป็นก๊าซ ส่วนใบหญ้าก็
น้าไปเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกร 

   (ค)  สิ่ งแวดล้อม อัจฉริยะ  (Smart Environment) โครงการสัญ จรอัจฉริยะเพื่ อการ
ท่องเที่ยว (Smart Mobility for Smart Tourism) มีแผนการใช้รถบัสไฟฟ้าปลอดควัน และการท่องเที่ยวที่เสริมสร้าง
ศักยภาพทางเศรษฐกิจและสังคม โดยไม่ท้าลายสิ่งแวดล้อม จึงเป็นค้าตอบที่ท้าให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างควบคู่
กันไป การผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานต่้า ก็จะเป็นส่วนส้าคัญที่จะท้า
ให้กระบวนการผลิตไฟฟ้าด้วยแก๊ส หรือถ่านหินที่ท้าลายสิ่งแวดล้อมภายใต้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จะมี
ปริมาณลดลงเร่ือย ๆ อย่างผกผันกับการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานทดแทน 

             องค์ประกอบที่สามารถด้าเนินการได้ตามแผนพัฒนาเมืองอัจฉริยะทั้งการสัญจรอัจฉริยะเพื่อการ
ท่องเที่ ยว (Smart Mobility for Smart Tourism) และพลั งงานอัจฉริยะ (Smart Energy) จะส่ งผลไปสู่ เศรษฐกิจ
อัจฉริยะ (Smart Economy) และสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) จึงเป็นความพร้อมส้าหรับการน้าจังหวัด
อุบลราชธานี เข้าสมัครขอรับพิจารณาความเป็นเมืองอัจฉริยะของประเทศไทย ต่อส้านักงานเมืองอัจฉริยะประเทศ
ไทย (ส้านักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล) ในรูปแบบเอกชนลงทุน หรือการท้าความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อุบลราชธานี หรือเทศบาล ภายใต้กรอบของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ.2556 

4.2.2 การทอ่งเที่ยว 

            1)  สถานที่ท่องเที่ยว สรุปดังตารางที่ 4.2.2-1 (โดยรายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ฉ.5) จะเห็นได้
ว่าเป็นศาสนสถานเป็นส่วนใหญ่ สถานทีท่องเที่ยวแบบธรรมชาติมีน้อยยกเว้นจังหวัดนครราชสีมาและ
อุบลราชธานี การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบทีนักท่องเที่ยวจะมามากกและค้างแรมด้วยต้องมีการสร้างสิ่งที
สนใจเกี่ยวกับสุขภาพและกีฬาเช่นที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 4 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การพัฒนาของลุ่มน  ามูล 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    

4-17 

        จังหวัด สถานทีท่องเที่ยว 
นครราสีมา 1. ธรรมชาติ : อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

2. ประวัติศาสตร์ : 
 (1)  ปราสาทหินพนมวัน  (2)  อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย  (3)  ปราสาทโนนกู ่  
 (4)  ปราสาทเมืองแขก    (5)  ปราสาทเมืองเสมา          (6)  ปราสาทเมืองเก่า                    
 (7)  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์ฯ  (8) ศาลหลักเมือง (9)  อนุสาวรีย์ทา้วสุรนารี (คุณย่าโม) 

บุรีรัมย์ 1. ธรรมชาติ : พื้นที่ชุ่มน้้าห้วยจระเข้มาก 
2. ประวัติศาสตร์ :  
 (1) อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (2) วนอุทยานภูเขาไฟกระโดง (3) ปราสาทเมืองต่้า (4) วัดป่าเขาน้อย 

(5) ศาลหลักเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ (6) วัดเกาะแก้วธุดงคสถาน (วัดระหาน) (7) เขาอังคาร 
สุรินทร์ ประวัติศาสตร ์:   

 (1) ศาลหลักเมืองสุรินทร์  (2) ปราสาทหินศีขรภูม ิ(3) ปราสาทหินบ้านพลวง 
 (4) ปราสาทตาเมือน  (5) ปราสาทตาเมือนโต๊ด  (6) ปราสาทตาเมือนธม  

ศรีสะเกษ  ประวัติศาสตร ์:   
 (1) อุทยานแห่งชาติเขาพระวหิาร   (2)  วัดป่ามหาเจดียแ์กว้   (3) วัดมหาพุทธาราม    
 (4) วัดพระธาตุสุพรรณหงส์  (5) ปราสาทวัดสระกา้แพงใหญ ่ (6) ปราสาทบ้านปราสาท (ปราสาทห้วย

ทับทัน หรือปราสาทบ้านโนนธาตุ)  (7) พระธาตุเรืองรอง       (8) บ้านขุนอา้ไพพานิชย ์
อุบลราชธานี 
 
 
 
 

ธรรมชาติ : อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ แม่น้้าสองสี สามพันโบก อุทยานแห่งชาติผาแต้ม แก่งสะพือ 
ประวัติศาสตร ์:   
 (1) วัดทุ่งศรีเมือง    (2) วัดสุปัฏนารามวรวิหาร  (3) วัดศรีอุบลรัตนาราม  (4) วัดมหาวนาราม  
 (5) วัดหนองบัว     (6) วัดแจ้ง   (7)  วัดหนองป่าพง  (8) วัดป่านานาชาติ  (9) วัดสระประสานสุข 

(10) วัดถ้้าผาพญานาคราช   (11) วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว 
ยโสธร ประวัติศาสตร:์  

  (1) ศาลเจ้าพ่อหลกัเมืองยโสธร (2) พิพธิภัณฑ์พญาคันคาก  (3) วัดมหาธาตุ  (4) พระอัฐธาตพุระ
อานนท์ หนึ่งเดียวในประเทศไทย (5) พระพุทธรูปหยกขาว ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย  

 (6) โบสถ์คริสบ้านซ่งแย ้ (7) ประเพณีแห่มาลัยขา้วตอก หนึ่งเดียวในโลก 
อ านาจเจริญ 
 

ประวัติศาสตร์ :   
  (1) พุทธอุทยานและพระมงคลมิ่งเมือง (2) วัดถ้้าแสงเพชร (วัดศาลาพันห้อง)    (3) วัดโพธิ์ศิลา  
 (4) วัดพระเหลาเทพนิมิตร    (5) วัดไชยาติการาม 

มหาสารคาม 
 

ธรรมชาติ : เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนลา้พนั เป็นพื้นที่ชุ่มน้าด้วย 
ประวัติศาสตร ์:   
  (1) กู่มหาธาตุ หรือ ปรางค์กู่บ้านเขวา  (2) พระธาตุนาดูน  (3) กู่สันตรัตน์  (4) พระพุทธรูปยืนมงคล  
 (5) พระพุทธรูปมิ่งเมือง     (6) พิพิธภณัฑ์วัดมหาชัย 

ร้อยเอ็ด ประวัติศาสตร์ :   
  (1)  วัดบูรพาภิราม (2) วัดกลางมิ่งเมือง (3) พระมหาเจดีย์ชยัมงคล 

 

 2)   สถิติการท่องเที่ยว จากข้อมูลสถิติการท่องเที่ยวและกีฬา ของส้านักงานสถิติแห่งชาติเกี่ยวกับ
สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ 10 จังหวัดลุ่มน้้ามูล พ.ศ. 2556 – 2560 พบว่าภาพรวมของนักท่องเที่ยวทั้ง   
ชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ 10 จังหวัดดังกล่าว มีจ้านวนนักท่อ งเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ 
จังหวัดนครราชสีมา (9,314,196 คน) รองลงมาคือจังหวัดขอนแก่น (5,060,143 คน) และจังหวัดอุบลราชธานี       
(3,125,937 คน) ตามล้าดับ (รูปที่ 4.2.2-1) ส่วนรายได้จากการท่องเที่ยวมากที่สุด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา 
(21,749.72 ล้านบาท) รองลงมาคือจังหวัดขอนแก่น (15,608.33 ล้านบาท) และจังหวัดอุบลราชธานี (7,375.12 ล้าน
บาท) ตามล้าดับ      (รูปที่ 4.2.2-2) 
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ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ. สถิตกิารท่องเที่ยวและกีฬา,2562 

รูปที่ 4.2.2-1  จ านวนนักท่องเที่ยว ภาพรวม 10 จังหวัดลุ่มน  ามูล ปี พ.ศ. 2560 
 

 
ที่มา : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ. สถิตกิารท่องเที่ยวและกีฬา,2562 
        รายละเอยีดแสดงในภาคผนวก ซ 

รูปที่ 4.2.2-2  รายได้จาการท่องเที่ยว 10 จังหวัดลุ่มน  ามูล ปี พ.ศ. 2560 

4.3 การพัฒนาอตุสาหกรรม  
 1)  จังหวัดนครราชสีมา     

  ข้อมูลจากแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) รายงานไว้ดังนี้ 

  จังหวัดนครราชสีมามีเขตอุตสาหกรรม ณ เขตอุตสาหกรรมตะวันออกเฉียงเหนือ อ้าเภอแก้งสนามนาง 
และเขตอุตสาหกรรมบริษัท นวนคร จ้ากัด (มหาชน) อ้าเภอสูงเนิน และภาคเอกชนได้พัฒนาที่ดินเพื่อรองรับการ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมเขตอุตสาหกรรมสุรนารี อ้าเภอเมืองนครราชสีมา โดยเฉพาะมีโรงงานภาคอุตสาหกรรม
เกษตรขนาดใหญ่รองรับ ผลผลิตเกษตรได้อย่างเพียงพอ เช่น โรงงานอุตสาหกรรมแป้งมันส้าปะหลัง โรงสีข้าวส่งออก 
โรงงานอุตสาหกรรมน้้าตาล  โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และโรงงานอุตสาหกรรมเอทานอล (จากมันส้าปะหลัง) 
ฯลฯ และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมกระจายสินค้าเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตอื่นได้สะดวก 

  ส้าหรับเขตอุตสาหกรรมสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา มีมูลค่าภาคอุตสาหกรรม เท่ากับ 36,901 ล้านบาท 
อัตราการเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 6.32 ต่อปี สูงกว่าภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศอุตสาหกรรมส้าคัญ คือ อุตสาหกรรม
เกษตร (มีโรงงาน 385 แห่ง) อุตสาหกรรมอโลหะ Hardware/เครื่องไฟฟ้า/วิทยุ/โทรทัศน์และผลิตภัณฑ์จากยาง      
(มีโรงงาน 284 แห่ง) อุตสาหกรรมที่มีเงินลงทุนสูงสุด คือ  อุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมเกษตร           
จึงมีโอกาสเป็น “ศูนย์กลางการแปรรูปอุตสาหกรรมอาหาร และอโลหะในอาเซียน” ปัจจัยส้าคัญที่ส่งเสริมการลงทุน 
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ได้แก ่(1) วัตถุดิบ มีศักยภาพการผลิตสูงรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรม (2) ท้าเล
ที่ตั้งเป็นประตูสู่อีสานเป็นทางไปสู่ทา่เรือน้้าลกึแหลมฉบัง และพร้อมเป็นประตูสู่อินโดจีน (3) ความได้เปรียบด้านขนาด
พื้นที่ขนาดใหญ่และจ้านวนประชากรมาก จึงมีการบริการด้านสังคมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่รองรับนัก
ลงทุนได้อย่างเพียงพอ (4) โครงสร้างพื้นฐานในด้านขนส่งและบริการโลจิสติกส์ มีเป้าหมายเป็น“ศูนย์กลาง Logistic 
และกระจาย สินค้าในภูมิภาคและประเทศเพื่อนบ้าน ” โดยมีโครงการส้าคัญขนาดใหญ่ที่เคยมีการศึกษาความเป็นไป
ได้และที่เป็นข้อเสนอ เพื่อการพิจารณาขอรับการสนับสนุน ดังนี้ - โครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 6 สายบางปะ
อิน-นครราชสีมา - โครงการก่อสร้างถนนตามผังเมืองเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 –226- 224 - โครงการ
ก่อสร้างทางลอด(อุโมงค์) สามแยกนครราชสีมา บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 - โครงการก่อสร้างทางต่างระดับ
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 บ้านห้วยตะคร้อ อ้าเภอสูงเนิน - โครงการระบบรถไฟรางคู่และระบบขนส่งสินค้าเพื่อการ
ส่งออก (Inland Constrainer Depots) - โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์สามแยกทางหลวงหมายเลข 24-สถานีรถไฟ
กุดจิก - โครงการถนนวงแหวนรอบเมือง - โครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน ศูนย์ซ่อมเคร่ืองบิน ศูนย์การ
กระจายสินค้า (5) ด้านแรงงาน มีแรงงานฝีมือจ้านวนมาก มีสถาบันการศึกษาที่ผลิตแรงงานจ้านวนมาก  (การก้า หนด
ต้าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดนครราชสีมา) 

  นอกจากนี้ด้านการวางผังที่ตั้งและการจัดพื้นที่ในพื้นที่เป้าหมายเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นั้น พบว่า
ในแผนปฏิบัติการตามแผนแม่บทเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดนครราชสีมาก้าหนดในเรื่องการออกแบบ
สาธารณูปโภคให้มีการน้าแนวคิดเชิงนิเวศมาใช้ในพื้นที่ เช่น (1) โครงการจัดท้าแก้มลิงในพื้นที่สีคิ้ว เพื่อพัฒนา/
ปรับปรุงแหล่งน้้าและระบบการส่งน้้าเดิมให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น (2) โครงการก่อสร้างถนน คสล. จ้านวน 4 เส้น เพื่อ
จัดระบบการจราจร แก้ไขปัญหาการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน และควบคุมดูแลให้รถบรรทุกบรรทุกน้้าหนักแล่นตามช่อง
จราจรที่กฎหมายก้าหนด  

  ปัจจัยที่ส้าคัญอีกประการหนึ่งที่ส่งเสริมให้จังหวัดนครราชสีมามีศักยภาพในการเป็นเมืองที่มีศักยภาพ
ด้านอุตสาหกรรมของพื้นที่ ลุ่ มน้้ ามูล คือ โอกาสในการเข้าเป็นส่วนหนึ่ งของห่วงโซ่ อุปทานการผลิตของ
ประเทศ เนื่องจากนครราชสีมาตั้งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ คือ เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)  

 2) จังหวัดอุบลราชธานี 

  จากการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ จังหวัดอุบลราชธานี โดยหารือร่วมกับ
หัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2 หรืออีสานใต้ (จังหวัดอุบลราชธานี 
ยโสธร ศรีสะเกษ และอ้านาจเจริญ) หนึ่งในโครงการส้าคัญที่ภาคเอกชนเสนอให้ภาครัฐข่วยผลักดันเป็นโครงการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ ต้าบลนากระแซง และต้าบลทุ่งเทิง อ้าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ขนาดพื้นที่ 2,300 
ไร่ เพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) และเป็นศูนย์กลาง
การขนส่งสินค้าในระดับนานาชาติ มีโครงการรถไฟทางคู่และท่าอากาศยานอุบลราชธานีที่สามารถเชื่อมโยงการค้าใน 
4 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน 

  การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความคืบหน้าเป็นล้าดับ โดย บริษัท อุบลราชธานีอินดัสตรี้ 
จ้ากัด ในฐานะผู้ด้าเนินโครงการ ได้ดึงพันธมิตรจากญี่ปุ่น 3 รายได้แก่ บริษัท ไคไก แอดไวซอรี่ จ้ากัด, บริษัท เวล
เนสไลฟ์โปรเจ็ค (ไทยแลนด์) จ้ากัด และบริษัท เอเซี่ยนไดนามิค คอมมิวนิเคชั่น จ้ากัด ร่วมจัดตั้งนิคมฯ ด้วยงบการ
ลงทุนกว่า 2,700 ล้านบาท บนเนื้อที่ 2,300 ไร่ เพื่อรองรับกลุ่มอุตาหกรรมเป้าหมายที่ภาครัฐพยายามผลักดันให้เกิด
มาขึ้น ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมเทคโนชีวภาพ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวข้ามแดน 
อุตสาหกรรมการบริการ อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ อุตสาหกรรมทางการเกษตร อุตสาหกรรมเครื่องมือและยานยนต์ที่
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ใช้ในการเกษตรเป็นต้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขอปรับเปลี่ยนผังเมืองการใช้ประโยชน์ที่ดินจากสีเขียวเป็นสีม่วงกับ
กรมโยธาธิการและผังเมือง ควบคู่กับการจัดท้ารายงานศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) และหลังจากนั้นจะยื่น
เร่ืองไปยังการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อจัดตั้งเป็นนิคมร่วมด้าเนินการต่อไป  (https://www.ubi.co.th 
/our-latest-news/1292 เข้าถึง วันที่ 2 เมษายน 2564) 

  ทั้งนี้ นิคมฯ ดังกล่าวยังเป็นฐานการเชื่อมโยงการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านในเขตเศรษฐกิจสามเหลี่ยม
มรกต (กัมพูชา, ลาว และเวียดนาม) ที่นักลงทุนต่างๆ จะสามารถกระจายสินค้าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปสู่ภูมิภาค
อ่ืนๆ ได้อย่างสะดวก เนื่องจากจังหวัดอุบลราชธานีนั้น เป็นหนึ่งในจังหวัดเขตอีสานใต้ที่มีความเหมาะสมและมี
ศักยภาพ มีประชากรกว่า 1.8 ล้านคน และหากรวมกับจังหวัดในอีสานใต้จะมีประชากรกว่า 10 ล้านคน 

  การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุบลราชธานีขึ้นนอกจากจะเป็นการยกระดับ จังหวัดอุบลราชธานี ให้เป็น
ศูนย์กลาง ลงทุนด้านอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้องข้างต้นแล้ว นิคมฯ แห่งนี้ยังมีบทบาทในฐานะเป็นศูนย์กลางของ
ระบบโลจิสติกส์อันทันสมัย ที่พรั่งพร้อมไปด้วยพื้นที่เชิงพาณิชย์และแหล่งรวบรวมนวัตกรรมใหม่ๆ จากผู้ประกอบ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอีกด้วย 

 3)  จังหวัดบุรีรัมย์ 

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ได้แก่ 
จังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา และชัยภูมิ ร่วมกันหารือถึงแนวคิด “การสร้างรายได้ ขยายโอกาส เสริม
เศรษฐกิจฐานราก” 

  โดยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ มีข้อเสนอ 3 ข้อ คือ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ประดับยนต์ (Motor Sport) ที่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพราะมีสนามแข่งรถมาตรฐานระดับโลก และมีการน้า
รถเข้ามาแข่งในพื้นที่จ้านวนมาก ประกอบกับเอสเอ็มอีไทยมีความสามารถผลิตอุปกรณ์ประดับย นต์ส่งออกไป
ยังต่างประเทศหลายประเทศ มีมูลค่าการผลิตกว่า 50,000 ล้านบาท ประกอบกับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศซี
แอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) มีการขยายตัวด้านยานยนต์ ท้าให้อุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์
ของไทยทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ เติบโตขึ้นตามไปด้วย  

  บุรีรัมย์ มองเห็นถึงโอกาสในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมประดับตกแต่งยานยนต์ใน ลักษณะ
นิคมอุตสาหกรรมร่วมด้าเนินการ ที่กระทรวงฯ พร้อมจะผลักดันต่อหากมีนักลงทุน และมีพื้นที่นิคมฯแล้ว  และ
เห็นว่าบุรีรัมย์ มีตลาดที่ใหญ่พอ ส่วนจะมุ่งเน้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ใด ต้องมีการส้ารวจความเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่ง 

4.4 การพัฒนาการเกษตร 
 การพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพพื้นที่ลุ่มน้้ามูแสดงดังตารางที่ 4.4-1 ถึงตารางที่ 4.4-3 ส้าหรับลุ่มน้้า
มูลตอนบน ลุ่มน้้ามูลตอนกลาง ลุ่มน้้ามูลตอนล่างตามล้าดับ (รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ข) 
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ตารางที่ 4.4-1  การพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน 

สถานที่ สถานภาพการเกษตรปัจจบุัน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1.  ลุ่มน  ามูลตอนบน  
  (รูปที่ 4.4-1) 
1.1  พื้นที่สูงบริเวณต้นน้้าล้าพระ

เพลิง และต้นน้้าล้าตะคอง 
พื้นที่อ้าเภอวังน้้าเขียว และ
อ้าเภอปากช่อง 

- ภูมิประเทศเป็นที่สูงประมาณ 300-500 เมตร 
เหนือระดับทะเลปานกลาง พืชที่ปลูกมาก 
ได้แก่ มันส้าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ
อ้อยโรงงาน กลุ่มชุดดินส่วนใหญ่เป็นดินที่ดอน 
กลุ่มชุดดินที่ 29 ซึ่งเป็นดินเหนียวปนทรายแป้ง 
ระบายน้้าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดินปาน
กลางถึงต่้า เหมาะสมส้าหรับการปลูกพืชไร่    
ไม้ผล ไม้ยืนต้น และกลุ่มชุดดินที่ 46 47 และ 
48 ซ่ึงเป็นดินที่มีหน้าดินตื้น เนื้อดินเป็นดินร่วน 
ร่วนปนทรายแป้ง มีหินมนขนาดเล็กปะปน เป็น
ลูกคลื่นลอนลาด ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า
ถึงปานกลาง เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่       
ไม้ยืนต้น ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย 1,000–1,050 
มิลลิเมตร/ปี 

1. เพิ่มผลิตภาพการผลิตพืชเดิม โดยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย
มันส้าปะหลัง จาก 3.50 ตัน/ไร่ เป็น 4 ตัน/ไร่ ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ จาก 760 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 850 กิโลกรัม/ไร่ 

2. ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตมันส้าปะหลัง โดยเพิ่ม
การไถระเบิดดินดาน การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ และการให้
น้้าในระบบน้้าหยด 

3. ในพื้นที่ซ่ึงมีแหล่งน้้าเพียงพอให้เปลี่ยนไปปลูกไม้ผล 
เช่น มะม่วง ทุเรียน น้อยหน่า อะโวกาโด มะขาม
เปรี้ยวยักษ์ (มะขามฝักใหญ่) และพืชไร่ -ผัก เช่น 
ฟักทอง ผักต่าง ๆ 

4. ส่งเสริมการปลูกไม้ป่ามูลค่าสูงในพื้นที่ดินตื้น เช่น 
พยุ ง พะยอม  ยางนา ประดู่  มะ ค่ าโมง และ
ตะเคียนทอง โดยผสมผสานระหว่างไม้ที่ตัดโค่นได้
ภายใน 3 ปี 10 ปี และ 15 ปี 

1.2 พื้ นที่ ป ลูกมั นส้ าปะหลั ง 
บริ เวณลุ่มน้้ าล้าแซะ ล้ า   
จักราช และล้าปลายมาศ 
บริเวณอ้าเภอครบุรี เสิงสาง 
หนองบุญมาก โนนสุวรรณ 
ปะค้า และโนนดินแดง 

- ภูมิประเทศเป็นที่สูง ประมาณ 240 -260 เมตร 
เหนือระดับทะเลปานกลาง เป็นพื้นที่ปลูก     
มันส้าปะหลังจ้านวนมาก กลุ่มชุดดินส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มชุดดินที่ 29 ซ่ึงเป็นดินเหนียวปนทราย
แป้ง การระบายน้้าดี ความอุดมสมบูรณ์ของดิน
ต่้าถึงปานกลาง เหมาะกับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล 
ไม้ยืนต้น และกลุ่มชุดดินที่ 40 เป็นดินร่วนปน
ทราย การระบายน้้าดี ความอุดมสมบูรณ์ของ
ดินต่้า เหมาะกับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้
ยื น ต้ น  ป ริม าณ ฝน เฉลี่ ย  1 ,000 –1 ,150 
มิลลิเมตร/ปี 

1. ปัจจุบัน ผลผลิตเฉลี่ยมันส้าปะหลัง ประมาณ 4,330 
กิโลกรัม/ไร่ ดังนั้นควรเพิ่มการแปรรูปผลผลิตเป็น
มันเส้นเพื่อเพิ่มมูลค่า และผลิตเพื่อส่งโรงงานผลิตเอ
ทานอลในจังหวัดนครราชสีมา 

2. เพิ่มผลิตภาพการผลิต โดยการไถระเบิดดินดานและ
จัดท้าระบบการให้น้้าแบบน้้าหยด และการปรับปรุง
ดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

3. ในพื้นที่ซ่ึงสามารถจัดหาแหล่งน้้าได้ ให้เปลี่ยนไป
ปลูกไม้ผล เช่น ทุเรียน มะม่วง มะขามเปรี้ยวยักษ์ 
มะขามเทศ เพราะมีปลูกทุ เรียนแล้วบางส่วนที่ 
อ้าเภอเสิงสาง และหนองบุญมาก ซ่ึงได้ผลดี 

1.3 กลุ่มพื้นที่แห้งแล้ง ปริมาณ
น้้ าฝน เฉลี่ย  700–1 ,000 
มิลลิเมตร/ปี ได้แก่ ลุ่มน้้า
ตะคอง และล้า เชีย งไกร 
อ้ า เภ อสี ค้ิ ว  ด่ าน ขุ นท ด 
เทพารักษ์ และพระทองค้า 

- ภูมิประเทศเป็นที่ลาดเชิงเขามีความสูง 160-
300 เมตร เหนือระดับทะเลปานกลาง เป็น
พื้นที่ต้นน้้าของล้าเชิงไกร พืชที่ปลูกมาก  ได้แก่ 
มันส้าปะหลัง อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ส่วนที่ลุ่มปลูกข้าวอาศัยน้้าฝน ในปี 2561 ทั้ง 4 
อ้าเภอ ปลูกข้าวนาปี  353 ,582 ไร่ มีพื้นที่
เสียหาย 33,734 ไร่ (ร้อยละ 9.54) ผลผลิต
เฉลี่ย 334 กิ โลกรัม/ไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
288,698 ไร่ เสียหาย 76 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 725 
กิ โลกรัม /ไร่  มั นส้ าปะหลั ง 327 ,739 ไร่ 
เสียหาย 7,523 ไร่ (ร้อยละ 2.29) อ้อยโรงงาน 
266 ,364 ไร่ เสียหาย 28 ,437 ไร่ (ร้อยละ 
10.68) และนาปรัง 5 ,943 ไร่ (อ้าเภอสี ค้ิว    
695 ไร่ ด่านขุนทด 314 ไร่) 

1. เพิ่มผลิตภาพการตลาดมันส้าปะหลัง โดยใช้องค์ความรู้
และเทคโนโลยีการผลิตจากสถาบันพัฒนามันส้าปะหลัง 
ห้วยบง ตั้งอยู่ที่ต้าบลห้วยบง อ้าเภอด่านขุนทด และ
ศูนย์วิจัยมันส้าปะหลังและผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพิ่มผลผลิตมันส้าปะหลังและเพิ่มสัดส่วนแป้งใน
หัวมันสด เพื่อผลิตให้โรงงานเอทานอลในจังหวัด
นครราชสีมา 

3. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับปรุงการผลิตมันส้าปะหลัง โดย
การไถระเบิดดินดาน การให้น้้าระบบน้้าหยด และ
การแปรรูปมันส้าปะหลังเป็นมันเส้นเพื่อเพิ่มมูลค่า 

4. ในพื้นที่ซ่ึงมีแหล่งน้้า ควรปรับเปลี่ยนพื้นที่เป็นไม้ผล 
เช่น มะม่วง มะขามเปร้ียวยักษ์ มะขามเทศ 

5. ส่งเสริมการปลูกไม้ป่ามูลค่าสูง เช่น ยางนา พยุง 
ชิงชัน มะค่าโมง ประดู่ ตะเคียนทอง กระถินณรงค์ 
ยูคาลิปตัส 

6. ส่งเสริมเล้ียงโคเนื้อ แพะ ไก่พื้นเมือง และปลูกหญ้า
เลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้เลี้ยงสัตว์และจ้าหน่าย เช่นหญ้า   
เนเปีย หญ้ารูซ่ี หญ้ากินนี ในพื้นที่แห้งแล้ง 

7. ลดการปลูกข้าวนาปรัง โดยให้ปลูกพืชไร่ - ผัก ในฤดู
แล้ง เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่ วลิสง ผักต่าง ๆ 
แตงโม ฟักทอง มันเทศ พริกขี้หนูเมล็ดใหญ่ เป็นต้น 
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ตารางที่ 4.4-1  การพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน (ต่อ) 

สถานที่ สถานภาพการเกษตรปัจจบุัน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
1.4 เขตพื้นที่ชลประทาน อ้าเภอ

ปั ก ธ งชั ย  โชคชั ย  ป ะ ค้ า 
ละหานทราย โนนดินแดง 
และพิมาย 

- เป็นพื้นที่ชลประทาน จากอ่างเก็บน้้าล้าตะคอง 
ล้าพระเพลิง มูลบน  ล้าแซะ ล้านางรอง และ
ฝายพิมาย 

1. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิปลอดภัยจากสารพิษ
ตามระบบ GAP และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ เพื่อ
สร้างผลผลิตข้าวมูลค่าสูง 

2. ส่งเสริมการแปรรูปจากข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร
บรรจุถุง ข้าวกล้องบรรจุถุง โดยพัฒนาบรรจุภัณฑ์
สุญญากาศและสร้างตราสินค้าในท้องถิ่นเพื่อเพิ่ม
มูลค่า 

3. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่-ผัก ในฤดูแล้งหลังท้านาปี 
เพื่อทดแทนข้าวนาปรัง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ถั่วลิสง แตงโม ฟักทอง คะน้า กวางตุ้ง มะระจีน 
มันเทศ 

4. ส่งเสริมการปลูกไม้ผล และไร่นาสวนผสม 
1.5 พื้นที่ปลูกข้าวนาน้้าฝนด้าน

ฝั่งซ้ายแม่น้้ามูล อ้าเภอโนน
ไทย โนนสูง ขามสะแกแสง 
คง บั วใหญ่  สีดา บั วลาย 
บ้ า น ให ม่ ไช ย พ จ น์  แ ล ะ
อ้าเภอพล 

- เป็นพื้นที่ติดชายขอบด้านทิศเหนือฝั่งซ้ายแม่น้้า
มูลตอนบน เป็นแหล่งปลูกข้าวโดยอาศัยน้้าฝน 
ลุ่มน้้ าห้ วยเอก และล้าสะแทด ในปี  2561       
มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี 1,334,722 ไร่ มีพื้นที่
เสียหาย 309,311 ไร่ (ร้อยละ 23.17) ชนิดข้าว
ที่ปลูกเป็นข้าวหอมมะลิ ประมาณ ร้อยละ 
68.26 ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6 ร้อยละ 22.04 
พันธุ์ข้าวอื่น ๆ ร้อยละ 9.70 ผลผลิตเฉลี่ย 317 
กิโลกรัม/ไร่ 

1. ปรับปรุงผลิตภาพการผลิต ลดต้นทุนการผลิต เพิ่ม
ผลผลิตเฉลี่ย และปรับปรุงคุณภาพเป็นข้าวหอม
มะลิคุณภาพระดับพรีเมี่ยม และข้าวหอมมะลิ
อินทรีย์ 

2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์หรือวิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อแปรรูปข้าวหอมมะลิบรรจุถุง โดย
พัฒนาบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ และสร้างตราสินค้า
ในท้องถิ่น  

3. ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไม่เหมาะสมไปเป็นพืชไร่อื่นๆ 
เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส้าปะหลัง อ้อยโรงงาน 
ไม้ผล และป่าไม้มูลค่าสูง 

1.6 พื้นที่ดินเค็ม บริเวณฝั่งซ้าย
ใกล้แม่น้้ามูล บริเวณอ้าเภอ
เมืองนครราชสีมา โนนสูง    
พิมาย โนนแดง ประทาย   
ชุมพวง เมืองยาง หนองสอง
ห้อง ลุ่มน้้าย่อยล้าเชิงไทร   
ล้าสะแทด ห้ วยเอก และ   
ล้ า น้้ า มู ล ส่ ว น ที่  2  แ ล ะ
บริเวณฝ่ังขวาแม่น้้าชี อ้าเภอ
ชุมพวง ลุ่มน้้าล้าปลายมาศ 

- เป็ น พื้ นที่ ดิ น เค็ม  กลุ่ ม ชุ ดดิ นที่  20  พื้ น ที่ 
ประมาณ 577,434 ไร่ ซ่ึงพบบริเวณริมแม่น้้ามูล
และล้าน้้าสาขา เกิดบริเวณที่กึ่งลุ่มกึ่งดอน มี
เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือดินทรายปน  
ดินร่วน ในฤดูฝนเกษตรกรสามารถใช้ท้านาข้าว 
ถ้ามีน้้าขังจะสามารถควบคุมความเค็มได้ แต่ถ้า
ผิวหน้าดินแห้ง ชั้นเกลือใต้ดินจะขึ้นมาด้านบน 
มีผลกระทบต่อผลผลิตพืช 

1. ในพื้นที่ ซ่ึงมีแหล่งน้้า การปลูกข้าวในฤดูฝนควร
ควบคุมระดับน้้าในแปลงนาให้เหมาะสมตลอด    
ฤดูปลูก 

2. ถ้าปลูกพืชไร่-ผัก ในฤดูแล้งให้ดูแลการให้น้้า ให้ดิน
ชุ่มชื้นอยู่เสมอ เพื่อป้องกันชั้นเกลือด้านล่างขึ้นมา
ข้างบนตามการะเหยของผิวดิน 

3. เลือกชนิดพืชที่ปลูกและพันธุ์พืชที่มีความต้านทาน
ต่อดินเค็ม เช่น มะเขือเทศ ผักกาดหัว หน่อไม้ฝรั่ง 
มันเทศ ฝรั่ง มะม่วงหิมพานต์ พุทรา มะขาม 
สะเดา มะขามเทศ มะพร้าว ยูคาลิปตัส และหญ้า
อาหารสัตว์ เป็นต้น 
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2.  ลุ่มน  ามูลตอนกลาง  
 (รูปที่ 4.4-2) 
2.1 พื้นที่ลาดเชิงเขาด้านทิศใต้ฝั่ง

ซ้ าย แม่ น้้ ามู ลตอ น กลาง 
บริ เวณต้นน้้ าของลุ่มน้้ าชี 
และห้วยทับทัน อ้าเภอบ้าน
กรวด พนมดงรัก กาบเชิง 
และสังขะ 

- สภาพภูมิประเทศเป็นที่สูง ที่ลาดเชิงเขา ระดับ
ความสูง ประมาณ 160-220 เมตรเหนือระดับ
ทะเลปานกลาง ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ย ประมาณ 
1,250-1,300 มิลลิเมตร/ปี 

- ในปี 2561 ปลูกยางพารา 149,318 ไร่ ผลผลิต
เฉลี่ย  215 กิ โลกรัม/ไร่ รองลงมาคือ อ้อย
โรงงาน  90 ,767 ไร่  ผลผลิ ต เฉลี่ ย  9 ,973 
กิโลกรัม/ไร่  และมันส้าปะหลัง 75,594 ไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ย 4,053 กิโลกรัม/ไร่ มี โรงงาน
น้้าตาลตั้งอยู่ที่อ้าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์    
1 แห่ง 

- ส่วนใหญ่เป็น กลุ่มชุดดินที่ 40 (ชุดดินชุมพวง 
จักราช) เป็นดินร่วนปนทราย สีแดงเข้ม หน้าดินลึก 
การระบายน้้าดี เป็นลูกคลื่นลอนลาด ความลาด
ชัน ร้อยละ 2-12 ความอุดมสมบูรณ์ของดินตาม
ธรรมชาติต่้า เหมาะส้าหรับปลูกพืชไร่ ไม้ผล 
และไม้ยืนต้น 

1. ผลผลิตยางพารา อ้อยโรงงาน มันส้าปะหลัง อยู่ใน
เกณฑ์ปกติ ควรเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดยลดต้นทุน
การผลิต การใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าการวิเคราะห์ดิน ลด
สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ใช้สารชีวภัณฑ์
ทดแทน 

2. ส่งเสริมให้รวมกลุ่มเป็นสหกรณ์การเกษตร หรือ
วิสาหกิจชุมชนเพื่อแปรรูปมันส้าปะหลังเป็นมันเส้น
เพื่อเพิ่มมูลค่า และส่งเสริมให้ใช้มันส้าปะหลังเป็น
อาหารสัตว์ในพื้นที่ 

3. ส่งเสริมการหยุดเผาใบอ้อยเพื่อลดมลพิษในอากาศ
ช่วงฤดูแล้ง โดยใช้เครื่องจักรตัดอ้อย และใช้ราคา
การรับซื้อเป็นเครื่องมือก้ากับ 

4. ลดพื้นที่ปลูกยางพารา โดยปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง 
ทุเรียน ขนุน ในพื้นที่ที่สามารถจัดหาแหล่งน้้าได้ 
หรือส่งเสริมปลูกป่าไม้มูลค่าสูง เช่น พยุง ชิงชัน 
ประดู่ ยางนา ตะเคียนทอง มะค่าโมง  

5. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ฟักทอง มันเทศ มะละกอ เพราะปริมาณน้้าฝนใน
พื้นที่ค่อนข้างสูง 

2.2 พื้นที่ฝั่งขวาตอนกลางใกล้ล้า
น้้ามูล บริเวณส่วนล่างของ
ลุ่มน้้ าห้วยตาคง และล้าชี 
อ้ า เภ อ บ้ าน ด่ าน  คู เมื อ ง   
แคนดง และ สตึก เป็นแหล่ง
ปลู กยางพารา  และอ้ อ ย
โรงงาน ใกล้ล้าน้้ามูล 

- สภาพภูมิประเทศเป็นที่ดอน ปริมาณน้้าฝน
ประมาณ 1,150-1,200 มม./ปี พืชที่ปลูกมาก 
ได้แก่ อ้อยโรงงาน 125,841 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 
11,862 กิโลกรัม/ไร่ ยางพารา 70,258 ไร่ 
ผลผลิ ต เฉลี่ ย  222  กิ โลก รัม /ไร่  แ ละมั น
ส้าปะหลัง 16,980 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 3,660 
กิโลกรัม/ไร่ มีโรงงานน้้าตาล ตั้งอยู่ที่อ้าเภอคู
เมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง 

- กลุ่มชุดดินที่พบคือ กลุ่มชุดดินที่  40 (ชุดดิน    
ชุมพวง จักราช) เป็นดินร่วนปนทราย สีแดงเข้ม 
หน้ าดินลึก การระบายน้้ าดี  ความลาดชัน     
ร้อยละ 2-12 ความอุดมสมบูรณ์ของดินต่้า 
เหมาะสมกับการปลูกพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 

1. ส่งเสริมการหยุดเผาใบอ้อยเพื่อลดมลพิษในอากาศ
ในช่วงฤดูแล้ง โดยส่งเสริมการใช้เครื่องจักรตัดอ้อย
และใช้กลไกราคาเป็นเครื่องมือ 

2. เปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางพาราบางส่วนเป็นไม้ผล เช่น 
มะม่วง ขนุน มะขามเปรี้ยวยักษ์ มะขามเทศ หรือ
ป่าไม้มูลค่าสูง เช่น พยุง ชิงชัน มะค่าโมง ประดู่ 
ยางนา ตะเคียนทอง 

3. ส่งเสริมพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงในแหล่งที่สามารถ
จัดหาแหล่งน้้าได้ เช่น ฟักทอง พริกขี้หนูเมล็ดใหญ่ 
มันเทศ มันเทศญี่ปุ่น และผักต่าง ๆ เพราะเป็น
พื้นที่ไม่เสี่ยงต่อน้้าท่วม และสามารถพัฒนาน้้า
บาดาลได้ 

2.3 พื้นที่นาข้าวตอนกลางฝั่งขวา
แม่น้้ามูล ลุ่มน้้าห้วยตาคง 
ล้าชี ห้วยทับทัน และล้าน้้า
มูลส่ วนที่  2  อ้ า เภอเมือ ง
บุ รี รั ม ย์  ป ร ะ โ ค น ชั ย 
พ ลั บ พ ล า ชั ย  ก ร ะ สั ง 
ปราสาท เมืองสุรินทร์ ศรีขร
ภูมิ ล้าดวน จอมพระ และ
สนม 

- ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการปลูก
ข้าว ส่วนใหญ่เป็นการปลูกข้าวโดยอาศัยน้้าฝน 
มีบางส่วนอยู่ ใน เขตโครงการชลประทาน      
ห้ ว ย เสน ง จั งห วั ดสุ รินท ร์  แ ละ โครงก าร
ชลประทานขนาดเล็กในพื้นที่ ส่วนใหญ่ปลูกข้าว
หอมมะลิ 

- นโยบายกลุ่มจังหวัดเน้นเรื่องการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหารปลอดภัย การผลิต และการ
แปรรูปข้าวหอมมะลิ 

- ผลผลิ ตข้ าวน าปี ค่ อน ข้ า งต่้ า  เฉ ลี่ ย  349 
กิโลกรัม/ไร่ 

1. ส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าว โดยเพิ่ม
ผลผลิตเฉลี่ย จาก 349 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 450 
กิโลกรัม/ไร่ 

2. ส่ งเสริมการผลิตข้ าวหอมมะลิทุ่ งกุ ลาร้องไห้
คุณภาพสูง และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตลอดจน
ส่งเสริมการแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุง ข้าวกล้อง
บรรจุถุง พัฒนาบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ สร้างตรา
สินค้าทุ่งกุลาร้องไห้ 

3. ปรับพื้นที่นาไม่เหมาะสมไปปลูกพืชไร่ ไม้ผล  ไม้ยืน
ต้น ตามศักยภาพของพื้นที่ 

4. ลดพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังในเขตชลประทาน ที่อ้าเภอ
เมืองสุรินทร์ ศรีขรภูมิ โดยปลูกพืชไร่ เช่น ถั่วลิสง 
ฟักทอง มันเทศ ผัก ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ทดแทนในฤดูแล้ง 
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2.4 พื้นที่ดินเค็มฝั่งซ้ายแม่น้้ามูล 
บริเวณลุ่มน้้ าล้าพลับพลา   
ล้าเตา ล้าเสียวใหญ่ ล้าเสียว
น้อย และล้าน้้ามูลส่วนที่ 2 
อ้าเภอยางสีสราช วาปีปทุม 
พ ยั คภู มิ พิ สั ย  ป ทุ ม รั ต น์ 
เกษตรวิสัย สุวรรณภูมิ ชุม
พลบุรี ท่าตูม เป็นเขตทุ่งกุลา
ร้องไห้ 

- สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบเหมาะสม
กับการท้านา แต่มีปัญหาเรื่องดินเค็มกระจาย
ทั่วไปในพื้นที่ตอนกลาง และพื้นที่ติดแม่น้้ามูล 
ในกลุ่มชุดดินที่ 20 ซ่ึงในลุ่มน้้ามูลตอนกลางมี
พื้นที่ดินเค็มทั้งหมด ประมาณ 665,401 ไร่ เกิด
ในดินกึ่งลุ่มกึ่งดอน มีเนื้อดินเป็นดินร่วนปน
ทราย หรือดินทรายร่วน ในฤดูฝนสามารถใช้ท้า
นาได้ตามปกติถ้ามีน้้าขัง แต่ถ้าผิวหน้าดินแห้ง 
ชั้นเกลือด้านล่างจะขึ้นมาด้านบน กระทบต่อ
ผลผลิตพืช 

- ผลผลิตข้าวนาปีต่้ามาก เฉลี่ย 327 กิโลกรัม/ไร่ 
ซ่ึงเป็นผลมาจากปัญหาดินเค็มและเป็นพื้นที่
การเกษตรอาศัยน้้าฝน 

- เกือบทั้งหมดเป็นการผลิตข้าวพันธุ์หอมมะลิ 

1. เพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าวโดยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 
จาก 327 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 450 กิโลกรัม/ไร่ 

2. ส่ งเสริมการผลิตข้ าวหอมมะลิทุ่ งกุ ลาร้องไห้
คุณภาพสูง และข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตลอดจน
ส่งเสริมการแปรรูปเป็นข้าวสารบรรจุถุง ข้าวกล้อง
บรรจุถุง พัฒนาบรรจุภัณฑ์สุญญากาศ สร้างตรา
สินค้าทุ่งกุลาร้องไห้ 

3. ปรับพื้นที่ นาไม่ เหมาะสมไปปลูกพืชไร่  ไม้ผล        
ไม้ยืนต้น ตามศักยภาพของพื้นที่ 

4. การลดผลกระทบจากดินเค็มในพื้นที่นาข้าวในฤดู
ฝนควรรักษาระดับน้้าและความชื้นในแปลงนาให้
เหมาะสมเพื่อป้องกันชั้นเกลือจากใต้ดิน ส่วนใน
พื้นที่พืชไร่-ผัก ต้องรักษาความชื้นในดินอย่าให้ผิว
ดินแห้ง เพื่อป้องกันเกลือด้านล่างขึ้นมาตามการ
ระเหยของน้้าผิวดิน 

5. เลือกชนิดพืชที่ปลูกและพันธุ์พืชต้านทานดินเค็ม 
เช่น มะเขือเทศ ผักกาดหัว หน่อไม้ฝร่ัง มันเทศ ฝรั่ง 
มะม่วงหิมพานต์ พุทรา มะขาม สะเดา มะขามเทศ 
มะพร้าว ยูคาลิบตัส และหญ้าเล้ียงสัตว์ 

6. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและไก่พื้นเมืองเพื่อส่งเสริม
รายได้ในครัวเรือน 

 

ตารางท่ี 4.4-3 การพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง 

3.  ลุ่มน  ามูลตอนล่าง  
 (รูปที่ 4.4-3) 
3.1 เขตพื้นที่สูง ที่ราบเชิงเขา

ด้านทิศใต้และทิศตะวันออก
ของลุ่มน้้ามูลตอนล่าง ได้แก่ 
ต้นน้้าของลุ่มน้้าห้วยส้าราญ 
ห้วยทา ห้ วยขยุง ล้าโดม
ใหญ่และล้าโดมน้อย อ้าเภอ
ศรีรัตนะ น้้าเกลี้ยง เดชอุดม 
ภู สิ งห์  ขุ น ห าญ  กั น ท ร
ลักษณ์ น้้าขุ่น น้้ายืน นาจะ
หลวย บุณฑริก และสิรินธร 
เป็นเขตเพาะปลูกยางพารา 
มั น ส้ าป ะ ห ลั งแ ล ะ อ้ อ ย
โรงงาน 

 
 
- สภาพภูมิประเทศเป็นพื้นที่ สูง ที่ลาดเชิงเขา 

ความสู งประมาณ  160 -200 เมตร เหนื อ
ระดับน้้าทะเลปานกลาง ปริมาณน้้าฝน ระหว่าง 
1,100-1,450 มิลลิเมตร/ปี 

- มีปัญหาดินตื้นบางส่วน บริเวณอ้าเภอกันทรลักษณ์ 
น้้าขุ่น น้้ายืน บุณฑริก และสิรินธร เป็นกลุ่มดิน
ตื้นที่พบบนที่ดอน กลุ่มชุดดินที่ 46 47 48 และ 
49 คือ มีหน้าดินลึกไม่เกิน 50 เซนติเมตร 

- พืชที่ปลูกพืชหลักในปี 2561 ได้แก่ ยางพารา 
496,539 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 220 กิโลกรัม/ไร่ 
และมันส้าปะหลัง 355,707 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 
3,585 กิโลกรัม/ไร่  

- มีแหล่งปลูกไม้ผลคุณภาพดีที่  อ้าเภอกันทร
ลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยปลูกทุเรียน 2,661 
ไร่ เงาะ 1,228 ไร่ ฝรั่ง 1,174 ไร่ และทีอ้าเภอ
ขุนหาญ (ต้าบลพราน)  ปลูกทุเรียน 1,270 ไร่ 
อ้าเภอน้้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกทุเรียน 
1,271 ไร่ ซ่ึงพื้นที่ปลูกส่วนใหญ่ ปลูกบน กลุ่ม
ชุดดินที่ 29 เป็นดินชุดปากช่อง โชคชัย สูงเนิน 

 
 
1. เพิ่มผลิตภาพการผลิตพืชเดิม โดยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย

มันส้าปะหลังจาก 3.58 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 4.50 
กิโลกรัม/ไร่ โดยใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าการวิเคราะห์ดิน 
และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปรับปรุงโครงสร้างของดิน  

2. ปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิตมันส้าปะหลังโดยการไถ
ระเบิดดินดานในพื้นที่ซ่ึงมีดินแน่นทึบ 

3. ส่งเสริมการปลูกไม้ผลมูลค่าสูง เช่น ทุเรียน เงาะ 
ฝรั่ง มะขามเปร้ียวยักษ์ 

4. ส่งเสริมการปลูกป่าไม้มูลค่าสูงในพื้นที่ดินตื้น เช่น 
พยุง ชิงชัน ประดู่ มะค่าโมง ตะเคียนทอง และ  
ยางนา  

5. ส่งเสริมการปลูกพืชไร่-ผักในฤดูฝน ในพื้นที่มัน
ส้าปะหลังเดิม เช่น ฟักทอง แตงโม มะระจีน      
ถั่วลิสง แตงร้าน ในพื้นที่ซ่ึงมีแหล่งน้้าเพียงพอ 
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ตารางท่ี 4.4-3 การพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง 

สถานที่ สถานภาพการเกษตรปัจจบุัน แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
3.2 เขตพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนล่าง  

ฝั่ งขวา ตอนกลางใกล้กั บ
แม่น้้ามูลทั้งหมด เป็นแหล่ง
ปลูกข้าวหอมมะลิ 

- ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสมกับการปลูก
ข้าว ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นข้าวหอมมะลิ ปลูกโดย
อาศัยน้้าฝน ได้ผลผลิตเฉลี่ย ประมาณ 362 
กิโลกรัม/ไร่ 

- มีพื้ นที่ ดิน เค็มบางส่วนกระจายอยู่ บริ เวณ
ตอนกลาง และดินตื้นบริเวณลุ่มน้้าห้วยขยุง ล้า
โดมใหญ่ และล้าโดมน้อย 

- นโยบายกลุ่มจังหวัดเน้นอุตสาหกรรมเกษตร  
แปรรูป เกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า และข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ 

1. เพิ่มผลิตภาพการผลิตข้าว โดยเพิ่มผลผลิตเฉลี่ย 
จาก 362 กิโลกรัม/ไร่ เป็น 450 กิโลกรัม/ไร่ 

2. ส่ งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่ งกุ ลาร้องไห้
คุณภาพสูง ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ ตลอดจนการ  
แปรรูปเป็นข้าวขาวบรรจุถุง ข้าวกล้องบรรจุถุง  
พัฒนาบรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศ และสร้างตรา
สินค้าในท้องถิ่น 

3. ปรับพื้นที่นาไม่เหมาะสมบางส่วนไปปลูกพืชอื่น 
เช่น พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ตามศักยภาพของพื้นที่ 

4. ส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้ง เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ฟักทอง มันเทศ ผัก เพื่อเสริมรายได้ 

5. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ และไก่พันธุ์พื้นเมืองเสริม
รายได้ 

3.3 เขตพื้นที่ ฝั่ งซ้ายแม่น้้ ามูล    
ในเขตจังหวัดอ้านาจเจริญ
ทั้งหมด และจังหวัดยโสธร
บางส่วน 

- ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบ เหมาะสมกับการ
ท้านาข้าว มีพื้นที่ดินเค็มกระจายอยู่บริเวณ
อ้าเภอลืออ้านาจ ม่วงสามสิบ เหล่าเสือโก้ และ
อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี 

- พื้นที่ส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิ ผลผลิตเฉลี่ย 
ประมาณ 360 กิโลกรัม/ไร่ 

1. เพิ่มผลผลิตข้าวนาปีจาก 360 กิโลกรัม/ไร่  เป็น 
450 กก/ไร่ และลดต้นทุนการผลิต โดยการใช้ปุ๋ย
ตามค่าการวิเคราะห์ดิน 

2. ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ ข้าวหอม
มะลิอินทรีย์ การแปรรูปข้าวเป็นข้าวขาวบรรจุถุง 
ข้ าวกล้องบรรจุถุ ง  พัฒนาบรรจุภัณ ฑ์ แบบ
สุญญากาศ และสร้างตราสินค้าในชุมชน โดย
ด้าเนินการในรูปวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์
การเกษตร 

3. ปรับพื้ นที่ นาไม่ เหมาะสมไปปลูกพืชอื่น  เช่น 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ มันส้าปะหลัง อ้อยโรงงาน ตาม
ศักยภาพของพื้นที่ 

4. ส่งเสริมการปลูกป่าไม้มูลค่าสูงในพื้นที่ดินตื้น เช่น 
ไม้พยุง ชิงชัน ประดู่  มะค่าโมง ตะเคียนทอง     
ยางนา 

5. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและไก่พื้นเมืองเพื่อเสริม
รายได้ในครอบครัว 
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รูปที่ 4.4-1   แนวทางการพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพพื นที่ ลุ่มน  ามูลตอนบน 
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รูปที่ 4.4-2  แนวทางการพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพพื นที่ ลุ่มน  ามูลตอนกลาง 
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รูปที่ 4.4-3  แนวทางการพัฒนาการเกษตรตามศักยภาพพื นที่ ลุ่มน  ามูลตอนล่าง 
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4.5  พื นที่เศรษฐกิจการค้าชายแดน 

 1)  ด่านการค้าชายแดน  

  การค้าชายแดน  หมายถึง การส่งสินค้าออกนอกราชอาณาจักรไทยไปประเทศ ที่มีพรมแดนติดไทย
และการน้าเข้าสินค้าจากประเทศดังกล่าว เข้าราชอาณาจักรไทยที่ด้าเนินการ ณ ด่านที่ตั้งขึ้นบริเวณเขตแดนทางบก 
บนทางอนุมัติ เพื่อประโยชน์ในการตรวจของที่ขนส่งโดยทางนั้นๆ ซึ่งครอบคลุมการส่งออกสินค้าไปนอกราชอาณาจักร
ไทยต่อไปยังประเทศที่สาม และ การน้าเข้าสินค้าจากประเทศที่สามผ่านพรมแดนประเทศเพื่อนบ้านที่มีชายแดนติด
ไทยตามความตกลงด้านขนส่งระหว่างประเทศ (กองความร่วมมือการค้าและการลงทุน)  

  พื้นที่เศรษฐกิจที่มีการค้าชายแดนในพื้นที่ล้าน้้ามูลท้าการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว 
และกัมพูชา โดยการส่งออกและน้าเข้าผ่านทางจุดผ่านแดนที่จัดตั้งขึ้นบริเวณชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
เป็นทางการตามประกาศที่กระทรวงมหาดไทย ภายใต้พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองโดยมีทั้งจุดผ่านแดนถา วร    
จุดผ่านแดนชั่วคราว และจุดผ่อนปรน โดยความแตกต่างในการท้างานของจุดผ่านแดนทั้ง 3 ประเภท มีดังนี้   

  (1) จุดผ่านแดนถาวร ( Permanent Crossing Point) คือ จุดที่เปิดเพื่อให้สามารถท้าการค้าได้
ทุกวันไม่จ้ากัดประเภทสินค้าและปริมาณ เป็นด่านขนาดใหญ่มีปริมาณการค้ามากและมีเส้นทางคมนาคมสะดวก ใน
พื้นที่ล้าน้้ามูลมีจุดผ่านแดนถาวรจ้านวน 4 แห่ง ได้แก่  

   -  จุดผ่านแดนถาวรช่องสะง้า อ้าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อท้าการค้ากับผ่านช่องจอม 
อ้าเภออัลลองเวง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา 

   -  จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อ้าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อท้าการค้าผ่านบ้านโอร์เสม็ด 
อ้าเภอส้าโรง จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา 

   -  ด่านชายแดนถาวรบ้านปากแซง อ้าเภอนาตาล จังหวัดอุลราชธานี ติดต่อกับด่านท้องถิ่นเมือง
ละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป. ลาว  

   -  ด่านช่องเม็ก อ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อกับด่านสากลวังเต่า เมืองโพนทอง 
แขวงจ้าปาสัก สปป. ลาว 

  (2) จุดผ่อนปรน (Check Point Border Trade) คือ จุดที่เปิดเพื่อให้ประชาชนบริเวณชายแดน
สามารถติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนผลผลิตของตนและสินค้าอุปโภค บริโภคเล็กๆ น้อยๆ ที่จ้าเป็นในชีวิตประจ้าวัน      
ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลมีจุดผ่อนปรนการค้าจ้านวน 8 แห่ง 

   -  ช่องอานม้า อ้าเภอน้้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยติดต่อกับบ้านสเตียลกลาง อ้าเภอจอมกระ
สาน จังหวัดพระวิหาร ประเทศกัมพูชา 

   -  ช่องสายตะกู อ้าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ โดยติดต่อกับบ้านจุ๊บโกกี อ้าเภอบัลเตียอ้าปึล 
จังหวัดอุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา 

   -  บ้านยักษ์คุ อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ ติดกับบ้านเหล่าหมากหูด เมืองไซพูทอง 
แขวงสะหวันนะเขต สปป. ลาว  

   -  พื้นที่หน้าที่ว่าการอ้าเภอเขมราฐ (หลังเก่า) ติดกับบ้านนาปากซัน เมืองสองคอน แขวงสะหวันนะ
เขตสปป. ลาว 

   -  บ้านสองคอน ต้าบลสองคอน อ้าเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี ติดกับบ้านหนองแสงและ
บ้านดอนหมากเดื่อ เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน สปป. ลาว   
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   -  บ้านคันท่าเกวียน ต้าบลนาโพธิ์กลาง อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ติดบ้านคันทุงไซ 
เมืองคงเซโดน แขวงสาละวัน สปป. ลาว  

   -  บ้านด่านเก่า ต้าบลโขงเจียม อ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ติดกับบ้านสิงสัมพัน เมือง
ชะนะสมบูน แขวงจ้าปาสัก สปป. ลาว 

   -  บ้านหนองแสง (ช่องตาอู) ต้าบลโพนงาม อ้าเภอบุญฑริก ติดกับบ้านเหียง เมืองสุขุมา แขวง
จ้าปาสัก สปป. ลาว  

  (3) จุดผ่านแดนชั่วคราว ( Temporary Crossing Point) คือ จุดที่เปิดเฉพาะกิจเพื่อการขนย้าย
สินค้า หรือวัสดุก่อสร้างของบริษัทที่ได้รับสัมปทานในประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อเสร็จภารกิจก็จะปิดจุดผ่านแดนนี้ลง ใน
พื้นที่ลุ่มน้้ามูลมีจุดผ่อนปรนเพื่อการท่องเที่ยวช่องทางขึ้นเขาพระวิหาร อ้าเภอกันทรลักษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ ติดต่อ
กับปราสาทเขาพระวิหาร อ้าเภอจอมกระสานต์ จังหวัดพระวิหาร ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการปิดห้ามเข้าชมปราสาทเขา
พระวิหาร ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2551 ถึงปัจจุบัน เนื่องจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ 

 2)  มูลค่าการส่งออกและน าเข้าของการค้าชายแดน 

  ส้าหรับลุ่มน้้ามูลมีด่านการค้าชายแดนที่ส้าคัญ ที่ติดกับประเทศลาวที่ส้าคัญ ได้แก่ ด่านช่องเม็ก          
อ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี และที่ติดกับกัมพูชา ได้แก่ ด่านช่องจอม อ้าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ด่านช่องสะง้า 
อ้าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ และด่านช่องอานม้า อ้าเภอน้้ายืน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีมูลค่าการส่งออกและน้าเข้า 
ดังตารางที่ 4.5-1 (ก) และ (ข) จะเห็นได้ว่าด่านช่องเม็ก อ้าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีมูลค่าส่งออกและน้าเข้า
มากที่สุด เปรียบเทียบกับด่านการค้าชายแดน ระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตามทั้ง 4 ด่าน 
ประเทศไทยได้ดุลการค้าทั้งหมด 

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

จังหวัด 
2560 2561 

รวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า รวม ส่งออก น าเข้า ดุลการค้า 
อุบลราชธานี 
ด่านช่องเม็ก  
อ้าเภอสิรินธร 

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 
สุรินทร์ 
ด่านช่องจอม  
อ้าเภอกาบเชิง 

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

ศรีสะเกษ 
ด่านช่องสะง้า 
อ้าเภอภูสิงห์ 

818.90 464.25 354.65 109.60 834.06 609.45 224.61 384.85 
 

อุบลราชธานี 
ด่านช่องอานม้า 
อ้าเภอน้้ายืน 

8.76 8.76 0.00 8.76 4.82 4.82 0.00 4.82 
 

รายละเอียดแสดงในภาคผนวก ซ 
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4.6   ผลการส ารวจและวเิคราะห์แบบสอบถามด้านเศรษฐกิจ สังคม ในพื นที่ลุ่มน  ามูล  

4.6.1  จ านวนตัวอย่างและเนื อหา 

           การส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ได้เก็บรวบรวม จ้านวนตัวอย่าง 1,159 ตัวอย่าง (ตามข้อก้าหนดการศึกษาก
หนดไว้ 1,200 ตัวอย่าง)  โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ  

 ส่วนที่ 1 : แบบสอบถามด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมส าหรับประชาชน  

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  

 1)  สภาพเศรษฐกิจและสังคมและสิ่งแวดล้อมของประชาชนในพื้นที่ศึกษา  

 2)  ปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขเชิงพื้นที่ในระดับพื้นที่ลุ่มน้้า และความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
แนวทางการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ในระดับพื้นที่ลุ่มน้้า จ้าแนกตามยุทธศาสตร์ด้านน้้า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน้้าอุปโภคบริโภค 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสรา้งความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน้้าทว่มและอุทกภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน้้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟืน้ฟูสภาพปา่ตน้น้า้ที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

 ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามส าหรับผู้น าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ทั้งนี้ การรวบรวมข้อมูลนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเข้าใจร่วมกันของราษฎรในการบริหารจัดการน้้า 
และสร้างโอกาสในการมีส่วนร่วมของสาธารณชน ตามระเบียบของส้านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน พุทธศักราช 2548 และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งรายละเอียดของผลการศึกษาทั้ งหมด
แสดงในภาคผนวก ซ 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วนคือ 1) ผลการส้ารวจและวิเคราะห์แบบสอบถามด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ส้าหรับประชาชน จ้านวน 1,159 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 75.46  และ 2) ผลการส้ารวจและวิเคราะห์
แบบสอบถามส้าหรับผู้น้าชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ้านวน 377 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 24.54 (รูปที่ 4.6.1-1) 
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75.46%

24.54%

ประชาชน ผู้น้าชุมชนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  
รูปที่ 4.6.1-1  จ านวนตัวอย่างในการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม 

 

4.6.2  ผลการส ารวจและวิเคราะห์แบบสอบถามด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมส าหรับ
 ประชาชน 

 การรายงานผลมีเนื้อหาที่ส้าคัญทั้งหมดแบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา คือ (1) การจัดการน้้า
อุปโภคบริโภค (2) การสร้างความมั่นคงของน้้าภาคการผลิต (3) การจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย (4) การจัดการ
คุณภาพน้้า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้้าและ (5) การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลาย
ของดิน   

 แผนพัฒนาด้านที่ 1  การจัดการน  าอุปโภคบริโภค   

 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อุปโภคบริโภคโดยการใช้น้้าประปา ราคาหน่วยละ ไม่เกิน 9 บาท (ร้อยละ 84.87) 
ใช้น้้าต่อเดือนเฉลี่ย 100 - 199 บาท (ร้อยละ 30.67)  ด้านน้้าดื่มใช้ดื่มจากน้้าขวด (ร้อยละ 53.77) และน้้าใช้จากประปา
หมู่บ้าน (ร้อยละ 50.78) ในกรณีมีปัญหาน้้าประปาไม่ไหลส่วนใหญ่แก้ปัญหาโดยการประหยัดน้้าด้วยตนเอง (ร้อยละ 
26.51) ถ้ามีระบบน้้าประปาที่แก้ปัญหาได้ยินดีเสียค่าน้้า ไม่เกิน 9 บาท/หน่วย (ร้อยละ 75.81) ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ไม่มีระบบกรองน้้า (เครื่องกรองน้้า) ในครัวเรือน (ร้อยละ 79.00) ต้องซื้อน้้าดื่มเพื่อใช้ดื่ม/ปรุงอาหาร (ร้อยละ 81.95) 

 กรณีน้้าประปาในหมู่บ้านไม่เพียงพอทุกครัวเรือนในชุมชน มีการท้าข้อตกลงการใช้น้้าร่วมกัน (ร้อยละ 54.93)    
โดยวิธี "ร่วมกันประหยัดน้้า" (ร้อยละ 73.36) โดยชุมชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการพัฒนาแหล่งหรือระบบน้้า (ร้อยละ 
61.22) โดยวิธี "ร่วมปรึกษาหารือ" (ร้อยละ 30.41) และด้านประหยัดการใช้น้้า โดยวิธี "ลดการใช้ทรัพยากรน้้า" (ร้อยละ 66.37) 
โดยในรอบปีที่ผ่านมา ครัวเรือนส่วนใหญ่ "ไม่มี" สมาชิกป่วยด้วยโรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้้าประปา (ร้อยละ 85.98)  

 แหล่งที่มาของน้้าอุปโภคทั้ง 10 จังหวัด มีแหล่งน้้าอุปโภคจาก ประปาหมู่บ้าน รองลงมาคือ ประปาภูมิภาค 
และน้้าฝน ตามล้าดับ พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ พบว่า เป็นพื้นที่ที่มีการขุดเจาะบาดาลในพื้นที่ของตนเองเพื่อเป็นแหล่ง
น้้าอุปโภคสูงสุด (ร้อยละ 24.24 ) แหล่งที่มาของน้้าดื่ม เมื่อพิจารณารายจังหวัดทั้ง 10 จังหวัด พบว่า ผู้ให้ข้อมูลทุก
จังหวัดมีแหล่งที่มาของน้้าดื่มเหมือนกัน คือ การซื้อน้้าดื่ม ในรูปแบบน้้าบรรจุขวด รองลงมาคือการดื่มน้้าจากน้้าฝน 
และน้้าดื่มประชารัฐ  
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 ด้านการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาแหล่งน้้าหรือระบบน้้า ภาพรวมลุ่มน้้ามูลผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมใน
ประเด็น ร่วมปรึกษาหารือ รองลงมาคือ เข้าไปร่วมประชุมให้ความเห็น และร่วมมือด้าเนินการ ตามล้าดับ โดยในพื้นที่
จังหวัดศรีษะเกษมีการร่วมปรึกษาหารือมากที่สุด (ร้อยละ 40.12)  

แผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต  

แหล่งน้้าที่ใช้ในการเพาะปลูก พื้นที่ลุ่มน้้ามูล 10 จังหวัด มีแหล่งน้้าจากน้้าฝนเป็นหลัก รองลงมาคือ น้้าจาก
ระบบน้้าชลประทาน จากการส้ารวจพบว่า ด้านความพอเพียงของน้้าภาคการผลิต ในภาพรวมลุ่มน้้ามูลเห็นว่าไม่
พอเพียง (ร้อยละ 58.2) ในรายจังหวัด พบว่าจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด และนครราชสีมา มีความ เห็นว่ามีน้้าภาค
การผลิตเพียงพอ 

จ้านวนวันที่ฝนเคยทิ้งช่วงนานที่สุด จังหวัดนครราชสีมามีจ้านวนวันที่ฝนทิ้งช่วงในระดับต่างๆรวมมากที่สุด
คือ 80 วันเทียบกับจ้านวนวันรวมทั้ งสิ้น 566 วัน (ร้อยละ 15) รองลงมาคือ ศรีสะเกษ 80 วัน (ร้อยละ 14) 
อุบลราชธานี 79 วัน (ร้อยละ 14) ส่วนจังหวัดที่มีฝนฝนเคยทิ้งช่วงนานที่สุด มากกว่า 150 วัน คือจังหวัดบุรีรัมย์ 
จ้านวน 22 วันเทียบกับ 65 วัน (ร้อยละ 33.85) รองลงมา คือ จังหวัดยโสธร 8 วัน (ร้อยละ 12.30)   

 แผนพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย  

 ลักษณะน้้าท่วมในรอบปี 2560-2563 ในภาพรวมลุ่มน้้ามูล เกิดน้้าท่วมในลักษณะท่วมขัง (ร้อยละ 56.6) 
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ ศรีสะเกษ มีน้้าท่วมแบบน้้าป่าไหลหลาก (น้้าหลากในระยะเวลาสั้น) ค่อนข้างสูงด้านมูลค่า
ความเสียหายจากน้้าท่วม: ภาพรวมลุ่มน้้ามูลทุกจังหวัดมีมูลค่าความเสียหายอยู่ที่ ไม่เกิน 9,999 บาท  และพบว่า 
นครราชสีมา ร้อยเอ็ด สุรินทร์ อ้านาจเจริญ และ อุบลราชธานี ที่มีมูลค่าความเสียหายมากถึง 40,000 บาท 

 ด้านระบบการเตือนภัยนน้้าท่วม: ภาพรวมลุ่มน้้ามูล ไม่มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า (ร้อยละ 45.2) และส่วน
หนึ่งคือน้้ามาเร็วมากจนไม่สามารถรู้ล่วงหน้าหรือตั้งรับสถานการณ์ได้ทัน อย่างไรก็ตามยังพบว่าทุกจังหวัดในลุ่มน้้ามูล
มีการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเพียงแต่การรับรู้อาจจะน้อยอยู่ ด้านระบบป้องกันน้้าท่วมที่มีในพื้นที่ ภาพรวมลุ่มน้้ามูล มี
ระบบป้องกันน้้าท่วมโดยทางระบายน้้า โดยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มากที่สุด (ร้อยละ 47.62) รองลงมาคือ ศรีสะเกษ 
(ร้อยละ 45.54) และอุบลราชธานี (ร้อยละ 43.33)     

 การมีส่วนร่วมในการดูแลแหล่งน้้าของชุมชนของตนเอง  ภาพรวมลุ่มน้้ามูลผู้ตอบแบบสอบถามมีส่วนร่วมใน
ประเด็น การลดการใช้น้้า เพื่อลดปริมาณน้้าเสีย รองลงมาคือร่วมกิจกรรมก้าจัดวัชพืช และร่วมกิจกรรมขุดลอกคูคลอง 
ตามล้าดับ โดยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีมีการลดการใช้น้้า เพื่อลดปริมาณน้้าเสียมากที่สุด (ร้อยละ 48.80)  

 แผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า  

 การจัดการคุณภาพน้้าส่งผลในด้านสิ่งแวดล้อม ภาพรวมลุ่มน้้ามูลมีความคิดเห็นว่า ช่วยลดมลพิษน้้าจาก
แหล่งก้าเนิดต่างๆได้ รองลงมาคือ ท้าให้ระบบนิเวศดีขึ้น และเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ตามล้าดับ   

 การมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพน้้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้้า ภาพรวมลุ่มน้้ามูลผู้ตอบแบบสอบถามมี
ส่วนร่วมในประเด็น ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร รองลงมาคือมีการบ้าบัดของเสีย/น้้าเสียก่อนระบายน้้าทิ้ง และมี
การควบคุมการไหลของน้้า โดยในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มีความเห็นในการลดการใช้สารเคมีในการเกษตรมากที่สุด     
(ร้อยละ 55.11)  

แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน               

การได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากการที่สภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและการพังทลายของดิน ภาพรวม
ลุ่มน้้ามูลเห็นว่าจะได้รับผลกระทบต่อเศรษฐกิจในด้านการเกิดปัญหาภัยแล้ง ผลผลิตทางการเกษตรลดลง (ร้อยละ 
70.3) รองลงมาคือ เกิดน้้าท่วมในฤดูฝน ทรัพย์สินเสียหาย (ร้อยละ 29.5) การได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
ที่สภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและการพังทลายของดิน: ภาพรวมลุ่มน้้ามูลมีความเห็นว่าจะได้รับผลกระทบทางสังคมใน



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 4 
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ประเด็นการก่อให้เกิดปัญหาโลกร้อน (ร้อยละ 39.6) รอลงมาคือประเด็น พืชและสัตว์ป่ามีจ้านวนและชนิดลดลง    
(ร้อยละ 20.4) และ ผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (ร้อยละ 15.5) เกิดน้้าหลากและการชะล้าง พังทลาย
ของดิน (ร้อยละ 13.0) การได้รับผลกระทบด้านสังคมจากการที่สภาพป่าต้นน้้าที่เสื่อมโทรมและการพังทลายของดิน 
ภาพรวมลุ่มน้้ามูลมีความเห็นว่าจะได้รับผลกระทบในประเด็น พืชและสัตว์บางชนิดสูญพันธุ์ แล้วยังอาจท้าให้เกิดเชื้อ
โรคใหม่ๆ ระบาดเข้ามาอยู่ในสังคมมนุษย์ได้ง่ายขึ้น (ร้อยละ 73.9) รองลงมาคือ ประเด็นครอบครัวต้องอพยพย้าย     
ถิ่นฐาน (ร้อยละ 26.1)  

ประโยชน์ทีไ่ด้รับทางดา้นเศรษฐกิจจากพื้นทีป่่าทีไ่ด้รับการฟื้นฟู: ภาพรวมกลุ่มน้้ามลูมีความเห็นว่าจะไม่ได้
รับประโยชน์ โดยในพืน้ที่จังหวดัอุบลราชธานีมีความเห็นมากทีสุ่ด (ร้อยละ 79.57) รองลงมาคอืได้รับประโยชน์ซึ่งอยู่
ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ (ร้อยละ 66.71)  

4.6.3  ผลการส ารวจและวิเคราะห์แบบสอบถามส าหรับตัวแทนภาครัฐ ผู้น าชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 จากการศึกษาส้ารวจข้อมูลจากผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ผู้น้าชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม จ้านวนทั้งสิ้น 377 ตัวอย่าง พบว่า ตัวแทนหน่วยงานภาครัฐตอบแบบสอบถามมากที่สุด (ร้อยละ 43.0)  
รองลงมาคือ ตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร้อยละ 29.0) และภาคเอกชน ธุรกิจ (ร้อยละ 17.0) ทีเหลือคือ 
ผู้น้าชุมชน และผู้ไม่ประสงค์ระบุสังกัด หน่วยงาน    

รายงานผลการวิเคราะห์ มีเนื้อหาที่ส้าคัญทั้งหมดแบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาดังนี้ 

แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 

สาเหตุของปัญหาระบบน้้าประปาหมู่บ้าน / น้้าบาดาล : ความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ผู้น้าชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกันคือ บ่อบาดาลช้ารุด ใช้การ
ไม่ได้ มากที่สุด (ร้อยละ 64.9 ) รอลงมาคือ พื้นที่กระจายน้้าไม่ครอบคลุมทั่วถึง (ร้อยละ 12.5 )  

การผลิตน้้าประปา 1) ประปาหมู่บ้านน้้าบาดาล:  ความคิดเห็นจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ และ องค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยพบว่ามีกระบวนการผลิต ตามล้าดับ ดังนี้ 1) น้้าใต้ดิน :    
สูบจากบ่อฯขึ้นถังสูงแล้วจ่ายน้้า 2) น้้าผิวดิน : สูบเข้าถังพักน้้าดิบ ผ่านระบบทรายกรอง เติมคลอรีน  

ด้านความคิดเห็นจากภาคเอกชน มีความเห็นว่าระบบประปา ใช้วิธีการเดียวกันทีกล่าวข้างต้น 

แนวทางการแก้ไขปัญหาขาดน้้าประปา : ทุกภาคส่วนมีความเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาด
น้้าประปาไปในทิศทางเดียวกันคือ 1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณ/น้้าดิบ/น้้าประปา 
2) จัดท้าแผนบูรณาการกรณีเกิดภัยแล้ง และ 3) ประสานแผนส้าหรับพื้นที่วิกฤตขาดน้้าประปา ตามล้าดับ แต่ความ
คิดเห็นของผู้น้าชุมชน แตกต่างไปในประเด็น คือ เริ่มจาก 1) ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อขอสนับสนุน
งบประมาณ/น้้าดิบ/น้้าประปา 2) ประสานแผนส้าหรับพื้นที่วิกฤตขาดน้้าประปา และ 3) จัดท้าแผนบูรณาการกรณี
เกิดภัยแล้ง 

แผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 

ปัญหาฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ : ทุกภาคส่วนมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ มีปัญหาฝนทิ้งช่วงบ่อยมาก    
(1-2 คร้ัง/ปี) 

พื้นที่มีพื้นที่เกษตรน้้าฝนที่มีศักยภาพ แต่ยังไม่ได้รับการพัฒนา:  ทุกภาคส่วนมีความเห็นว่าไม่มีพื้นที่มีพื้นที่
เกษตรน้้าฝนที่มีศักยภาพ 
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จ้านวนหมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้้า : ในมุมมองของตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ เห็นว่ามีจ้านวน
หมู่บ้านที่ประสบปัญหาขาดแคลน้้าไม่เกิน 9 หมู่บ้าน (ร้อยละ 87.5) ส่ วนผู้น้าชุมชน มีเห็นว่า มีจ้านวนหมู่บ้านที่
ประสบปัญหาขาดแคลน้้าไม่เกิน 9 หมู่บ้าน,10-19 หมู่บ้าน และ 20 หมู่บ้านขึ้นไป ร้อยละ 50.0,25.0,25.0 ตามล้าดับ  

แผนพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

ด้านปัญหาน้้าท่วม หรือน้้าป่าไหลหลาก ความคิดเห็นของกลุ่มผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน       
มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามล้าดับการเกิดบ่อย คือ 1) 1-2 ปี/ครั้ง บ่อยมาก 2) 3-5 ปี/ครั้ง บ่อย 3) 5-10 ปี/ครั้ง  
ปานกลาง และ 4) มากกว่า 10 ปี นานๆ ครั้ง ส่วนกลุ่มผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเห็นแตกต่าง
กล่าวคือ 1) 3-5 ปี/คร้ัง บ่อย 2)  5-10 ปี/ครั้ง ปานกลาง 3) 1-2 ปี/ครั้ง บ่อยมาก และ 4) มากกว่า 10 ปี นานๆ ครั้ง 
จากปัญหาน้้าท่วม หน่วยงานต่างๆ สามารถลดพื้นที่น้้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมลดลงได้ หน่วยงานที่มีความเห็นว่าตนเอง
มีศักยภาพในการแก้ปัญหาลดพื้นที่น้้าท่วมได้มาก คือ ตั้งแต่ร้อยละ 70.0 คือ ผู้น้าชุมชน (ร้อยละ 47.0)  

แผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า และอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 

การมีระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนของตนเอง พบว่า ระบบบ่อบ้าบัด พบที่ภาคเอกชนเท่านั้น โดยทั้งหมดทั้ง
จาก ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้น้าชุมชน อปท (ร้อยละ 44.7, 66.1, 78.6, และ 78.4 ตามล้าดับ) ไม่มีระบบบ้าบัดน้้าเสีย
ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้น้าชุมชน และ อปท คือ ร้อยละ 10.6, 1.6, 3.6, และ 8.8 ตามล้าดับ ให้
ความเห็นว่าชุมชนที่มีระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน แต่ระบบช้ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ แนวทางการจัดการน้้าเสียชุมชน 
ทุกหน่วยงานมีความคิดเห็นในทิศทางเดียวกัน ตามล้าดับ คือ 1) ติดตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าหรับครัวเรือน 2) สร้าง
ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชน 3) สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  

แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 

แนวทางการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้: ความคิดเห็นต่อแนวทางในการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้จากทุกหน่วยงานตัวแทน 
มีความเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามลา้ดับ คือ 1) ออกกฎหมาย 2) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในการนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้ 3) 
จัดท้าประชาคม 4) เพิ่มการเรียนรู้เร่ืองนี้ในภาคการศึกษาในทุกระดับ  

แผนพัฒนาด้านที่ 6 การบริหารจัดการ 

ด้านองค์ความรู้ใหม่ด้านน้้าที่เหมาะสมกับการพัฒนาแนวใหม่ที่ต้องได้รับการพัฒนา หรือควรเรียนรู้ พบว่า  

- หน่วยงานภาครัฐ ให้ความเห็นเรียงจากมากไปหาน้อย ในประเด็น 1) เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพ
น้้าให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 2) การพัฒนาระบบเก็บกักน้้าในไร่นาที่เหมาะสม (โคก หนอง นา/ เกษตร
ทฤษฎีใหม่) และ 3) การลดการสูญเสียน้้าในอ่างเก็บเก็บน้้าและระบบชลประทานในพื้นที่แล้งซ้้าซาก 

- ตัวแทนภาคเอกชน ให้ความเห็นเรียงจากมากไปหาน้อย ในประเด็น 1) เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพ
น้้าให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 2) การลดการสูญเสียน้้าในอ่างเก็บเก็บน้้าและระบบชลประทานในพื้นที่แล้ง
ซ้้าซาก และ 3) การชลประทานที่เหมาะสมลดการกระจายดินเค็ม 

- กลุ่มผู้น้าชุมชน ให้ความเห็นเรียงจากมากไปหาน้อย ในประเด็น 1) เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้้า
ให้ได้มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 2) ) การลดการสูญเสียน้้าในอ่างเก็บเก็บน้้าและระบบชลประทานในพื้นที่แล้ง
ซ้้าซาก และ 3) การพัฒนาระบบเก็บกักน้้าในไร่นาที่เหมาะสม (โคก หนอง นา/ เกษตรทฤษฎีใหม่) 

- อปท ให้ความเห็นเรียงจากมากไปหาน้อย ในประเด็น 1) เทคโนโลยีการปรับปรุงคุณภาพน้้าให้ได้
มาตรฐานและราคาที่เหมาะสม 2) การพัฒนาระบบเก็บกักน้้าในไร่นาที่เหมาะสม (โคก หนอง นา/ เกษตรทฤษฎีใหม่) 
และ 3) การลดการสูญเสียน้้าในอ่างเก็บเก็บน้้าและระบบชลประทานในพื้นที่แล้งซ้้าซาก  
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จากผลการวิเคราะห์แบบส้ารวจด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ท้าให้ทราบข้อมูลในเชิงปริมาณของ
ปัญหา สาเหตุ และแนวทางแก้ไขเชิงพื้นที่ในระดับพื้นที่ลุ่มน้้าที่จ้าแนกตามยุทธศาสตร์ด้านน้้า ทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ และ
ผู้เชี่ยวชาญได้น้าเอาข้อมูลส่วนนีไ้ปประกอบการพิจารณาในการพัฒนาทางเลือกการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง
กับพื้นที่ ต่อไป ซึ่งจะปรากฏรายละเอียดในบทที่ 6 

 

 
 
 
 



  บทที่ 5      
กำรก ำหนดขอบเขต (Scoping) 
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บทที่ 5 
การก าหนดขอบเขต (Scoping) 

 
 การก าหนดขอบเขต (Scoping) ประกอบด้วยหัวข้อ 

1) การวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและการทบทวนข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
2) การระบุขอบเขตเชิงพื้นที่และระยะเวลา 
3) การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา 
4) การก าหนดวิสัยทัศน์และประเดน็ยุทธศาสตร์ 
5) การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนืและตัวชี้วัด  
6) การประเมินข้อมูลฐาน 
7) การก าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น  
8) การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร  
9) การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต 

     เนื่องจากบางหัวข้อได้แยกออกเป็นบทที่กลา่วแล้ว ดังนี้ 

 1)   การวิเคราะห์และทบทวนแผนหรือแผนงานและการทบทวนข้อมูลที่เก่ียวข้อง แยกเป็นบทที่ 3 

 2)   การประเมินข้อมูลฐาน แยกเป็นบทที่ 2 

 3)   การจัดท าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร แยกเป็นบทที ่8 

4)  การจัดท าและเสนอรายงานการก าหนดขอบเขต จัดท าเป็นรายงานฉบบักลาง 

ในบทนีจ้ึงกล่าวเฉพาะหัวข้อที่ยงัไม่ได้กลา่วในบทอื่นดงัต่อไปนี้ 

 ขอบเขตเชิงพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ ามูลมีพื้นที่ประมาณ 70 ,943 ตารางกิโลเมตร หรือ 44,339,381 ไร่   
มีเขตการปกครองที่เก่ียวข้องโดยตรงจ านวน 1,282 ต าบล 151 อ าเภอ ในพื้นที่ 10 จังหวัด (ร้อยละของพื้นที่จังหวัด
ในพื้นที่ลุ่มน้ ามูล) ดังนี้ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา (ร้อยละ 91.95) จังหวัดบุรีรัมย์ (ร้อยละ 100.00) จังหวัดสุรินทร์  
(ร้อยละ 100.00) จังหวัดศรีสะเกษ (ร้อยละ 96.95) จังหวัดอุบลราชธานี (ร้อยละ 80.61) จังหวัดยโสธร (ร้อยละ 
56.46) จังหวัดอ านาจเจริญ (ร้อยละ 74.53) จังหวัดขอนแก่น (ร้อยละ 10.22) จังหวัดมหาสารคาม (ร้อยละ 47.27) 
และจังหวัดร้อยเอ็ด (ร้อยละ 39.53) โดยพื้นที่ลุ่มน้ าส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
บุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ 

 ขอบเขตระยะเวลาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลและประเด็นที่ส าคัญของการพัฒนาในแต่ละด้านที่ต้องศึกษา
ย้อนหลังเป็นระยะเวลาตามความเหมาะสมเช่นข้อมูลอุตุนิยมวิทยา 30 ปี ฝนทิ้งช่วงย้อนหลัง 5-10 ปี สภาพป่าไม้
ย้อนหลัง 10-20 ปี เป็นต้น และคาดการณ์ในอนาคตระยะเวลาตามแผนงานที่เสนอเพื่อให้มีข้อมูลที่มีอนุกรมเวลาที่
เหมาะสมในขั้นตอนการประเมินข้อมูลฐาน (สภาพปัจจุบัน) รวมทั้งขั้นตอนการพัฒนาและการประเมินทางเลือกด้วย
จะทราบว่า ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นท าให้สภาพปัจจุบันเปลี่ยนแปลงในทางดีขึ้นระดับใด ทั้งนี้ได้พิจารณาให้สอดคล้องกับ
ระยะเวลาในการด าเนินงานแผนหรือ แผนงาน หรือรอบของแผนหรือแผนงานตามแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ า 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ครอบคลุมแผนรยะสั้น (5 ปี) ระยะกลาง (10 ปี) ระยะยาว (20 ป)ี เป็นต้น 

5.1    แนวโน้มการเปลีย่นแปลงในอนาคต (เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร) 

5.1.1  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ  



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์   บทที่ 5 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การก าหนดขอบเขต 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    

5-2 

         1)  การพัฒนาอุตสาหกรรม 

               จากแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด หรือจังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้ ามูลครอบคลุมการพัฒนาด้านเกษตรแบบ
ยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย การท่องเที่ยว การค้าขายชายแดน ซึ่งจะเห็นได้ว่า มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งสิ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) ป ี2561 (ดูตารางที่ 4.1.1-1)  จังหวัดที่มี GPP/คน 
สูงที่ สุดล าดับแรกคือจังหวัดนครราชสีมา 117,517 บาท    รองลงไปคือจังหวัดมหาสารคาม (75,418 บาท )   
ศรีสะเกษ (73,958 บาท) อุบลราชธานี (70,803 บาท) ร้อยเอ็ด (70,566 บาท)  สุรินทร์ (70,556 บาท) และ 3 ล าดับ
สุดท้ายคือ บุรีรัมย์ (67,142 บาท) อ านาจเจริญ (65,742 บาท) ยโสธร (60,055 บาท) (ทั้งนี้ไม่ได้น าจังหวัดขอนแก่นมา
เปรียบเทียบด้วยเนื่องจากมีพื้นที่เพียงบางส่วนของจังหวัดขอนแก่นประมาณร้อยละ 10 ที่อยู่ในล าน้ ามูล) โดยเป็น GPP 
ที่เกิดจากนอกภาคการเกษตรร้อยละ 80-85  ส าหรับจังหวัด นครรราชสีมา อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์
ส าหรับจังหวัดท ี ่เหลือ คือจังหวัดมหาสารคาม สุรินทร์ อ านาจเจริญ ยโสธร มี GPP ที่เกิดจากนอกภาคการเกษตรร้อยละ 
70.6–78.2 จึงกล่าวได้ว่า GPP ของจังหวัดมาจากรายได้นอกภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมาจากภาคอุตสาหกรรม 
ภาคบริการ (การท่องเที่ยว การค้าขายส่งและขายปลีก เป็นต้น)  
 จากแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 และตอนล่าง 2 ก าหนดไว้ดังนี้ 

  (1) พื้นที่ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ จากภาคอุตสาหกรรม คือ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัด
อุบลราชธานี และจังหวัดบุรีรัมย์  

  (2) พื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจากการค้าชายแดน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
บุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 

  (3) พื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจด้านท่องเที่ยว ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ 

              จากข้อมูลที่กล่าวในบทที่ 4 (หัวข้อ 4.3) มีดังนี้ 

  จังหวัดนครราชสีมา มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมสูงกว่าจังหวัดอ่ืนในลุ่มน้ ามูล มีทั้ งเขต
อุตสาหกรรมอย่างน้อย 2 แห่งและก าลังพัฒนาอีก 1 แห่ง มีโรงงานภาคอุตสาหกรรมเกษตรขนาดใหญ่รองรับผลผลิต
เกษตรได้อย่างเพียงพอ มีศักยภาพการเป็น  “ศูนย์กลางการแปรรูปอุตสาหกรรมอาหารและ อโลหะในอาเซียน”
นอกจากนี้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่พร้อม รองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมทั้งศูนย์กลางการคมนาคม
และโลจิสติกส์ พร้อมมีวัตถุดิบ แรงงานที่สามารถพัฒนาทักษะ  นอกจากนี้การพัฒนอุตสาหกรรมในจังหวัด
นครราชสีมามุ่งเน้น กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง กลุ่มยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกลุ่ม 
อุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าสูง ต้องการแรงงานที่มีทักษะซึ่งสามารถพัฒนาได้โดยสถาบันการศึกษาที่ส ามารถผลิต
บุคลากรทักษะสูงที่สามารถตอบสนองความ ต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมกลุ่มดังกล่าวได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดหลายระดับอีกด้วย และโอกาสในการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทานการผลิต
ของประเทศ เนื่องจากนครราชสีมาตั้งอยู่ไม่ไกลจากพื้นที่อุตสาหกรรมหลักของประเทศ คือ เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก (EEC)  

     จังหวัดอุบลราชธานี จะมีการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม ในพื้นที่ ต าบลนากระแซง และต าบลทุ่งเทิง 
อ าเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี โดยลงทุนด้วยภาคเอกชน (บริษัท อุบลราชธานีอินดัสตรี้ จ ากัด ในฐานะผู้ด าเนิน
โครงการ ได้ดึงพันธมิตรจากญี่ปุ่น 3 รายได้แก่ บริษัท ไคไก แอดไวซอร่ี จ ากัด, บริษัท เวลเนสไลฟ์โปรเจ็ค (ไทยแลนด์) 
จ ากัด และบริษัท เอเซ่ียนไดนามิค คอมมิวนิเคชั่น จ ากัด) ด้วยงบการลงทุนกว่า 2,700 ล้านบาท บนเนื้อที่ 2,300 ไร่ 
เพื่อสร้างฐานการผลิตเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม (CLMV) และเป็นศูนย์กลาง
การขนส่งสินค้าในระดับนานาชาติ มีโครงการรถไฟทางคู่และท่าอากาศยานอุบลราชธานีที่สามารถเชื่อมโยงการค้าใน 
4 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา เวียดนาม และจีน  นอกจากนี้ยังมีโครงการพัฒนาอ่ืนๆ ได้แก่ E-San Start Up โครงการ
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ศูนย์กลางนวัตกรรมอาหาร (Pilot Plant) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพครบวงจรในพื้นที่อีสานใต้ โครงการ
จัดตั้ง ศูนย์การเรียนรู้ด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในพื้นที่อีสานใต้(Science Park) อีกด้วย 

       จังหวัดบุรีรัมย์ มีศักยภาพในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมอุปกรณ์ประดับยนต์ (Motor Sport) 
เนื่องจากมีสนามแข่งรถมาตรฐานระดับโลก และมีการจัดการแข่งรถและกีฬาอื่นๆเช่นการวิ่งมาราธอนเป็นต้น 
นอกจากนี้ยังมีศักยภาพของเอสเอ็มอีไนการผลิตอุปกรณ์ประดับยนต์ส่งออกไปยังต่างประเทศหลายประเทศ 
ประกอบกับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม) มีการขยายตัวด้าน
ยานยนต์ ท าให้อุปกรณ์ตกแต่งยานยนต์ของไทยทั้งรถยนต์และจักรยานยนต์ เติบโตขึ้นตามไปด้วย  

    จะเห็นได้ว่าการพัฒนากลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง กลุ่มยานยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ 
ในจังหวัดนครราชสีมา อุตสาหกรรมอุปกรณ์ประดับยนต์ในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้น าน้อย        
ด้วยสถานปัจจุบันปริมาณน้ าเพียงพอส าหรับอุตสาหกรรม ส่วนอนาคตที่มีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้น้ าไม่มาก     
การพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุนในพื้นที่เอง ประมาณได้ว่าเพียงพอต่อการพัฒนอุตสาหกรรม ส าหรับจังหวัดอุบลราชธานีที่
จะมีการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมต่างๆ มีความต้องการใช้น้ าทั้งด้านการผลิต และการใช้อุปโภค
บริโภค แต่ปัญหาของจังหวัดอุบลราชธานีเปน็ด้านน้ าท่วมมากกว่าน้ าแล้ง ประเด็นการพัฒนาจะมุ่งสู่การจัดการน้ าท่วม
และอุทกภัยมากกว่าด้านการจัดการน้ าเพื่อความมั่นคงด้านกาผลิตและอุปโภคบริโถค 

  2)   การเกษตร ถึงจะไม่ใช่สร้างรายได้ให้กับ GPP เท่ากับนอกภาคการเกษตรแต่ก็เป็นอาชีพหลัก
ของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ ามูล จะเห็นได้ว่าจ านวนครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรในลุ่มน้ ามูล โดยคิดเป็นสัดส่วน
ครัวเรือนเกษตรกรต่อครัวเรือนทั้งหมดที่อยู่ในลุ่มน้ าตอนบน ลุ่มน้ ามูลตอนกลาง และลุ่มน้ ามูลตอนล่างเท่ากับร้อยละ 
19.53 ร้อยละ 35.05 และ ร้อยละ 32.58 ตามล าดับ และรายได้ ของครัวเรือนเกษตรกรของลุ่มน้ ามูลตอนบน 
(10,412 บาท/ครัวเรือน/เดือน) มากกว่า ลุ่มน้ ามูลตอนกลาง (7,534 บาท/ครัวเรือน/เดือน) และลุ่มน้ ามูลตอนล่าง 
(6,196 บาท/ครัวเรือน/เดือน) (ข้อมูลจากหัวข้อ 3) ในหัวข้อ 4.1.2) เมื่อพิจารณาในเชิงพื้นที่ มีพื้นที่เกษตรทั้งหมด 
32.6 ล้านไร่ ร้อยละ 73.58 ของพื้นที่ลุ่มน้ ามูล (44.34 ล้านไร่)  และเป็นนาข้าว 21.9 ล้านไร่ เท่ากับร้อยละ 67.18 
ของพื้นที่ เกษตรหรือร้อยละ 50.53 ของพื้นที่ลุ่มน้ ามูล ทั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ เกษตรน้ าฝน เนื่องจากมีพื้นที่
ชลประทานเพียง 2.1 ล้านไร่ (ร้อยละ 6.44 ของพื้นที่เกษตรหรือร้อยละ4.85 ของพื้นที่ลุ่มน้ ามูล) ปัจจัยที่มีผลต่อ
การเกษตรคือภัยแล้ง ซึ่งมีพื้นที่เสียหาย ข้าวนาปี 3.04 ล้านไร่ (ร้อยละ 14.07) เป็นผลเสียหายปี 2561 โดยส่วนใหญ่
อยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนบนและตอนกลาง อย่างไรก็ตามเกษตรกรยังคงท าการเกษตรต่อไปเพราะเป็นอาชีพดั้งเดิมและ
ท ามานานมากหลายรุ่นอายุ 

                   ข้อมูลจากการวิเคราะห์ภัยแล้ง ที่เกิดจากปริมาณฝนน้อย ฝนทิ้งช่วง และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ดังกล่าวในบทที่ 3 โดยน าพื้นที่ภัยแล้งรุนแรงมาซ้อนทับกับเขตการปกครอง สรุปได้ว่าพื้นที่เศรษฐกิจสูงที่
ประสบปัญหาภัยแล้ง มีจ านวน 1 เทศบาลเมือง 44 เทศบาลต าบล มีรายละเอียดดังตารางที่ 5.1.1-1  
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ตารางที่ 5.1.1-1 รายชื่อพื นที่เศรษฐกิจที่อยู่ในพื นที่เสี่ยงภัยแล้งและมีแนวโน้มรุนแรงขึ น 

ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อเทศบาล 
จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอขามสะแกแสง เทศบาลต าบลขามสะแกแสง 
    เทศบาลต าบลหนองหัวฟาน 
  อ าเภอคง เทศบาลต าบลดอนใหญ ่
    เทศบาลต าบลเทพาลัย 
    เทศบาลต าบลเมืองดง 
  อ าเภอจกัราช เทศบาลต าบลจักราช 
  
  
  
  
  

อ าเภอโชคชยั เทศบาลต าบลโชคชัย 
อ าเภอด่านขุนทด เทศบาลต าบลหนองกราด 
อ าเภอโนนแดง เทศบาลต าบลโนนแดง 
อ าเภอโนนไทย เทศบาลต าบลโคกสวาย 
  เทศบาลต าบลโนนไทย 

จังหวัดนครราชสีมา อ าเภอโนนสูง เทศบาลต าบลโนนสูง 
    เทศบาลต าบลมะค่า 
  อ าเภอบวัใหญ ่ เทศบาลต าบลสีดา 
    เทศบาลต าบลหนองบัวลาย 
  อ าเภอประทาย เทศบาลต าบลประทาย 
  อ าเภอปกัธงชัย เทศบาลต าบลเมืองปัก 
  อ าเภอพิมาย เทศบาลต าบลพิมาย 
  อ าเภอเมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบลโคกกรวด 
  อ าเภอล าทะเมนชัย เทศบาลต าบลบัววง 
  อ าเภอเสิงสาง เทศบาลต าบลโนนสมบูรณ์ 
    เทศบาลต าบลเสิงสาง 
  อ าเภอหว้ยแถลง เทศบาลต าบลห้วยแถลง 
    เทศบาลต าบลหินดาด 

จังหวัดบุรีรัมย ์
  
  
  
  
  
  
  
  
  

อ าเภอแคนดง เทศบาลต าบลแคนดง 
  เทศบาลต าบลสตึก 
อ าเภอเฉลิมพระเกียรต ิ เทศบาลต าบลพนมรุ้ง 
อ าเภอนางรอง เทศบาลเมืองนางรอง 
อ าเภอพุทไธสง เทศบาลต าบลพุทไธสง 
  เทศบาลต าบลเมืองบุรีรัมย์ 
อ าเภอล าปลายมาศ เทศบาลต าบลทะเมนชัย 
  เทศบาลต าบลนาโพธิ ์
อ าเภอหนองหงส์ เทศบาลต าบลหนองหงส์ 
อ าเภอหว้ยราช เทศบาลต าบลห้วยราช 

จังหวัดสุรินทร ์ อ าเภอชุมพลบุรี เทศบาลต าบลชุมพลบุรี 
จังหวัดมหาสารคาม อ าเภอโกสุมพิสัย เทศบาลต าบลพยัคฆภูมพิิสัย 

  อ าเภอนาเชือก เทศบาลต าบลนาเชือก 

  อ าเภอนาดูน เทศบาลต าบลนาดูน 

  อ าเภอวาปีปทุม เทศบาลต าบลหนองแสง 

จังหวัดร้อยเอ็ด อ าเภอปทุมรัตต ์ เทศบาลต าบลปทุมรัตต์ 

จังหวัดขอนแก่น อ าเภอเปือยน้อย เทศบาลต าบลเปือยน้อย 

  อ าเภอหนองสองห้อง เทศบาลต าบลหนองสองห้อง 

 ส าหรับผลกระทบการเกษตรนอกจากภัยแล้งแล้วยังมีอุทกภัยอีกด้วย พื้นที่เศรษฐกิจสูงที่ประสบปัญหา
อุทกภัยมีจ านวน 1 เทศบาลนคร 1 เทศบาลเมือง 11 เทศบาลต าบล ดังแสดงในตารางที่ 5.1.1-2  
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ตารางที่ 5.1.1-2  รายชื่อพื นที่เศรษฐกิจที่อยู่ในพื นที่เสี่ยงอุทกภัยและมีแนวโน้มรุนแรงขึ น 

ชื่อจังหวัด ชื่ออ าเภอ ชื่อเทศบาล 
จังหวัดบุรีรัมย ์ อ าเภอแคนดง เทศบาลต าบลแคนดง 
    เทศบาลต าบลสตึก 
จังหวัดสุรินทร ์ อ าเภอชุมพลบุรี เทศบาลต าบลชุมพลบุรี 
จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอขุนหาญ เทศบาลต าบลขุนหาญ 
  อ าเภอไพรบึง เทศบาลต าบลไพรบึง 
  อ าเภอเมืองศรัสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี อ าเภอเดชอุดม เทศบาลต าบลเมืองเดช 
  อ าเภอนาเยีย เทศบาลต าบลนาเยีย 
  อ าเภอเมืองอุบลราชธาน ี เทศบาลต าบลเมืองอุบลราชธาน ี
    เทศบาลต าบลเมือง-อุบลราชธาน ี
จังหวัดยโสธร อ าเภอกุดชุม เทศบาลต าบลกุดชุมพัฒนา 
  อ าเภอปา่ติ้ว เทศบาลต าบลป่าติ้ว 
  อ าเภอเลิงนกทา เทศบาลต าบลเลิงนกทา 

  

 3)  การท่องเที่ยวและภาคบริการ  

  กรมการท่องเที่ยวได้ก าหนดพื้นที่ในการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวในระยะเร่งด่วน ออกเป็น 
เขตพัฒนาการท่องเที่ยว และในปี 2558 ด าเนินโครงการ “เมืองต้องห้าม...พลาด” และในปี 2561 ได้ด าเนินโครงการ 
“เมืองต้องห้าม...พลาด Plus” จังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ ามูลที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและท่องเที่ยวทางน้ าภายใต้การ
นโยบายการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวดังกล่าว (รายละเอียดอยู่ในภาคผนวก ฉ.5) ประกอบด้วย  

  การท่องเที่ยวเมืองหลัก ปี 2562 รัฐบาลได้ประกาศในมาตรการลดหย่อนภาษีเพื่อการกระตุ้น
เศรษฐกิจการท่องเที่ยวและลดหย่อนภาษี จ านวน 22 เมือง ซึ่งจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ ามูลที่ถูกก าหนดให้เป็นเมืองหลัก
ด้านการท่องเที่ยว คือ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตด้านการท่องเที่ยวสูง  

  การท่องเที่ยวเชิงกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์ประสบความส าเร็จอย่างมากในการพัฒนาเมืองให้เป็นจังหวัดที่
มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ทั้งในด้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีมหกรรมกีฬาดึงดูดให้นั่งท่องเที่ยวไปรับชมและ
การท่องเที่ยวเพื่อร่วมแข่งขันกีฬา เช่น งานวิ่งมาราธอน ในส่วนของการท่องเที่ยวงานหรือมหกรรมกีฬานั้น จังหวัด
บุรีรัมย์ได้รับคัดเลือกให้เป็นสนามแข่งขันจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก (MotoGP) รายการพีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 
2018 สนามที่ 15 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเมื่อปี 2562 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัด
บุรีรัมย์ นับเป็นกิจกรรม Sports Tourism มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมการแข่งขันมากกว่า 205,000 คน 
ก่อให้เกิดรายได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดในพื้นที่ใกล้เคียงมากกว่า 3,100 ล้านบาท 

  เขตการพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ         
พ.ศ. 2551 หมวด 3 แผนปฏิบัติการพัฒนาการ ท่องเที่ยวมาตรา 17 ได้ก าหนดเร่ืองของเขตพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อ
ประโยชน์ในการรักษา ฟื้นฟูแหล่ง ท่องเที่ยวหรือการบริหารและพัฒนาการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติ คณะกรรมการได้ก าหนดให้เขตพัฒนาการท่องเที่ยว จ านวน 9 เขต หนึ่งในนั้น คือ เขตการ
พัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาไปสู่การท่องเที่ยวแห่งวิถีชีวิตอีสานใต้ร่วมสมัย เชื่อมโยง ลาว กัมพูชา 
และเวียดนาม ผ่านมาตรการการยกระดับอารยธรรมอีสานใต้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าทางการ
ท่องเที่ยว มีแนวทางการพัฒนา ได้แก่ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทาง
ประวัติศาสตร์และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาและสร้างสรรค์การท่องเที่ยววิถีชีวิตวัฒนธรรมอีสานใต้ร่วมสมัย 

https://masii.co.th/blog/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5
https://masii.co.th/blog/%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B5


โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์   บทที่ 5 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การก าหนดขอบเขต 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    

5-6 

ส่งเสริมการสร้างสรรค์สินค้าและบริการชุมชน OTOP ให้โดดเด่นและมีคุณค่า พัฒนาเชื่อมโยงสินค้าทางการเกษตร 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน สู่ภาคอุตสาหกรรมบริการท่องเที่ยว แทนการน าเข้าและบริโภคสินค้าจากต่างประเทศ 

  อย่างไรก็ตามความต้องการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดในลุ่มน้ ามูล เช่นเดียวกับหลายจังหวัดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีความดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างประเทศได้น้อยกว่าจังหวัดใน
ภาคเหนือ หรือจังหวัดชายทะเลภาคใต้ และภาคตะวันออก ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่จะแห้งแล้งจึง
ไม่เป็นที่นิยม ถึงแม้ว่าแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดในลุ่มน้ ามูล จะมีความหลากหลาย โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆ เช่น 
จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดอุบลราชธานี มีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ทั้งด้านธรรมชาติ วัฒนธรรม การกีฬา 
เป็นต้น มีการเชื่อมโยงตามเส้นทางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวตาม
เส้นทางช้างจากอดีตจนถึงยุคปัจจุบัน การท่องเที่ยววิถีชุมชน จึงมีความต้องการในการพัฒนาการท่องเที่ยวในด้านต่างๆ  
ให้เกิดการท่องเที่ยวในลุ่มน้ ามูลได้ตลอดทั้งปี และรวมทั้งการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้ได้รับความ
นิยมเป็นที่รู้จักและใช้เวลาการพ านักในพื้นที่ให้ยาวนานขึ้น นอกจากนี้การท่องเที่ยวจะเป็นการท่องเที่ยวแบบฤดูกาล
หรือแบบเฉพาะ (event) เช่น การกีฬา การแข่งรถที่จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นต้น 

  พิจารณาในประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ ากับกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวคือต้องมีน้ า
เพียงพอกับการท่องเที่ยวในด้านการจัดการน้ าอุปโภคบริโภคซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการใช้น้ าของอุตสาหกรรม
บริการเช่นโรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหารเป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้บริการจากการประปาภูมิภาค และถ้าเป็นรีสอร์ท
ขนาดใหญ่จะท าระบบประปาของตนเอง อย่างไรก็ตามควรท าสระน้ าเก็บกักน้ าฝน น้ าผิวดินเพื่อส ารองน้ าใช้ในฤดูแล้ง 

 4)  การค้าชายแดน ลุ่มน้ ามูลมีด่านการค้าชายแดนที่ส าคัญ ได้แก่ 

  (1) ที่ติดกับประเทศลาวคือด่านช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 

  (2) ที่ติดกับกัมพูชา ได้แก่ 

   - ด่านช่องจอม  อ าเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  

   - ด่านช่องสะง า  อ าเภอภูสิงห์  จังหวัดศรีสะเกษ 

   - ด่านช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน    จังหวัดอุบลราชธานี 

   โดยด่านช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี มีมูลค่าส่งออกและน าเข้ามากที่สุด อย่างไร
ก็ตามทั้ง 4 ด่าน ประเทศไทยได้ดุลการค้าทั้งหมด จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นพื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
การค้าชายแดน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ และการพัฒนาเมืองใหม่ที่ชายแดนที่
จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะเก่ียวข้องกับการใช้น้ าอุปโภค บริโภค ของการประปาภูมิภาค ดังนั้นต้องมีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานพัฒนาการค้าชายแดนและการประปาภูมิภาคเก่ียวกับการใช้น้ าและการส ารองน้ าใช้เมื่อการพัฒนา
เกิดขึ้น 

5.1.2  แนวโน้มการพัฒนาชุมชนเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ 

          1) พื นที่ชุมชนเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ  

  ศักยภาพในการพัฒนาชุมชนเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจแบ่งออกเป็น  2 ประเภท คือ จังหวัดที่เป็นเมือง
ศูนย์กลางหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดที่เป็นเมืองในการพัฒนากลุ่มชุมชนศูนย์กลางบริการ  โดยมี
การก าหนดระยะเวลาการพัฒนา จากรายงานผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2600 กรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย ดังตารางที่ 5.1.2-1 

 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์   บทที่ 5 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การก าหนดขอบเขต 
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ตารางที่ 5.1.2-1 การพัฒนาพื นที่ชุมชนเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 

ระยะเวลา 
จังหวัดที่เป็นเมืองศูนย์กลางหลกัของ

ภาค 
จังหวัดที่เป็นเมืองในการพัฒนากลุ่มชมุชนศูนยก์ลาง

บริการ 
การพัฒนาระยะ      
1-15 ปี 
(พ.ศ.2550-2565) 

เมืองนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางหลัก
ของภาคตอนล่าง เช่ือมโยงระหว่าง
เมื อ ง ห ลั ก ใน ภ า ค ต่ า ง ๆ  แ ล ะ 
กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก 

-  กลุ่มเมืองสุรินทร์ เมืองบุรีรัมย์ เป็นกลุ่มเมืองสนับสนุน
เมืองนครราชสีมา และรองรับการขยายตัวด้ าน
อุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ การแปรรูปสินค้าเกษตร 
การท่องเที่ยว 

-  กลุ่มเมืองมหาสารคาม เมืองร้อยเอ็ด เป็นกลุ่มเมือง
สนับสนุน เมืองขอนแก่น รองรับการขยายตัวด้าน
การศึกษา และสาธารณสุข การขนส่ง การเกษตร 

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

เมื องอุบลราชธานี  ท าหน้ าที่ เป็ น
ศูนย์กลางหลักของภาคตอนล่ าง  
มีบทบาทด้านการเกษตร การท่องเที่ยว 
การอุตสาหกรรม การค้าและบริการ   

- กลุ่มเมืองศรีสะเกษ เมืองอ านาจเจริญ เมืองยโสธร เป็น
กลุ่มเมืองสนับสนุนเมืองอุบลราชธานี มีบทบาทส าคัญ
ด้านแหล่งผลิตอาหารและสินค้าเกษตร การค้าและบริการ 

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

นครราชสีมา อุบลราชธานี กลุ่มเมือง
การค้าชายแดนท่ีเชื่อมโยงกับชุมชนใน
ประเทศเพื่อนบ้าน 

 

ที่มา : ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2600 กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย    

 2) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
  เมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City เป็นโครงการที่หลายๆ เมืองทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทย ที่พยายาม 
พัฒนาให้เข้ากับยุค 4.0 โดยการเอาเทคโนโลยีมาผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน ไม่ว่าจะทั้งด้านการขนส่ง การใช้
พลังงาน หรือโครงสร้างพื้นฐาน ที่จะท าให้เมืองที่สะดวกสบายที่คิดหวังไว้ เกิดขึ้นได้จริง ทั้งยังท าให้ประชาชนอยู่ดีมี
สุขด้วย โดยเมืองอัจฉริยะ เป็นรูปแบบการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิตัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร ในการเพิ่ม
ประสิทธิและคุณภาพของบริการชุมชน เพื่อช่วยในการลดต้นทุน และลดการบริโภคของประชากร โดยยังคงเพิ่ม 
ประสิทธิภาพให้ประชาชนสามารถอยู่อาศัยได้ในคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  

  ส าหรับลุ่มน้ ามูลมี 2 จังหวัดที่มีแนวโน้มการพัฒนาสู่เมืองอัจฉริยะ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา และ
จังหวัดอุบลราชธานี  

                    นอกจากนี้มีข้อมูลเพิ่มเติมจังหวัดนครราชสีมา โดยแผนยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา (2560-2565) 
ประกอบด้วย 6 ประเด็นการพัฒนา ดังนี้ 

  (1)  สรางเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงตอโครงขายคมนาคมแหงอนาคต และเพิ่มขีด
ความสามารถ การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ  

  (2)  ยกระดับการทองเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค  

  (3)  พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินคาเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

  (4)  เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอยางมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  

  (5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดสมดุลและยั่งยืน  



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์   บทที่ 5 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การก าหนดขอบเขต 
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  (6)  ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ 
MICE City/ Art City / Safe City) 

            ดังกล่าวข้างต้น การพัฒนาอุตสาหกรรมมุ่งเน้น กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสูง กลุ่มยานยนต์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ก่อให้เกิดมูลค่าสูง ต้องการแรงงานที่มีทักษะ และเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของตลาดหลายระดับ ดังนั้นด้วยประเด็นการพัฒนา 6 ด้านดังกล่าวจะท าให้จังหวัด
นครราชสีมามีศักยภาพสูงสุดในการมุ่งสู่เมืองหลักและพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 

               ส าหรับจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยการ
สนับสนุนของ ดีป้า (The Digital Economy Promotion Agency, DEPA)' ร่วมกับ 'จังหวัดอุบลราชธานี' ชี้แจงความ
คืบหน้าการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมจัดสรรพื้นที่ขนาด 3 ไร่จัดตั้ง "Digital Valley @Ubon" หวัง
เป็นระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแห่งใหม่ของจังหวัด มุ่งสู่ศูนย์กลางในการเรียนรู้ ทั้งนี้  ดีป้า พร้อม
ด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ด าเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) อย่างต่อเนื่อง โดยเป็น 1 ใน 
40 พื้นที่ประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ประเภทเมืองเดิมน่าอยู่ และเมืองใหม่ทันสมัย โดยมีการก าหนดเขตพื้นที่ที่
มีความพร้อมและศักยภาพส าหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นเขตพื้นที่น าร่อง  เพื่อด าเนินการเสนอขอสิทธิ
ประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และจัดท าข้อเสนอเพื่อขอรับรองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ จ านวน 4 เมือง ประกอบด้วย เขตพื้นที่
อ าเภอเมืองอุบลราชธานี (เมืองเดิม) และ 3 เขตพื้นที่เมืองใหม่ใน อ าเภอโขงเจียม อ าเภอสิรินธร  และเขตการค้า
ชายแดนช่องเม็ก  นอกจากนี้การส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล
สมัยใหม่ถือเป็นก้าวส าคัญของการพัฒนาพื้นที่ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น 
การใช้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Farm) ในการเพาะปลูกที่จะช่วยอ านวยความสะดวกในการดูแลผลผลิต 
ป้องกันศัตรูพืช ควบคุมปริมาณการให้น้ า ปุ๋ย อุณหภูมิ และแสงสว่างได้อย่างแม่นย า ลดต้นทุน ขณะเดียวกัน ผลผลิต
มีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ขายได้ราคาดี และเมื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจ าหน่ายออนไลน์จะท า
ให้ เกษตรกรสามารถเข้ าถึ งลู กค้ า ได้ โดยตรง  (https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891430    
เข้าถึงวันที่ 3 เมษายน 2564) 
  ดังนั้นประเด็นด้านน้ าที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองหลักและเมืองอัจฉริยะ คือการจัดการน้ าอุปโภคบริโภค
ส าหรับการพัฒนาเป้นเมืองหลัก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการใช้บริการจากการประปาภูมิภาค ดังนั้นต้องวางแผนร่วมกับการ
ประปาภูมิภาคเรื่องการหาน้ าต้นทุนให้เพียงพอส าหรับการผลิตน้ าประปาเพื่อสนองตอบการพัฒนาชุมชนเมือง  

5.1.3  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 

 ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดในลุ่มน้ ามูลมีอาชีพทางการเกษตร โดยเฉพาะการท านา โดยข้อมูลจากการใช้
ประโยชน์ที่ดิน คือนาข้าวมากที่สุดเมื่อเทียบกับการใช้ประโยชน์ทีด่ินประเภทอื่นๆ หรือการท าพืชไร่ เช่น มันส าปะหลัง 
เมื่อสิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกจะเป็นช่องว่างในการไม่มีงานท า เป็นการว่างงานนอกฤดูกาลเพาะปลูกท าให้ไม่มีอาชีพและ
รายได้มาจุนเจือครอบครัว ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ตกต่ าลงมาอย่างต่อเนื่องท าให้ประชากรวัยแรงงาน
ต้องอพยพเข้าไปท างานในเมือง ทิ้งครอบครัวซึ่งเป็นคนชราและเด็กให้อยู่กันตามล าพัง ก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสังคม
หลายประการตามมา เพื่อให้มีรายได้หลังฤดูการผลิต ควรมีการสร้างอาชีพ เช่น  การเลี้ยงสัตว์ซึ่งเหมาะกับภูมิภาคนี้
เป็นอย่างยิ่งที่มีพื้นที่กว้าง แต่น้ ามีน้อย หรือการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เช่น อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
หรืออาชีพอ่ืนๆ ที่ใช้น้ าน้อย หรืออาชีพนอกภาคเกษตร เพื่อสร้างให้เกิดรายได้ภายในครัวเรือน ไม่ต้องอพยพ
เคลื่อนย้ายแรงงานท าให้ครอบครัวอบอุ่น ไม่เกิดปัญหาทางสังคม หรือปัญหายาเสพติด   

 ส าหรับการเคลื่อนย้ายแรงงาน เมื่อพิจารณาจากข้อมูล GPP ของจังหวัดที่สูงในลุ่มน้ ามูลกระจุกตัวอยู่ใน    
2 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา และ จังหวัดอุบลราชธานี (ทั้งนี้ไม่ได้นับรวมจังหวัดขอนแก่น) ปัญหาที่ตามมาคือ
แรงงานจากจังหวัดอ่ืนๆในภาคอีสาน หรือในลุ่มน้ ามูล ต้องเดินทางไปท างานใน 2 จังหวัดดังกล่าว และบางส่วนอาจ

https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/891430
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ย้ายเข้ามาหางานท าในกรุงเทพฯ เพื่อหาโอกาสในชีวิตที่ดีกว่า จะเห็นได้จากจ านวนแรงงานในจังหวัดนครราชสีมา 
และอุบลราชธานี มีมากกว่าจังหวัดอื่นๆในลุ่มน้ ามูลและเป็นแรงงานนอกภาคเกษตร เม่ือมีแรงงานเคลื่อนย้ายสู่เมืองที่
ต้องการแรงงานคือจังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี แรงงานจากจังหวัดหรือพื้นที่อ่ืนๆ จะเป็นแรงงานแฝงที่
ต้องประเมินเร่ืองการใช้น้ าเก่ียวกับน้ าอุปโภค-บริโภค เผื่อไว้ เช่นกัน  

 นอกจากนี้ยังมีปัญหาและความต้องการในด้านการถือครองที่ดินท ากิน เนื่องจากประชากรมีจ านวนเพิ่มมาก
ขึ้น ขนาดครอบครัวมีการขยายตัว ประกอบกับที่ดินที่ประชาชนถือครองไม่มีเอกสารสิทธิ์ มีเพียงเอกสารการถือครอง 
เช่น ภ.บท.5 หรือเป็นที่ ส.ป.ก. ประชาชนไม่สามารถน าไปแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุนในการประกอบอาชีพได้ จึงท าให้
เกิดผลกระทบด้านเศรษฐกิจระดับครัวเรือนซึ่งเป็นปัญหาส าคัญทางด้านสังคมของเกษตรกรในลุ่มน้ ามูล  

 ดังนั้นประเด็นด้านน้ าที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงด้านสังคมคือการจัดหาน้ าเพียงพอต่อการเกษตร
โดยเฉพาะนอกฤดูกาลการท านา ซึ่งเป็นพืชใช้น้ าน้อยแต่มีมูลค่าสูงเช่นการเกษตรแบบปลอดภัย อย่างน้อยเพื่อ
บริโภคในครัวเรือนและมีเหลือน าไปขายเป็นต้น การส่งเสริมอาชีพอื่นที่ใช้น้ าน้อยเช่นกัน การรวมกลุ่มทอผ้า
ย้อมครามเป็นต้น เพื่อสร้างรายได้และไม่ต้องเคลื่อนย้ายแรงงานไปที่จังหวัดอ่ืน  

 5.1.4  แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร 

            แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรพิจารณาประเด็นต่อไปนี้  
 1)   ป่าไม้ การเปลี่ยนแปลงสภาพป่าไม้โดยพิจารณาพื้นที่ป่าไม้ในพื้นทีลุ่่มน้ ามูลมีน้อยมากเพียงร้อยละ 12 
ของพื้นที่ลุ่มน้ ามูลโดยเฉลี่ย จ าแนกได้ว่าพื้นที่ลุ่มน้ ามูลบนมีมากที่สุดคือร้อยละ 16.3 รองลงมาคือพื้นที่ลุ่มน้ ามูลล่าง
คือร้อยละ 15.3 พื้นที่ลุ่มน้ ามูลกลางมีน้อยที่สุดคือร้อยละ 6.2 ซึ่งปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าเกี่ยวกับการบุกรุก
ท าลายป่า ไฟป่า การเสื่อมโทรมของป่า การลดลงของพื้นที่ป่ามีผลอย่างมากต่อทรัพยากรน้ าทั้งด้านภั ยแล้งและ
อุทกภัย และยังก่อให้เกิดการกัดเซาะและพังทลายของดินอีกด้วย 

  ปัญหาพื้นที่ต้นน้ าเสื่อมโทรม เนื่องจากบุกรุกป่าเพื่อท าการเกษตร ป่าเสื่อมโทรม และพื้นที่ต้นน้ า
ลดลง จึงท าให้เกิดการขาดแคลนน้ าซึ่งมีผลต่อการท าการเกษตร และปัญหาน้ าท่วมจากการขาดป่าในการดูดซับน้ า 

 2)  ทรัพยากรน  า ความไม่เพียงพอและมากเกินพอของทรัพยากรน้ า ปัญหาของภาคอีสานรวมทั้งลุ่มน้ ามูล
คือการขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตรให้เพียงพอตลอดปี และปัญหาน้ าท่วมในช่วงฤดูฝน 
ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ในลุ่มน้ ามูล มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่ส าคัญได้แก่ แม่น้ ามูล แม่น้ าชี ล าตะคอง โดยมีต้นน้ าอยู่ที่
จังหวัดชัยภูมิ และนครราชสีมาไหลผ่าน จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์        
จนท้ายที่สุดลงไป บรรจบแม่น้ าโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยสภาพพื้นที่ที่แม่น้ าไหลผ่าน เป็นพื้นที่ร าบแบนท าให้
ในช่วงฤดูฝนที่ฝนตกชุกจะท าให้มีน้ าล้นฝั่ง ก่อให้เกิดปัญหาน้ าท่วมเนื่องจากสภาพพื้นที่แบนราบ และการระบายไม่ทัน 
แต่ปัญหาน้ าท่วมขังไม่ยาวนาน และก่อให้เกิดความเสียหายไม่มากนักเมื่อเทียบกับปัญหาภัยแล้ง ที่มีมูลค่าความ
เสียหายในวงกว้าง และมีมูลค่าสูง ปัญหาการขาดแคลนน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อการเกษตร 

  เมื่อพิจารณาพื้นที่ปัญหา พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมากกว่าพื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม โดยภาพรวมร้อยละ 28.1 
และร้อยละ 3.9 ตามล าดับ ซึ่งจ าแนกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน้ ามูลตอนบนมากที่สุดคือร้อยละ 40.4 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง
รองลงมาคือพื้นที่ลุ่มน้ ามูลกลางคือร้อยละ 25.4 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง ส่วนพื้นที่น้ าท่วมไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ   
ร้อยละ 3.5 ส าหรับลุ่มน้ ามูลตอนล่างของพื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม และร้อยละ 4.1 ของพื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วม ในแต่ละพื้นที่
ลุ่มน้ ามูลตอนบนและพื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนกลาง  

 ทั้งนี้ ปัญหาส าคัญของลุ่มน้ ามูลอีกประการหนึ่งคือทรัพยากรน้ าไม่ได้อยู่ในแหล่งน้ าเนื่องจากน้ าได้ไหล
ลงสู่แม่น้ าโขงตามลักษณะภูมิประเทศ จึงมีความจ าเป็นในการที่จะต้องเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพื้นที่     
ไม่ว่าจะเป็นการท าแก้มลิง อ่างกักเก็บน้ าขนาดเล็ก ประตูระบายน้ า ฝาย ท านบ บ่อน้ าขนาดเล็ก รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่
ชลประทานในรูปแบบต่างๆ เช่น การสูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ การส่งน้ าเข้าไปในพื้นที่ เช่น ระบบรางเปิด หรือ
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ระบบท่อ ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ให้ครอบคลุมพื้นที่ท าการเกษตร และเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้
เพียงพอตลอดทั้งปี             

           3)  ภัยแล้ง มีผลกระทบอย่างยิ่งต่อการขาดแคลนน้ าต้นทุนต่อการผลิตน้ าอุปโภค บริโภค และความ
มั่นคงด้านการผลิต ซึ่งแหล่งน้ าต้นทุนมาจากทั้งแหล่งน้ าผิวดนิและน้ าใต้ดิน ตัวชี้วัดของภัยแล้งคือปรมิาณฝนและอัตรา
การให้น้ าต่อพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ต่างกันด้วยข้อมูล ดังนี้ 

(1) พื้นที่ซึ่งมีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยน้อยกว่า 1,000 มิลลิเมตร/ปี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริเวณตะวันตก
ของพื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนบน มีค่าอัตราการให้น้ าต่อพื้นที่ต่ ากว่าบริเวณอ่ืนๆ โดยมีค่าอยู่ในช่วงระหว่างน้อยกว่า 1 ลิตร/
วินาที/ตารางกิโลเมตร ถึงประมาณ 5 ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร 

(2) พื้นที่ซึ่งมีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1,000-1,200 มิลลิเมตร/ปี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บริเวณ
ตะวันออกของพื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนบน พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ ามูลตอนกลาง และพื้นที่ด้านทิศใต้ของลุ่มน้ ามูลตอนล่าง 
มีค่าอัตราการให้น้ าต่อพื้นที่อยู่ในช่วงระหว่าง 3-9 ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร 

(3) พื้นที่ซึ่งมีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1,200-1,500 มิลลิเมตร/ปี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ด้านทิศใต้
ของลุ่มน้ ามูลตอนกลาง และพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ ามูลตอนล่าง มีค่าอัตราการให้น้ าต่อพื้นที่อยู่ในช่วงระหว่าง 9-15 ลิตร/
วินาที/ตารางกิโลเมตร 

(4) พื้นที่ซึ่งมีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1,500-1,700 มิลลิเมตร/ปี ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วน
ของลุ่มน้ ามูลตอนล่าง มีค่าอัตราการให้น้ าต่อพื้นที่สูงกว่าบริเวณอ่ืนๆ โดยมีค่ าอยู่ในช่วงระหว่าง 15 ลิตร/วินาที/
ตารางกิโลเมตร ถึงมากกว่า 24 ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร 

(5) ทรัพยากรน้ าที่ส าคัญอีกแหล่งหนึ่งคือ ทรัพยากรน้ าใต้ดินหรือน้ าบาดาล ในพื้นที่ลุ่มน้ ามูล
พิจารณา 2 ส่วนด้วยกัน กล่าวคือ ด้านปริมาณน้ าและด้านคุณภาพน้ า สรุปได้ว่า 

- ลุ่มน้ ามูลตอนบน มีปริมาณน้ าบาดาลจากการพัฒนาจากบ่อบาดาล ส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 2-10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีบางบริเวณที่ให้ปริมาณสูงมากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ได้แก่ บริเวณพื้นที่ลุ่ม    
ปลายน้ าล าตะคองและล าน้ ามูลตอนบน (ทิศใต้ของจังหวัดนครราชสีมา) คุณภาพน้ าบาดาลส่วนใหญ่ดี ที่พบไม่ดี ได้แก่ 
ในบริเวณที่มีชั้นเกลือหินรองรับ เช่น ฝั่งซ้ายแม่น้ ามูลในลุ่มน้ าล าเชิงไกร (อ าเภอด่านขุนทด อ าเภอพระทองค า) และ
พื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ ามูล เป็นต้น 

- ลุ่มน้ ามูลตอนกลาง มีปริมาณน้ าบาดาลจากการพัฒนาจากบ่อบาดาล อยู่ในช่วง 2 -10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีปริมาณสูงในบางพื้นที่ ได้แก่ ฝั่งซ้ายล าน้ ามูลในพื้นที่ลุ่มน้ าล าเตา (กลางน้ า) และพื้นที่
ล าเสียวใหญ่ (ต้นน้ า-กลางน้ า ของจังหวัดร้อยเอ็ด)  คุณภาพน้ าบาดาลส่วนใหญ่ดี ที่พบไม่ดีได้แก่ บริเวณที่มีชั้นเกลือ
หินรองรับ เช่น ฝั่งซ้ายของล าน้ ามูลในลุ่มน้ าล าน้ าเสียวน้อย เสียวใหญ่ ล าเตา เป็นต้น 

- ลุ่มน้ ามูลตอนล่าง มีปริมาณน้ าบาดาลจากการพัฒนาจากบ่อบาดาลสูงกว่า 2 พื้นที่ข้างต้น 
อยู่ในช่วง 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง และมีหลายพื้นที่มีปริมาณน้ าสูงกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง โดยเฉพาะ
บริเวณจุดบรรจบล าน้ าชี ส่วนคุณภาพน้ าบาดาลส่วนใหญ่ดี ที่พบไม่ดี ในบริเวณที่มีชั้นเกลือหินรองรับ เช่น ลุ่มน้ ามูล
ส่วนที่ 3 เป็นต้น 

- นอกจากค่าสารละลาย (Total Dissolve Solids, TDS) และคลอไรด์ ที่บ่งถึงความเค็ม
คุณภาพน้ ายังบ่งชี้ด้วยปริมาณเหล็กในน้ าบาดาล (Fe) หากมีปริมาณมากกว่า 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จะถือว่าน้ าบาดาล
นั้นมีคุณภาพน้ าไม่ดี ไม่เหมาะสมที่จะน ามาใชป้ระโยชน ์พบมากในพื้นที่ฝั่งซ้ายล าน้ ามูลของลุ่มน้ ามูลมูลตอนกลางและ
ตอนล่าง (จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดยโสธร จังหวัดอ านาจเจริญ) 

   นอกจากนี้ จากการคาดการณ์ประชากรในอนาคตที่เพิ่มขึ้น และศักยภาพในการพัฒนาชุมชนเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจดังกล่าวผลที่ติดตามมาคือความต้องการปัจจัย 4 เพิ่มมากขึ้น น้ าเป็นปัจจัยหนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการ
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ด ารงชีวิต ดังนั้นต้องมีการจัดสรรให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกลุ่มลุ่มน้ าใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะขาดแคลนน้ าอุปโภคและบริโภค โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ าชีและมูล เนื่องจากระบบ
น้ าประปาไปไม่ทั่วถึง และขาดแหล่งเก็บกักน้ าในช่วงฤดูฝน ปริมาณน้ าต้นทุนในแหล่งน้ ามีไม่เพียงพอกับการผลิต
น้ าประปา    
 4)  น  าท่วมและอุทกภัย ในส่วนของพื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมซ้ าซากจากการรวบรวมสถิติในรอบ 10 ปี แสดง
ให้เห็นพื้นที่เสี่ยงน้ าท่วมซ้ าซากไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี จะเป็นพื้นที่ราบลุ่มใกล้กับล าน้ า-แม่น้ า กระจายทั่วไปตาม
ล าน้ าสาขาต่างๆ พื้นที่เสี่ยงน้ าท่วมซ้ าซาก 4-7 ครั้งในรอบ 10 ปี เป็นพื้นที่ลุ่มติดกับล าน้ า-แม่น้ า และพื้นที่เสี่ยงน้ า
ท่วมซ้ าซาก 8-10 ครั้งในรอบ 10 ปี เป็นพื้นที่ลุ่มต่ าติดแม่น้ าสายหลัก ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงมูลค่าความเสียหาย
เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่เป็นชุมชน ตัวเมืองถึงแม้จะอยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ าท่วมไม่เกิน 3 ครั้งในรอบ 10 ปี แต่ถ้าเกิดในพื้นที่
เศรษฐกิจหรือพื้นที่ชุมชนจะท าให้เกิดความเสียหายที่มีมูลค่ามาก 
  นอกจากปริมาณฝนและปริมาณน้ าท่าในล าน้ าที่ท าให้เกิดน้ าท่วมแล้ว ยังมีสาเหตุที่เกิดจาก สิ่งปลูกสร้าง 
ได้แก่ เส้นทางคมนาคมขวางทางระบายน้ า ระบบระบายน้ าไม่เพียงพอต่อปริมาณน้ าหลาก ดังตัวอย่างที่เกิดอุทกภัย  
ในปี 2562 พื้นที่มูลล่างในเขตจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ านาจเจริญ และจังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจาก
การขยายตัวชุมชน หรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ าเข้าไปในพื้นที่ที่เคยใช้รองรับปริมาณน้ าหลากได้ เมื่อพื้นที่หน้าตัดรับ
น้ ามีพื้นที่ลดลงท าให้ปริมาณน้ ายกตัวสูงขึ้นเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ  
 5)  การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการเกษตร นาข้าวในพื้นที่ลุ่มน้ ามูลกลางมีมากที่สุด
คือร้อยละ 64.84 พื้นที่ลุ่มน้ ามูลล่างมากล าดับ 2 คือร้อยละ 54.60 พื้นที่ลุ่มน้ ามูลบนน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 35.35 
ส าหรับพื้นที่ชลประทานในพื้นที่ลุ่มน้ ามูลบนมีมากที่สุดคือร้อยละ 6.3 ลุ่มน้ ามูลกลางมีมากล าดับ 2 คือร้อยละ 3.8     
ที่พื้นที่ลุ่มน้ ามูลล่างน้อยที่สุดคือร้อยละ 1.9 และการเกษตรเป็นนาข้าวซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรนอกพื้นที่
ชลประทานแสดงว่าระบบชลประทานยังไม่ทั่วถึงพื้นที่นาข้าว  
 6)   น  าเสีย แหล่งก าเนิดน้ าเสียมาจากทั้งแหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชน อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม 
      น้ าเสียชุมชนเกิดจากการขยายตัวของชุมชนซึ่งไม่ใช่เพียงแต่ต้องการน้ าอุปโภค-บริโภค ยังก่อให้เกิดน้ า
เสียอีกด้วย น้ าเสียชุมชนต้องมีการบ าบัดก่อนระบายน้ าทิ้งสู่แหล่งน้ า ส าหรับอุตสาหกรรมมีการพัฒนาเพื่อผลิตสินค้า
และบริการตอบสนองความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นซึ่งจะท าให้เกิดมลพิษสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เช่น ขยะ น้ าเสีย 
ถ้าอุตสาหกรรมไม่มีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อมที่ดีพอ ในลุ่มน้ ามูลตอนบนมีจังหวัดนครราชสีมาเป็นจังหวัดขนาด
ใหญ่เมื่อเทียบกับจังหวัดอ่ืนๆในลุ่มน้ ามูล มีโรงงานอุตสาหกรรมทั้งจ าพวก 1 2 และ 3 ล าดับรองไปคือจังหวัด
อุบลราชธานี ทั้งนี้ไม่นับจังหวัดขอนแก่นเพราะมีพื้นที่ลุ่มน้ ามูลเพียงร้อยละ 10 ของพื้นที่ลุ่มน้ ามูล นอกจากนี้ยังมีการ
ระบายน้ าเสียและของเสียจากแหล่งเกษตรกรรม โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงสัตว์  
  ผลกระทบต่อคุณภาพน้ าที่เกิดจากน้ าเสียชุมชน อุตสาหกรรม รวมทั้งเกษตรกรรม ท าให้เกิดมลพิษน้ าได้ 
ประเภทน้ าเน่า หรือน้ าที่มีสารพิษปนเปื้อน มีผลกระทบต่อผู้ใช้น้ า จากการศึกษาคุณภาพน้ าในล าน้ ามูลสายหลัก 
พบว่าล าน้ าที่มีปัญหาคุณภาพน้ า ได้แก่ พื้นที่ในต าแหน่งด้านท้ายที่ตั้งชุมชน อุตสาหกรรม และพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมี
ท าการเกษตร ได้แก่มูลตอนบนในพื้นที่ต้นน้ าล าตะคอง พื้นที่ท้ายจุดบรรจบล าตะคอง ล าพระเพลิง มูลตอนกลาง 
ได้แก่ แม่น้ ามูลในช่วงรอยต่อจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดบุรีรัมย์ ส าหรับในพื้นที่ต้นน้ าสาขาที่อยู่ด้านท้ายชุมชน 
ได้แก่ ล าชีบริเวณตัวเมืองบุรีรัมย์ ห้วยส าราญบริเวณตัวเมืองศรีสะเกษ 
  7)   พื นที่ชุ่มน  า ในลุ่มน้ ามูลมี 2 ประเภท 
                    (1)  พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติมีจ านวน 6 แห่งได้แก่ (1) ล าปลายมาศ (อ าเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย์) (2) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าสนามบิน (อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์) (3) เขตห้ามล่าสัตว์ป่า
อ่างเก็บน้ าห้วยจระเข้มาก (อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์) (4) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยตลาด (อ าเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์) 
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(5) ล าโดมใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดม (อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี) และ (6)   แม่น้ าโขง (ช่วงไหล
ผ่านจังหวัดอ านาจเจริญ และ จังหวัดอุบลราชธานี) 
                  (2)  พื้นที่ชุ่มน้ าที่มีความส าคัญระดับชาติ มีจ านวน 3 แห่ง (1) ป่าทามแม่น้ ามูล (อ าเภอพุทไธสง 
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ) (2) สบแม่น้ ามูล-ชี (อ าเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ อ าเภอวาริน
ช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี) และ (3) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดูนล าพัน (อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม) 
                ปัญหา พื้นที่ชุ่มน้ า มีความหลากหลายทางชีวภาพ มีความอุดมสมบูรณ์เป็นทั้งแหล่งอาหารทั้ง
ด้านพืชพรรณ สัตว์น้ าต่าง จึงมีการบุกรุกเข้าไปใช้ในพื้นที่ชุ่มน้ าเพื่อท ากิจกรรมหลายอย่าง นอกจากนี้ยังเป็นแหล่ง
รองรับน้ าเสียท าให้เกิดปัญหาคุณภาพน้ าซึ่งมีผลต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน า นอกจากนี้เขตของพื้นที่ชุ่มน้ าไม่ชัดเจน
จึงท าให้ยากต่อการเวนคืนขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ า การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ าจึงเป็นแผนงานที่ส าคัญในแผนพัฒนาการ
จัดการคุณภาพน้ าแลอนุรักษ์แหล่งน้ า 
  8)  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีผลต่อด้านภัยแล้งในพื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนบนมากกว่าลุ่มน้ ามูล
ตอนกลางและล่าง อย่างไรก็ตามการเกิดภัยแล้งยังมีอยู่ในลุ่มน้ ามูลตอนกลาง และอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนล่าง ซึ่ง
เกิดจากปัจจัยอื่นๆ ซึ่งจะเป็นภัยแล้งจากสาเหตุด้านอุตุนิยมวิทยา และ/หรือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือน้ า
ท่วมท าให้เกิดผลกระทบต่อการผลิตโดยเฉพาะการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ท าให้ผลผลิตลดลง ท าให้กระทบต่อเนื่องต่อ
รายได้ของเกษตรกร และความไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ยังมีผลต่อโรคระบาด จึงมีผลต่อสุขภาพของเกษตรกรและประชาชน 

  ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การที่อุณหภูมิและปริมาณน้ าฝนเพิ่มสูงขึ้นในหลายๆ พื้นที่เป็นสาเหตุให้เกิด
โรคที่มีแมลงเป็นพาหะและโรคระบาดที่มาจากน้ ามากขึ้น (Parry et al. 2007 อ้างถึงในบทความ การเปลี่ยนแปลงใน
ประเทศไทย ศูนย์ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ) การศึกษาซึ่งใช้ผลจากแบบจ าลองภูมิอากาศ
โลก 3 แบบ คือ ECHAM1, UKTR และ GFDL89 พบว่าในช่วงทศวรรษ ค.ศ. 2050 (พ.ศ. 2593) อุณหภูมิเฉลี่ยจะเพิ่มสูงขึ้น 
1.16 องศาเซลเซียสจากปีฐาน ค.ศ. 1931 – 1980 (พ.ศ. 2474 – 2523) ซึ่งจะส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกมี
แนวโน้มสูงขึ้น ทั้ งนี้  ผลจากแบบจ าลองโรคไข้ เลือดออก Epidemic Potential (EP Model) ระบุว่า แนวโน้มโรค
ไข้เลือดออกจะระบาดมากที่สุด ในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคม โดยมีระยะที่ เชื้อเพิ่มจ านวน  (Log Growth 
Phase) เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือนซึ่งจะส่งผลให้เกิดผู้ป่วยมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม (Jonathan 
et al.1998 อ้างถึงในบทความ การเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย ศูนย์ยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ) 

5.1.5  แนวโน้มความต้องการใช้น  า 
           1)   ความต้องการน้ าส าหรับด้านอุปโภคบริโภค แหล่งน้ าผลิตประปาเป็นน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน โดยส่วนใหญ่
น้ าประปาของหมู่บ้าน (ประปาหมู่บ้าน) ใช้น้ าใต้ดินเป็นแหล่งน้ าต้นทุน ส่วนชุมชนเมืองหรือกึ่งเมืองใช้น้ าประปาจากการ
ประปาภูมิภาคซึ่งแหล่งน้ าต้นทุนเป็นน้ าผิวดินเป็นหลัก ปัญหาที่เกิดขึ้นคือการขาดแคลนน้ าต้นทุนทั้งน้ าผิวดิน และน้ าใต้
ดิน ส าหรับประปาหมู่บ้าน นอกจากน้ าต้นทุนไม่เพียงพอ ยังมีปัญหาเรื่องน้ าประปาไม่สะอาดเพียงพอตลอดปี และยังมี
ปัญหาในบางพื้นที่มีน้ ากร่อยถึงเค็มใช้ผลิตประปาไม่ได้ จ าเป็นต้องพิจารณาหาแหล่งน้ าใกล้เคียงมาใช้ผลิตน้ าประปา 
นอกจากนี้ควรพิจารณาการร่วมมือกันระหว่าง อบต.ท าระบบประปาแบบคลัสเตอร์กล่าวคือ อบต. หนึ่งที่มีศักยภาพก่อสร้าง
ระบบประปาผลิตน้ าประปาทั้งปริมาณที่เพียงพอและคุณภาพที่ได้มาตรฐานบริการให้กับ อบต. ใกล้เคียงที่ท าข้อตกลง 
ร่วมมือกัน  ส่วนน้ าต้นทุนที่เป็นน้ าผิวดินส าหรับประปาภูมิภาคที่มีปัญหาขาดแคลน ควรคิดเกี่ยวกับการหาน้ าส ารอง
โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ของตนเองหรือส่งน้ าจากพื้นที่ใกล้เคียงที่มีศักยภาพ 
  2)  ความต้องการน้ าส าหรับด้านการเกษตร จากข้อมูลความเสียหายด้านการเกษตรจากภัยแล้งมากกว่า 
น้ าท่วม การขาดแคลนน้ าเป็นปัญหาส าคัญอย่างยิ่งส าหรับการเกษตรโดยใช้พื้นที่ชลประทานที่มีอยู่ 2.1 ล้านไร่ ให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตร โดยเฉพาะผลิตพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงในจังหวัดที่มีรายได้ ปานกลาง-ต่ า 
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จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดยโสธร 
โดยส่งเสริมการท า Smart Irrigation/Smart Farming พร้อมการหาตลาดรองรับผลผลิตด้วย และการพยายามที่จะเก็บกัก
น้ าที่ปล่อยทิ้งลงแม่น้ าโขง ด้วยรูปแบบต่างๆ ตามสภาพพื้นที่ที่จะพิจารณาในแผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของ
น้ าภาคการผลิต 
 3) ความต้องการน้ าส าหรับด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งจากข้อมูลที่กล่าวข้างต้นจะเห็นได้ว่าจังหวัด
นครราชสีมา จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดบุรีรัมย์มีแนวโน้มเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรม และโดยปัจจุบันนี้จังหวัด
นครราชสีมามีโรงงานอุตสาหกรรมจ าพวก 1,2 และ 3 มากกว่าจังหวัดอ่ืนๆ แต่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ า ใช้น้ า ไม่ค่อยมาก 
จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นอุตสาหกรรมเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ ใช้น้ าไม่มากเช่นกัน ส่วนอุตสาหกรรมในพื้นที่ อ่ืนจะเป็น
อุตสาหกรรมเกษตร ส าหรับพื้นที่อ่ืน เป็นอุตสาหกรรมแปรรูป ที่มีลักษณะกระจายตัว จึงไม่มีความเข้มข้นในการหาน้ า
ต้นทุนให้กับอุตสาหกรรมประเภทนี้ อย่างไรก็ตามจังหวัดนครราชสีมาในลุ่มน้ ามูลตอนบนมีความเป็นไปได้ที่จะมีการ
ขยายตัวด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นมากกว่าจังหวัดอ่ืน การจัดหาน้ าต้นทุนในการเก็บกักน้ าโดยการขุดลอกแหล่งเก็บกักน้ า 
ที่มีอยู่ การเพิ่มพื้นที่รับน้ า และสูบกลับ เป็นทางเลือกที่เสนอใน แผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงด้านการผลิต  
อีกจังหวัดหนึ่งคือจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่ก าหนดไว้ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม ที่อยู่ในลุ่มน้ ามูลตอนล่าง
เผชิญปัญหาน้ าท่วมมากกว่าซึ่งมีผลต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเช่นกัน จ าเป็นต้องมีการจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย 
(แผนพัฒนาด้านที่ 3 นอกจากการหาน้ าต้นทุนแล้ว ควรจะพิจารณาการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรืออุตสาหกรรม 
สีเขียว ซึ่งมีการใช้น้ าอย่างเหมาะสมซึ่งท าให้ลดการใช้น้ าและลดการเกิดน้ าเสียอีกด้วย นอกจากนี้ควรได้มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนการติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียให้กับอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อม (SME) และอุตสาหกรรมครัวเรือน รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมสีเขียวจะใช้น้ าอย่างประหยัด จะช่วยลดการใช้น้ าและลดการเกิดน้ าเสียเช่นกัน 
 4)  ความต้องการน้ าด้านการท่องเที่ยว ถึงแม้ว่าสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ ามูลจะมี
หลากหลายทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาแต่จะเป็นการท่องเที่ยวแบบฤดูกาลหรือแบบ
เฉพาะ (Event) การท่องเที่ยวมีการใช้น้ าอุปโภค บริโภค โดยส่วนใหญ่ใช้น้ าจากประปาภูมิภาค หรือถ้าเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวประเภทรีสอร์ทขนาดใหญ่ เช่น เขาใหญ่ จะมีระบบประปาของตนเองเป็นต้น การส ารองน้ าเพื่อใช้ในฤดูแล้ง
จึงมีความจ าเป็นที่ต้องวางแผนไว้ล่วงหน้า นอกจากนี้ควรพิจารณาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท าให้เกิดการใช้น้ าอย่าง
ประหยัดและลดการเกิดน้ าเสียด้วย 
 5)  ความต้องการน้ าด้านการค้าชายแดน จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้นพื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจ
จากการค้าชายแดน ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ และการพัฒนาเมืองใหม่ที่ชายแดน
ที่จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจะเก่ียวข้องกับการใช้น้ าอุปโภค-บริโภค ของการประปาภูมิภาค ดังนั้นต้องมีการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานพัฒนาการค้าชายแดนและการประปาภูมิภาคเกี่ยวกับการใช้น้ า และการส ารองน้ าใช้เมื่อการพัฒนาเกิดขึ้น 
 6)   ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ได้แก่ การพัฒนาเส้นทางคมนาคมทางบก โดยการพัฒนาถนน 
สายรองที่เชื่อมไปยังถนนสายหลักจากเขตชนบทไปสู่เมือง เส้นทางคมนาคมในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างจังหวัด
ต้องการปรับปรุงให้มีการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร รวมทั้งถนนในเขตเมือง เพื่อสะดวกใน
การสัญจร เพื่อลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะทางรางเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
รวมทั้งเป็นเส้นทางรถไฟสายใหม่เป็นต้น ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน อาจจะไม่เก่ียวข้องกับการใช้น้ าโดยตรง
แต่จะเกี่ยวข้องในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่นการสร้างทางต่างระดับจะไม่มีผลกระทบต่อการระบายน้ า และ 
แหล่งน้ าเป็นต้น  

5.2   การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา  
 การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา เป็นการศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการเปลี่ ยนแปลงของ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วยกลยุทธ์ แผนงาน ทั้งในทางบวกและทางลบ (โอกาสและความท้าทาย) ซึ่งเชื่อมโยง
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ของสาเหตุและผลกระทบของการพัฒนา โดยการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนท าให้เห็นช่องว่างและโอกาสในการพัฒนา
ตามแผนหรือแผนงานที่มีอยู่ และก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา ตัวชี้วัด และพัฒนาทางเลือก 
 ในขั้นตอนนี้วิเคราะห์สาเหตุ ที่ท าให้เกิดปัญหาและแนวโน้มปญัหาในอนาคต เป้าหมายและศักยภาพในการ
พัฒนา โดยเสนอตามล าดับของแผนพัฒนาดังต่อไปนี้ 

5.2.1  แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภค-บริโภค 

   สถานภาพด้านน้ าอุปโภคและบริโภคบริการโดย ประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน ระบบประปาภูมิภาค
ให้บริการในพื้นที่ชุมชนเมืองและเขตรอบเมือง ส่วนพื้นที่ชนบทใช้ประปาหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้น้ าบาดาลเป็น        
น้ าต้นทุน ส่วนปัญหาประปาหมู่บ้านพบว่าเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง ปริมาณน้ าฝนที่น้อยลงท าให้การเติมน้ าใต้ดิน
น้อยลง ทั้งนี้สภาพอุทกธรณีมีอัตราการให้น้ า (yield) ส่วนมากจะมีค่าน้อยในพื้นที่ต้นน้ าของลุ่มน้ ามูล โดยจากข้อมูล
กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ปี 2560 พบว่า จ านวนหมู่บ้านทั้งหมดในลุ่มน้ ามูล 13.267 หมู่บ้าน หมู่บ้านที่
ไม่มีระบบประปา 587 หมู่บ้าน (ร้อยละ 4.42) หมู่บ้านที่มีระบบประปาแต่น้ าไม่สะอาด 562 หมู่บ้าน (ร้อยละ 4.24) 
โดยจ านวนสูงสุดที่จังหวัดสุรินทร์ และจังหวัดศรีสะเกษ ส าหรับปัญหาประปาภูมิภาค คือ ปัญหาน้ าดิบไม่เพียงพอ
ในช่วงฤดูแล้ง โดยสรุป ปัญหาสาเหตุ แนวโน้ม แนวทางการแก้ไขของประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ าอุปโภค-
บริโภคของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ดังตารางที่ 5.2.1-1 
 นอกจากนี้ การขาดแคลนน้ าเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเก่ียวกับการท่องเที่ยวในจังหวัดต่างๆจะใช้น้ าจาก
การประปาภูมิภาคเป็นหลัก และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีปัจจุบัน ยกเว้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นฐานเรื่องการท่องเที่ยว
ที่ใช้กีฬาเป็นตัวเริ่มแต่น่าจะใช้การจัดการน้ าในพื้นที่ได้โดยใช้น้ าจากการประปาภูมิภาคที่วางแผนการพัฒนาแหล่งน้ า
ต้นทุนและส ารองน้ าต้นทุนเพื่อใช้ในฤดูแล้ง  

ตารางที่ 5.2.1-1 แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภค-บริโภค ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 

 1.ปัญหา 2. สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
ระบบประปาภูมิภาคส าหรับเมือง    
กึ่ งเมือง พื้ นที่ ท่ องเที่ ยวและภาค
บริการ 

- ก าลังผลิตน้ าประปาไม่พียงพอ 
- การกระจายน้ าไม่ทั่วถึง 
- คุณภาพน้ าดิบไม่เหมาะสมต่อ 

การผลิตน้ าประปา 
 

- ปริมาณ เก็บกักน้ าดิบของแหล่ งน้ าไม่
เพียงพอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

- ระบบท่อจ่ายน้ าประปากระจายไม่ทั่วถึง 
เนื่องจากการขยายเขตชุมชน/เขตเมือง
อย่างต่อเนื่อง 

- ระบบการส่งน้ าดิบปนเปื้อนจากการช ารุด
เสียหายของท่อ 

- คุณภาพน้ าดิบ ไม่ เหมาะสมจากสภาพ
ธรรมชาติ เช่น น้ ากร่อย 

- คุณภาพน้ าประปาที่ผลิตได้มีการปนเปื้อน
ในท่อส่งน้ า เนื่องจากท่อช ารุดเสียหาย 

- ท่อส่งน้ าช ารุดและท่อส่งน้ าเข้าบ้านไม่
เพียงพอ 

- ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาระบบประปาเขตเมือง 
- การขยายเขต/เพิ่มเขตจ่ายน้ า 
- ลดการสูญเสียน้ าในระบบท่อส่งจ่ายน้ าประปา 
- พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ าต้นทุนในพื้นที่ตนเองใน

พื้นที่เมืองที่เสี่ยงขาดแคลนน้ า 
- พัฒนาจัดหาน้ าต้นทุนเพิ่ม ส าหรับเมืองที่น้ าต้นทุน

ไม่เพียงพอ 
- พัฒนาร่วมกับพื้นที่ลุ่มน้ าข้างเคียง 
- ผันน้ าลุ่มน้ าสาขาข้างเคียงภายในกลุ่มน้ ามูล และ

ผันน้ าจากแม่น้ าสายหลัก (แม่น้ าชี แม่น้ าป่าสัก) 
- พัฒนาหาน้ าต้นทุนจากแหล่งที่มีน้ าต้นทุนขนาด

ใหญ่ ผันน้ าโขง 
- จัดท าแผนพัฒนาแบบบูรณาการระบบประปาเมือง

หลักพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยว 
ระบบประปาหมู่บ้าน 
- ไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
- ระบบประปาที่มีอยู่เดิมใช้การไม่ได้ 
- ระบบกระจายน้ าประปาไม่ทั่วถึง 
- กระบวนการผลิตน้ าประปาด้อย

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ท า ให้ คุ ณ ภ า พ
น้ าประปาไม่ได้มาตรฐาน  

- คุณภาพน้ าประปาไม่เหมาะสม 
 

- ไมมีระบบประปา 
- มีระบบประปา แต่น้ าต้นทุนไม่เพียงพอ 
- มีระบบประปาแต่น้ าสะอาดไม่เพียงพอ

ตลอดปี (ขาดสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตน้ าประปา) 

- คุณภาพน้ าดิบ ไม่ เหมาะสมจากสภาพ
ธรรม ช าติ  เช่ น  น้ า ก ร่ อ ย  ส า ร เห ล็ ก 
แมงกานีส ความกรดด่าง ถ้าใช้น้ าใต้ดิน 

- คุณภาพน้ าประปาที่ผลิตได้มีการปนเปื้อน

- แผนพัฒ นาประปาหมู่บ้ านปกติ ตามภารกิ จ
หน่วยงาน ส าหรับหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบประปา 

- ปรับปรุง/เพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้าน 
- ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านให้ใช้การได้ตามปกติ 
- ขยายเขตประปาหมู่บ้าน 
- พัฒนาในพื้นที่ตนเอง พัฒนาจัดหาน้ าต้นทุนเพิ่ม 

ส าหรับหมู่บ้านที่น้ าต้นทุนไม่เพียงพอ 
- พัฒนาร่วมกับหมู่บ้านข้างเคียง ข้อตกลงซ้ือ/แบ่งปัน

น้ าประปาจากหมู่บ้านใกล้เคียง 
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 1.ปัญหา 2. สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
 
 
 

ในท่อส่งน้ า เนื่องจากท่อช ารุดเสียหาย 
- ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต

น้ าประปา 

- พัฒนาหาน้ าต้นทุนจากแหล่งที่มีน้ าต้นทุนขนาดใหญ่ 
- ส ารองน้ าฝนในระดับครัวเรือน โอ่งขนาดใหญ่รอง

น้ าฝน  

ตารางที่ 5.2.1-1 แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภค-บริโภค ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข (ต่อ) 

 1.ปัญหา 2. สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
 
 
 
 

- ท่อส่งน้ าช ารุดและท่อส่งน้ าเข้าบ้านไม่
เพียงพอ 

- ขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต
น้ าประปา 

- ขาดการบ ารุงรักษา/ซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง 

 

การใช้น  าแบบไม่ประหยัด 
โดยเฉพาะชุมชนเมือง กึ่งเมืองและ
แหล่งท่องเทีย่ว 

- ขาดการปรับตัวในการใช้น้ าให้เหมาะสมกับ
ภัยแล้ง 

- ขาดแรงจูงใจในการประหยัดน้ า 

- ส ารองน้ าฝนในระดับครัวเรือน โอ่งขนาดใหญ่รอง
น้ าฝน  

- ลดอัตราการใช้น้ าต่อวันในสถานการณ์ภัยแล้งให้ได้
มากที่สุด/ปรับตัวใช้น้ าซ้ า Reuse ให้ได้มากที่สุด 

- ลดอัตราการใช้น้ าต่อวันให้เทียบเท่ามาตรฐานการ
ใช้น้ า 

การบริหารจัดการ โดยเฉพาะระบบ
ประปาหมู่บ้านที่ขาดองค์ความรู้ใน
การบ ารุงรักษาระบบประปาและการ
ผลิตน  าประปาที่สะอาด เป็นต้น 

- ศึกษาวิจัยองค์ความรู้และขยายผลขาดองค์
ความรู้ด้านปริมาณและคุณภาพน้ าดื่ม 

- บริหารจัดการขาดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาขาดน้ าประปา 

- ฐานข้อมูลขาดข้อมูลและความตระหนักรู้
สภาพน้ าต้นทุนและปัญหาการขาดแคลนน้ า 

 จัดท าการฝึกอบรมต่างๆ 
- การบ ารุงระบบบ่อบาดาล/ระบบประปาหมู่บ้าน 
- องค์ความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ า/ผลกระทบ

คุณภาพน้ ากับสุขภาพ 
- องค์ความรู้ใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพน้ าประปา/

การปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา/ปรับ เปลี่ยน
พฤติกรรมการใช้น้ าโดยการใช้ 3R คือ Reduce 
(ล ด ก า ร ใช้ น้ า ) Reuse (ใช้ น้ า ซ้ า ) Recycle 
(หมุนเวียนมาใช้ใหม่)  

 บูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐ ท าแผนจัดหา/
จัดสรรน้ าเพื่อประปาล่วงหน้ารายฤดูกาล 

 บูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนใช้พื้นที่
เก็บกักน้ า/ซ้ือน้ าจากเอกชน 

 รักษาน้ าต้นทุนส าหรับผลิตน้ าประปาในพื้นที่วิกฤต
ขาดน้ าประปา/ส ารองน้ าลดความเส่ียงภัย 

 จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อรณรงค์การ
ประหยัดน้ าและรักษาคุณภาพน้ าต้นทาง 

 สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกในการ
ประหยัดน้ าในสภาวะปกติและสภาวะวิกฤติ 

 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปริมาณและคุณภาพ
ของน้ าต้นทุนประปา/ฐานข้อมูลผู้ใช้น้ าประปา 

 ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันการด้านสถานการณ์
ภัยแล้งและระดับความวิกฤติ 

4.  แนวโน้มปัญหา 
     เมื่อพิจารณาในด้านปริมาณน้ าปัญหาขาดแคลนน้ าต้นทุนหรือน้ าดิบในอนาคตมีแนวโน้มที่จะมากขึ้น ซ่ึงพื้นที่ที่คาดว่าจะมีความเส่ียงขาด     
น้ าต้นทุนหรือน้ าดิบมากขึ้นได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนบนและตอนกลาง ตามล าดับ โดยสาเหตุและปัจจัยหลักมาจากปริมาณฝนที่น้อยลงและการ
กระจายตัวของน้ าฝนในเชิงพื้นที่ การพัฒนาแหล่งน้ าเก็บกักน้ ามีขีดจ ากัด และเมื่อพิจารณาในด้านคุณภาพน้ า แนวโน้มของปัญหามีความเส่ีย ง
คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมากขึ้น โดยสาเหตุและปัจจัยหลักมาจากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้น 
ประชากรเพิ่มมากขึ้น เป็นต้น    
5.  เปา้หมาย: ปริมาณน้ าประปาที่ผลิตได้เพียงพอต่อการใช้น้ า โดย 

- ขยายเขตการให้บริการประปาภูมภิาคให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ที่ให้บริการ 
- มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน และขยายเขตการให้บริการประปาหมูบ่า้นให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์   บทที่ 5 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การก าหนดขอบเขต 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
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- ปรับปรุงระบบผลิตน้ าประปาหมู่บ้านใหไ้ด้คุณภาพน้ าได้มาตรฐานน้ าบริโภค 
- ปรับปรุงระบบกระจายน้ าที่ช ารุดให้สามารถส่งน้ าได้ทั่วถึง 

 

5.2.2  แผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความม่ันคงของน  าภาคการผลิต 

 สภาพพื้นที่เกษตรที่มีอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ ามูลกว่า 73.65% โดยครึ่งหนึ่งเป็นพื้นที่เกษตรนาข้าวรองลงมาเป็นพืชไร่ 
ได้แก่ มันส าปะหลัง และอ้อยตามล าดับ จะเห็นได้ว่าพื้นที่ลุ่มน้ ามูลส่วนใหญ่พึ่งพาการท าเกษตรเป็นหลัก และพื้น ที่
ส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่เกษตรน้ าฝน  

  จากข้อมูลปริมาณน้ าต้นทุนน้ าฝนและน้ าท่าในล าน้ า (ข้อมูลเฉลี่ย 30 ปี) และข้อมูลความต้องการใช้น้ าทุก
ภาคส่วน (น้ าอุปโภค-บริโภค น้ าเพื่ออุตสาหกรรม น้ าเพื่อการเกษตร (ชลประทาน/น้ าฝน)) พบว่าปริมาณน้ าท่าในล าน้ า
เมื่อเทียบกับปริมาณความต้องการใช้น้ ารวม พบว่าในฤดูฝนมีปริมาณน้ าเพียงพอแต่ในฤดูแล้งปริมาณน้ าจะไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการใช้น้ า เม่ือพิจารณาถึงปริมาณน้ าฝนที่ตกลงมาทั้งหมดโดยยังไม่หักการคายระเหย การซึมลงดินพบว่า
ยังมีปริมาณน้ าส่วนต่างอีกจ านวนมาก (74,909–10,318 = 64,591 ล้านลูกบาศก์เมตร) หรือเกือบ 6 เท่าของปริมาณ
น้ าท่าในล าน้ าในช่วงฤดูฝนที่ยังไม่มีการบริหารจัดการหรือจัดเก็บ โดยการหาแหล่งส ารองน้ าส่วนนี้ไว้ใช้ในพื้นที่เกษตร
น้ าฝนห่างไกลล าน้ า 

  นอกจากนี้การขาดแคลนน้ าเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีที่เป็นขนาดใหญ่ที่มีอุตสาหกรรมที่จังหวัด
นครราชสีมา ถ้าจะขยายตามแผนจะต้องหาน้ าต้นทุนเพิ่มจากนอกลุ่มน้ าหรือการเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ หรืออาจต้อง
มีการจัดสรรน้ าอย่างเข้มข้น การใช้น้ าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น พื้นที่อ่ืนๆยังไม่มีการใช้มากขึ้นในเชิง เศรษฐกิจนัก 
ยกเว้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นฐานเรื่องการท่องเที่ยวที่ใช้กีฬาเป็นตัวเริ่มแต่น่าจะใช้การจัดการน้ าในพื้นที่ได้โดยใช้น้ าจาก
การประปาภูมิภาค 

  อีกปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาความมั่งคงด้านการผลิตคือด้านสภาพพื้นที่โดยเฉพาะดิน ทั้งปัญหาดินเค็ม
และพื้นที่ที่เป็นดินตื้นไม่เหมาะต่อการท าการเกษตร ในส่วนของดินเค็มพบในพื้นที่ที่ลุ่มทั้งในพื้นที่มูลบน มูลกลางและ
ตอนต้นของมูลล่าง โดยเฉพาะในพื้นที่ฝั่งซ้าย (หรือทิศเหนือ) ของแม่น้ ามูลพบว่ามีดินเค็มและการกระจายของคราบ
เกลือในปริมาณสูง ส่วนพื้นที่ดินตื้นอยู่ในพื้นที่ต้นน้ าของมูลบน เช่น ต้นน้ าล าตะคอง ล าพระเพลิง ล าแซะ เป็นต้น      
มีน้อยในพื้นที่มูลกลางและพบกระจายมากสุดในพื้นที่มูลตอนล่าง  

  โดยสรุป ปัญหาสาเหตุ แนวโน้ม แนวทางการแก้ไขของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านความมั่นคงของน้ าภาค
การผลิตตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ดังตารางที่ 5.2.2-1  

ตารางที่ 5.2.2-1 แผนการพัฒนาด้านที่ 2 ความมั่นคงด้านการผลิต : ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 

1.ปัญหา 2. สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
1. ขาดแคลนปริมาณน้ าต้นทุนมี

ปริมาณไม่เพียงพอในฤดูแล้ง 
ในพื้นที่มูลตอนบน ตอนกลาง
และโดยเฉพาะฝั่ งซ้ายของ
แม่น้ ามูลทั้งหมด นอกจากนี้
ยังพบปัญหาดินเค็มเป็นพื้นที่
กว้างโดยเฉพาะฝั่งซ้ายของ
แม่น้ ามูล  

2. ปัญหาดินตื้นไม่เหมาะสมต่อ
การเพาะปลูกพบในพื้ นที่    
ต้นน้ าของมูลบนและกระจาย
ทั่วไปบนพื้นที่ดอนของมูล

1. มีโครงการพัฒนาแหล่งน้ าและพื้นที่ระบบ
ชลประทานน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนพื้นที่
เกษตรกรรม บางพื้นที่ระบบชลประทาน
ช ารุด/ประสิทธิภาพการใช้น้ าน้อย 

2. พื้นที่เกษตรส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาน้ าฝน 
และในช่วง 2 -3 ปีมานี้พื้นที่ส่วนใหญ่
ประสบปัญหาเพราะฝนทิ้งช่วงและฝน
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยมากโดยเฉพาะพื้นที่มูล
ตอนบนและฝั่งซ้ายของมูลตอนกลาง  

3. พื้นที่เพาะปลูกอยู่บนพื้นที่ดินเค็มหรือมี
ชั้นหินเกลือรองรับอยู่ข้างใต้ จึงเกิดปัญหา
ทั้งดินเค็มและน้ าใต้ดินเค็ม 

 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการชลประทานที่มีอยู่ 
- บ ารุงรักษาซ่อมแซมแหล่งน้ าระบบส่งน้ าที่มีอยู่เดิม  
- เพิ่มประสิทธิภาพในแปลง/เพิ่มประสิทธิภาพการใชน้้ า  
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งน้ าและกระจายน้ า

ด้วยพลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนสูบน้ า 
- ปรับปรุงการส่งน้ าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ า

ทั้งในด้านปริมาณและเวลา  
- พัฒนาระบบกระจายน้ า (คลองไส้ไก่) เข้าแปลงโดย

การมีส่วนร่วม เพื่อวางระบบกระจายน้ าให้ทั่วถึงใช้
พลังงานทางเลือก เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ใน
ระบบกระจายน้ าให้พื้นที่สูง  

- การใช้น้ าโดยยึดหลัก 3R เช่น น าน้ าระบายกลับ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์   บทที่ 5 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การก าหนดขอบเขต 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    
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1.ปัญหา 2. สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
ตอนล่าง 

3.  ดินเค็ม ในลุ่มน้ ามูลตอนบน
ฝั่งซ้าย เช่นลุ่มน้ าล าเชิงไกร 

 

4. ไม่สามารถขุดหาหรือพัฒนาแหล่งน้ าใน
พื้นที่ที่ท าการเกษตรได้โดยเฉพาะน้ า
บาดาลเนื่องจากติดปัญหาเร่ืองกรรมสิทธิ์
ที่ดิน 

(return flow) มาใช้ซ้ า  
 จัดหาแหล่งน้ าส ารองโดย 

- พัฒนาระบบใช้น้ าใต้ดินร่วมกับน้ าชลประทาน เพื่อ
ความมั่นคงของน้ าในฤดูแล้ง 

 

ตารางที่ 5.2.2-1 แผนการพัฒนาด้านที่ 2 ความมั่นคงด้านการผลิต : ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข (ต่อ) 

1.ปัญหา 2. สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
1 5. พื้นที่ดินตื้น มีชั้นหน้าดินน้อยความลกึของ

หน้าดินน้อยกวา่ 50 เซนติเมตร มีพื้นที่
ประมาณ 3,207,490 ไร่ (ร้อยละ 7.23 
ของพื้นที่ลุ่มน้ ามูลทั้งหมด) แยกเป็น     
ดินตื้นบริเวณพื้นที่ลุ่มพื้นที่ 538,969 ไร่   
และดินตื้นบริเวณพื้นที่ดอนพื้นที่     
2,668,521 ไร่ 

 
 

- จัดหาแหล่งส ารองน้ า/ส ารองน้ าในไร่นา    
 เพิ่มน้ าต้นทุน 
- จากล าน้ าภายในลุ่มน้ าสาขาเดียวกัน    
- จากล าน้ าระหวา่งลุ่มน้ าสาขา   

- จากล าน้ าสาขาและล าน้ าสายหลัก    
- จากล าน้ าระหว่างล าน้ าสายหลกั    
- จากแม่น้ าโขง  
- พัฒนาคลองดักน้ าในพื้นที่เนินเชิงเขา  

 
  

 
 ปรับพื้นที่เกษตรเป็นสระน้ าไร่นาแบบชั่วคราวเพื่อ

ส ารองน้ าในแปลงเกษตร ลดความเส่ียงภัยในปีวิกฤติ  
 เปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับน้ าต้นทุนทั้งในพื้นที่เกษตร

น้ าฝนและพื้นที่ชลประทานที่มีความเสี่ยงขาดน้ า
เกษตร  

 ท าเกษตรได้ผลผลิตสูง โดยลดการใช้น้ า (ลด Water 
Footprint) 

 เลือกปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง   
 อนุรักษ์ดินและน้ าโดยเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
 พัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพ  
 ประยุกต์ใช้โคกหนองนาโมเดลในการเกษตรในระดับ

กลุ่มพื้นที่ย่อย  
 smart farming และการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ า/เกษตรกร  

  เพื่อส่งเสริมการตลาด   
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพยากรณ์พื นที่

ประสบภัยแล้งร่วมกับข้อมูลส าหรับปฎิบัติการฝน
หลวง เพื่ อสามารถแก้ ไขสถานการณ์ ได้อย่าง
รวดเร็ว มีระบบข้อมูลข่าวสารที่ดี  

 ศึกษาวิจัยส าหรับปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์น  าส าหรับ
พื นที่  น  ากร่อย  

 ศึกษาวิจัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม 
4. แนวโน้มปัญหา 

1) แนวโน้มปริมาณน้ าต้นทุนยังคงน้อยลงต่อเนื่อง ทั้งปัจจัยปริมาณน้ าฝนที่น้อยลงและปริมาณน้ าส ารองไว้ในอ่างเก็บน้ าเมื่อเกิดภาวะ
แห้งแล้งต่อเนื่อง บางแหล่งน้ าต้องใช้การเก็บกักน้ าข้ามปีถึงจะเต็ม 

2) การพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าขนาดกลางและขนาดใหญ่ในพื้นที่เป็นไปได้น้อย เนื่องจากข้อจ ากัดของสภาพภูมิประเทศรวมทั้งปัจจัย
ทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ดินเค็ม น้ าใต้ดินเค็มจะมีแนวโน้มปัญหามากขึ้นเนื่องจากปัจจัยด้านปริมาณน้ าที่น้อยลง 

5. เป้าหมาย 
1) พื้นที่เกษตรชลประทานมีน้ าเพียงพอในฤดูฝนเต็มพื้นที่และหน้าแล้งเพาะปลูกได้ในสัดส่วน 50% ของฤดูฝนในภาวะปกติและสัดส่วน 

10% ในภาวะน้ าน้อย 
2) พื้นที่เกษตรน้ าฝนที่จะพัฒนา (มีน้ ามากพอ กลางน้ า-ปลายน้ า) มีน้ าเพียงพอในฤดูฝนและมีน้ าเหลือเพาะปลูกพืชใช้น้ าน้อยในฤดูแล้ง 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์   บทที่ 5 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การก าหนดขอบเขต 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    
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1.ปัญหา 2. สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
1 5. พื้นที่ดินตื้น มีชั้นหน้าดินน้อยความลกึของ

หน้าดินน้อยกวา่ 50 เซนติเมตร มีพื้นที่
ประมาณ 3,207,490 ไร่ (ร้อยละ 7.23 
ของพื้นที่ลุ่มน้ ามูลทั้งหมด) แยกเป็น     
ดินตื้นบริเวณพื้นที่ลุ่มพื้นที่ 538,969 ไร่   
และดินตื้นบริเวณพื้นที่ดอนพื้นที่     
2,668,521 ไร่ 

 
 

- จัดหาแหล่งส ารองน้ า/ส ารองน้ าในไร่นา    
 เพิ่มน้ าต้นทุน 
- จากล าน้ าภายในลุ่มน้ าสาขาเดียวกัน    
- จากล าน้ าระหวา่งลุ่มน้ าสาขา   

- จากล าน้ าสาขาและล าน้ าสายหลัก    
- จากล าน้ าระหว่างล าน้ าสายหลกั    
- จากแม่น้ าโขง  
- พัฒนาคลองดักน้ าในพื้นที่เนินเชิงเขา  

 
  

 
 ปรับพื้นที่เกษตรเป็นสระน้ าไร่นาแบบชั่วคราวเพื่อ

ส ารองน้ าในแปลงเกษตร ลดความเส่ียงภัยในปีวิกฤติ  
 เปลี่ยนพืชให้เหมาะสมกับน้ าต้นทุนทั้งในพื้นที่เกษตร

น้ าฝนและพื้นที่ชลประทานที่มีความเสี่ยงขาดน้ า
เกษตร  

 ท าเกษตรได้ผลผลิตสูง โดยลดการใช้น้ า (ลด Water 
Footprint) 

 เลือกปลูกพืชที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูง   
 อนุรักษ์ดินและน้ าโดยเกษตรทฤษฎีใหม่ตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  
 พัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ที่มี

ศักยภาพ  
 ประยุกต์ใช้โคกหนองนาโมเดลในการเกษตรในระดับ

กลุ่มพื้นที่ย่อย  
 smart farming และการรวมกลุ่มผู้ใช้น้ า/เกษตรกร  

  เพื่อส่งเสริมการตลาด   
 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพยากรณ์พื นที่

ประสบภัยแล้งร่วมกับข้อมูลส าหรับปฎิบัติการฝน
หลวง เพื่ อสามารถแก้ ไขสถานการณ์ ได้อย่าง
รวดเร็ว มีระบบข้อมูลข่าวสารที่ดี  

 ศึกษาวิจัยส าหรับปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์น  าส าหรับ
พื นที่  น  ากร่อย  

 ศึกษาวิจัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม 
5-10% 

3) พื้นที่เกษตรน้ าฝนที่จะพัฒนา (มีน้ าน้อย ต้นน้ า-กลางน้ า) มีน้ าเพียงพอเฉพาะในฤดูฝน   
1.ปัญหา 2. สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 

 

 

5.2.3    แผนพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

 ประเด็นสาเหตุที่ท าให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ ามูลนอกจากปริมาณฝนและปริมาณน้ าท่าในล าน้ า และ
อัตราการให้น้ าที่กล่าวข้างต้น พื้นที่บริเวณตะวันออกของพื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนบน พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ ามูลตอนกลาง 
และพื้นที่ด้านทิศใต้ของลุ่มน้ ามูลตอนล่าง มีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยอยู่ในช่วง 1,000-1,200 มิลลิเมตร/ปี มีค่าอัตราการ
ให้น้ าต่อพื้นที่อยู่ในช่วงระหว่าง 3-9 ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร และพื้นที่ด้านทิศใต้ของลุ่มน้ ามูลตอนกลาง และพื้นที่
ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ ามูลตอนล่าง มีค่าอัตราการให้น้ าต่อพื้นที่อยู่ในช่วงระหว่าง 9-15 ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร 
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 นอกจากนี้ยังมีสาเหตุที่เกิดจากสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ เส้นทางคมนาคมขวางทางระบายน้ า ระบบระบายน้ า  
ไม่เพียงพอต่อปริมาณน้ าหลาก เป็นเหตุการณ์อุทกภัยปี 2562 พื้นที่มูลล่างในเขตอุบลราชธานี อ านาจเจริญและ
ร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังมีสาเหตุจากการขยายตัวชุมชน หรือก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างรุกล้ าเข้าไปในพื้นที่ที่เคยใช้รองรับ
ปริมาณน้ าหลากได้เมื่อพื้นที่หน้าตัดรับน้ ามีพื้นที่ลดลงท าให้ปริมาณน้ ายกตัวสูงขึ้นเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจ  

              ผลกระทบจากน้ าท่วมมีผลเสียหายมากต่อพื้นที่เกษตร และพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ พื้นที่ชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่
ลุ่มน้ ามูลตอนล่าง 

 โดยสรุป ปัญหาสาเหตุ แนวโน้ม แนวทางการแก้ไขของแผนพัฒนาด้านที่ 3 น้ าท่วมและอุทกภัยตามแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ดังตารางที่ 5.2.3-1  

ตารางที่ 5.2.3-1  แผนพัฒนาด้านที่ 3 ด้านน  าท่วมและอุทกภัย : ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 
1. ปัญหา 2.  สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 

น้ าล้นตล่ิงจากล าน้ า ท่วมพื้นที่
ชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม 
น้ าห ลากมา เร็ วท่ วมพื้ น ที่
ชุมชน ล าน้ า/คลองต้ืนเขิน 
  

1) มีสิ่ งกีดขวางทางระบายน้ า  อาคารสิ่ ง     
ปลูกสร้าง วัชพืช 

2) ความจุล าน้ าลดลง ล าน้ า/คลองไม่ได้รับการ
ขุดลอกเป็นเวลานาน 

3) ขาดระบบป้องกันชุมชน 
4) ปริมาณฝนตกในพื้ นที่ เดิม ซ้ าๆ (ต าบล 

หมู่บ้ าน) ท าให้มีปริมาณน้ าหลากจาก
ปริมาณฝนที่ตกจ านวนมากในพื้นที่ 

5) ปัญ หาบุ ก รุกทางน้ า  โดย เฉพาะพื้ นที่    
หน่วงน้ า มีสิ่งกีดขวางทางระบายน้ าท าให้
เมื่อมีปริมาณฝนตกจ านวนมากล าน้ าทาง
ระบายน้ าไม่สามารถระบายน้ าได้ทันดัง
ตัวอย่างที่ เกิดน้ าท่วมใหญ่ในพื้นที่ลุ่มน้ า
ตอนล่าง (จังหวัดอุบลราชธานี) ในปี 2562 
แ ล ะ ใน พื้ น ที่ มู ล ต อ น บ น  (จั ง ห วั ด
นครราชสีมา) ปลายปี 2563 

 จัดการสิ่งกีดขวางทางน้ า 
- ส ารวจจัดท าข้อมูลสิ่งกีดขวางทางน้ า 
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า 
- ท าระบบก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ าแบบอัตโนมัติในพื้นที่  

เกิดบ่อย 
- ก าหนดมาตรการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ าเพิ่มขึ้น 
 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า 
- ปรับปรุงการระบายน้ าในพื้นที่คอขวด (ทางเบี่ยงน้ า) 
- ขุดลอก/ดูแลรักษาทางน้ าที่มีอยู่ 
- ปรับปรุงทางน้ า/แหล่งน้ าเพื่อรองรับน้ าส่วนเกิน ชะลอ

น้ าและเก็บกักไว้ใช้ 
- ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการระบาย

น้ าหลากพื้นที่วิกฤต 
- บูรณาการหน่วยงานในเรื่องมาตราการป้องกันดูแล

รักษาล าน้ าแหล่งน้ าที่มีพื้นที่ต่อเนื่องเช่ือมโยงกัน 
 มาตรการผังเมือง 
-  มาตรการเข้มงวดด้านผังเมือง (ปรับปรุงผังเมือง) ใน 
   พื้นที่ ส าคัญรองรับน้ าหลาก  
-   จัดท าผังระบายน้ าให้สอดคล้องตามลักษณะพื้นที่ 
 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าในพื้นที่ชุมชนเมือง 
-  ดูแลรักษาระบบระบายน้ า/เขื่อนป้องกันตลิ่งที่มีอยู่เดิม

ในเขตชุมชนเมือง 
-  เชื่อมโยงแหล่งน้ าทางระบายน้ าเป็นโครงข่ายเพื่อ

ระบายน้ าใน เขตชุมชนเมือง (สระน้ า -หนองน้ า -      
แก้มลิง-ทางระบายน้ า) 

- สร้างทางผันน้ า/ระบายน้ าเล่ียงพื้นที่ชุมชนเมือง 
 (ข้ามลุ่มน้ าหลัก) 
-  การจัดการเกี่ยวกับอาคารบังคับน้ า 

ตารางที่ 5.2.3-1  แผนพัฒนาด้านที่ 3 ด้านน  าท่วมและอุทกภัย : ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข (ต่อ) 
1. ปัญหา 2.  สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 

  - พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ าและสถานีสูบ
น้ าที่มีอยู่ 

- ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าและสถานีสูบน้ าในจุดเสี่ยง 
- โครงข่ายระบบอาคารบังคับน้ าสถานีสูบน้ าของแต่ละ

หน่วยงานเพื่อระบายน้ าให้สอดคล้องกัน 
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1. ปัญหา 2.  สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
- เพิ่มระบบสูบระบายน้ าโดยใช้พลังงานทางเลือก 

    จัดท าแผนการจัดการอุทกภัย 
- แผนบรรเทาอุทกภัยระดับลุ่มน้ า/พื้นที่วิกฤติ (แต่ละ

หน่วยงาน) 
- แผนบูรณาการหน่วยงานเพื่อบรรเทาอุทกภัยระดับลุ่ม

น้ า/พื้นที่วิกฤติ 
- จัดท าแผนเผชิญเหตุ แผนอพยพ พร้อมทั้งก าหนดพื้นที่

และจุดอพยพ 
- ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้างที่สามารถรองรับเหตุ

อุทกภัย 
- สร้างเครือข่ายเตือนภัยน้ าท่วม (อาสาสมัครเตือนภัยใน

พื้นที่ชุมชนเมือง) 
 ฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแผนเผชิญเหตุระบบเตือนภัย

ล่วงหน้า 
4.  แนวโน้มปัญหา 
    ปัญหามีแนวโน้มสูงขึ้นอันเน่ืองมาจากการขยายตัวของชุมชน การกอ่สร้างเส้นทางคมนาคม และการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่เปลีย่นแปลงไป 
5.  เปา้หมาย 

1) เขตเมือง สามารถป้องกันน้ าทว่มต่อพื้นที่เขตเมืองและถนนสัญจรโดยมาตรการผังเมือง 
2) เขตพื้นที่เกษตร ลดพื้นที่น้ าท่วมลงและลดระยะเวลาน้ าท่วมลงให้ไม่เสียหายต่อสภาพพื้นที่และการเพาะปลูก (นาข้าว พืชไร่) พื้นที่ลุ่มต่ า 
 ปรับตัวอยู่กับสภาพน้ าท่วมโดยการท าประมงในฤดูฝน และเพาะปลูกปลายฤดูฝน-แล้ง เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ (พื้นที่ลุ่ม) 

 
5.2.4     แผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
 น  าเสีย 
 จากข้อมูลจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าพบว่าล าน้ าที่มีปัญหาคุณภาพน้ า ได้แก่ พื้นที่ในต าแหน่งด้านท้ายที่ตั้ง
ชุมชน อุตสาหกรรม และพื้นที่ที่มีการใช้สารเคมีท าการเกษตร พื้นที่ที่พบปัญหา ได้แก่ มูลตอนบนในพื้นที่ต้นน้ า       
ล าตะคอง พื้นที่ท้ายจุดบรรจบล าตะคอง ล าพระเพลิง มูลตอนกลาง ได้แก่ แม่น้ ามูลในช่วงรอยต่อจังหวัดมหาสารคาม
และจังหวัดบุรีรัมย์ ส าหรับในพื้นที่ต้นน้ าสาขาที่อยู่ด้านท้ายชุมชน ได้แก่ ล าน้ าชีบริเวณตัว เมืองบุรีรัมย์ ห้วยส าราญ
บริเวณตัวเมืองศรีสะเกษ  
 พื นที่ชุ่มน  า (Wetland) รอยต่อระหว่างพื้นที่บกพื้นที่น้ า มีหน้าที่สร้างความหลากหลายทางชีวภาพสูงกว่า
ในบริเวณอื่นและให้ผลิตผลที่มนุษย์สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมาย 
 ประโยชน์และความส าคัญทางระบบนิเวศ 
 1)  เชื่อมโยงถ่ายเทระหว่างน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน 
 2)  ป้องกันน้ าท่วมฉับพลัน ช่วยเก็บกักน้ าฝน ช่วยถ่ายเทน้ าอย่างช้าๆ ลงสู่ชั้นน้ าใต้ดิน 
 3)  ป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง พืชพรรณที่ขึ้นในพื้นที่ช่วยลดแรงปะทะจากกระแสน้ าหลาก 
 4)  เก็บกักตะกอนและดักกักสารพิษตกค้างจากการท าการเกษตร 
 5)  สะสมธาตุอาหารที่พัดพามากับน้ า พืชพรรณสามารถเจริญเติบโตได้ดี  
 6)  มีความหลากหลายทางชีวภาพ “แหล่งอาศัย หลบภัย เพาะพันธุ์ ขยายพันธุ์และเลี้ยงลูกอ่อน” 
  ลุ่มน้ ามูลส่วนกลางและส่วนล่างมีพื้นที่ชุ่มน้ าทั้งระดับนานาชาติโดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย์ แ ล ะ
ระดับชาติมีทั้งจังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งมหาสารคาม แต่ปัจจุบันนี้
ระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ าเสื่อมโทรมลงเพราะมีการบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ า การเข้าไปใช้ประโยชน์อย่างไม่ระมัดระวัง การ
ปล่อยน้ าเสียลงพื้นที่ชุ่มน้ า เป็นต้น 
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บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    

5-21 

  โดยสรุป ปัญหา สาเหตุ แนวโน้ม แนวทางการแก้ไขของแผนพัฒนาด้านที่ 4 ด้านคุณภาพน้ าและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรน้ าตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ดังแสดงในตารางที่ 
5.2.4-1 
ตารางที่ 5.2.4-1  แผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า : ปัญหา สาเหตุ  
  แนวทางการแก้ไข 

1. ปัญหา 2.  สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
1 คุณภาพน้ าผิวดินในล าตะคอง 

เสื่อมโทรมโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ า
เขื่อนล าตะคองและบริเวณตัว
เมื อ งนครราชสี มา (ท้ ายจุ ด
บรรจบล าตะคองกับล าพระ
เพลิง) คุณภาพน้ าผิวดินด้าน
ท้ ายชุ ม ช น ห น าแ น่ น ใน ลุ่ ม
น้ าย่อย ต่างๆ เช่น ลุ่มน้ าล ามูล
ส่วนที่ 2 และล าน้ าชี เป็นต้น 

2 พื้นที่ชุ่มน้ าเสื่อมสภาพมีน้ าท่วมขัง
เป็นเวลานานบริเวณหลังพนั ง    
กันน้ า ได้แก่ บริเวณฝายหัวนา 
และฝายราษี ไศล ในพื้ นที่ มู ล
ตอนกลาง  

 

1 การขยายตัวของชุมชน และรีสอร์ทใน
พื้นที่ต้นน้ าล าตะคอง  

2 ระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนไม่เพียงพอ 
3 มีปริมาณน้ าเสียเกินมาตรฐานจากโรงงาน

อุตสาหกรรมปล่อยลงล าน้ า 
4 น้ าเสียจากการใช้สารเคมีภาคการเกษตร 
5 ปริมาณน้ าฝน น้ าท่าน้อย 
6 อาคารบังคับน้ าในล าน้ า เช่น ฝาย ประตู

ระบายน้ า ท าให้เกิดการสะสมของเสีย  
7 พนังกีดขวางการระบายน้ าเข้าออกจาก

แม่น้ ามูลและพื้นที่ชุ่มน้ า 
8 พื้นที่ชุ่มน้ าถูกประกาศเป็นพื้นที่เขตเมือง

ในพื้นที่มูลล่าง (อุบลราชธานี) 
 

 การบ าบัดน้ าเสียชุมชน 
- ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนแบบกลุ่ม  (Cluster 

wastewater treatment system) 
- ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชนขนาดใหญ่ 
- ติดต้ังระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับครัวเรือน  
- ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน้ าเสีย

ชุมชนที่มีอยู่เดิมให้ได้ค่ามาตรฐานน้ าทิ้งชุมชน  
 การบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรม 
-  ควบคุมและติดตามการบ าบัดน้ าเสียทั้งที่ก่อสร้างใหม่

และที่มีอยู่เดิมเพื่อให้ได้มาตรฐานน้ าทิ้ง  
-  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสีย

ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อมและ
ครัวเรือน 

-  ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว 
 การจัดการเกี่ยวกับการเกษตร 
- การเพิ่มพื้นที่เกษตรปลอดภัย  
-  การท าบ่อหมักก๊าสชีวภาพ  
-  พัฒนาระบบเกษตรแม่นย า  
- การท าปุ๋ยหมักจากมูลสัตว์  
  การใช้มาตรการ 3 เพื่อลดน้ าเสีย 
-  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการน า

น้ าที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับไปใช้ประโยชน์  
-  ใช้ เท ค โน โลยี ก ารน าน้ าที่ ผ่ าน ก ารบ าบั ด จ าก

แหล่งก าเนิดมลพิษประเภทต่างๆ กลับไปใช้ประโยชน์  
- ก าหนดวิธีการที่เหมาะสมในการน าน้ าที่ผ่านการบ าบัด

แล้วกลับไปใช้ประโยชน์  
   การรักษาระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ าและแหล่งน้ า 

-  การดูแลรักษา อนุ รักษ์ ระบบนิ เวศ พื้ นที่ ชุ่ มน้ า
ตามปกติ  

- ปรับปรุงระบบนิเวศน์พื้นที่ชุ่มน้ าในพื้นที่ชุ่มน้ าเสื่อม
โทรม  

- จัดท าแนวเขตพื้นที่ชุ่มน้ าที่ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหา
การบุกรุก  

- ควบคุมมลพิษจากแหล่งก าเนิดประเภทต่าง ๆ เช่น 
ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรมและกิจกรรมอื่นๆ ลงสู่
พื้นที่ชุ่มน้ า 

- สร้างความรู้ความเข้าใจผลกระทบจากมลพิษน้ าและ
วิธีการป้องกัน/ตรวจสอบ 

- พัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อประเมินขีด
ความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ า  

  - พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ เผยแพร่ให้ ชุมชนและ
หน่วยงานต่างๆเพื่อใช้ควบคุมก ากับแหล่งก าเนิด
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มลพิษทางน้ า  

- สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในคุณค่า  
 ความส าคัญ และการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ า  
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า 
- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าในพื้นที่ ด้วยสถานีที่มีอยู่

อย่างต่อเนื่อง  
- เพิ่มสถานีตรวจสอบคุณภาพน้ าในล าน้ าสาขา  
- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบ

คุณภาพน้ าในล าน้ าและแหล่งน้ า  
- การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในส่วนของการ

ปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งน้ า  
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ าพร้อมจัดท าระบบ

สารสนเทศที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
4.  แนวโน้มปัญหา 

คุณภาพน้ าเสียจะมากขึ้นเพราะมีการขยายตัวของชุมชน ประกอบกับปริมาณฝน และปริมาณน้ าท่าน้อยลงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้งปริมาณน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินลดลงเพราะมีการพัฒนาใช้น้ ามากขึ้นโดยเฉพาะในฤดูแล้ง 
5.  เป้าหมาย 

(1)  ในพื้นที่ล าน้ าหลัก ล าน้ าสาขา แก้มลิงหนองน้ าให้มีคุณภาพน้ าในไม่ต่ ากว่าระดับ 3 (ปานกลาง) และระบบนิเวศที่ดีเพียงพอกับการ
ด ารงชีวิตพืชน้ า สัตว์น้ าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

(2)  ในพื้นที่ชุ่มน้ า ป่าบุ่ง-ป่าทาม ให้มีคุณภาพน้ าในไม่ต่ ากว่าระดับ 2 (ดี) และระบบนิเวศที่ดีคงความหลากหลายทางชีวภาพ 

5.2.5 แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าและการป้องกันการพังทลายของดิน 

 เมื่อพิจารณาสภาพพื้นที่ป่าไม้ (กรมป่าไม้ ปี 2543) ในพื้นที่ลุ่มน้ ามูลร้อยละ 24.23 เมื่อเทียบกับป่าไม้ใน
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2560 - 2561) ร้อยละ 11.58 จึงลดลงร้อยละ 12.65 (มาจากร้อยละ 24.23-11.58) โดยสรุป ปัญหาสาเหตุ 
แนวโน้ม แนวทางการแก้ไขของ แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลาย
ของดินของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี   (พ.ศ. 2561 - 2580) ดังตารางที่ 5.2.5-1 

ตารางที่ 5.2.5-1  แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกัน 
     การพังทลายของดิน : ปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 

1. ปัญหา 2.  สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
1 พื้นที่ป่าไม้ลดลงจากอดีต (พ.ศ. 

2543 - ปัจจุบัน ) ร้อยละ 12.65 
จึงมีผลท าให้ขาดพื้นที่ดูดซับน้ า 
และป้องกันการพังทลายของดิน 

 

1. พื้นที่ป่าลดลงเนื่องจากการบุกรุก
แผ้วถางป่าเพื่อการเกษตรและ      
รีส อ ร์ท  (ก าร เป ลี่ ย น พื้ น ที่ ป่ า
ธรรมชาติไปเป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
เช่น พืชอาหาร และพืชพลังงาน 
แ ล ะ ก า รส ร้ า ง รี ส อ ร์ ท )  ทั้ ง นี้
เนื่องจาก 
- แนวเขตป่าและการจ าแนกการ

ใช้ที่ดินไม่ชัดเจน 
- สังคมขาดความรู้และความ

ตระหนักเกี่ยวกับการอนุรักษ์ 
- ขาดการบู รณ าการระหว่ าง

หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
การจัดการทรัพยากรป่าไม้และ
สิ่งแวดล้อม 

- ความยากจนน าไปสู่การใช้พื้นที่
ป่าเพื่อการด ารงชีพ 

- ความขัดแย้งระหว่างนโยบายการ

 ส่งเสริมการปลูกป่า 
 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามปกติ  
- ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
เพิ่มพื้นที่ป่า  

- ส่งเสริมธุรกิจป่าไม้นอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์  
- ส่งเสริมการปลูกป่าในรูปแบบต่างๆ 

 จ าแนกเขตป่าและการฟื้นฟู อนุรักษ์และพัฒนาด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

 การจัดการทางด้านนิเวศวิทยาภูมิทัศน์ (Landscape Ecology) 
เช่ือมโยงวิถีชุมชน อย่างสอดคล้องกับระบบนิเวศ และความ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

 ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าที่ได้รับการ
ฟื้นฟู  

 การใช้มาตรการทางกฎหมายและเทคโนโลยีเพื่อป้องกันพื้นที่ป่า  
 จัดท าแนวเขตป่าไม้ให้ชัดเจน ท าแนวกันชนส าหรับป้องกัน

การท าลายของสัตว์ป่า และสัตว์เลี้ยง การจัดท าแนวเขตถาวร  
 การป้องกันดับไฟป่า 
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อนุรักษ์กับการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

- นโยบายแก้ ไขปัญ หาความ
ขัดแย้งที่ดินป่าไม้ขาดความ
ยั่งยืนและชัดเจนในทางปฏิบัติ 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (เช่น 
ถนน อ่างเก็บน้ าเพื่อการเกษตร 
แนวสายไฟฟ้า) 

3. การเพิ่มจ านวนประชากร 
4. ความขัดแย้งระหว่างนโยบายการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้กับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ 

 

- การสร้างเครือข่ายและเสริมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและ
ควบคุมไฟป่าร่วมกันระหว่างท้องถิ่น ชุมชน และภาครัฐ  

- การใช้โดรนดับเพลิงเข้ามาช่วยสนับสนุนการท างานของ
เจ้าหน้าที่ ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงไฟป่าได้  

- เทคโนโลยีดาวเทียมและโดรนในการตรวจสอบไฟป่า  
- เทคโนโลยีในการตรวจจับ (เซ็นเซอร์) และวัดระดับ CO2 

รวมถึงตรวจสอบ อุณหภูมิที่สูง เกินมาตรฐานและเป็นเหตุ
แห่งการเกิดไฟป่า  

 การจัดการด้านสัตว์ป่า 
- การจัดหาหรือฟื้นฟูแหล่งน้ าขนาดเล็กในบริเวณพื้นที่อาศัย

ของสัตว์ป่า  
- การจัดท าพื้นที่กันชนระหว่างพื้นที่ป่าและพื้นที่ชุมชน  
 การพัฒนาโครงสร้างที่เหมาะสม 
- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับพื้นที่ลุ่มน้ า  
- การพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 

  - ที่ก าหนดไว้  
- การวางแผนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยใช้การประเมิน

สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) ในการก าหนด 
 การป้องกันการบุกรุกป่าไม้ 

การใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อป้องกันการลักลอบตัดไม้ 
การบุกรุกท าไร่เลื่อนลอยโดยร่วมมือกับ อปท. และชุมชน   

   การป้องกันการพังทลายของดิน 
- ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรม เพื่อลดการชะล้างพังทลายของดิน  
- การปรับสภาพพื้ นที่ เพื่ อควบคุมการไหลของน้ า (เพิ่ ม

ระยะทาง ลดความลาดเทของพื้นที่) 
- ควบคุมการไหลบ่าของหน้าดิน  
- ส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศไม่ท าให้

เกิดจากชะล้างพังทลายของดิน  
- ส่งเสริมและสนับสนุนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ

ป้องกันและลดการชะล้างพังทลายของดิน พื้นที่เกษตรนอก
พื้นที่อนุรักษ์  

- ส่งเสริมการสร้างฝายชะลอน้ าและดักตะกอน ลดการชะล้าง
พังทลายของตลิ่งลงสู่แหล่งน้ า อ่างเก็บน้ า  

 การสร้างการมีส่วนร่วมและจัดการองค์ความรู้ในการอนุรักษ์ 
    ป่าไม้ 
- ส่งเสริมรวมกลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่  
- ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้พื้นที่ต้นน้ า  
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์/ประสบการณ์เพื่อสร้าง

จิตส านึกการอนุรักษ์ป่าไม้และปลูกป่า  
- ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้การปลูกป่าในพื้นที่เอกชน  
- ส่งเสริม เผยแพร่ข้อมูลผลกระทบจากการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้

ต่อชุมชน  
- การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม กับการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ า  
- เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการฟื้นฟูป่าตาม

แนวเขตชายแดน 
-     เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการฟื้นฟูป่าตาม

แนวเขตชายแดน 
- พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ระดับชาติ  



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์   บทที่ 5 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การก าหนดขอบเขต 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    

5-24 

1. ปัญหา 2.  สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
- พัฒนาจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้  

4  แนวโน้มปัญหา  
     พื้นที่ป่าไม้มีแนวโน้มลดลงบ้างเนื่องจากการฟื้นฟูสภาพป่าต้องใช้เวลา แต่ด้วยมาตรการการปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าชุมชนจะท าให้        
ป่าไม้เพิ่มขึ้นได้อย่างน้อยใกล้เคียงกับอดีตที่เคยมีป่าไม้ 
 
5 เป้าหมาย 
 พื้นที่ป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยให้กลับคืนสู่สภาพที่เคยมีเมื่อปี พ.ศ. 2543 ร้อยละ 24.23 ของพื้นที่ลุ่มน้ ามูล ภายใน 20 ปี นับ
จากปี พ.ศ.2563 หรือสูงสุดคือตามเป้าหมายของประเทศ คือร้อยละ 40 ของพื้นที่ลุ่มน้ าภายในเวลาที่เหมาะสม (ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 ป่า
เศรษฐกิจร้อยละ 15) ควรครอบคลุมแผนงานต่อไปนี้ 

- รักษาพื้นที่ป่าไม้ที่มีอยู่          
- ฟื้นฟูป่าไม้   
- ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ    
- บริหารจัดการพื้นที่ที่ไม่มีสภาพป่า 

5.2.6  แผนพัฒนาด้านที่ 6 การบริหารจัดการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1-5 ที่กล่าวข้างตน้ มีปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีสาเหตุที่ส าคัญอีกประการหนึง่ คือ การบริหาร
จัดการ ซึ่งไดน้ ามาสรุปดงัตารางที่ 5.2.6-1 

ตารางที่ 5.2.6-1 แผนพัฒนาด้านที่ 6 การบริหารจัดการ : ปญัหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข 

1. ปัญหา 2.  สาเหต ุ 3. แนวทางการแก้ไขปญัหา 
1.ขาดการบริหารจัดการ 

1.1 น้ าอุปโภคบริโภค 
ขาดองค์ความรู้ด้านปริมาณและ
คุณภาพน้ าดื่ม 

- อบรมการบ ารุงระบบบ่อบาดาล/ระบบประปาหมู่บ้าน 
- อบรมผลกระทบคุณภาพน้ ากับสุขภาพ  
- อบรมองค์ความรู้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ า  
- องค์ความรู้ใหม่ในการเพิ่มประสิทธิภาพน้ าประปา  
- องค์ความรู้ใหม่ในการปรับปรุงคุณภาพน้ าประปา  
- ใช้ 3 R ลดการใช้น้ า Reduce ใช้น้ าซ้ า Reuse เวียนน้ าใช้ Recycle  

 ขาดการบู รณ าการระห ว่ า ง
หน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาขาด
น้ าประปา 

- บรูณาการระหว่างหน่วยงานรัฐ 
- ท าแผนจัดหา/จัดสรรน้ าเพื่อประปาล่วงหน้ารายฤดูกาล  
- บูรณาการระหว่างรัฐและเอกชน 
- ขอใช้พื้นที่เพื่อเก็บกักน้ าส ารอง/ซ้ือน้ าจากพื้นที่ใกล้เคียง  
- รักษาน้ าต้นทุนประปาในพื้นที่วิกฤติขาดน้ าประปา  
- จัดตั้งกลุ่มเครือข่ายอาสาสมัครเพื่อรณรงค์การประหยัดน้ าและรักษา

คุณภาพน้ าต้นทาง  
- ส ารองน้ าลดความเส่ียงภัย  
- ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ า  

 ขาดข้อมูลและความตระหนักรู้
สภาพน้ าต้นทุนและปัญหาการ
ขาดแคลนน้ า 

- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันการณ์ด้านสถานการณ์ภัยแล้งและระดับ
ความวิกฤติ  

- สร้างการมีส่วนร่วมและสร้างจิตส านึกในการประหยัดน้ าในสภาวะปกติ
และสภาวะวิกฤติ  

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านปริมาณและคุณภาพของน้ าต้นทุนประปา   
- พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ใช้น้ าประปา 

1.2 การสร้างความมั่นคง
ของน้ าภาคการผลิต 

ขาดองค์ความรู้ 
 

- สร้างการรวมกลุ่ม เกษตรกร ส่งเสริมความรู้ ในการใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนการวิจัยการลดการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยี 
     และนวัตกรรมใหม่ๆ 

 ขาดความตระหนักรู้สภาพน้ าต้นทุน
และปัญหาการขาดแคลนน้ า 

- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันการณ์ด้านสถานการณ์ภัยแล้ง และระดับ 
     ความวิกฤติ  

 ขาดการประสานงานทั้งภายใน - พัฒนาระบบเช่ือมโยงการบริหารจัดการน้ าภายในหน่วยงาน  
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หน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน - พัฒนาระบบเช่ือมโยงการบริหารจัดการน้ าระหว่างหน่วยงาน  

 ขาดการจัดการระบบฐานข้อมูล
ด้านน้ า 
 

- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันการณ์ด้านสถานการณ์ภัยแล้งและระดับ 
    ความวิกฤติของภัย  
- บูรณาการเชื่อมโยง จัดการระบบฐานข้อมูล น้ าด้านภัยแล้งระหว่าง 
    หน่วยงาน  

1.3 การจัดการน้ าท่วมและ
อุทกภยั 

ขาดองค์ความรู้ 
 

- สร้างกลุ่มเครือข่ายเพื่อการเตือนภัยน้ าท่วม  
- ศึกษา วิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ ในด้านการป้องกันน้ าท่วม  

 ขาดการประสานงานในระดับลุ่ม
น้ าทั้ งภ ายในหน่ วยงานและ
ระหว่างหน่วยงาน 

- พัฒนาระบบเช่ือมโยงการบริหารจัดการน้ าภายในหน่วยงาน  
- พัฒนาระบบเช่ือมโยงการบริหารจัดการน้ าระหว่างหน่วยงาน  

 ขาดการจัดการระบบฐานข้อมูล
ด้านน้ า 
 

- ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องทันการณ์ด้านสถานการณ์อุทกภัยและระดับ
ความวิกฤติของภัย  

- บูรณาการเชื่อมโยง จัดการระบบฐานข้อมูล ด้านน้ าท่วมระหว่าง
หน่วยงาน  

1.4 การจัดการคุณภาพน้ า
และอนุรกัษ์ทรัพยากรน้ า 

ขาดความตระหนักรู้ผลกระทบ
จากการปัญหาน้ าเสีย 
 
 
 

- ส่งเสริม เผยแพร่ข้อมูลผลกระทบจากน้ าเสีย  
- การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดในส่วนของการปล่อยมลพิษลงสู่

แหล่งน้ า  
- สร้างจิตส านึกและปลูกฝังความรู้ความเข้าใจในคุณค่า ความส าคัญ และ

การใช้ประโยชน์ของพื้นที่ชุ่มน้ า ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวาง
แผนการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ า  

 ขาดการจัดการระบบฐานข้อมูล 
ล าน้ า/แหล่ งน้ ารวมทั้ งพื้ นที่    
ชุ่มน้ า 
 

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ า พร้อมจัดท าระบบสารสนเทศที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย  

- ระบบเครือข่ายเช่ือมโยงสถานีตรวจสอบคุณภาพน้ าอัตโนมัติเพื่อติดตาม
และตรวจสอบคุณภาพน้ า (Real time)  

  - พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ าพร้อมจัดท าระบบสารสนเทศที่
สามารถเข้าถึงได้ง่าย  

1.5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพ
ป่าต้นน้ า 

ขาดองค์ความรู ้ - ส่งเสริมรวมกลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้ในพื้นที่  
- ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้ในการอนุรักษ์ป่าไม้พื้นที่ต้นน้ า  
- ส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์/ประสบการณ์เพื่อสร้างจิตส านึก 
- การอนุรักษ์ป่าไม้และปลูกป่า  
- ส่งเสริมเผยแพร่องค์ความรู้การปลูกป่าในพื้นที่เอกชน  

 ขาดความตระหนักรู้ผลกระทบ
จากการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ 
 

- ส่งเสริม เผยแพร่ข้อมูลผลกระทบจากการสูญเสียพื้นที่ป่าไม้ต่อชุมชน  
- การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม กับการบุกรุกพื้นที่ป่าต้นน้ า ผ่านการมี 
     ส่วนร่วมของประชาชน  

 ขาดการจัดการระบบฐานข้อมูล
ป่าไม้ 

- พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้ระดับชาติ  
- พัฒนาจัดการการเข้าถึงระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้  

 
4.  แนวโน้มปัญหา  
    ปัญหาต่างๆ ที่เกิดในยุทธศาสตร์ 5 ด้านมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเนื่องจากการบริหารจัดการที่ไม่ดี โดยเฉพาะด้านกฎหมาย องค์กร การรวมกลุ่ม 
ข้อมูล องค์ความรู้ สัญญานเตือนภัยทั้งน้ าท่วมและน้ าแล้ง เป็นต้น  
5.  เป้าหมาย 
     ทุกลุ่มน้ ามีการบรหิาจัดการที่ดีเพื่อการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมดว้ยหลกัการธรรมาภิบาลมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 
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5.3  การก าหนดทิศทางการพัฒนาของลุ่มน  ามูล      

 การวิเคราะห์สวอต (SWOT Analysis) หรือที่รู้จักกันคือ การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค 
เพื่อประเมินสถานการณ์ ส าหรับองค์กร พื้นที่  หรือโครงการ ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนดจุดแข็งและจุดอ่อนจาก
สภาพแวดล้อมภายใน โอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบที่มีศักยภาพจากปัจจัย
เหล่านี้ต่อการท างานขององค์กร หรือการพัฒนาพื้นที่ 

 1) S มาจาก Strengths หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในพื้นที่ เช่น มีทรัพยากรน้ าที่สมบูรณ์ มีองค์กรที่เข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ า เป็นต้น   

 2) W มาจาก Weaknesses หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นปัญหาหรือ
ข้อบกพร่องที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ของพื้นที่ เช่น พื้นที่ดินเค็ม ป่าเสื่อมโทรม เป็นต้น   

 3) O มาจาก Opportunities หมายถึง โอกาส ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นผลจากการที่สภาพแวดล้อม
ภายนอกของพื้นที่ เช่น นโยบายแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม งบประมาณเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านพัฒนาบุคลากร เป็นต้น    

 4) T มาจาก Threats หมายถึง อุปสรรค ซึ่งเกิดจากปัจจัยภายนอก เป็นข้อจ ากัดที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอกพื้นที่ที่จะท าการพัฒนา เช่น ฝนตกทิ้งช่วง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น   

  นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ SOAR คือ จุดแข็ง Strengths และ โอกาส Opportunities  โดยเพิ่มอีก 
2 ปัจจัย คือ A : Aspiration ความมุ่งมาดปรารถนา และ R : Result ผลลัพธ์ที่ได้ ดังแสดงในรูปที่ 5.4-1 จากนั้นท า
การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ โดยจับคู่ตามรูปที่ 5.4-2 

  การวิเคราะห์ SWOT นักวิชาการของกลุ่มที่ปรึกษาและพิจารณาข้อมูลจากพื้นที่ที่ใช้ GIS เป็นหลัก
และปรับให้ชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากการปฐมนิเทศซึ่งสอบถามจากผู้เข้าประชุม งานส่วนนี้ต้องด าเนินการก่อนการประชุม
กลุ่มย่อย และการส ารวจเศรษฐกิจสังคม ซึ่งสามารถปรับได้หลังจากการประชุมกลุ่มย่อยและส ารวจเศรษฐกิจสังคม ดัง
แสดงในตารางที่ 5.3.1-1 ถึงตารางที่ 5.3.1-3 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84
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รูปที่ 5.3-1 การก าหนดวิสัยทศัน์ / แนวทางพัฒนาโดยการใช้ SWOT Analysis และ SOAR 

 
รูปที่ 5.3-2   การใช้ SWOT ในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาของลุ่มน  ามูล 
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ตารางที่ 5.3.1-1  การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัดในพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน 

S : จุดแข็ง 
•  แหล่งเก็บกักน้ าขนาดใหญ่ เช่น อ่างเก็บน้ าล าตะคอง 
•  มีภาคการผลิต (อุตสาหกรรมและการบริการ) ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจในพื้นที่ 
•  พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดี (ทุ่งสัมฤทธิ์) 
•  พื้นที่เสี่ยงภัยน้ าท่วมสูงล้นตล่ิงไม่มาก 
•  สัดส่วนพื้นที่ป่าตามกฎหมายมากกว่าลุ่มน้ ามูลตอนกลางและ

ตอนล่าง 
•  พื้นที่มีศักยภาพในการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าไม้ 
•  องค์ความรู้และการจัดการน้ าของชุมชนเข้มแข็งเป็นต้นแบบที่

หลากหลาย 

O : โอกาส 
•  ปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการพัฒนาแหล่งน้ า/ผันน้ าจากลุ่มน้ า

ข้างเคียง 
•  มีนโยบายการใช้ทรัพยากรน้ าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้าน

เศรษฐกิจ 
•  มีนโยบาย/กฎหมายรองรับ สามารถปลูกไม้มีค่าในพื้นที่เอกชนได้ 
•  มีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าท าให้สามารถบูรณาการการแก้ไข

ปัญหาและการจัดการทรัพยากรน้ า 
•  มีการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ าตามกฎหมายและเสริมสร้างความ

เข้มแข็งขององค์กร 

W : จุดอ่อน 
•  ปริมาณฝน/ปริมาณน้ าท่าน้อย 
• มีความต้องการใช้น้ าด้านอุตสาหกรรมสูงกว่าพื้นที่อื่น  
• ศักยภาพการพัฒนาระบบชลประทานเพิ่มได้น้อย 
•  ยังมีพื้นที่เกษตรพึ่งพาน้ าฝนจ านวนมาก 
•  มีพื้นที่ชลประทานอยู่ในเขตพื้นที่ดินเค็ม  
• มีพื้นทีดินเค็มและน้ าเค็มในลุ่มน้ ามูลบนฝั่งซ้าย 
• บริเวณต้นน้ ามีความเส่ียงน้ าท่วมไหลหลากรุนแรงจากสภาพภูมิ

ประเทศที่สูงและการเปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่ เกษตร มีสิ่ งกีด
ขวางทางน้ าและล าน้ าถูกรุกล้ า พื้นที่เสียหายมีทั้งพื้นที่เมืองและ
พื้นที่เกษตร 

 • มีปัญหาคุณภาพน้ าเนื่องจากมีพื้นที่เขตเมือง เขตอุตสาหกรรม 
และพื้นที่ท่องเที่ยวหนาแน่น 

•  พื้นที่ป่าไม้ลดลงเนื่องจากมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมอื่น 
•  การบริหารจัดการน้ า การเตือนภัยน้ าท่วมยังไม่ทันสถานการณ ์
•  ยังไม่สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาด้านน้ าอย่าง     

บูรณาการ 
 

T : อุปสรรค 
•  พื้นที่มีความผันผวนของการกระจายตัวของฝนสูง ฝนมีปริมาณ

น้อยไม่ตกตามฤดูกาล ฝนทิ้งช่วงมีระยะเวลานานขึ้น  
•  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้มีความเส่ียงต่อภัยแล้ง

มากขึ้นและความเสียหายต่อการเกษตร  
• เป็นพื้นที่ตอนต้นน้ าที่มีฝนน้อยแต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จาก

น้ าท่าของลุ่มน้ าที่มีปริมาณมากในตอนล่าง 
 

A : Aspiration (ความมุ่งมาดปรารถนา) 
• มีแผนรองรับการเสี่ยงภัยแล้งและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
• มีการหาน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะพื้นทีดินเค็มน้ าเค็ม และหมู่บ้านที่ไม่มีระบบน้ าประปา 
• ศักยภาพการใช้ทรัพยากรน้ าที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
• มีการหาน้ าให้พื้นที่น้ าเค็ม 
• มีการฟื้นฟูสภาพป่าเส่ือมโทรมหลายรูปแบบ 

R : Result (ผลลัพธ์ที่ได้) 
• มาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า โดยสร้างความสมดุลระหว่างน้ าต้นทุนและการใช้น้ า 
•  ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ดินเค็ม 

แนวทางในการพัฒนามูลบน 
สร้างความมั่นคงด้านน้ าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพต่อความต้องการในทุกภาคส่วน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ าในด้านอุตสาหกรรม 
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ตารางที่ 5.3.1-2  การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัดในพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง 

S : จุดแข็ง 
• มีศักยภาพของน้ าบาดาลทั้งปริมาณและคุณภาพน้ าบาดาลใน

พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี  
• พื้นที่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวสูงที่สุด 
• ปัจจุบันมีโครงการการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กกระจายในพื้นที่

จ านวนมาก 
• มีศักยภาพด้านการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (จังหวัดบุรีรัมย์) 
• มีพื้นที่ชุ่มน้ าทั้งในระดับนานาชาติ (4,434 ไร่) และในระดับชาติ 

(337.5 ไร่) สูงสุดในลุ่มน้ ามูล 

O : โอกาส 
• ปัจจุบันมี เทคโนโลยีในการพัฒนาแหล่งน้ าและการกักเก็บ   

ปริมาณน้ า 
• มีนโยบายการใช้ทรัพยากรน้ าเพื่ อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้าน

เศรษฐกิจ 
•  มีนโยบาย/กฎหมายรองรับ สามารถปลูกไม้มีค่าในพื้นที่เอกชนได้ 
• มีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าท าให้สามารถบูรณาการการแก้ไข

ปัญหาและการจัดการทรัพยากรน้ า 
•  มีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าท าให้มีการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้น้ า  

ตามกฎหมายและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 
 

W : จุดอ่อน 
• การกระจายของปริมาณน้ าท่าในเชิงพื้นที่ของลุ่มน้ าสาขาต่ าสุด  
• ศักยภาพการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดใหญ่มีน้อย 
• มีจ านวนต าบลที่มีน้ าประปาไม่ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน สูงสุด 
• พื้นที่ป่าไม้น้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับล าน้ ามูลตอนบนและ

ตอนล่าง 
• ความอุดมสมบูรณืของดินค่อนข้างต่ า  

T : อุปสรรค 
• พื้นที่มีความผันผวนของการกระจายตัวของฝนสูง ฝนมีปริมาณ

น้อยไม่ตกตามฤดูกาล ฝนทิ้งช่วงมีระยะเวลานานขึ้น ส่งผลให้มี
พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูงขึ้น 

• มีพื้นที่ปลูกข้าวค่อนข้างมาก มีความต้องการน้ าสูง จึงมีความ
เส่ียงในปีที่มีฝนนัอย 

A : Aspiration (ความมุ่งมาดปรารถนา) 
     •  ปรับการใช้น้ าภาคการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพน้ าต้นทุน 

  •  เพิ่มศักยภาพการใช้พื้นที่ชุ่มน้ าที่เหมาะสมกับพื้นที่ 
  •  มีน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรองรับการเติบโตด้านการท่องเท่ียวทั้งปริมาณและคุณภาพ 
  •  มีแผนรองรับการเสี่ยงภัยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
  •  เป็นพื้นที่เกษตรและแหล่งอาหารปลอดภัยที่มีศักยภาพสูง 

R : Result (ผลลัพธ์ที่ได้) 
    •  มาตรการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า โดยสร้างความสมดุลระหว่างน้ าต้นทุนและการใช้น้ า 
     •  ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ า 
แนวทางในการพัฒนามูลตอนกลาง 

สร้างความมั่นคงด้านน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว และพัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรและอาหารของภูมิภาค พร้อมทั้งสร้างมูลค่า    
เพิ่มจากพื้นที่ชุ่มน้ า 
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ตารางที่ 5.3.1-3  การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจ ากัดในพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง 

S: จุดแข็ง 
• มีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยรายปีสูง (1 ,300-1 ,500 มม./ปี ) ซ่ึง

มากกว่าค่าเฉลี่ยของลุ่มน้ ามูล  
• มีปริมาณน้ าท่าตามธรรมชาติปริมาณมาก 
• มีอ่างเก็บน้ าขนาดกลางเป็นแหล่งเก็บกักน้ าหลายแห่งในพื้นที่

ต้นน้ า (ฝั่งขวาล าน้ ามูล) 
• มีศักยภาพในการผลิตกระแสไฟฟ้า (เขื่อนสิรินธร)  
• มีศักยภาพน้ าบาดาลทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพสูง 
• มีจ านวนต าบลที่หมู่บ้านสามารถหาน้ าสะอาดดื่มได้เพียงพอ

ตลอดปี มีจ านวนสูงที่สุด คิดเป็นร้อยละ 75 
• เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการค้าชายแดนและมีแหล่งท่องเที่ยว

ที่ใช้น้ าเป็นตัวขับเคลื่อนหลายแห่ง 

O: โอกาส 
• เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกป่าเพิ่มเติมสูงที่สุด มีกฎหมาย

รองรับให้สามารถปลูกไม้ป่าเศรษฐกิจในพื้นที่เอกชนได้ 
• มีนโยบายการใช้ทรัพยากรน้ าเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางด้าน

เศรษฐกิจ 
• มีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าท าให้สามารถบูรณาการการแก้ไข

ปัญหาและการจัดการทรัพยากรน้ า 
• มีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ าท าให้มีการจัดตั้งองค์กรผู้ใช้ตาม

กฎหมายและเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 
• จากปัญหาอุทกภัยของพื้ นที่  ท าให้หน่ วยงานภาครัฐเร่ ง

ด าเนินงานด้านการป้องกันอุทกภัย 

W: จุดอ่อน 
• มีพื้นที่ปลูกข้าวบนชุดดินที่ไม่เหมาะสมจ านวนมาก สูงสุดใน      

ลุ่มน้ ามูล 
• เศรษฐกิจของพื้นที่พึ่งพิงรายได้นอกภาคการเกษตรเป็นหลัก 
• ถึงแม้ว่ามีปริมาณน้ าฝนและน้ าท่าสูงสุด แต่ยังมีความต้องการ    

ใช้น้ าด้านเกษตรน้ าฝนในฤดูฝนสูงสุด ( แตกต่างจากเกษตรฤดูแล้ง
เท่าไรจีงบอกว่าเนื่องจากขาดประสิทธิภาพในการเก็บกัก ) 
comment  ของคุณสราวุธ 

• มีพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูง 
• พื้นที่ป่าไม้ลดลงเนื่องจากมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกรรมอื่น 
• การบริหารจัดการน้ า การเตือนภัยน้ าท่วมยังไม่ทันต่อสถานการณ์ 
• พื้นที่หน่วงน้ า รองรับน้ าหลากน้อยลง มีสิ่งกีดขวางทางน้ าการ   

บุกรุกพื้นที่ล าน้ าจากการขยายตัวของชุมชนเมือง 

T: อุปสรรค 
• รูปแบบฝนมีความปรวนแปร ฝนทิ้งช่วงนานและไม่ตกตาม

ฤดูกาล 
• การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อน้ า

ท่วมมากขึ้นและความเสียหายต่อการเกษตรและชุมชนเมือง 

A : Aspiration (ความมุ่งมาดปรารถนา) 
  • เพิ่มผลผลิตเกษตรมูลค่าสูงโดยการพัฒนาทรัพยากรดินควบคู่กับทรัพยากรน้ า 

• มีแผนรองรับอุทกภัยและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
• เพิ่มการเก็บกักน้ าที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ เช่น การค้าชายแดน พื้นที่เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว 

R : Result (ผลลัพธ์ที่ได้) 
• สร้างความสมดุลระหว่างน้ าต้นทุนและการใช้น้ า 
• ต้องการลดความเส่ียงต่ออุทกภัย 

แนวทางในการพัฒนา 
สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดน สามารถแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัยอย่างยั่งยืน 

 

5.3.1     สรุปทิศทางการพัฒนาของลุ่มน  ามูล 

 การก าหนดทิศทางการพัฒนาทรัพยากรน้ าใช้หลักการ SWOT และ SOAR และผลที่ได้จากการประชุมกลุ่มย่อย 
ใช้หลักการ SWOT และ SOAR เช่นกัน นอกจากนี้มีการปรับให้ชัดเจนยิ่งขึ้นจากการวิเคราะห์ปัญหาเพิ่มเติมรวมทั้ง
การส ารวจด้านเศรษฐกิจสังคม และการปรึกษาหารือกับผู้ เชี่ยวชาญ โดยก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ ามูล      
ลุ่มน้ ามูลตอนบน ลุ่มน้ ามูลตอนกลาง และลุ่มน้ ามูลตอนล่าง ดังนี้ 

  ทิศทางการพัฒนาลุ่มน  ามูล “การพัฒนาลุ่มน้ ามูลอย่างยั่งยืนบนฐานความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม สร้างความมั่นคงด้านน้ าในทุกภาคส่วน บรรเทาอุทกภัยและน้ าท่วม รักษาคุณภาพน้ า รักษาระบบ
นิเวศในน้ าและบนบก รวมทั้งการการบริหารจัดการ ด้วยการบูรณาการและการมีส่วนร่วม” 

   ทิศทางการพัฒนาลุ่มน  ามูลตอนบน “สร้างความมั่นคงด้านน้ าทั้งด้านปริมาณและคุณภาพต่อความ
ต้องการในทุกภาคส่วน และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากน้ าในด้านอุตสาหกรรม” 
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    ทิศทางการพัฒนาลุ่มน  ามูลตอนกลาง “สร้างความมั่นคงด้านน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค การท่องเที่ยว และ
พัฒนาเป็นพื้นที่เกษตรและอาหารของภูมิภาค พร้อมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มจากพื้นที่ชุ่มน้ า” 

  ทิศทางการพัฒนาลุ่มน  ามูลตอนล่าง “สร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดน สามารถแก้ไข
ปัญหาด้านอุทกภัยอย่างยั่งยืน” 

 ทิศทางการพัฒนาลุ่มน้ ามูลตอนบน ลุ่มน้ ามูลตอนกลาง ลุ่มน้ ามูลตอนล่าง ดังรูปที่ 5.3.4-1 

 

รูปที่ 5.3.4-1  ทิศทางการพัฒนาลุ่มน  ามูลตอนบน ลุ่มน  ามูลตอนกลาง ลุ่มน  ามูลตอนล่าง 

 

5.4    การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี วัด  
5.4.1  ประเด็นหลักด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

.          ประเด็นหลักการพัฒนาทีย่ั่งยืนอิงบนหลักการดังนี้ 

- การพัฒนาที่สมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

- การพัฒนาที่สมดลุทั้งดา้นปริมาณและคุณภาพน้ าทัง้ต้นน้ า กลางน้ า และทา้ยน้ า (สมดลุน้ า)  

- แนวทางการพัฒนาที่แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  

- แนวทางการพัฒนาที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาที่มีการมีส่วนร่วมทุกข้ันตอน 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์   บทที่ 5 
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 ในการจัดท าขอบเขตการก าหนดจะต้องมีการทบทวนรายละเอียดของแผนและแผนงานที่จะประเมิน เพื่อ
ตรวจสอบประเด็นปัญหา วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และจุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งกรอบการบริหาร
ก ากับดูแล (Governance framework) กิจกรรมส าคัญ เทคโนโลยี การลงทุน และความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการ
ด าเนินการตามแผน เช่น การบริหารจัดการ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ า  
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิต และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้น   
โดยการศึกษาในส่วนนี้ต้องมีการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างกว้างขวางทุกระดับ เพื่อวิเคราะห์ ประเด็น
ส าคัญในการตัดสินใจ (Critical decision factors) โดยในเบื้องต้นนี้ได้พิจารณาแผนงาน และแนวทางระดับประเทศ 
ระดับภาค ระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัดที่เกี่ยวข้อง จากนั้นจะน าไปประมวลกับหลักการอ่ืนๆต่อไป ดังต่อไปนี้    

     1)   กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 “พลิกโฉมประเทศไทยสู่เศรษฐกิจสร้าง
คุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน” (ฉบับร่าง) 

                   แนวคิดของกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพลิกโฉมประเทศไทย (Thailand’s 
Transformation) ให้เป็นไปไปในทิศทางที่จะสามารถปรับตัวและรองรับกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเท่าทัน ตลอดจน
สามารถอยู่รอดและเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาวไปพร้อม ๆ กับการส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่
ดีไปยังคนรุ่นต่อไป   

  การก าหนดกรอบแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มุ่งเน้น คัดเลือกประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง
ในการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (Hi-Value and Sustainable 
Thailand) โดยองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1) เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (High Value-
Added Economy) 2) สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (High Opportunity Society) 3) วิถีชีวิตที่ยั่งยืน  
(Eco-Friendly Living) แ ล ะ  4) ปั จ จั ย ส นั บ ส นุ น ก า รพ ลิ ก โฉ ม ป ระ เท ศ  (Key Enablers for Thailand’s 
Transformation) โดยภายใต้องค์ประกอบในแต่ละด้าน ได้มีการก าหนด “หมุดหมาย” (Milestones) ของ
องค์ประกอบทั้ง 4 ด้าน ดังตารางที่ 5.4.1-1 ถึง 5.4.1-4 
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ตารางที่ 5.4.1-1 ขอบเขตของหมุดหมายภายใต้เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมาย ขอบเขต 
1. ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้า

เกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
 ภาคการเกษตรประเทศไทยได้รับการปรับโครงสร้างให้เป็นภาคการผลิตที่มีผลตอบแทนสูง ผ่าน

การยกระดับผลิตภาพ การพัฒนาคุณภาพของผลผลิต และการปรับเปลี่ยนประเภทของการผลิต
จากการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มต่ า ไปสูงการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูง สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และ
ความต้องการของตลาด โดยส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภูมิปัญญาในการผลิต และการ
พัฒนาศักยภาพของเกษตรกร ด้วยการสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ที่จ าเป็น รวมทั้งการ
สนับสนุนการด าเนินงานของสถาบันเกษตรกร 

 เกษตรกรสามารถเข้าถึงช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรที่หลากหลาย อาทิ การขายตรงให้กับผู้   
ค้าปลีกหรือผู้ส่งออก การขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์การท่องเท่ียวเชิงเกษตรกรรม และการ
ท าเกษตรพันธะสัญญากับผู้แปรรูป 

 โครงสร้างพื้นฐานที่มีความส าคัญต่อภาคการเกษตรและเกษตรแปรรูปได้รับการพัฒนาให้เพียงพอ
ต่อความต้องการและมีประสิทธิภาพ อาทิ แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร ระบบการตรวจรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์การเกษตร และโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านโลจิสติกส์
การเกษตร 

 เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตและวัสดุเหลือใช้ ทางการเกษตร
ได้รับการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้เกิดการ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) 

2. ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเท่ียวที่
เน้นคุณค่าและความยั่งยืน 

 ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ในฐานะจุดหมายปลายทางของการท่องเท่ียวที่เน้นคุณค่าและใส่ใจใน
ความยั่งยืน 

 การท่องเที่ยวไทยมีจุดเด่นด้านการท่องเที่ยวรูปแบบเฉพาะ เช่น การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงเกษตร 
เชิงการแพทย์และการส่งเสริมสุขภาพ เชิงอาหารและวัฒนธรรม เชิงธุรกิจ และเชิงกีฬา 

 การท่องเท่ียวไทยมีกิจกรรมที่หลากหลายพร้อมทั้งมีบริการที่ได้มาตรฐานสากลสามารถเพิ่มมูลค่า
และดึงดูดนักท่องเท่ียวเป้าหมายทั้งไทยและต่างชาติที่มีคุณภาพและมีความเต็มใจจ่ายสูง 

 แหล่งท่องเที่ยวได้รับการดูแลรักษาให้มีความยั่งยืนและเน้นคุณค่าอย่างเหมาะสมกับพื้นที่ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

 รายได้จากการท่องเที่ยวมีสัดส่วนการกระจายตัวสูงเมืองรองในทุกภูมิภาค และกระจายตัวสูง
ชุมชนและผู้ประกอบการรายย่อยในพื้นที่มากขึ้น ผ่านการเพิ่มมูลค่าด้วยการ สร้างอัตลักษณ์ของ
พื้นที่อย่างเต็มศักยภาพ 

3. ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ของอาเซียน 

 อุตสาหกรรมยานยนต์ของไทยปรับตัวสูงการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของอาเซียน 
 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์สูง มีการสนับสนุนการ

ลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้ารวมถึงการพัฒนาทักษะ
แรงงานอย่างต่อเนื่อง 

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีมาตรการลดผลกระทบที่จะมีต่อผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยานยนต์
ดั้งเดิมและภาคการผลิตอื่นที่เกี่ยวข้อง อาทิ เกษตรกรผู้ผลิตพืชพลังงาน 

 ปริมาณการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศไทยเพิ่มขึ้นในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไป รถโดยสารสาธารณะในเมืองหลักปรับสู่ระบบการขับเคลื่อนด้วยพลังงาน
ไฟฟ้าทั้งหมด 

 ประเทศไทยมีสถานีอัดประจุไฟฟ้าอย่างเพียงพอครอบคลุมเส้นทางคมนาคมส าคัญทั่วประเทศ 
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หมุดหมาย ขอบเขต 
4. ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และ

สุขภาพมูลค่าสูง 
 อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์และบริการทางการแพทย์และสุขภาพ ที่มีพื้นฐานอยู่บนศักยภาพ

และความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศเป็นเครื่องยนต์ส าคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศไทย โดยมีการลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง
ต่อเนื่อง 

 ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านการรักษาโรคเฉพาะทางและบริการทางการแพทย์ขั้นสูง เช่น การผ่าตัด
สมอง การผ่าตัดหัวใจ และการรักษาโรคมะเร็ง เป็นต้น รวมถึงเป็นจุดหมายปลายทางของบริการ
ทางการแพทย์ บริการด้านความสวยความงาม และบริการส่งเสริมสุขภาวะ 

 ระบบสาธารณสุขได้ รับการพัฒนาคุณภาพและขยายศักยภาพ มีการปรับสูง  Smart 
Medical/Smart Healthcare โดยการน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อรองรับกับการด ารงชีวิตสมัยใหม่ 
และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนความต้องการใช้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

 บุคลากรและทรัพยากรด้านสาธารณสุขมีการกระจายตัวอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับ
ผู้รับบริการจากทั้งในและต่างประเทศ 

5. ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและ
จุดยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญ
ของภูมิภาค 

 ประเทศไทยเป็นประตูการค้า บริการ และการลงทุนที่ส าคัญของอาเซียน โดยมีกฎระเบียบและ
กระบวนการน าเข้า ส่งออกที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
และเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน 

 ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก ด้านการขนส่งสินค้าและ
การค้าผ่านแดน ยกระดับระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทาง
คมนาคมขนส่งในอาเซียนอย่างไร้รอยต่อ 

 ประเทศไทยมีนโยบายและมาตรการจูงใจสนับสนุนให้เกิดการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุน 
การจัดท าข้อตกลงทางการค้าระหว่างประ เทศ เพื่ อเสริมสร้างศักยภาพและเชื่อมโยง
ผู้ประกอบการในประเทศให้เป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การค้าการลงทุนโลก  (Global Value 
Chains) 

 ผู้ประกอบการและแรงงานด้านโลจิสติกส์ของไทยมีองค์ความรู้และทักษะที่เหมาะสมส าหรับการ
ให้บริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการ
ปรับรูปแบบธุรกิจที่สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลง และมี ศักยภาพในการแข่งขันทั้ งใน
ระดับประเทศและระดับสากล 

6. ไทยเป็นฐานการผลิตอิเล็กทรอนิกส์
อั จฉริย ะและบริก ารดิ จิ ทั ล ขอ ง
อาเซียน 

 ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม 
ดิจิทัลคอนเทนต์ และเป็นผู้ให้บริการด้านดิจิทัลที่ส าคัญของอาเซียน 

 เทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะและ
บริการด้านดิจิทัล ทั้งด้านซอฟแวร์และการสร้างสรรค์ดิจิทัลคอนเทนต์ ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือของภาครัฐสถาบันการศึกษา และผู้ประกอบการ พร้อมทั้งมีกลไก
สนับสนุนให้เกิดการน าเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 

 ประเทศไทยมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยแวดล้อมที่ส่งเสริมการ ประกอบธุรกิจด้าน
ดิจิทัล อาทิ อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง แรงงานที่มีทักษะ สอดคล้องกับความต้องการ และ
กฎระเบียบที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและมีประสิทธิภาพสูง 

 ภาครัฐมีระบบเฝ้าระวังและป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ โดยทุกภาคส่วนมีความตระหนักถึง
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ประชาชนและผู้ประกอบการมี ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดประโยชน์และปลอดภัย 

 

 

 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์   บทที่ 5 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การก าหนดขอบเขต 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    

5-35 

ตารางที่ 5.4.1-2 ขอบเขตของหมุดหมายภายใต้สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค 

หมุดหมาย ขอบเขต 
1. ไทยมี SMEs ที่เข้มแข็งมีศักยภาพ

สูง และสามารถแข่งขันได้ 
 ประเทศไทยมีระบบนิเวศ (Ecosystem) ที่เหมาะสมต่อการเติบโตของ SMEs โดยมีการแข่งขัน

ทางการค้าที่เปิดกว้างและเป็นธรรม ความเหลื่อมล้ าระหว่าง SMEs และธุรกิจขนาดใหญ่ ในการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนและนวัตกรรมการเงินทางเลือกที่เหมาะสม องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่
จ าเป็น รวมถึงตลาดภาครัฐและช่องทางตลาดใหม่ ๆ ลดลง โดยมีการสนับสนุนจากภาครัฐที่ตรง
กับความต้องการเฉพาะของผู้ประกอบการ 

 SMEs ไทยมีศักยภาพสูง ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี องค์ความรู้ และนวัตกรรมโดยเฉพาะในการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การพัฒนารูปแบบธุรกิจ และการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ 
ตลอดจนสามารถปรับตัวสูงธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มความ ต้องการมากขึ้นในอนาคต อาทิ 
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือสินค้าและบริการทางสุขภาพ 

 SMEs ไทยมีบทบาทในภาคการส่งออกมากขึ้น สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกได้ 
โดยเฉพาะในภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 

 วิสาหกิจชุมชนมีศักยภาพ ผลิตได้และขายเป็น สามารถน าอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ของชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ และสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่คน
ในชุมชน 

 วิสาหกิจเพื่อสังคมขยายตัวและเติบโตอยา่งต่อเนื่อง รวมถึงมีบทบาทมากขึ้นในการพัฒนาชุมชน 
สังคม และสิ่งแวดล้อม อาทิ การสร้างการมีส่วนร่วมและกระจายผลประโยชน์จากการด าเนิน
ธุรกิจไปสู่ชุมชน การสร้างงานในกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และการพัฒนาสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 

2. ไทยมีพื้ นที่ แ ละ เมื อ งหลั กขอ ง
ภูมิภาคที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ 
ทันสมัยและน่าอยู่ 

 พื้นที่และเมืองหลักของภูมิภาคได้รับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเต็มศักยภาพ มีการพัฒนาเมือง
หลักและการเชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจทั้งในระดับภายในประเทศและระดับภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงระหว่างเมืองและ
ชนบทโดยรอบ 

 บริการสาธารณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา และบริการสาธารณสุข มีคุณภาพมาตรฐาน
ใกล้เคียงกันระหว่างพื้นที่ รวมถึงมีการจัดสรรงบประมาณบุคลากร และทรัพยากรที่ส าคัญอื่น ๆ 
อย่างเพียงพอและเหมาะสม 

 พื้นที่ เศรษฐกิจและเมืองหลักทั่ วประเทศมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึงมี
ประสิทธิภาพ และด าเนินงานได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการคมนาคมขนส่งในเมือง 
และระบบสารสนเทศดิจิทัลที่มีความครอบคลุม สามารถเข้าถึงได้เพื่อรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาค และพัฒนาปัจจัยดึงดูดการพัฒนาสู่ภูมิภาค (Pull Factors) อย่างต่อเนื่อง 
พร้อมทั้งมีสิ่งอ านวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชน
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและยั่งยืน (Eco-living) 

 องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีศักยภาพในการก ากับดูแลและก าหนดมาตรฐานการให้บริการ
สาธารณะ ขณะที่ชุมชนสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการออกแบบ
และขับเคลื่อนการพัฒนาที่เหมาะสมและตอบโจทย์ ความต้องการของคนในท้องที่ได้อย่าง
แท้จริง 

3. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง 
ทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 

 คนยากจนข้ามรุ่นลดลง จากมาตรการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาแบบมุ่งเป้า และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถระบุตัวบุคคล ปัญหา และความต้องการได้อย่างแม่นย าและมี
ประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 5.4.1-2 ขอบเขตของหมุดหมายภายใต้สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค (ต่อ) 

หมุดหมาย ขอบเขต 
  นโยบายการเงินการคลัง และกฎหมายสามารถสนับสนุนการกระจายรายได้ และสร้างความเป็น

ธรรมในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ทุกกลุ่มคนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างครอบคลุม ทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยเฉพาะใน

ชนบทและพื้นที่ห่างไกล เพื่อลดความเหลื่อมล้ าของโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม และระหว่าง
พื้นที่ (digital divide) 

 เด็กจากครอบครัวยากจนได้รับการช่วยเหลือให้สามารถเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพโดยเฉพาะ
การศึกษาในระดับที่สูงกว่าการศึกษาภาคบังคับได้อย่างเสมอภาค เพื่อเพิ่มโอกาสการเล่ือนชั้นทาง
เศรษฐกิจและสังคมอันจะน าไปสูงการลดความเหลื่อมล้ าในประชากรรุ่นถัดไป 

4. ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง 
และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครอง 
ทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม 

 คนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม สอดคล้องกับบริบทความจ าเป็น บน
ฐานของความยั่งยืนทางการคลัง 

 ระบบประกันสังคมได้รับการพัฒนาทั้งในด้านรูปแบบ เงินสมทบ และสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้อง
กับความต้องการและลักษณะการท างานที่หลากหลายสามารถจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่
ระบบ และสร้างหลักประกันให้แก่แรงงานในภาวะวิกฤตได้ 

 ระบบความคุ้มครองทางสังคมของไทยมีความบูรณาการ เชื่อมโยงกันตั้งแต่ระดับนโยบาย 
ฐานข้อมูล ระดับปฏิบัติ จนถึงการติดตามประมวลผล โดยมีระบบที่สามารถระบุชุดสิทธิของความ
คุ้มครองทางสังคมที่แต่ละบุคคล/ครัวเรือนพึงได้รับ 

 

ตารางที่ 5.4.1-3 ขอบเขตของหมุดหมายภายใต้วิถีชีวิตที่ยั่งยืน 

หมุดหมาย ขอบเขต 
1.  ไทยมี เศรษฐกิจหมุนเวียนและ

สังคม 
 คาร์บอนต่ า 

 ขยะได้รับการหมุนเวียนกลับไปใช้ประโยชน์ในสัดส่วนที่สูงขึ้น ผ่านการปรับปรุงระบบการจัดการ 
รวมทั้งการแก้ไขหรือก าหนดกฎระเบียบที่จ าเป็นเพิ่มเติม อาทิ การก าหนดมาตรการเชิงบังคับ
ส าหรับการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การมีข้อก าหนดด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกให้
เอื้อต่อการรีไซเคิล การพัฒนากลไกในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์อย่างเป็นระบบ รวมทั้งการแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลิตสินค้าจาก
วัสดุเหลือใช้ 

 ประเทศไทยมีศักยภาพในการรีไซเคิลน้ าทิ้ง โดยเริ่มจัดท าระบบในพื้นที่ที่มีความพร้อม อาทิ 
นิคมอุตสาหกรรม และชุมชนขนาดใหญ่พลังงานหมุนเวียนเป็นแหล่งพลังงานหลักส าหรับการ
พัฒนาก าลังการผลิตไฟฟ้าใหม่ของประเทศ โดยการปรับเปลี่ยนตลาดการซ้ือขายไฟฟ้าไปสู่
รูปแบบตลาดเสรีเพื่อส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนของผู้ผลิตรายย่อยและภาค
ประชาชน และการปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าและการจัดการให้สามารถรองรับไฟฟ้าที่ผลิตจาก
พลังงานทดแทนในสัดส่วนที่สูงขึ้น 

 การใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ามีสัดส่วนที่สูงขึ้นทั้งในระบบขนส่งมวลชนและยานพาหนะส่วนบุคคล 
 ผลิตภัณฑ์ที่มาจากวัสดุเหลือใช้และมีการปล่อยคาร์บอนในปริมาณต่ าตลอดวงจรชีวิตได้รับการ

สนับสนุน ทั้งในด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมส าหรับการผลิต และมาตรการทาง
การเงินการคลังเพื่อจูงใจผู้บริโภค 
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ตารางที่ 5.4.1-3 ขอบเขตของหมุดหมายภายใต้วิถีชีวิตที่ยั่งยืน (ต่อ) 

หมุดหมาย ขอบเขต 
2.  ไทยสามารถลดความเส่ียงและ

ผลกระทบจากภยัธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ 

 พื้นที่ที่ประสบภัยธรรมชาติซ้ าซาก และพื้นที่ที่มีแนวโน้มจะเผชิญกับผลกระทบที่รุนแรงจาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้รับการจัดการให้มีความเสี่ยงที่ลดลง ผ่านการใช้
มาตรการป้องกันภัยที่ยั่งยืนและมาตรการการปรับตัวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน 

 ทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อการป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อาทิ ป่าต้นน้ า ป่าชายเลนและพื้นที่ชุ่มน้ า ได้รับการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพดี 

 เป้าหมายด้านการลดความเส่ียงจากภัยธรรมชาติและการลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ได้รับการบูรณาการเข้ากับการวางแผนการพัฒนาพื้นที่  ทั้งการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และการจัดท าโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งก่อสร้าง 

 ระบบการจัดการภัย ทั้งการคาดการณ์ การเตือนภัย การเผชิญเหตุ และการฟื้นฟูหลังเกิดภัย 
ในทุกระดับได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพและศักยภาพที่สูงขึ้น 

 ทุกภาคส่วนได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการเตรียมพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติและ
การปรับตัวเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะการมีมาตรการ
ช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง อาทิ คนยากจน และเกษตรกรที่มีแนวโน้มได้รับผลกระทบ
มากกว่าประชากรกลุ่มอื่น 

 

ตารางที่ 5.4.1-4  ขอบเขตของหมุดหมายภายใต้ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมาย ขอบเขต 
3.  ไท ย มี ก า ลั งคน สม รรถ น ะสู ง       

มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์
การพัฒนาแห่งอนาคต 

  ระบบการศึกษาไทยตั้งแต่ระดับปฐมวัยมีคุณภาพมาตรฐานใกล้เคียงกันภายในประเทศและ
เทียบเท่าระดับสากล โดยมุ่งพัฒนาคนให้มีทักษะที่จ าเป็นในโลกยุคใหม่อย่างรอบด้าน อาทิ ทักษะ
ด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านดิจิทัลและทักษะการเป็นผู้ประกอบการ รวมถึงทักษะทาง
สังคม/พฤติกรรม (Soft Skills) อาทิ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถ
ในการปรับตัว การยอมรับความแตกต่าง และการสื่อสารและการท างานร่วมกับผู้อื่นพร้อมทั้ง
ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  ระบบการศึกษาและกลไกที่เกี่ยวเนื่องมีความเหมาะสมและสอดรับกับศักยภาพของเด็กแต่ละกลุ่ม 
ตั้งแต่กลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ จนถึงกลุ่ม NEETs (กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 15–24 ปี 
ที่ไม่ได้เรียน ไม่ได้ท างาน หรือไม่ได้อยู่ในระบบฝึกอบรมใด ๆ) 

  สถาบันอุดมศึกษาสามารถปรับบทบาทในการผลิตและพัฒนาก าลังคนให้มีปริมาณและคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสนับสนุนการมุ่งสู่การเป็น  Hi-Value and 
Sustainable Thailand รวมถึงมีบทบาทในการพัฒนาทุนมนุษย์ในทุกช่วงวัย (นอกเหนือจาก    
วัยเรียน) 

 ระบบการฝึกอบรมเพื่อปรับและยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน  (Reskill / Upskill /New skill)       
มีคุณภาพ ทันสมัย ได้มาตรฐาน ตอบโจทย์ความต้องการอย่างตรงจุดทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
โดยเฉพาะการฝึกอบรมเพื่อโยกย้ายแรงงานไปสู่ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายภายใต้การสร้าง
เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส าหรับผู้มีความเสี่ยงจากการถูกทดแทนจาก
ระบบอัตโนมัติ กลุ่มวัยแรงงานตอนปลาย และผู้สูงอายุ 
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ตารางที่ 5.4.1-4  ขอบเขตของหมุดหมายภายใต้ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (ต่อ) 

หมุดหมาย ขอบเขต 
  นโยบายการบริหารจัดการก าลังคนภายใต้บริบทสังคมสูงวัยมีความชัดเจน และสามารถลดทอน

ความเสี่ยงในการขาดแคลนก าลังแรงงาน อาทิ การขยายอายุเกษียณ การยกระดับผลิตภาพ
แรงงานไทย และการดึงดูดแรงงานทักษะสูงจากต่างประเทศ 

  ระบบการบริหารจัดการก าลังคนและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านก าลังคนของประเทศมีความบูรณาการ 
น าไปสู่การออกแบบนโยบายที่เฉพาะเจาะจง และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

  สถาบันทางสังคมเอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตั้งแต่การส่งเสริมการเลี้ยงดูบุตร การปฏิรูปสื่อ
และอุตสาหกรรมบันเทิง จนถึงมาตรการที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี มีความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม 
และมีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม 

4. ไทยมีภาครัฐที่มีสมรรถนะสูง   การท างานของภาครัฐมีความบูรณาการและเป็นเอกภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบาย ระดับปฏิบัติ จนถึง
การติดตามประเมินผล ทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐและเอกชน รวมถึงการด าเนินงาน
ร่วมกับภาคีการพัฒนาอื่น ๆ 

  โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน รวบรวมหรือยกเลิกภารกิจให้
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  ภาครัฐมีความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้น และมีการบริหาร
จัดการรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับบทบาทและลดภารกิจเหลือเพียงเท่าที่จ าเป็น 

  การบริหารงานภาครัฐและการให้บริการสาธารณะปรับเปลี่ยนสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
  กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการภาครัฐมีความทันสมัย ไม่ซ้ าซ้อน มีการบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศไปสู่การเป็น Hi-Value 
and Sustainable Thailand 

  ทุกภาคส่วน ทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มีบทบาทในการออกแบบ 
จัดท า และขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การเป็น  Hi-Value and Sustainable Thailand 
รวมถึงมีบทบาทในการติดตามตรวจสอบการท างานของภาครัฐในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 2)  แผนแม่บทการบริหารจัดการน  า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค เพื่อจัดหาน้ าอุปโภคบริโภคให้แก่ชุมชน ครอบคลุมทุก

หมู่บ้าน ชุมชนเมือง รวมทั้งพื้นที่เศรษฐกิจและแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต เพื่อจัดหาน้ าต้นทุนสร้างความมั่นคงใน

ภาคการผลิตเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคเศรษฐกิจอ่ืนๆ   
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย เพื่อลดความเสียหายจากอุทกภัยของชุมชนเมือง

และพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ น้ าท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การจัดการคุณภาพน  า เพื่อให้แหล่งน้ ามีคุณภาพอยู่ในระดับพอใช้ขึ้นไปและมีระบบ

บ าบัดน้ าเสียและควบคุมความเค็มปากแม่น้ า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน เพื่อ

ปรับสมดุลระบบนิเวศ  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ เพื่อสร้างการบริหารที่มีเอกภาพโดยผลักดันให้มีองค์กร กฎหมาย 

นโยบายขับเคลื่อน มีระบบข้อมูลแผนประชาสัมพันธ์ และมีการติดตามประเมินผล  
   โดยทั้ง 6 ยุทธศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบ
อาชีพและการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค และสามารถช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพที่ดี พึ่งพา
ตนเอง พึ่งพาครอบครัว พึ่งพากันในชุมชน อีกทั้งเป็นการยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ค วามรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม ในการสนับสนุนประเทศให้เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าประเทศ ทั้งนี้จะเชื่อมโยง
รวมถึงการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจของภาคเข้ากับเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชีย
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ตะวันออกเฉียงใต้ได้ เพื่อเป็นการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขงและ
มีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 3)   แผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ.2560-2564) แนวคิดและทิศทางการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะมีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ คือ 
พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
พื้นที่ชลประทานและพื้นที่รับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ าเพิ่มขึ้น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง สัดส่วนคนจนลดลง 
อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าประเทศ มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น และรายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ในการนี้การน าไปสู่เป้าหมายและตัวชี้วัดจะสามารถน ายุทธศาสตร์การพัฒนามาใช้เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา

เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
1.พัฒนาแหล่งน้ าเดิม 
2.พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าใหม่  
3.พัฒนาระบบส่งกระจายน้ า รวมถึงการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดย

ด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างการใช้น้ าทุกกิจกรรมกั บ
ปริมาณน้ าต้นทุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ ไขปัญหาความยากจนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม 

 

1.พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน  
2.พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส  
3.พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4.พัฒนาระบบป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น 
5.พัฒนาโภชนาการแม่และเด็กรวมถึงการอ านวยความยุติธรรม ลดความ    

เหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความแข็งแรงของฐานเศรษฐกิจ

ภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร 
2.พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
3.ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่และ

ความต้องการตลาด 
4.ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของภาค และ

สนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup พร้อมยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่ม     
ผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม 

5.พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คง      
อุดมสมบูรณ์ พร้อมส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ 1.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่ 
2.พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ และในด้านวิถีชีวิตลุ่มน้ า

โขง รวมถึงการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวธรรมชาติ และการ
ท่องเที่ยวในเชิงกีฬา  

3.พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม

ขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพื้นที่ ระเบียงเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆของภาค 

1.เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลัก
ภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก โดยเร่งพัฒนาโครงข่าย
ระบบคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ รวมถึงการพัฒนาเมือง 

2.พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

1.พัฒนาด่านชายแดน และโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุนการจัดการด่าน
พรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ และเร่งก่อสร้างสะพานเพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคม 

2.พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการ
ลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชายแดน 

ที่มา :  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.), 2561 
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  4)  แผนกลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

  ในการก าหนดแผนกลุ่มจังหวัดให้มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
สอดคล้องกับแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2561-2564 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาประเทศด้าน
ต่างๆ แผนกลุ่มจังหวัดและจังหวัดที่เก่ียวข้องกับลุ่มน้ ามูล  แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 

แผนกลุ่มจังหวัด 
1)   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชยัภูม ิบุรีรมัย ์สุรินทร์) 
ยุทธศาสตร ์
 

- เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
- เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
- เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทัง้การท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง  
- เป็นประตูสู่อีสาน และเช่ือมโยงการค้าชายแดนกบัประเทศเพื่อนบ้าน   

วิสัยทัศน์ (Vision)  “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน” 
พันธกิจ (Mission) 
 

- ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
- ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
- ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
- ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
- ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
- ส่งเสริมการท่องเท่ียว ให้ได้รับความนยิม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
- ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 

เป้าประสงค์รวม 
(Objective) 
 

- ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 
- รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
- รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพิ่มขึ้น 
- มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึน้ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ 
(Strategic Issues) 

- การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
- การพัฒนาอุตสาหกรรมการทอ่งเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม และผลิตภัณฑ์ไหม 
- การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ (Strategy) 
 

(1)  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
 - พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพือ่การเกษตร 
 - ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
 - ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
 - ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
 - ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 - ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
 - ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 - สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหนา่ย 
  - ยกระดับความสามารถในการแข่งขันดา้นการตลาดสินค้าเกษตร  

 (2)  การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 - พัฒนาและฟื้นฟแูหล่งท่องเที่ยว 
 - พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
 - พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเท่ียว 
 - สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเท่ียว 
 - พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 - เพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
 - พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 - ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ไหม 
(3)   การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
 - ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
      - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจสิติกส์ 
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แผนกลุ่มจังหวัด 
1)   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชยัภูม ิบุรีรมัย ์สุรินทร์) 
2)   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร อ านาจเจรญิ) 
วิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้าขายแดนใต้

มาตรฐานสากล” 
พันธกิจ 
 

- สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมแปรรูป และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
- พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและส่งเสริม

การตลาด เพื่อเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
- สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล 
เป้าประสงค์รวม  
(Objective) 

- พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
- พัฒนาการท่องเท่ียวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
- พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน 

ตัวชี วดั/ค่าเป้าหมาย - เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 10 
- มีรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้นทุกปี เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 23 
- ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ 3.5 ต่อปี  

  โดยจุดเน้นทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดและรายจงัหวัดแสดงดังรูปที่ 5.4.1-1 และ 5.4.1-2 
 

 
รูปที่ 5.4.1-1  จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดตามแผน 
                  พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
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รูปที่ 5.4.1-2  จุดเน้นทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของกลุ่มจังหวัดและรายจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดตามแผน 
                  พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2561-2564 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 
 

 5)  ยุทธศาสตร์ของจังหวัดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน  า 

  จาก 6 ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทการจัดการน้ า 20 ปี แต่ละจังหวัดจะน ามาจัดท ายุทธศาสตร์ของ
จังหวัด ดังเช่น จังหวัดในลุ่มน้ ามูล จะมียุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย การจัดการคุณภาพน้ า  
การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์จะประกอบด้วย
แผนงานต่างๆ ดังแสดงในตารางที่ 5.4.1-5 จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเสนอแผนงาน พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้ าในพื้นที่
เกษตรน้ าฝน (2.4) และตามด้วยแผนงาน การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน้ าและระบบชลประทาน (2.3) ทั้งนี้ 
จังหวัดอุบลราชธานเีสนอแผนงาน 2.4 จ านวน 44 แผนงาน ตามด้วยจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 39 แผนงาน จังหวัด
สุรินทร์ จ านวน 37 แผนงาน จังหวัดบุรีรัมย์ จ านวน 36 แผนงาน จังหวัดศรีสะเกษ จ านวน 29 แผนงาน จังหวัด
อ านาจเจริญ จ านวน 26 แผนงาน จังหวัดยโสธร จ านวน 7 แผนงาน ส่วนจังหวัดมหาสารคามและจังหวัดร้อยเอ็ด 
เสนอจังหวัดละ 2 แผนงาน ส าหรับแผนงาน 2.3 จังหวัดนครราชสีมา เสนอมากที่สุด 25 แผนงาน ตามด้วยจังหวัด
อุบลราชธานี 12 แผนงาน จังหวัดบุรีรัมย์ 11 แผนงาน จังหวัดศรีสะเกษ 7 แผนงาน จังหวัดมหาสารคาม 6 แผนงาน 
จังหวัดสุรินทร์ 5 แผนงาน จังหวัดอ านาจเจริญ 4 แผนงาน และจังหวัดร้อยเอ็ด 1 แผนงาน และเป็นที่น่าสังเกตว่า 
จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดนครราชสีมา เสนอแผนงานลดน้ าเสียจากแหล่งน้ าก าเนิด เพียง 1 แผนงาน  
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ตารางที่ 5.4.1-5  จ านวนแผนงานตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน  าของ 10 จังหวัดลุ่มน  ามูล  
     ปีพ.ศ. 2558-2569 

นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ยโสธร อ านาจเจริญ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด

2.1  การจดัการด้านความต้องการ 9 2 2 1 1

2.3 การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหล่งน า้และระบบชลประทาน 25 11 5 7 12 4 6 1

2.4 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน า้ในพื นที่เกษตรน า้ฝน 39 36 37 29 44 7 26 2 2

2.5 การพัฒนาแหล่งเก็บกักน า้ใหม่และระบบกระจายน า้ 8 5 7 12 7 3 6 1 1

3.2 การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน า้ ผันน า้ และพื นที่รับน า้นอง 2 2 2 6 1 1 1

4.2 ลดน า้เสียจากแหล่งน า้ก้าเนดิ 1 1

ยุทธศาสตร์
จ านวนแผนงานของแตล่ะจังหวัด

ยุทธศาสตร์ : การจัดการ น  าท่วมและอุทกภยั

ยุทธศาสตร์ : การจัดการคุณภาพน  า

ยุทธศาสตร์ : การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าตน้น  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดนิ

 
 

 จากการวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาระดับประเทศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มจังหวัด จังหวัดที่
กล่าวข้างต้น ทั้งนี้จะเห็นได้ว่า ในกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  13 ก าหนดหมุดหมาย 
(Milestone) ที่  1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง ยุทธศาสตร์ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน     
แผนกลุ่มจังหวัดทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 เน้นเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ การท่องเที่ยว การค้าชายแดน จึงได้ก าหนดการพัฒนา ได้หัวข้อยุทธศาสตร์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเน้นความสมดุลเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ดังตารางที่ 5.4.1-6   

 อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้จะเน้นประเด็นยุทธศาสตร์ บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการให้เพียงพอต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเชื่อมโยงไปยังประเด็นยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา 6 ด้านของแผนแม่บท
การบริหารจัดการน้ า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) และมีผลต่อเนื่องไปยังประเด็นหลักด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้าน
อ่ืนๆ ทั้งการเกษตร การท่องเที่ยวและการค้าชายแดน รวมทั้งการพัฒนาอุตสาหกรรมและเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ดังที่
ประเมินในแนวโน้มการใช้น้ า ในด้านต่างๆ  

ตารางที่ 5.4.1-6  ประเด็นหลักด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

หัวข้อยุทธศาสตร ์ ประเด็นยทุธศาสตร ์ ตัวชี วดั 
วัตถุประสงค์การพัฒนา 

ที่ยั่งยืน 
ทรัพยากรน  า 
 

บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ
ให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน                             
 

1. ปริมาณน้ าที่เพียงพอต่อการใช้ทุกภาคส่วน 
2. ผลผลิตมวลรวมจังหวัด  
3. ผลผลิตภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
4. การมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร   
 จัดการน้ าแบบบูรณาการ 

เพื่อการจัดหาน้ าให้มีแหล่งน้ าใช้
เพียงพอส าหรับการด ารงชีวิตและ
การพัฒนาด้ านต่างๆ รวมทั้ ง
รักษาระบบนิเวศ 

การเกษตร การพัฒนาการเกษตรปลอดภัย/
เกษตรอินทรีย์ ในรูปแบบเกษตร
อัจฉริยะ (Smart organic  farm) 

ผลผลิตเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ที่สร้าง
รายได้เพิ่มขึ้น 

เพื่อการพัฒนา แปรรูปผลผลิต
เกษตรปลอดภัย /อินทรีย์ โดย
นวัตกรรม พร้อมการตลาดแบบ
ครบวงจร 

การท่องเที่ยว การพัฒนาการท่องเที่ยวที่ เป็น  
นวัตวิถีเชิงนิเวศ 

จ านวนสถานที่นวัตวิถีเชิงนิเวศเพิ่มขึ้น เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวที่ เป็น 
นวั ตวิถี ที่ ยั่ งยื น โดยหลั ก การ       
เชิงนิเวศ 

การค้าชายแดน การค้าชายแดนแบบครบวงจร การค้าชายแดนที่มีระบบบริการแบบครบวงจร เพื่ อ ก าร ค้ าช ายแดน ที่ มี ก า ร
บริการแบบครบวงจรด้วยระบบ   
AI&IT 
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5.4.2 ตัวชี วัดส าหรับการพัฒนาลุ่มน  า  
 ตัวชี้วัดส าหรับการพัฒนาลุ่มน้ าใน มิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของประเด็นยุทธศาสตร์ บริหารจัดการน้ า
แบบบูรณาการให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  โดยอิงจากส านักงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ  (8 เป้าประสงค์ 19 ตัวชี้วัด) แต่ได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และข้อคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญแสดงในตารางที่ 5.4.2-1 และจะน าไปปรับใช้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา ในเบื้องต้น 
มีการปรับ ดังนี้ 
 มิติเศรษฐกิจ :   
              Water Footprint ภาคการผลิต ตัดออก เนื่องจากข้อมูล Water Footprint ด้านการเกษตรค่อนข้างหาได้ยาก 
และอุตสาหกรรมแต่ละประเภทมี Water Footprint ต่างกัน และข้อมูลจะไม่มีทุกประเภทอุตสาหกรรม 
 มิติสังคม :  
             รายได้ต่อหัวที่สูญเสียจากการเกิดภัยแล้ง/น้ าท่วม ปรับเป็น รายจ่ายต่อหัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเกิดภัยแล้ง/
น้ าท่วม 
             มิติสิ่งแวดล้อม : 

             ปริมาณน้ าที่น ากลับมาใช้ใหม่ หรือจ านวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ตัดออก เพราะการน าน้ ากลับมาใช้ใหม่ หรือ
จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ เป็นมาตรการสนับสนุนส่งเสริม และจะวัดได้ค่อนข้างยาก 
             ดังนั้น จึงได้มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และข้อคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญและน าไปปรับ
ใช้ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์/แผนพัฒนา ซึ่งน าเสนอในบทที่ 6 การประเมินทางเลือก         

ตารางที่ 5.4.2-1  ตัวชี วัดใน มิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมในการศึกษา SEA ลุ่มน  ามูล 
มิต ิ เป้าประสงค ์ ตัวชี วดั 

มิติเศรษฐกิจ 

1. เพิ่มขึ้นของสินค้าและบริการ 1. ปริมาณน้ าต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงไป 
2. พื้นที่รับประโยชน์ 
3. Water Footprint ภาคการผลิต  

2. การลดปัญหาความยากจน 1.รายได้ ต่อหัวที่เพิ่มขึ้น 
2.รายได้ต่อหัว ที่สูญเสียจากการเกิดภัยแล้ง/น้ าท่วม 

3. การกระจายรายได้ที่เป็นธรรม 1. จ านวน SME หรือผู้ประกอบการ ในท้องถิ่น 
2. การใช้วัตถุดิบและแรงงานในท้องถิ่น 

มิติสังคม 

1. การตอบสนองความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน 1. สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงน้ า 
2. มีความยุติธรรม 1. จ านวนประชากรที่มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการพัฒนา  

2. จ านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านน้ า 
3. มีความเท่าเทียม 1. การมีส่วนร่วมในการเสนอข้อคิดเห็น 

2. จ านวนกลุ่มจัดการน้ าโดยชุมชน  
3. การเข้าถึงข้อมูลการบริหารจัดการน้ า 

มิติสิ่งแวดล้อม 

1. การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 1. ปริมาณน้ าที่น ากลับมาใช้ใหม่ หรือจ านวนพื้นที่เกษตร
อินทรีย์ 

2. ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 
3. พื้นที่ป่าเส่ือมสภาพที่ได้รับการฟื้นฟู 

2. การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 1. ร้อยละของทางน้ าที่ได้รับการปรับปรุง ครอบคลุม 
- จ านวนสิ่งกีดขวางทางน้ า 
- ระยะทางที่ได้รับการขุดลอก 
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5.5 สรุปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน  าเพ่ือก าหนด 
 แนวทางการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  ามูล  
        แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเปลี่ยนแปลงด้าน
ทรัพยากร น ามาพิจารณาถึงความเชื่อมโยงกับประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่จะน าไปสู่การจัดท าเป็น
ทางเลือกในแผนพัฒนาด้านต่างๆ ดังอธิบายต่อไปนี้ 

5.5.1 การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน  าลุ่มน  ามูล 

 ลุ่มน้ ามูลมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจครอบคลุมทั้งด้านอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า
ขายชายแดนและโดยเฉพาะการการให้ความส าคัญกับการพัฒนาด้านเกษตรแบบยั่งยืน เกษตรอินทรีย์ เกษตร
ปลอดภัย ดังนั้นการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง ท าให้สามารถก าหนด
ประเด็นในแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ โดยสรุปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมต่อประเด็น
ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของลุ่มน้ ามูล สรุปได้ดังตารางที่ 5.5.1-1 

ตารางที่ 5.5.1-1  การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน  า  

สถานการณ์ของการพัฒนา แนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
ประเด็นการบริหารทรัพยากรน  าน าไปสู่แนวทางการ

พัฒนาในลุ่มน  ามูล 
1.  เศรษฐกิจสังคม: 
1.1  อุตสาหกรรม 
 GPP/คนสูงที่สุด 1 ล าดับ
แรกคือจังหวัดนครราชสีมา และ
ล าดับที่รองลงมาคือ 
มหาสารคาม ศรีสะเกษ 
อุบลราชธาน ีร้อยเอ็ด สุรินทร์ 
บุรีรัมย์ และล าดบัจังหวัดที่ม ี
GPP/คนต่ าที่สุด คือจังหวัด
อ านาจเจริญ จังหวัดยโสธร 
จังหวัดมหาสารคาม) ทั้งนี้ GPP 
ของทุกจังหวัด เป็น GPP ที่เกิด
จากนอกภาคการเกษตร 

พื้นที่ที่มี ศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
ภาคอุตสาหกรรม คือ จั งหวัดนครราชสีมา 
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดบุรีรัมย์ โดย 

1. มีการใช้นโยบาย ส่งเสริมในพื้นที่ทีมีศักยภาพ
จึงมีการขยายตัวอย่างชัดเจน 

2. มีเป้าหมายของภาคอุตสาหกรรมต่อไปจาก
จังหวัดนครราชสีมา 

3. มีการส่งเสริมการค้าชายแดน แต่แนวโน้ม
อาจจะลดบทบาทลง 

4. ส ร้ า งมู ล ค่ า ผ ล ผลิ ต เก ษ ต ร โด ย พั ฒ น า
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรขั้นสูง 

 

 

1) การพัฒนาอุตสาหกรรมที่จังหวัดนครราชสีมา เป็น
อุตสาหกรรมต้นน้ า เป็นอุตสาหกรรมเบาส่วนใหญ่
ใช้น้ าไม่มากในกระบวนการผลิต ส าหรบัพื้นที่อื่น
เป็นอุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรม และการใช้
น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค ที่มีลักษณะกระจายตวั 

2) จั งห วั ด บุ รี รั ม ย์ ที่ ก า ห น ด ให้ มี ก า รพั ฒ น า
อุตสาหกรรมแต่เป็นอุตสาหกรรมเบาเกี่ยวกับ
ชิ้นส่วนยานยนต์ ใช้น้ าไม่มากเช่นกัน จึงไม่มีความ
เข้มข้นในการหาน้ าต้นทุนให้กับอุตสาหกรรม
ประเภทนี้ อย่างไรก็ตามลุ่มน้ ามูลตอนบนมีความ
เป็นไปได้ที่จะมีการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม
เพิ่มขึ้นมากกว่าจังหวัดอื่น การจัดหาน้ าต้นทุนใน
การเก็บกักน้ าโดยการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
ผันน้ าจากนอกลุ่มน้ า เป็นทางเลือกที่ เสนอใน 
แผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงด้านการ
ผลิต 

3)  จังหวัดอุบลราชธานีเป็นอกีจังหวัดหนึ่งที่ก าหนดไว้
ให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรม ส่งเสริมการค้า
ชายแดน แต่แนวโน้มจะลดบทบาทลง  

    นอกจากนีย้ังเผชิญปัญหาน้ าท่วมมากกวา่ซ่ึงมีผล
ต่อการพัฒนาดา้นเศรษฐกิจเช่นกัน จ าเป็นต้องมี
การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย           
(แผนพัฒนาด้านที่ 3) 

 
 
 
 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์   บทที่ 5 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การก าหนดขอบเขต 
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ตารางที่ 5.5.1-1  การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเด็นการบริหารจัดการทรพัยากรน  า (ต่อ) 

สถานการณ์ของการพัฒนา แนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
ประเด็นการบริหารทรัพยากรน  าน าไปสู่แนวทางการ

พัฒนาในลุ่มน  ามูล 
1.2 การเกษตร 
การผลิตด้ านการเกษตรเป็ น
อาชีพหลักของสังคมชนบทของ
พื้นที่ในลุ่มน้ ามูล ละยังคงด าเนิน
ต่อไปถึงแม้จะไม่ก่อให้เกิดรายได้
มากนัก 

 พื้ นที่ ลุ่ มน้ ามูล  44.34 ล้าน ไร่  โดยมีพื้ นที่
เกษตรทั้งหมด 32.6 ล้านไร่ ร้อยละ73.58 ของ
พื้นที่ลุ่มน้ ามูล และเป็นนาข้าว 21.9 ล้านไร่ 
เท่ากับร้อยละ 67.18 ของพื้นที่เกษตรหรือร้อย
ละ 50.53 ของพื้นที่ลุ่มน้ ามูล ทั้งนี้ส่วนใหญ่
เป็ นพื้ นที่ เกษตรน้ าฝน  เนื่ อ งจากมี พื้ นที่
ชลประทานเพียง 2.1 ล้านไร่ (ร้อยละ 6.44 
ของพื้นที่เกษตรหรือร้อยละ4.85 ของพื้นที่ลุ่ม
น้ ามูล) ปัจจัยที่มีผลต่อการเกษตรคือภัยแล้ง 
ซ่ึงในปี2561 มีพื้นที่ เสียหาย ข้าวนาปี 3.04 
ล้านไร่ (ร้อยละ 14.07) โดยส่วนใหญ่อยู่ใน
พื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนบนและตอนกลาง อย่างไรก็
ตามเกษตรกรยังคงท าการเกษตรต่อไปเพราะ
เป็นอาชีพดั้งเดิมและการเปลี่ยนแปลงบางส่วน
ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม และ บริการซ่ึงจะต้องใช้
ระยะเวลา โดย อุตสาหกรรมควรเป็นการแปร
รูปเป็นผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมมากกว่าการ
อุปโภคบริโภค 

1.  ใช้ พื้ น ที่ ช ลป ระท าน ที่ มี อ ยู่  2.1 ล้ า น ไร่  ให้ มี
ประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิตการเกษตร 
โดยเฉพาะผลิตพืชเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงในจังหวัดที่มี
รายได้ปานกลาง-ต่ า บุรีรัมย์ สุรินทร์ ร้อยเอ็ด ศรีสะ
เกษ อ านาจเจริญ ยโสธร มหาสารคาม โดยส่งเสริม
การท า Smart Irrigation/Smart Farming พร้อม
การหาตลาดรองรับผลผลิตด้วย 

2.  จัดหาแหล่งน้ าเพื่อเก็บกักน้ าที่ปล่อยลงแม่น้ าโขงไป 
โดยวิธีต่างๆตามลักษณะภูมิประเทศ เช่น การเพิ่ม
พื้นที่รับน้ าและสูบกลับในพื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนบน การ
ขุดคลองน้ าเชิงเขา การท าสระพวง การขุดลอกคลอง
หนองบึง เป็นต้น 

3.   ส่งเสริมการท าอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  โดย .การปรับเปลี่ยน
การเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อยแต่มีมูลค่าสูงเช่นการ
ปลูกพืชพลังงานเป็นต้น 

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ดินและน้ าทุกรูปแบบส าหรับ
การเกษตรน้ าฝน 

1.3 การท่ อ ง เที่ ย วและภ าค
บริการ สามารถเติบโตและ สร้าง
รายได้ให้กับจังหวัดที่มีศักยภาพ
ด้านแหล่งท่องเที่ยว ได้แก่จังหวัด
น ค รราช สี ม า  อุ บ ลราช ธ านี 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ เป็นต้น 

    แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งแหล่ง
ท่องเที่ยวธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และการ
กีฬา มีแนวโน้มนักท่องเท่ียวเพิ่มมากขึ้นแต่จะ
เป็ นช่ วงฤดูกาลโดยส่ วน ใหญ่ ควรจะเป็ น
นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ใน ป ระ เท ศ  จึ งต้ อ งมี แ ผน
ประชาสัมพันธ์และสร้างจุดขาย เพื่ อ เพิ่ ม
นักท่องเที่ยวและระยะเวลาค้างแรมที่ยาวขึ้น 

    ถึ งแม้ ว่าจะเป็นการท่ องเที่ ยวตามฤดูกาลและ
นักท่องเที่ยวค้างแรมไม่ยาว แต่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น จึง
จ าเป็นต้องขยายภาคบริการที่ได้มาตรฐานพร้อมระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่สะดวกสบายเพื่อรองรับ
นักท่องเที่ยว น้ าใช้เป็นปัจจัยส าคัญหนึ่งที่ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ซ่ึงการจัดให้มีน้ าสะอาดเพียงพอส าหรับการ
ท่องเที่ยวซ่ึงส่วนใหญ่ ใช้บริการของการประปาภูมิภาค
หรือจัดท าระบบประปาของตนเอง ดังนั้นการพัฒนา
แหล่งน้ าและ/หรือสร้างแหล่งเก็บกักน้ าเพื่อส ารองน้ า
ส าหรับผลิตน้ าประปาจัดอยู่ในแผนพัฒนาด้านการ
จัดการน้ าอุปโภคบริโภค 

1.4. การค้าชายแดน 
 ลุ่ ม น้ า มู ล มี ด่ า น ก า ร ค้ า
ชายแดนที่ส าคัญ ได้แก่ 
1) ที่ติดกับประเทศลาวคือด่าน
ช่องเม็ก อ าเภอสิรินธร จังหวัด
อุบลราชธานี 
2) ที่ติดกับกัมพูชา ได้แก่ 

ด่านช่องจอม อ าเภอกาบเชิง
จังหวัดสุรินทร์  

- ด่านช่องสะง า อ าเภอภูสิงห์ 
จังหวัดศรีสะเกษ 
- ด่านช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน 
จังหวัดอุบลราชธาน ี
- โดยด่านช่องเม็ก อ าเภอ สิรินธร 
จังหวัดอุบลราชธานี มีมูลค่า
ส่งออกและน าเขา้มากที่สุด 
อย่างไรก็ตามทั้ง 4 ด่าน ประเทศ
ไทยได้ดุลการค้าทั้งหมด  

1) การพัฒนาด่านการค้าชายแดนที่ จังหวัด
อุบลราชธานี เพิ่มอีก 1 แห่งมีศักยภาพที่จะ
สร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 6 ติด
กับแขวงสาละวัน ประเทศลาว 

2) การพัฒนาจุดผ่อนปรนการค้า เป็นจุดผ่าน
แดนถาวร 

    (1)  ช่องอานม้า อ าเภอน้ ายืน จังหวัด
อุบลราชธาน ี

(2)  ช่องสายตะกู อ าเภอบ้านกรวด จังหวัด
บุรีรัมย์ 

(3)  การพัฒนาเมืองใหม่ ณ ด่านการค้า
ชายแดนจุดผ่านแดนถาวรช่องสะง า 
อ าเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ เพื่อใช้
เป็นเมืองคู่ค้าระหว่างจังหวัดเสียมราฐ 
พระวิหาร อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา 

    พื้นที่ที่มีศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจจากการค้า
ชายแดน ได้แก่ อุบลราชธานี บุรีรัมย์ และสุรินทร์ และ
การพัฒนาเมืองใหม่ที่ชายแดนที่จังหวัดศรีสะเกษ ซ่ึงจะ
เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าอุปโภค บริโภค ของการประปา
ภูมิภาค ดังนั้นต้องมีการวางแผนร่วมกันระว่างหน่วยงาน
พัฒนาการค้าชายแดนและการประปาภูมิภาคเกี่ยวกับ
การใช้น้ าและการส ารองน้ าใช้เมื่อการพัฒนาเกิดขึ้น 

https://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
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พื นที่ลุ่มน  ามูล  การก าหนดขอบเขต 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    

5-47 

ตารางที่ 5.5.1-1  การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน  า (ต่อ) 

สถานการณ์ของการพัฒนา แนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
ประเด็นการบริหารทรัพยากรน  าน าไปสู่แนวทางการพัฒนา

ในลุ่มน  ามูล 
2. พื นที่ชุมชนเมืองและพื นที่

เศรษฐกิจ 
 แบ่ งอ อก เป็ น  2 ป ระ เภ ท    

คื อ จั ง ห วั ด ที่ เป็ น เมื อ ง           
ศู น ย์ ก ล า ง ห ลั ก ข อ งภ าค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อ และ
จั งหวัด  ที่ เป็ น เมืองในการ
พัฒนากลุ่มชุมชนศูนย์กลาง
บริการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาระยะ 1-15 ปี  (พ.ศ.2550-
2565) 
-  เมืองนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางหลัก

ของภาคตอนล่าง เช่ือมโยงระหว่างเมือง
ห ลั ก ใ น ภ า ค   ต่ า ง  ๆ  แ ล ะ 
กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ชายฝั่งทะเล
ตะวันออก 

-  กลุ่มเมืองสุรินทร์ เมืองบุรีรัมย์ เป็นกลุ่ม
เมืองสนับสนุนเมืองนครราชสีมา และ 
รองรับการขยายตัวด้านอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์  การแปรรูปสินค้า
เกษตร การท่องเท่ียว 

-  กลุ่มเมืองมหาสารคาม เมืองร้อยเอ็ด 
เป็นกลุ่มเมืองสนับสนุนเมืองขอนแก่น 
รองรับการขยายตัวด้านการศึกษา และ
สาธารณสุข การขนส่ง การเกษตร 

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

 เมื อ งอุ บ ล ราชธ านี  ท าห น้ าที่ เป็ น
ศูนย์กลางหลักของภาคตอนล่าง มี
บทบาทด้านการเกษตรการท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การค้าและบริการ   

- กลุ่มเมืองศรีสะเกษ เมืองอ านาจเจริญ 
เมืองยโสธร เป็นกลุ่มเมืองสนับสนุนเมือง
อุบลราชธานี มีบทบาทส าคัญด้านแหล่ง
ผลิตอาหารและสินค้าเกษตร การค้าและ
บรกิาร 

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

- อุบลราชธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ กลุ่มเมือง
การค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับชุมชนใน
ประเทศ     เพื่อนบ้าน 

 
 
 

 จากข้อมูลทั้งศักยภาพการพัฒนาด้านต่างๆ 
ลุ่มน  ามูลตอนบน :  
 จังหวัดนครราชสีมา : เมืองหลักและเมืองอัจฉริยะ การ
ท่องเท่ียว/ภาคบริการ เกษตร/เกษตรแปรรูป  อุตสาหกรรม 
ทิศทางการพัฒนาโดยการจัดหาโดยการจัดหาน้ าต้นทุนเพิ่ม
ในลุ่มน้ าจะท าได้น้อย อาจมีความจ าเป็นต้องผันน้ าจาก
ภายนอก นอกจากนี้จะต้องการจัดการการใช้ และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
ลุ่มน  ามูลตอนกลาง :  
 จังหวัดบุรีรัมย์ : เมืองสนับสนุนการท่องเที่ยว/ภาคบริการ
เกษตร/เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ การค้า
ชายแดน 
 จังหวัดสุรินทร์ : เมืองสนับสนุนการท่องเท่ียว/ภาคบริการ
เกษตร/เกษตรแปรรูป อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ การค้า
ชายแดน 
 จังหวัดมหาสารคาม :เมืองสนับสนุนการท่องเท่ียว
เกษตร/เกษตรแปรรูป 
การขยายตัวภาคบริการที่จังหวัดบุรีรมย์ ที่มีการเพิ่มที่ชัดเจน 
แต่การใช้น้ าสามารถจัดการได้ในพื้นที่ ที่มีภาคบริการเพิ่มขึ้น 
ลุ่มน  ามูลตอนล่าง: 

 จังหวัดอุบลราชธานี : เมืองหลักและเมืองอัจฉริยะ 
การท่ อ งเที่ ย ว /ภาคบ ริก าร เกษ ตร /เกษ ตรแป รรูป 
อุตสาหกรรม และการค้าชายแดน 

 จังหวัดศรีสะเกษ เมืองอ านาจเจริญ เมืองยโสธร เป็น
กลุ่มเมืองสนับสนุน การท่องเที่ยว/ภาคบริการเกษตร/เกษตร
แปรรูป    

จังหวัดอุบลราซธานี มีการพัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับ
การค้าชายแดนได้ ทั้งนี้พิจารณาการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิ เศษชายแดนมุกดาหารและนครพนมที่ มีการพัฒนา
อุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามถ้ามีการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ชายแดนที่จ. อุบลราชธานี การจัดหาน้ าในลุ่มน้ ามูลตอนล่าง
มีความเพียงพอส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่
ชายแดนดังกล่าว  

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์   บทที่ 5 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การก าหนดขอบเขต 
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ตารางที่ 5.5.1-1  การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน  า (ต่อ) 

สถานการณ์ของการพัฒนา แนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
ประเด็นการบริหารทรัพยากรน  าน าไปสู่แนวทางการ

พัฒนาในลุ่มน  ามูล 
3. การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
 

1) การว่างงานนอกฤดูกาลเพาะปลูก 
2) การเคลื่อนย้ายแรงงานสู่จั งหวัดที่มีงาน

ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการคือจังหวัด
นครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานีในลุ่ม
น้ ามูล 

3) มีปัญหาและความต้องการในด้านการถือ
ครองที่ดินท ากิน 

4) รายได้นอกภาคเกษตร จะเป็นรายได้หลัก
ส าหรับครัวเรือน 

 

เพื่อให้มีรายได้หลังฤดูการผลิต  
1) ควรมีการสร้างอาชีพ เช่น การเล้ียงสัตว์ซ่ึงเหมาะ

กับภูมิภาคนี้เป็นอย่างยิ่งที่มีพื้นที่กว้าง แต่น้ า     
มีน้อย   

2) การส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้าน เช่น อาชีพ
การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หรือ อาชีพอื่นๆ ที่ใช้  
น้ าน้อย หรืออาชีพนอกภาคเกษตร เพื่อสร้างให้
เกิดรายได้ภายในครัวเรือน 

3) จัดหาแหล่งน้ าขนาดเล็กที่มีอยู่เป็นจ านวนมาก
เพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ 

4. การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ แนวโน้มจะมีความ
แปรปรวน และรุนแรงมากขึ้น 

 
 
 
 

- สภาพภูมิอากาศมีความแปรปรวนมากขึ้น     
ท าให้เกิดปัญหาภัยแล้ง ในลุ่มน้ ามูลตอนบน 
ปัญหาอุทกภัยที่ในลุ่มน้ ามูลตอนล่าง เกิดความ
เสียหายรุนแรง ส่งผลกระทบ ทางเศรษฐกิจ 
ชีวิต ทรัพย์สิน ของประชาชน มากขึ้น  

- การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบ
ต่อปริมาณน้ าต้นทุนทั้งภาวะขาดแคลนและ
ม าก เกิ น พ อ  มี ผ ลต่ อ ไป ยั งผ ลผลิ ตท าง
การเกษตร ท าให้เกิดปัญหาความไม่มั่นคงด้าน
อาหาร  และน้ าดื่มน้ าใช้ 

1) จัดท าแผนบริหารจัดการน้ าหลายแบบ มีแหล่งน้ า
หลัก แหล่งน้ าส ารอง  

2) ก าหนดพื้นที่เสี่ยงจากอุทกภัย ภัยแล้ง และพัฒนา
ระบบพยากรณ์ เตือนภัยให้มีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง รวดเร็ว 

3) เตรียมความพร้อมในการรับมือกับภัยแล้ ง       
น้ าท่วม การบริหารพื้นที่น้ าท่วม และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อบรรเทา และแก้ไขปัญหา
อย่างเป็นระบบ 

4) การท าแผนบริหารน้ าต้นทุนส าหรับการใช้น้ าทุก
ประเภท 

 

5.5.2    การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรและประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน  าลุ่มน  ามูล 
           ทรัพยากรธรรมชาติ (ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรป่าไม้ และอ่ืนๆ ) กล่าวได้ว่าเป็นต้นทุนการ
พัฒนา ปัจจุบันทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรมลงเนื่องจากการใช้ที่ขาดความระมัดระวัง และ/หรือจากภัยธรรมชาติ 
ตลอดจนการบริหารจัดการที่ไม่สมดุล มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรทั้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและแนวโน้มมากขึ้น 
ในอนาคต ตั้งแต่การจัดการทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ต้นน้ า การใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม รวมทั้งการใช้ประโยชน์
อ่ืนๆ ซึ่งจะเป็นผลต่อไปสู่การขาดแคลนน้ า ภัยธรรมชาติทั้งภัยแล้งและอุทกภัยที่มีผลโดยตรงต่อการเปลี่ยนแปลง
ปริมาณน้ าท่าในฤดูฝนและฤดูแล้ง นอกจากนี้ยังมีมลพิษน้ าที่เกิดจากการระบายน้ าเสียจากชุมชน อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรม ลงแหล่งน้ าท าให้เกิดผลกระทบต่อการใช้น้ าด้านต่างๆ รวมทั้ง ระบบนิเวศน้ าและสิ่งมีชีวิตในน้ า          
การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทรัพยากร การใช้ประโยชน์ และการบริหารจัดการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต 
ท าให้สามารถก าหนดประเด็นในแผนเพื่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาวได้ สรุปแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร
ต่อประเด็นของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของลุ่มน้ ามูล สรุปได้ดังตารางที่ 5.5.2-1 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร ์   บทที่ 5 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การก าหนดขอบเขต 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    
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ตารางที่ 5.5.2-1  การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร และประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน  าของลุ่มน  ามูล 

ประเด็นสถานการณ ์ แนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
ประเด็นการบริหารทรัพยากรน  าน าไปสู่แนว

ทางการพัฒนาในลุ่มน  ามูล 
1.  การจัดการพื นที่ต้นน  าและป่าไม้ 

1) พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ ามูลมีน้อยมาก
เพียงร้อยละ11.58 ของพื้นที่ลุ่มน้ ามูล 
(2560) โด ย เฉลี่ ย จ า แน ก ได้ ว่ าพื้ น ที่     
ลุ่ม  น้ ามูลบนมีมากที่สุดคือร้อยละ 16.3
รองลงมาคือพื้นที่ลุ่มน้ ามูลล่างคือร้อยละ 
15.3 พื้นที่ลุ่มน้ ามูลกลางมีน้อยที่สุดคือ
ร้อยละ 6.2   

2) การลดลงของพื้นที่ป่า  

1) พื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้ ามูลมีเพียง
ร้อยละ11.58 ของพื้ นที่ ลุ่ มน้ ามู ล 
(2560) ลดลงจากพื้นที่ป่าไม้ ร้อยละ 
24.23 ของพื้นที่ลุ่มน้ ามูล (2543) 

2) ปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าเกี่ยวกับ
การบุกรุกท าลายป่า ไฟป่า การเส่ือม
โทรมของป่า การลดลงของพื้นที่ป่ามี
ผลอย่างมากต่อทรัพยากรน้ าทั้งด้าน
ภัยแล้งและอุทกภัย และยังก่อให้เกิด
การกัดเซาะและพั งทลายของดิน    
อีกด้วย 

1) จ าเป็นต้องฟื้นฟูป่าต้นน้ าเพื่อลดผลกระทบ
ต่อพื้นที่กลางน้ าและปลายน้ า โดยการวาง
แผน การป ลู กป่ าทั้ งป่ าอนุ รั กษ์ แ ละ        
ป่าเศรษฐกิจอย่างน้อยให้เท่ากับพื้นที่ป่า
ในอดีตที่มีประมาณร้อยละ 24 ของพื้นที่   
ลุ่มน้ ามูล 

2) การป้องกันไฟป่าและการรุกล้ าเพื่อใช้  
พื้นที่ป่า 

3)  การพัฒนาแหล่งน้ าต้นทุน ต้องพิจารณา
ร่วมกันระหว่างผลประโยชน์กับผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อ
หาจุดสมดุลระหว่างการพัฒนากับการ
อนุรักษ์ 

2. การจัดการทรัพยากรดินและการใช้
ประโยชน์ทีด่ิน 

การใช้ทีด่ินในลุ่มน  ามูล 
- พื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 74.20 เป็นพื้นที่

เกษตรกรรม (32.89 ล้านไร่) 
- พื้นที่ป่าไม้เพียงร้อยละ 12.42 (5.55 ล้านไร่)  
- พื้นที่อยู่อาศัยร้อยละ 6.39 (2.83 ล้านไร่)  
  พื้นที่เกษตรกรรมมากที่สุดคือ นาข้าว มี

พื้นที่อยู่ร้อยละ 51.36 (21.77 ล้านไร่) รองลงมา
คือ มันส าปะหลัง ยางพาราและอ้อย ร้อยละ 9.36 
(4.15 ล้านไร่) 4.88 (2.16 ล้านไร่) และ 4.17 
(1.85 ล้านไร่) ตามล าดับ 

การใช้ประโยชน์ที่ดินหลักที่ มีการ
เป ลี่ ย น แ ป ล ง เพิ่ ม ขึ้ น ได้ แ ก่  พื้ น ที่
เกษตรกรรม (+1.50%) พื้นที่ชุมชนและ
สิ่งปลูกสร้าง (+0.60%) พื้นที่น้ า (+0.46%)  

ส่ ว น ที่ ล ด ล ง  ได้ แ ก่  พื้ น ที่ ป่ า ไม้         
(-2.18 %) พื้นที่เบ็ดเตล็ด (-0.37%) 

เมื่อพิจารณาในส่วนของพื้นที่เกษตร
กรรมการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นมากที่สุด
คือ  ยางพารา เพิ่ มขึ้น  1.69 ล้านไร่      
(+3.81%) รองลงมามันส าปะหลัง 1.16 
ล้านไร่ (+2.61%) ส่วนการเปลี่ยนแปลง
ลดลงมากที่สุดคือ นาข้าว 2.15 ล้านไร่ 
(-4.48%) รองลงมาคือ พืชไร่ผสม 1.00 
ล้านไร่ (-2.30%) 

1)  จัดระบบการปลูกพืชให้ เหมาะสมกับ
ศั ก ย ภ า พ ข อ ง พื้ น ที่  (Zoning by        
Agri-map) ทั้งนี้ต้องมีการส่งเสริมพื้นที่
อุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูป
ชนิดผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเพิ่มจากการ
แปรรูปขั้นต้น 

2)  จัดระบบการอนุรักษ์ดินและน้ าตามปญัหา
ในพื้นที่เกษตรน้ าฝน 

3)  ก ารป รับ ป รุ งบ า รุ งดิ น ใน พื้ น ที่ ไม่ มี
ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้ า 
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ประเด็นสถานการณ ์ แนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
ประเด็นการบริหารทรัพยากรน  าน าไปสู่แนว

ทางการพัฒนาในลุ่มน  ามูล 
3. การจัดการพื นที่ดินเค็ม 
1) ดิ น เค็ ม  พ บ ใน กลุ่ ม ชุ ด ดิ น ที่  2 0  พื้ น ที่ 

ประมาณ 1,254,001 ไร่ (ร้อยละ2.83 ของ
พื้นที่ลุ่มน้ ามูลทั้งหมด) ซ่ึงกระจายอยู่ทั่วไป 
และหนาแน่นบริเวณที่ลุ่มใกล้ล าน้ ามูลและ
ล าน้ าสาขาด้านฝั่งซ้าย ลุ่มน้ ามูลตอนบน 
และตอนกลาง 

1) ดินตื น 
 
 
 
 

 
ดินเค็มท าให้เกิดน้ าเค็มด้วยมีผลอย่าง

มากต่อการเกษตร รวมทั้งไม่สามารถเป็น
แหล่งน้ าต้นทุนให้กับน้ าอุปโภค บริโภค 
การเพาะปลูกในพื้นที่ดินนั้นนอกจาก
พิจารณาเรื่องพื ชที่ ปลูกแล้ วยั งต้อง
ระมัดระวังการแพร่กระจายดินเค็ม 

แนวทางแก้ไขดินเค็มในพื นที่นา  
1) ควรควบคุมระดับน้ าให้ขังหน้าดินตลอดเวลา 
เพราะถ้าหน้าดินแห้งชั้นเกลือที่อยู่ใต้ดินจะ
ขึ้นมาด้านบนกระทบต่อผลผลิตพืช และควร
เลือกชนิดพืช พันธุ์พืช ที่สามารถทนดินเค็มได้ 
เช่น มะเขือเทศ ผักกาดหัว คะน้า ผักบุ้งจีน 
ชะอม หน่อไม้ฝรั่ง มันเทศ ฝรั่ง มะม่วงหิม
พานต์  พุทรา มะขาม สะเดา มะขามเทศ 
มะพร้าว ยูคาลิปตัส สน และหญ้าอาหารสัตว์ 
2) การหาน้ าแหล่งต้นทุนในพื้นที่ดินเค็มต้องหา
น้ าจืดจากแหล่งน้ าผิวดิน หรือน้ าใต้ดินและส่ง
ตามท่อมายังพื้นที่ ทั้งนี้สระที่เก็บกักน้ าควรเป็น
สระลอย หรือสระดาดด้วย HPDE  

 
 

4. ภัยแล้ง 
1) ปริมาณฝน  
   พื้นที่ ซ่ึงมีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยน้อยกว่า 

1,000 มิลลิ เมตร/ปี  ซ่ึงครอบคลุมพื้ นที่
บริเวณตะวันตกของพื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนบน 
มีค่าอัตราการให้น้ าต่อพื้นที่ต่ ากว่าบริเวณ
อื่นๆ โดยมีค่าอยู่ในช่วงระหว่างน้อยกว่า 1 
ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร ถึงประมาณ 5 
ลิตร/วินาที/ตารางกิโลเมตร 

2)  ปริมาณน  าท่า 
- ปริมาณน้ าท่าในล าน้ าลุ่มน้ ามูล 18,000 

ล้าน ลบ.ม./ปี 
- ความต้องการใช้น้ าลุ่มน้ ามูล 10 ,155 

ล้าน ลบ.ม./ปี 
- ปริมาณน้ าเก็บกักในอ่างเก็บน้ า 5,350 

ล้าน ลบ.ม./ปี  ประมาณร้อยละ 29 ของ
ปริมาณน้ าท่า หรือร้อยละ 52 ของความ
ต้องการใช้น้ า 

- ปริมาณน้ าส่วนเกินที่ไม่สามารถจัดเก็บ 
7,845 ล้าน ลบ.ม. (ไม่รวมแม่น้ าชี) 

 (น้ าท่วม + ไหลลงแม่น้ าโขง) 
 

 
1) น้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค นอกจาก

ความต้องการใช้น้ าที่ เพิ่มขึ้น การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้
จ าเป็นต้องมีการส ารวจน้ าไว้ใช้ในช่วง
ฤดูแล้งเพิ่มขึ้น 

2)  พื้นที่ตอนบนและตอนล่างที่มีฝนเฉลี่ย
ต่ ากว่า1,000มม./ปี มีความเส่ียงสูงที่
จ ะขาดน้ า ในก ารท าการเกษ ตร 
โดยเฉพาะพื้นที่นาข้าว และฝนทิ้ง
ช่วงระยะเวลานาน (1 เดือน) มีพื้นที่  
24 ล้านไร่ (ร้อยละ 55 ของพื้นที่ลุ่ม
น้ ามูล) 

3)  พื้นที่เสียหาย ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่
ตอนบนและตอนกลางเนื่ อ งจาก
ปัญหาภัยแล้ง มีผลต่อผลผลิตข้าว
เป็ น ส่ ว น ให ญ่  โด ย พื ช ไร่ จ ะ มี
ผลกระทบอีกด้วย 

4) การพัฒนาแหล่งน้ าบาดาลเพื่อใช้ใน
การเป็นแหล่งน้ าต้นทุนด้านอุปโภค 
บริโภค และการเกษตรในพื้นที่ที่มี
ศักยภาพเพียงพอ 

 
1) การหาแหล่งน้ าต้นทุนและส ารวจน้ าเพื่อการ

อุปโภคบริโภค 
2) ต้องจัดการปริมาณน้ าส่วนเกินที่ไม่สามารถ

จัดเก็บได้ โดยวิธีการต่างๆ การท าแก้มลิง 
อ่างกักเก็บน้ าขนาดเล็ก ประตูระบายน้ า 
ฝาย ท านบ บ่อน้ าขนาดเล็ก รวมทั้งการเพิ่ม
พื้นที่ชลประทานในรูปแบบต่างๆ เช่น การ
สูบน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ การส่งน้ าเข้า
ไปในพื้นที่ เช่น ระบบรางเปิด หรือระบบท่อ 
ตามความเหมาะสม ของแต่ละพื้นที่  

3) การพัฒนาโครงข่ายน้ าเชื่อมโยงระหว่าง
แหล่งน้ าเพื่อสร้างเสถียรภาพของน้ าต้นทุน  

4) การพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก น้ าบาดาลใน
พื้นที่เกษตรน้ าฝนและอุตสาหกรรมในพื้นที่
ซ่ึงมีข้อจ ากัดในการพัฒนาน้ าผิวดิน 
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ประเด็นสถานการณ ์ แนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
ประเด็นการบริหารทรัพยากรน  าน าไปสู่แนว

ทางการพัฒนาในลุ่มน  ามูล 
พื้นที่ ซ่ึงมีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยอยู่ในช่วง 

1,000-1,200 มิลลิเมตร/ปี ซ่ึงครอบคลุมพื้นที่
บริเวณตะวันออกของพื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนบน 
พื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ ามูลตอนกลาง และพื้นที่
ด้านทิศใต้ของลุ่มน้ ามูลตอนล่าง มีค่าอัตราการ
ให้น้ าต่อพื้นที่อยู่ ในช่วงระหว่าง  3-9 ลิตร/
วินาที/ตารางกิโลเมตร 

 6) จัดระบบการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่
เกษตรน้ าฝนทุกรูปแบบเพื่อให้สามารถท า
การเกษตรได้อย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง 

 

5.  น  าท่วมและอุทกภัย 
1)  ปริมาณฝน  

(1) พื้นที่ ซ่ึ งมีปริมาณฝนรายปี เฉลี่ยอยู่
ในช่วง 1,200-1,500 มิลลิเมตร/ปี  ซ่ึง
ครอบคลุมพื้นที่ด้านทิศใต้ของลุ่มน้ ามูล
ตอนกลาง และพื้นที่ส่วนใหญ่ของลุ่มน้ า
มูลตอนล่าง มีค่าอัตราการให้น้ าต่อพื้นที่
อยู่ ในช่วงระหว่าง 9-15 ลิตร/วินาที /
ตารางกิโลเมตร 

(2) พื้นที่ ซ่ึงมีปริมาณฝนรายปี เฉลี่ยอยู่
ในช่วง 1,500-1,700 มิลลิเมตร/ปี ซ่ึง
ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของลุ่มน้ ามูล
ตอนล่าง มีค่าอัตราการให้น้ าต่อพื้นที่
สูงกว่าบริเวณอื่นๆ โดยมีค่าอยู่ในช่วง
ระ ห ว่ า ง  15 ลิ ต ร /วิ น าที /ต า รา ง
กิโลเมตร ถึงมากกว่า 24 ลิตร/วินาที/
ตารางกิโลเมตร 

(3) มีโอกาสได้อิทธิพลจากพายุหมุนใน
มหาสมุทรแปซิฟิกทั้ งทางตรงและ
ทางอ้อม 

2)  ปริมาณน  าท่า 
 ลุ่มน้ ามูลตอนล่างเป็นที่รวมของน้ าจากลุ่ม
น้ ามูลและลุ่มน้ าชีที่เป็นลุ่มน้ าขนาดใหญ่จึงมี
ความเสี่ยงสูงจากน้ าล้นตลิ่งมีปรอมาณน้ าท่า
เฉลี่ยที่จุดออก  ล้านลบ.ม. 
3)  พื้นที่น้ าทางการของงบชาติที่เป็นลุ่มน้ ามูล

สายหลัก 
4) สิ่งกีดขวางทางน  า สิ่งปลูกสร้างกีดขวางทาง

ระบายน้ า ได้แก่ เส้นทางคมนาคม สิ่งรุกล้ า
ล าน้ า ระบบระบายน้ าไม่เพียงพอต่อปริมาณ
น้ าหลาก  

5 ) น  าท่ ว ม  ฝั่ ง ใน เข ต เมื อ ง เนื่ อ งจ าก ขี ด
ความสามารถในการระบายน้ าไม่เพียงพอ 

 
1) การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์

ที่ ดิ น เป็ นพื้ นที่ เกษ ตร และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท าให้
น้ าท่ามีการเปลี่ยนแปลงสูง มีความ
เส่ียงน้ าท่วมสูง 

2) การขยายตัวชุมชน หรือก่อสร้างสิ่ง
ปลูกสร้างรุกล้ าเข้าไปในพื้นที่ที่เคยใช้
รอ งรับปริมาณ น้ าหลาก ได้  เมื่ อ
พื้นที่หน้าตัดรับน้ ามีพื้นที่ลดลงท าให้
ปริมาณน้ ายกตัวสูงขึ้นเข้าท่วม 

3) เมืองมีความหนาแน่นและขยายตัว 
งานในระบบผังเมืองไม่เหมาะสมต่อ
การบรรเทาอุทกภัย 

4) การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายผังเมืองท า
ให้ เกิดปัญหาการระบายน้ า มีน้ า   
ท่วมขัง 

5) ปัญหาอุทกภัยจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

 
1) เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ า โดยการ

จัดการสิ่งกีดขวางทางน้ า สิ่งรุกล้ าล าน้ า การ
ขุดลอกล าน้ า เพื่อก าจัดวัชพืชการก าจัดขยะ
ที่ทิ้งลงล าน้ า เป็นต้น 

2) การจัดโครงสร้างป้องกันน้ าท่วมชุมชนเมือง 
จัดท าผังน้ า ผังการระบายน้ า 

3) การจัดการพื้ นที่ น้ าท่ วม พื้นที่ชะลอน้ า   
 (แก้มลิง) 

4) การจัดท าทางผันน้ าและการใช้พื้นที่เกษตร 
ในการรองรับน้ านองในภาวะวิกฤต 

ประเด็นที่เกียข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ า
คือ แผนพัฒนาการจัดการน้ าท่ วมและ
อุทกภัย 

6.   มลพิษน  าที่ เกิดจากแหล่งก าเนิดน้ าเสีย
ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม ล าน้ าที่มี
ปัญหาคุณภาพน้ า ได้แก่ พื้นที่ในต าแหน่ง
ด้านท้ายที่ตั้งชุมชน อุตสาหกรรม และพื้นที่
ที่มีการใช้สารเคมีท าการเกษตร  

- ลุ่มน้ ามูลตอนบนในพื้นที่ต้นน้ าล าตะคอง 
พื้นที่ท้ายจุดบรรจบล าตะคอง ล าพระเพลิง  

1) ปริมาณน้ าเสียจากชุมชนที่ระบายลง
สู่แหล่งน้ ามีมากขึ้นตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและชุมชนเนื่องจาก
ระบบบ าบัดน้ า เสียยั งไม่ครบทุ ก
ชุมชน 

2)  

1)  จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียในพื้นที่ชุมชนที่
ยังขาดอยู่ โดยอาจจัด ระบบบ าบัดน้ าเสีย
แบบคลัสเตอร์ 

2)  เพิ่มประสิทธิภาพในการบ าบัดน้ าเสียของ
ระบบบ าบัดน้ าเสียรวมชุมชน 

3)  จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียครัวเรือน  
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ตารางที่ 5.5.2-1  การเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากร และประเด็นการบริหารจัดการทรัพยากรน  าของลุ่มน  ามูล (ต่อ) 

ประเด็นสถานการณ ์ แนวโน้มการเปลีย่นแปลง 
ประเด็นการบริหารทรัพยากรน  าน าไปสู่

แนวทางการพัฒนาในลุ่มน  ามูล 
-     ลุ่มน้ ามูลตอนกลาง ได้แก่ แม่น้ ามูลในช่วง

รอยต่อจังหวัดมหาสารคามและจังหวัด
บุรีรัมย์  

-  พื้นที่ต้นน้ าสาขาที่อยู่ด้านท้ายชุมชน ได้แก่ 
ล าน้ าบริเวณตัวเมืองบุรีรัมย์ ห้วยส าราญ
บริเวณตัวเมืองศรีสะเกษ 

-  ลุ่มน้ ามูลตอนล่าง ล าน้ ามูลอยู่ด้านท้าย
ชุมชน 

 

3) น้ าเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่มีระบบบ าบัดน้ าเสียแต่ต้องดูแล
ประสิทธิภาพการบ าบัดน้ าเสีย และมี
การติดตามและเฝ้าระวัง 

4) ก ารระ บ าย น้ า เสี ย ข อ งโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลาง-ย่อม และ
อุตสาหกรรมครัวเรือนเล็ก ที่กระจาย
ในพื้นที่ที่ไม่มีการบ าบัดลงสู่แหล่งน้ า 

5) น้ าเสียและสารเคมีจากการเกษตรซ่ึง
ครอบคลุมทั้งการเพาะปลูก การเล้ียง
สัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ส่งผล
กระทบต่อแหล่งน้ าธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ในฤดู แล้ งที่ น้ าน้ อย การติ ดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน้ า ยังไม่เพียงพอ 

4) จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียและการน าน้ า
กลับมาใช้ ใหม่ของอุตสาหกรรมขนาด
กลาง-ย่อม อุตสาหกรรมครัวเรือน 

5) การติดตามเฝ้าระวังการระบายน าทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 

6)  ลดการใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร การจัดน้ า
เสียจากฟาร์มปศุสัตว์และการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ า 

7)  การจัดให้มีปริมาณน้ าเพื่อรักษาระบบนิเวศ 
8)  การฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ า 
9)  ควรควบคุมน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด เพื่อให้

ไม่เกินขีดความสามารถของแหล่งน้ าในการ
รองรับน้ าเสีย 
 

7.  การจัดการแหล่งน  าธรรมชาติที่เป็นพื นที่
ชุ่มน  า 

1.  พื นที่ชุ่มน  าที่มีความส าคัญระดับนานาชาติ 
6 แห่ง 
1) เข ต ห้ า ม ล่ า สั ต ว์ ป่ า อ่ า ง เก็ บ น้ า        

ห้วยจระเข้มาก จังหวัดบุรีรัมย์ 
2) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าสนามบิน 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
3) เขตห้ามล่าสัตว์ป่าอ่างเก็บน้ าห้วยตลาด 

จังหวัดบุรีรัมย์ 
4) ล าปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ 
5)  ล าโดมใหญ่และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ป่ายอดโดม จังหวัดอุบลราชธานี 
6) แ ม่ น้ า โ ข งช่ ว ง ไห ล ผ่ า น จั งห วั ด

อ านาจเจริญและ จังหวัดอุบลราชธานี 
2.  พื นที่ชุ่มน  าที่มีความส าคัญระดบัชาติ 3 แห่ง 
 1)  ดูนล าพัน จังหวัดมหาสารคาม  
 2)  สบ มู ล ชี  จั งห วั ด ศ รี ส ะ เก ษ  แ ล ะ 

 จังหวัดอุบลราชธานี 
 3)  แม่น้ ามูลและบุ่งทาม จังหวัดบุรีรัมย์ 

 และศรีสะเกษ 

1) เกิดการสูญเสียและ/หรือการเสื่อม
โทรมพื้นที่ชุ่มน้ าจากการบุกรุกเพื่อ
การใช้ประโยชน์ต่างๆ  เช่น การท า
การเกษตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 
การจับสัตว์น้ าที่ไม่เหมาะสม การท า
ธุรกิจท่องเท่ียว การบุกรุกพื้นที่ป่าบุ่ง
ป่าทามของพื้นที่ชุ่มน้ า  

2) การเสื่อมโทรมระบบนิเวศของพื้นที่
ชุ่มน้ า 

3) พื้นที่ชุ่มน้ าส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการ
คุ้มครองตามกฎหมาย ยกเว้นพื้นที่ซ่ึง
อยู่ในเขตอนุรักษ์ 

1) ปรับปรุงการจัดการให้เหมาะสม ป้องกัน
การบุกรุก  เพื่ อรักษาพื้ นที่ ชุ่ มน้ าไม่ ให้
สูญเสียระบบนิเวศตามธรรมชาติ 

2) ใช้พื้นที่ชุ่มน้ าเป็นแหล่งรองรับน้ าในฤดูฝน 
และเป็นแหล่งน้ าเสริมในฤดูแล้ง 

3) การจัดให้พื้นที่ชุ่มน้ าได้รับการคุ้มครองตาม
กฎหมาย 

 
 

8.  การบริหารจัดการทรัพยากรน  าแบบ   
บูรณาการ 

1) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ ายังมี
ปัญหาด้านการบูรณาการ และการ
มีส่วนร่วม  

2) การเข้าถึงทรัพยากรน้ าของชาติ
เป็นไปโดยอิสระ ขาดกฎหมายใน
การก ากับดูแล ท าให้ เกิดปัญหา
ระหว่างการใช้น้ าของภาคส่วนต่างๆ 

 

1) คณะกรรมการทรัพยากรน้ าแห่ งชาติ 
(กนช .) และส านั กงานทรัพยากรน้ า
แห่งชาติ (สทนช.) ต้องท าหน้าที่ก ากับ
ดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

2) การขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ. ทรัพยากร
น้ าสนับสนุนให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วน
ร่ ว ม ใน ก า รพั ฒ น า  อ นุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู 
บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
น้ า ประเด็นที่ เกียข้องกับการจัดการ
ทรัพยากรน้ าคือ แผนพัฒนาการบริหาร
ทรัพยากรน้ า  
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5.6  การพัฒนาทางเลอืกเบื องตน้ 

 การพัฒนาทางเลือกในกระบวนการศึกษา SEA เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากเนื่องจากเป็นการบูรณาการมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าไปสู่นโยบายแผนและแผนงาน ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นนี้จะแสดงถึงขอบเขตหรือ
ความเป็นไปได้ในการพิจารณาตัดสินใจท าให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและ
พิจารณาอย่างรอบคอบในทุกทางเลือกที่เป็นไปได้ในสถานการณ์นั้นๆ 

 ทางเลือกที่พิจารณาควรเป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาพื้นที่และเป้าประสงค์ของแผนหรือ
แผนงาน และทางเลือกที่ด าเนินการไปตามเดิมโดยไม่มีแผนหรือแผนงานนั้นๆ การพัฒนาทางเลือกควรใช้ทั้งวิธีการจาก
บนลงล่าง (Top-down approach) และจากล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) กล่าวคือควรมีการระบุความ
ต้องการทางเลือกจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในระดับสูงลงมา และการเสนอ
ทางเลือกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชนที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องในระดับล่าง
และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารต่อสาธารณชน เช่น การจัดเวทีสาธารณะเสนอความรู้แลกเปลี่ยน
ความเห็น การสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ การประชุมผู้น าความคิด การสนทนานอกรูปแบบ การปรึกษาหารือ
รวมทั้งการจัดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเว็บไซต์ เป็นต้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็น
ทางเลือกที่สะท้อนความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มากที่สุด 

 ทางเลือกที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมจะเป็นทางเลือกที่ผสมผสานความต้องการของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ในการก าหนดแผนหรือแผนงานและการน าเสนอโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาจเลือกเอาแนวทางที่มีลักษณะและ
ทิศทางการด าเนินงานเดียวกัน 2-3 แนวทางมาพัฒนาเป็นทางเลือก โดยจะต้องมีทางเลือกไม่ด าเนินการ (No action 
alternative) ซึ่งก็คือทางเลือกการด าเนินการตามเดิมที่มีอยู่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในทางเลือกเสมอ 

 ทางเลือกเพื่อบรรลุความยั่งยืน สาขาทรัพยากรน้ าของประเด็นยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ
ให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน ทั้งนี้มีแนวคิดในการพัฒนาทางเลือกคือ 

 ทางเลือกที่ 1  คือไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติมใดๆ มีแต่การซ่อมบ ารุง ผลที่ได้คือเหมือนเดิมหรือดีขึ้นบ้าง  

 ทางเลือกที่ 2  พัฒนาตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานตามปกติ เมื่อต้องการผลที่ได้คือดีขึ้นอีก  

 ทางเลือกที่  3  พัฒนาแบบบูรณาการภารกิจของหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เมื่อต้องการได้ผลดีขึ้นไปอีกในขั้นดีมาก 

  ทางเลือกที่ 4   พัฒนาแบบบูรณาการโดยใช้แนวทางการพัฒนาจากองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม
รูปแบบใหม่ๆ เมื่อต้องการให้มีผลเพิ่มมากขึ้นอีกเป็นแบบดีเลิศ  

 ทางเลือกที่พัฒนาเบื้องต้นเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้ ซึ่งพัฒนามาจากการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการ
พัฒนา (สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไข ที่กล่าวในหัวข้อ 5.2 โดยทางเลือกเบื้องต้น ไปประเมินทางเลือกที่
เหมาะสมต่อไปเพื่อบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

 ทั้งนี้ ในขั้นการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาให้ตรงตามบริบทของพื้นที่แต่ละพื้นที่ในลุ่มน้ ามูล ทั้งในส่วน
พื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ล าน้ ามูลสายหลัก ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาจะมีแนวทางแก้ไขตามสภาพ
ปัญหา สาเหตุที่มีความรุนแรงแตกต่างกันมาก ร่วมทั้งศักยภาพในการพัฒนาของแต่ละพื้ นที่ ท าให้มีทางเลือกในการ
พัฒนาแต่ละพื้นที่แตกต่างกัน โดยในแต่ละทางเลือกในการพัฒนาจะมีหัวข้อย่อยส าหรับแนวทางแก้ไขแบ่งตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
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5.6.1  แผนพัฒนาที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
 

ปัญหา น  าต้นทนุไม่เพียงพอตอ่การผลิต 
สาเหตุ ขาดแคลนน  าต้นทนุ 
1. ประปาหมู่บ้าน: มีระบบประปาแต่น  าต้นทุนไม่เพียงพอ 
ทางเลือกที่ 1   ไม่ท าอะไรเพิ่มเติม ยกเว้นซ่อมบ ารุงระบบประปาและขยายเขตประปาตามแผนงานปกติ 
ทางเลือกที่ 2   พัฒนาตามภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงาน 

             2.1  เพิ่มความจุแหล่งน้ า โดยการขุดลอกคลอง หนอง บึง และสระน้ า 
             2.2  สร้างสระเก็บกักน้ าเพิ่มเติม 

ทางเลือกที่ 3  พฒันาแบบบูรณาการภารกิจของหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
              3.1  การท าระบบประปาแบบคลัสเตอร ์
                3.2   พัฒนาน้ าต้นทุนจากแหล่งน้ าต้นทุนขนาดใหญ่ เช่น กรมชลประทาน กฟผ. 

ทางเลือกที่ 4  พัฒนาแบบบรูณาการระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมและแนวทางใหม่ 
                   4.1 พัฒนาระบบส่งน้ าต้นทุนจากแหล่งน้ าบาดาลขนาดใหญ่ระยะไกล 
                   4.2 พัฒนาระบบจัดการเติมน้ าใต้ดินและเก็บกักน้ าใต้ดินไว้เป็นแหล่งน้ าต้นทุนเพิ่มเติมในพื้นท่ีเหมาะสม 
2. ประปาหมู่บ้าน: มีระบบประปาแต่น  าประปาไม่สะอาดเพียงพอตลอดปี 
ทางเลือกที่ 1  ไม่ท าอะไรเพิ่มเติม ยกเว้นซ่อมบ ารุง 
ทางเลือกที่ 2   พัฒนาตามภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงาน 

          2.1 ติดตั้งถังกรองน้ าสะอาดที่ระบบประปาของตนเอง  
(เช่น ระบบกรองออสโมซิสย้อนกลับ (RO) หรือถังกรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน) 

             2.2 ติดต้ังถังกรองน้ าสะอาดโดยเอกชนเป็นผู้ท าน้ าสะอาดจ าหน่าย 
ทางเลือกที่ 3  พัฒนาแบบบรูณาการหน่วยงาน 

               3.1 การท าระบบประปาแบบคลัสเตอร ์
               3.2 สนับสนุนการติดตั้งเครื่องกรองส าเร็จรูปท่ีครัวเรือน 

ทางเลือกที่ 4  พัฒนาแบบบรูณาการระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมและแนวทางใหม่ 
                   4.1 สนับสนุนการเก็บกักน้ าฝน เพื่อส ารองเป็นแหล่งน้ าดื่มโดยครัวเรือน และท าการฆ่าเช้ือโรคแบบง่าย  
                       (เช่น ต้มน้ า ฆ่าเช้ือโรค โดยใส่น้ าในขวดตากแดด) 
3. ประปาภูมภิาค: น  าต้นทุนไม่เพียงพอ 
ทางเลือกที่ 1  ไม่ท าอะไรเพิ่มเติม ยกเว้นซ่อมบ ารุง 
ทางเลือกที่ 2   พัฒนาตามภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงาน 
                   2.1 พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ าต้นทุนในพื้นที่ของตนเอง (สร้างสระเก็บกักน้ าเพิ่มเติม) 
ทางเลือกที่ 3  พัฒนาน  าต้นทนุผิวดินร่วมกบัพื นที่ลุ่มน  าข้างเคียง 
                   3.1 ขอใช้น้ าต้นทุนจากแหล่งน้ าผิวดินและส่งทางท่อ (ระบบส่งน้ าผิวดินทางไกล โดยผันน้ าข้ามลุ่มน้ าชี และป่าสัก) 
                  3.2 ขอใช้น้ าต้นทุนจากแหล่งน้ าใต้ดินและส่งทางท่อ (ระบบส่งน้ าใต้ดินทางไกล) 
ทางเลือกที่ 4  พัฒนาแบบบรูณาการระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมและแนวทางใหม่ 
 4.1 พัฒนาระบบจัดการเติมน้ าใต้ดินและเก็บกักน้ าใต้ดินไว้เป็นแหล่งน้ าต้นทุนเพิ่มเติมในพื้นท่ีเหมาะสม 
4. ประปาหมู่บ้าน/ประปาภูมิภาคในพื นที่ดินเค็ม/น  าเค็ม 
สาเหตุ ในพื นทีน่  าใต้ดนิเค็ม 
ทางเลือก 1  ไม่ท าอะไรเพิ่มเติมนอกจากซ่อมบ ารุง 
ทางเลือกที่ 2   พัฒนาในพื นทีต่นเอง ท าโดย 
 2.1   สร้างภาชนะกักเก็บน้ าฝน เช่น ถังเก็บน้ าชุมชน โอ่งน้ า 
 2.2   ปรับปรุงสระเก็บกักน้ าเดิมและสร้างสระเพิ่มขึ้น เป็นลักษณะสระลอย 
ทางเลือกที่ 3  พัฒนาร่วมกับหน่วยงานและหมู่บ้านข้างเคียง ท าโดย 
 3.1   ผันน้ าจากแหล่งน้ าใกล้เคียงหรือข้อตกลงซื้อน้ าประปาจากพื้นที่ข้างเคียง 
 3.2   ผันน้ าจากแหล่งน้ าใกล้เคียงส่งทางท่อ 
 3.3   พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ าต้นทุนในพื้นท่ีใกล้เคียง เช่น ระบบอ่างพวง หรือแหล่งน้ าผิวดินขนาดใหญ่ 
ทางเลือกที่ 4  พัฒนาแบบบรูณาการ โดยใช้แนวทางการพัฒนาจากองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตและรปูแบบใหม่ๆ 
 4.1 ติดตั้งระบบกรองน้ าเค็มเป็นน้ าจืด (RO) ใช้กับน้ าบาดาลเค็ม 
 4.2 ใช้น้ าผิวดินร่วมกับน้ าใต้ดินเค็ม ติดตัง้ระบบกรองน้ าเค็มเป็นน้ าจืด (RO) โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 
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5.6.2  แผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความม่ันคงน  าภาคการผลิต 
ปัญหาด้านการขาดแคลนน  า การเพิ่มน  าต้นทุนในพื นที่ชลประทาน 
ทางเลือก 1  ไม่ท าอะไรเพิ่มเติม  

1.1  ดูแลรักษาแหล่งน้ าและระบบส่งน้ าเดิม 
ทางเลือก 2  พัฒนาตามภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงาน 
              2.1  เพิ่มความจุแหล่งน้ าเดิม โดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ า 
              2.2   สร้างแหล่งน้ าใหม่ โดยพัฒนาจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือสระเก็บกักน้ าเดิม หรือ เปิดหัวงานใหม่ 

  2.3   เพิ่มความจุโดยยกระดับเก็บกัก พร้อมขุดลอกและป้ันคันดินเป็นคลองรอบขอบอ่างฯ พร้อมฝายน้ าล้นที่ขอบอ่างเพื่อส่งน้ า แ ล ะ
 ช่วยดักตะกอน 

  2.4   พัฒนาน้ าต้นทุนเพิ่มจากแหล่งธรรมชาติหรือแก้มลิงในพื้นท่ี 
ทางเลือกที่ 3  พฒันาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

               3.1  พัฒนาเช่ือมโยงน้ าต้นทุนเพิ่มจากแหล่งน้ าต้นทุนใกล้เคียงและแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
 3.2  ส่งเสริมการใช้น้ าผิวดินร่วมกับน้ าบาดาล (Conjunctive use) ในพื้นท่ีมีศักยภาพ 

ทางเลือกที่ 4  พัฒนาแบบบรูณาการระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมแนะแนวทางใหม่ 
              4.1   พัฒนาระบบดักน้ าและระบบสูบกลับน าน้ าท่าในพื้นที่ท้ายน้ ากลับเข้าอ่างเก็บน้ า 
              4.2   พัฒนาระบบเก็บน้ าในพื้นที่แปลงเกษตรกร เช่น สระน้ าในไร่นา โคก หนอง นา และระบบอนุรักษ์ดินและน้ า อื่น  ๆร่วมกับน้ าใต้ดิน 
              4.3   พัฒนาระบบส่งน้ าต้นทุนจากแหล่งน้ าบาดาลขนาดใหญ่ระยะไกล 

  4.4  พัฒนาระบบจัดการเติมน้ าใต้ดินและเก็บกักน้ าใต้ดินไว้เป็นแหล่งน้ าต้นทุนเพิ่มเติมในพื้นท่ีเหมาะสม 
  4.5  พัฒนาระบบชลประทานที่ทันสมัย (Smart Irrigation) 

ปัญหาด้านการขาดแคลนน  า การเพิ่มน  าต้นทุนนอกพื นที่ชลประทาน 
ทางเลือก 1  ไม่ท าอะไรเพิ่มเติม  

1.1  ดูแลรักษาแหล่งน้ าเดิม 
ทางเลือก 2  พัฒนาตามภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงาน 
              2.1  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ หนองน้ า เพื่อกระจายการพัฒนา/ฝายขั้นบันได ฝายชะลอน้ า 
              2.2  เพิ่มความจุแหล่งน้ าเดิมโดยการขุดลอกอ่างเก็บน้ าหรือเพิ่มระดับเก็บกัก 
              2.3  สร้างแหล่งน้ าใหม่ โดยพัฒนาจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือสระเก็บกักน้ า หรือเปิดพื้นท่ีหัวงานใหม่เพิ่ม 
              2.4  พัฒนาน้ าต้นทุนเพิ่มจากแหล่งน้ าธรรมชาติหรือแก้มลิงในพื้นท่ี 
ทางเลือกที่ 3   พฒันาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
 3.1  บูรณาการรวมกลุ่ม (อปท.ใกล้เคียง) สร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ใช้น้ าร่วมกัน 
                3.3  เช่ือมโยงแหล่งน้ าขนาดเล็กท่ีมีอยู่ (แก้มลิงขนาดเล็ก) หรือพัฒนาขึ้นใหม่และพัฒนาระบบกระจายตามแนวคลองเช่ือม 
              3.4  สร้างระบบน้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 
ทางเลือกที่ 4  พฒันาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมและแนวทางใหม่ 
              4.1  พัฒนาระบบดักน้ าและระบบสูบกลับน าน้ าท่าในพื้นที่ท้ายน้ ากลับเข้าแหล่งน้ า 

4.2  พัฒนาพื้นที่เพื่อเก็บกักน้ าฝนให้มากที่สุด พฒันารูปแบบอนุรักษ์ดินและน้ า (โคกหนองนา สระลอย-กรณีพื้นที่น้ าใต้ดินเค็ม/ดินตื้น) 
              4.3  พัฒนาระบบส่งน้ าต้นทุนจากแหล่งน้ าบาดาลขนาดใหญ่ระยะไกล 

               4.4  พัฒนาระบบจัดการเติมน้ าใต้ดินและเก็บกักน้ าใต้ดิน (Managed Aquifer Recharge, MAR)  
ปัญหาด้านการมูลค่าผลผลิตต่ า จากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน  าต้นทุน/ สภาพพื นที่ไม่เหมาะสม/ รายได้ผลผลิตตกต่ า 
ทางเลือก 1  ไม่ท าอะไรเพิ่มเติม  
ทางเลือก 2  พัฒนาตามภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงาน 

               2.1   ส่งเสริมปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพน้ าต้นทุน และความเหมาะสมของดิน ส่งเสริมการปลูกป่า (ไม้มีค่า)  
   ในพื้นท่ีเกษตรที่ปลูกในพื้นท่ีไม่เหมาะสม 

              2.2  ท าเกษตรได้ผลผลิตสูง โดยลดการใช้น้ า (ลด Water Footprint) 
ทางเลือก 3  พฒันาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
              3.1   การรวมกลุ่มผู้ใช้น้ า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพื่อบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมการตลาด 
              3.2   เพิ่มมูลค่าน้ าโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับน้ า 
ทางเลือก 4  พัฒนาแบบบรูณาการระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมและแนวทางใหม่ 
              4.1   พัฒนาระบบชลประทานที่ทันสมัย (Smart Irrigation) ระบบเกษตรทันสมัย smart farming 
              4.2  ส่งเสริมการปลูกป่า (ไม้มีค่า) ในพื้นที่เกษตรที่ปลูกในพื้นท่ีไม่เหมาะสม 
              4.3   ใช้ระบบผันน้ าและกระจายน้ าแบบอ่างพวงและส่งทางท่อสู่พื้นที่เป้าหมาย 

  4.4   พัฒนาระบบจัดการเติมน้ าใต้ดินและเก็บกักน้ าใต้ดิน (Managed Aquifer Recharge, MAR )  
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5.6.3   แผนพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

ปัญหาด้านการขาดแคลนน  า ปริมาณน  าฝนมาก ล าน  าตื นเขนิ/มีส่ิงกีดขวางทางน  า 
ทางเลือก 1  ไม่ท าอะไรเพิ่มเติม 
 1.1    ดูแลระบบระบายน้ าตามปกติ 
ทางเลือก 2   พัฒนาตามภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงาน 
              2.1  ก่อสร้างคัน/เขื่อนป้องกันตลิ่ง (น้ าท่วม) 
              2.2  ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า รุกล้ าทางน้ า ก าจัดวัชพืช และดูแลทางน้ า 
              2.3  รักษาพื้นท่ีหน่วงน้ า ทางผ่านน้ า พื้นที่ชุ่มน้ าในเขตชุมชน (แก้มลิง) 

2.4   ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าและสถานีสูบน้ าในจุดเสี่ยง 
ทางเลือก 3  พฒันาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
              3.1  ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าในพื้นท่ีคอขวดและพื้นท่ีน้ าไหลผ่านเมือง โดยสร้างทางเบี่ยงน้ า/ทางผ่านน้ า 
              3.2 จัดท าผังระบายน้ าให้สอดคล้องตามลักษณะพื้นท่ีรักษาพื้นท่ีหน่วงน้ า ชะลอน้ า ทางผ่านน้ า พื้นที่ชุ่มน้ าในเขตชุมชน (แก้มลิง)  
  และพื้นท่ีเติมน้ าใต้ดิน เชิงลุ่มน้ าอย่างเป็นระบบ 

                3.3   การก าหนดขอบเขตพื้นท่ีชะลอน้ าขนาดใหญ่ (แก้มลิงขนาดใหญ่) 
 3.4   โครงข่ายระบบอาคารบังคับน้ าสถานีสูบน้ าของแต่ละหน่วยงานเพื่อระบายน้ าให้สอดคล้องกัน 
ทางเลือก 4  พัฒนาแบบบรูณาการ โดยใช้แนวทางการพัฒนาจากองค์ความรู้เทคโนโลยี และนวัตกรรมและรูปแบบใหม่ๆ 
              4.1    ระบบก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า ขยะมูลฝอย แบบอัตโนมัติในพื้นที่เกิดบ่อย 
              4.2    เพิ่มระบบสูบระบายน้ าโดยใช้พลังงานทางเลือก (โซล่าเซลล์) 
                    4.3    ระบบป้องกันน้ าท่วมด้วยนวัตกรรมใหม่ (คันป้องกันน้ าท่วมแบบพับเก็บได้) 

 

5.6.4   แผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดคุณภาพน  าและอนุรักษ์แหล่งน  า 
ปัญหา  คุณภาพน  าในล าน  าเสื่อมโทรม 
สาเหตุ  น  าเสียระบายแหล่งก าเนิดมลพิษ ชุมชน อุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
1. ปัญหาคุณภาพน  าในล  าน  าเสื่อมโทรมจากแหล่งก าเนิดน  าเสียชุมชน 
ทางเลือก 1  ไม่ด าเนินการอะไรเพ่ิมเติม 
ทางเลือก 2   พัฒนาตามภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงาน 

            2.1   ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชน ได้แก่  
 1) ทต.แซะ   2) ทต.เมืองปัก   3) ทต.โชคชยั  4) ทต.ท่าช้าง    5) ทม.นางรอง     6) ทต.โนนดนิแดง  7) ทต. สตึก  
 8) ทต.ท่าตมู  9) ทต.ชุมพลบุร ี 10) ทต.สังขะ  11) ทต.ศรีขรภูมิ  12) ทม.ศรีสะเกษ  13) ทต.ขุขันธ์   14) ทม.กนัทรลกัษ์  
 15) ทม.เดชอุดม   16) ทม.พิบูลมงัสาหาร     17) ทต.บุณฑรกิ   18) ทต.ตระการพืชผล 19) ทต.อ านาจ 20) ทต.กุดชุม 

           2.2   ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียครัวเรอืน 
ทางเลือก 3 พัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
 3.1  สร้างความร่วมมือในการจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน รวมถึงระบบการรวบรวมน้ าเสีย ในกลุ่มพืน้ที่ใกล้เคียง 
ทางเลือก 4  พัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมและแนวทางใหม่ 
                    4.1 ประหยัดใช้น้ าบ้านเรือน โดยใช้วธิี 3R การลด (Reduce) ใช้ซ้ า (Reuse) การน ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 
2. ปัญหาคุณภาพน  าในล  าน  าเสื่อมโทรมจากแหล่งก าเนิดน  าเสียอุตสาหกรรม 
ทางเลือก 1  ไม่ด าเนนิการอะไรเพิ่มเติม 
ทางเลือก 2   ปรับปรุงตามภารกิจตามปกติของแต่ละหน่วยงาน 
                    2.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการบ าบัดน้ าเสียอุตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย่อม/ครัวเรือน 
ทางเลือก 3      พัฒนาแบบบูรณาการภารกิจของหน่วยงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 3.1  สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการน าน้ าที่ผ่านก ารบ าบัดแลว้กลับมาใช้ประโยชน์ 
ทางเลือก 4  พัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมและแนวทางใหม่ 
 4.1  การส่งเสรมิอุตสาหกรรมสเีขียว 
3. ปัญหาคุณภาพน  าในล  าน  าเสื่อมโทรมจากแหล่งก าเนิดน  าเสียเกษตรกรรม 
ทางเลือก 1  ไม่ด าเนินการอะไรเพ่ิมเติม 
ทางเลือก 2   พัฒนาตามภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงาน 
  2.1   การจัดการมูลสัตว์ โดยท าปุ๋ยหมัก 
ทางเลือก 3   พัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
                 3.1  การส่งเสรมิการท าเกษตรปลอดภัย หรอืเกษตรอนิทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ) 
ทางเลือก 4  พัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมและแนวทางใหม่ 
 4.1  การจดัการมูลสัตว์แบบบูรณาการและมีสว่นร่วม (การท าแก๊สชวีภาพและก ารท าปุ๋ยหมัก) 
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4. ปัญหาระบบนิเวศเสื่อมโทรม 
ทางเลอืก 1  ไม่ด าเนินการอะไรเพ่ิมเติม 
ทางเลือก 2   ปรับปรุงตามภารกิจตามปกติของแต่ละหน่วยงาน 

            2.1  ปรับปรุงระบบนเิวศพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่เสื่อมโทรม 
ทางเลือก 3     พัฒนาแบบบูรณาการภารกิจของหน่วยงานเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
                    3.1  ความร่วมมือในการปรับปรุงระบบนิเวศของพืน้ที่ชุ่มน้ า ของหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องและชุมชน 
ทางเลอืก 4 พัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมและแนวทางใหม่ 

    4.1  การจัดท าผงับริเวณของพ้ืนที่ชุ่มน้ า  
5. ปัญหาสภาพล  าน  า แหล่งน  าธรรมชาติเสือ่มโทรม 
ทางเลอืก 1  ไม่ด าเนินการอะไรเพ่ิมเติม 
ทางเลอืก 2   พัฒนาตามภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงาน 
                   2.1  การควบคุมก ารระบ ายน้ าทิ้งลงสู่พ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ทางเลือก 3      สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น  าล าคลอง และพื นที่ชุ่มน  า 
    3.1   สร้างความร่วมมือกับหน่วยง านที่เกี่ยวข้อง ในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลอง และพ้ืนที่ชุ่มน้ า 
ทางเลือก 4     พัฒนาแบบจ าลองทางคณิตศาสตร์เพ่ือประเมินขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน  า 
6. ข้อมูลดา้นคุณภาพน  าเพ่ือตดิตามตรวจสอบ 
ทางเลอืก 1      ไม่ด าเนินการเพ่ิมเติมโดยไมม่ีการตดิตั งสถานีตรวจวัดคุณภาพน  าเพ่ิมเติม 
ทางเลอืก 2      มีการติดตั งสถานีตรวจสอบคุณภาพน  าเพ่ิมเติม โดยให้ครอบคลุมล าน  าสายหลักและล าน  าสาขา 
ทางเลือก 3      สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบคุณภาพน  าในล าน  าสายหลักและล าน  าสาขา 
ทางเลอืก 4      สร้างระบบตดิตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมลู เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน  าการบ าบัดก่อนปลอ่ยสู่รางสาธารณะ 

5.6.5  แผนพัฒนาที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรม และป้องกันการพังทลายของดิน 

1. ปัญหาปา่ไม้เส่ือมโทรม 
สาเหตุ การบุกรุกพื นที่ปา่ เพ่ือการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ  
ทางเลอืก 1  ไม่ด าเนินการเพ่ิมเติม ปล่อยใหป้่าฟ้ืนสภาพเอง 
ทางเลอืก 2  พัฒนาตามภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงาน 
 2.1  การฟ้ืนฟูป่าเสื่อมโทรมโดยการปลูกปา่/ท าแนวกันชนป้องกนัไฟป่า 
ทางเลอืก 3   พัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
 3.1  รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูปา่เสื่อมโทรมโดยการปลูกป่าทีเ่หมาะสมและท าแนวกันชนป้องกันไฟป่า 
 3.2  สร้างเครือข่ายเฝา้ระวังการลักลอบตัดไม้ 
ทางเลอืก 4  การบูรณาการการจัดการปา่ไมแ้ละการจัดการลุ่มน  า โดยหลักการวางแผนเชิงพื นที่ 
                 4.1  การบูรณาการการจัดการป่าไม้และการจัดการลุ่มน้ า โดยหลักการวางแผนเชิงพื้นที่ 
2. ปัญหาพื นที่ป่าไม้ลดลง 
สาเหตุ การบุกรุกพื นที่ปา่ เพ่ือการเกษตรและกิจกรรมอื่นๆ 
ทางเลอืก 1   ไม่ด าเนินการเพ่ิมเติม 
ทางเลอืก 2  ปรับปรุงตามภารกิจตามปกติของแต่ละหน่วยงาน                                                                                                         
                    2.1  ปลูกป่าตามสภาพที่เหมาะสม 
ทางเลอืก 3   พัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 
 3.1  รวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ปลูกป่า 
 3.2  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชน 

3.3  ปลูกป่าเศรษฐกิจ 
ทางเลอืก 4  พัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมและแนวทางใหม่ 
                    4.1  การบูรณาการการจัดการป่าไม้และการจัดการทรัพยากรน้ าในลุ่มน้ า โดยหลักการวางแผนเชิงพื้นที ่
3. ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน 
สาเหตุ พื นที่ป่าถูกทา้ลาย 
ทางเลอืก 1   ไม่ด าเนินการเพ่ิมเติม 
ทางเลอืก 2  พัฒนาตามภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงาน 
 2.1  การปรับสภาพในพ้ืนที่ลาดชันโดยการท าคนัดินและปลูกพืชคลุมดิน 
ทางเลอืกที ่3   พัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน โดยพัฒนาร่วมกับหมู่บา้น/ต าบลใกล้เคียง 
 3.1  ท าคนัดินรับน้ ารอบเขาและปลูกพืชคลุมดิน 
 3.2  สร้างสวนปา่หรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว 
 3.3  สร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื้นที่และทศิทางการไหลของน้ า 
ทางเลอืก 4     พัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมและแนวทางใหม่ 
                    4.1  การบูรณาการการจัดการป่าไม้และการกัดเซาะพังทลายในพ้ืนทีลุ่่มน้ า ด้วยวิธีกลและวิธีพืชตามลักษณะพ้ืนที่ 



  บทที่ 6      
กำรพัฒนำและประเมินทำงเลือก 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   

6-1 

บทที่ 6 
การพัฒนาและประเมินทางเลือก 

 
6.1  การพัฒนาทางเลือก 
 การพัฒนาทางเลือกในกระบวนการศึกษา SEA เป็นขั้นตอนที่ส าคัญมากเนื่องจากเป็นการบูรณาการมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเข้าไปสู่นโยบายแผนและแผนงาน ทางเลือกที่พัฒนาขึ้นนี้จะแสดงถึงขอบเขตหรือ
ความเป็นไปได้ในการพิจารณาตัดสินใจท าให้มั่นใจได้ว่าการตัดสินใจจะอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ครบถ้วนและ
พิจารณาอย่างรอบคอบในทุกทางเลือกที่เป็นไปได้ในสถานการณ์นั้นๆ 

 ทางเลือกที่พิจารณาควรเป็นทางเลือกที่สอดคล้องกับสภาพการพัฒนาพื้นที่และเป้าประสงค์ของแผนหรือ
แผนงาน และทางเลือกที่ด าเนินการไปตามเดิมโดยไม่มีแผนหรือแผนงานนั้นๆ การพัฒนาทางเลือกควรใช้ทั้งวิธีการจาก
บนลงล่าง (Top-down approach) และจากล่างขึ้นบน (Bottom-up approach) กล่าวคือควรมีการระบุความ
ต้องการทางเลือกจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการในระดับสูงลงมา และการเสนอ
ทางเลือกจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือประชาชนที่ได้รับประโยชน์หรือผลกระทบ หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องในระดับล่าง
และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารต่อสาธารณชน เช่น การจัดเวทีสาธารณะเสนอความรู้แลกเปลี่ยน
ความเห็น การสัมมนากลุ่มย่อยและกลุ่มใหญ่ การประชุมผู้น าความคิด การสนทนานอกรูปแบบ การปรึกษาหารือ
รวมทั้งการจัดประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ วิทยุชุมชน หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น และเว็บไซต์ เป็นต้น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็น
ทางเลือกที่สะท้อนความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องได้มากที่สุด 

 ทางเลือกที่ได้จากกระบวนการมีส่วนร่วมจะเป็นทางเลือกที่ผสมผสานความต้องการของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง
ในการก าหนดแผนหรือแผนงานและการน าเสนอโดยกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยอาจเลือกเอาแนวทางที่มีลักษณะและ
ทิศทางการด าเนินงานเดียวกัน 2-3 แนวทางมาพัฒนาเป็นทางเลือก โดยจะต้องมีทางเลือกไม่ด าเนินการ (No action 
alternative) ซึ่งก็คือทางเลือกการด าเนินการตามเดิมที่มีอยู่ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นหนึ่งในทางเลือกเสมอ 

 ทางเลือกเพื่อบรรลุความยั่งยืน สาขาทรัพยากรน้ าของประเด็นยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ
ให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนมีดังนี้ 

 ทางเลือกที่ 1 ไม่มีการพัฒนาเพิ่มเติม (NO Action) มีเพียงแต่การบ ารุงรักษา 

 ทางเลือกที่ 2 พัฒนาตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานตามปกติ (2564-2580) 

 ทางเลือกที่ 3 พัฒนาแบบบูรณาการหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมุ่งผลสัมฤทธิ์  

    (Area Base) 

 ทางเลือกที่ 4 พัฒนาแบบบูรณาการ โดยใช้แนวทางการพัฒนาจากองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
รูปแบบใหม่ๆ  

6.2 ตัวชี วัด 
 การพิจารณาตัวชี้วัดใน มิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของประเด็นถามแผนการพัฒนาในแต่ละด้านเพื่อ
บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน         
โดยอ้างอิงจากส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ (8 เป้าประสงค์ 19 ตัวชี้วัด) และมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพพื้นที่ต่างๆ ในลุ่มน้ ามูลและข้อคิดเห็นของผู้มีส่วนเก่ียวข้องในพื้นที่ ทั้งนี้ตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินทางเลือกตาม
แผนพัฒนา 5 ด้าน ดังแสดงในตารางที่ 6.2-1 และรายละเอียดในแต่ละด้านของการพัฒนาแสดงในภาคผนวก ญ.1  



ตารางที่ 6.2-1  แสดงตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินทางเลือกในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  

   

ด้านท่ี 3
1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 4.1 4.2 4.3 4.4 5.1 5.2 5.3

1 1 ปริมาณน้้าสะอาดท่ีเพ่ิมข้ึน √

2 2 พ้ืนท่ีรับประโยชน์ √ √ √ √ √

3 3 รายจ่ายท่ีสูญเสียจากการเกิดภัยแล้ง √ √ √ √ √ √

4 4 จ้านวนผู้ประกอบการในท้องถ่ิน √ √ √ √ √ √

5 5 ปริมาณน้้าต้นทุนท่ีเปล่ียนแปลงไป √ √ √ √ √ √ √ √

6 6 รายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน √ √ √ √ √ √

7 7 รายได้ท่ีสูญเสียจากการเกิดภัยแล้ง/น้้าท่วม √ √

8 8 ปริมาณน้้าหลากท่ีลดลง √

9 9 พ้ืนท่ีชุมชนท่ีได้รับการป้องกัน √

10 10 รายได้ท่ีสูญเสียจากน้้าท่วม √

11 11 มีการติดต้ังระบบบ้าบัดน้้าเสียส้าหรับอุตสาหกรรมขนาดย่อม/ครัวเรือน √ √

12 12 ระบบบ้าบัดน้้าเสียชุมชนท่ีก่อสร้างใหม่ √

13 13 ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ √ √ √ √

14 14 การจัดการมูลสัตว์ √

15 15 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย √

16 16 มูลค่าผลผลิตจากระบบนิเวศ √

17 17 มูลค่าท่ีเสียหายจากภัยแล้ง/น้้าท่วม √

18 18 พ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีเปล่ียนแปลง √ √ √

19 19 รายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึนจากการเก็บของป่าท่ีได้รับอนุญาต √ √ √

21 1 จ้านวนครัวเรือน/ประชากรท่ีเข้าถึงน้้า √ √ √ √ √ √

22 2 จ้านวนประชากรท่ีได้รับผลดีต่อสุขภาพจากการใช้น้้า/ระบบสุขาภิบาลท่ีดี √ √ √

23 3 การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการจัดการน้้าในพ้ืนท่ีตนเอง √ √ √ √

24 4 จ้านวนประชากรท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการพัฒนา √ √ √ √

26
5 จ้านวนผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง/น้้าท่วม/การไม่บ้าบัดมลพิษ/การ

เส่ือมโทรมของพ้ืนท่ีชุ่มน้้า
√ √ √ √ √ √ √ √

27 6 จ้านวนกลุ่มจัดการน้้าโดยชุมชน √ √ √

28 7 สัดส่วนประชากรท่ีเข้าถึงการป้องกันน้้าท่วม √

29 8 จ้านวนกลุ่มองค์กรเครือข่ายป้องกัน และเตือนภัย √

30 9 การมีส่วนร่วมในการป้องกันและเตือนภัยน้้าท่วม √

31 10 จ้านวนเร่ืองร้องเรียนจากแหล่งก้าเนิดมลพิษ √ √ √ √

32
11 การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการจัดการมลพิษในพ้ืนท่ีตนเอง/

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นน้้า
√ √ √ √ √

33 12 รายได้ท่ีสูญเสียจากการเน่าเสียของน้้า √ √

34 13 จ้านวนครัวเรือนท่ีใด้รับประโยชน์จากฟ้ืนฟูป่า √ √ √

35 14 จ้านวนประชากรท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการปลูกป่า √ √ √

36 1 การใช้น้้าอย่างระมัดระวัง/มีประสิทธืภาพ √ √ √ √ √ √ √

37 2 การเปล่ียนสารกรองของระบบการผลิตน้้าสะอาด/น้้าจืด √ √

38 3 การป้องกันการปนเป้ือนของน้้าสะอาด/น้้าจืด √ √

39 4 การจัดหาแหล่งน้้าต้นทุนท่ีไม่กระทบต่อส่ิงแวดล้อม √

40 5 การอนุรักษ์เพ่ือใช้เฉพาะผลิตน้้าประปา √

41 6 การป้องกันการปนเป้ือนของแหล่งน้้าต้นทุน √

42 7 การป้องกันการสูญเสียน้้าต้นทุน √

43 8 ร้อยละของทางน้้าท่ีได้รับการปรับปรุง/ระยะทางการขุดลอก √ √ √ √

44 9 ปริมาณน้้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศ √ √ √

45 10 จ้านวนพ้ืนท่ีเกษตรอินทรีย์ √ √ √

46 11 โครงสร้างท่ีมีผลกระทบต่อระบบนิเวศ √

47 12 การจัดการมลพิษน้้าในภาวะน้้าท่วม √

48 13 ปริมาตรน้้าส่วนเกินท่ีเก็บกักได้ √

49 14 การรักษาคุณภาพน้้าและระบบนิเวศน์ √ √ √ √

50 15 การจัดการน้้าเสียโดย อปท. √ √

51 16 การลดการใช้น้้าในครัวเรือน/อุตสาหกรรม/ฟาร์มเล้ียงสัตว์ √ √ √

52 17 การใช้ประโยชน์จากของเสีย √

53 18 การจัดการน้้าเสียแบบรวมกลุ่ม √

54 19 การลดปริมาณน้้าท้ิงสู่พ้ืนท่ีชุ่มน้้า √

55 20 การบุกรุกพ้ืนท่ีชุ่มน้้า √

56 21 การใช้ทรัพยากรในพ้ืนท่ีชุ่มน้้าร่วมกัน √

57 22 พ้ืนท่ีป่าไม้ท่ีเปล่ียนแปลง √ √ √

58 23 พ้ืนท่ีป่าเส่ือมสภาพท่ีได้รับการฟ้ืนฟู √ √ √

59 24 พ้ืนท่ีท่ีได้รับความเสียหายจากไฟป่าลดลง √ √ √

หมายเหตุ : * แผนพัฒนา

                  ด้านท่ี 1 การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค ;  1.1= ประปาหมู่บ้าน : การจัดหาน้้าต้นทุนให้เพียงพอ / 1.2 = ประปาหมู่บ้าน : การปรับปรุงน้้าประปาให้สะอาด (ให้ได้มาตรฐาน) และเพียงพอตลอดปี   /

                                                                 1.3= ประปาภูมิภาค : การจัดหาน้้าต้นทุนส้าหรับผลิตน้้าประปา

                  ด้านท่ี 2 การสร้างความม่ันคงของน ้าภาคการผลิต ;  2.1 = การเพ่ิมน้้าต้นทุนในพ้ืนท่ีชลประทาน / 2.2 = การเพ่ิมน้้าต้นทุนนอกพ้ืนท่ีชลประทาน (เกษตรน้้าฝน) /

                                                                              2.3 = การมูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน้้าต้นทุน/สภาพพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต้่า

                  ด้านท่ี 3 การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย ;  3.1 = น้้าท่วม : ปริมาณน้้าฝนมาก ล้าน้้าต้ืนเขิน/มีส่ิงกีดขวางทางน้้า

                  ด้านท่ี 4 การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า ;  4.1 = แหล่งก้าเนิดน้้าเสียจากชุมชน / 4.2 = แหล่งก้าเนิดน้้าเสียจากอุตสาหกรรม / 4.3 = แหล่งก้าเนิดน้้าเสียจากเกษตรกรรม /

                                                                                 4.4 = ปัญหาระบบนิเวศเส่ือมโทรม

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

ด้านท่ี 5ตัวชี วัด
การพัฒนาในแต่ละด้าน *

เศรษฐกิจ

ด้านท่ี 2 ด้านท่ี 4

สังคม

ส่ิงแวดล้อม

ด้านท่ี 1ล้าดับ มิติ
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6.3     การประเมินทางเลือกที่เหมาะสม 

 ในการประเมินทางเลือกเพื่อพิจารณาทางเลือกที่ดีมีความสมดุลที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถจ ากัด ควบคุม  
และฟื้นฟูได้ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ กระจายประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นยอมรับของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและสาธารณชน การศึกษาจ าเป็นต้องน าข้อมูลทุติยภูมิและข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเพิ่มเติม รวมทั้งผลลัพธ์
จากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาวิเคราะห์ตามแผนการพัฒนาส าหรับการตัดสินใจของแต่ละ
ทางเลือก  

             จากการวิเคราะห์สภาพปัญหา สาเหตุ แนวทางการแก้ไขตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา 6 ด้านนั้น 
น าไปสู่การพัฒนาทางเลือกเบื้องต้นหรือที่เป็นไปได้ ซึ่งเมื่อน าไปประเมินทางเลือกที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยมี
ประเด็นพิจารณาดังนี้ 

1) พื้นที่ที่ท าการประเมินทางเลือกจัดแบ่งเป็น 9 พื้นที่ (โดยจัดประชุมแยกแต่ละพื้นที่) ซึ่งสภาพพื้นที่ทั้ง 
9 พื้นที่สรุปได้ดังนี้ 

 พื้นที่มีปัญหาที่คล้ายๆกันเช่นการขาดแคลนน้ าในพื้นที่ภัยแล้งของพื้นที่ในลุ่มน้ ามูลตอนบน และ
ลุ่มน้ ามูลตอนกลางฝั่งขวา 

 พื้นที่มีปัญหาที่ต่างกัน มีทั้งภัยแล้งและน้ าเค็ม/ดินเค็มในพื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนบนฝั่งซ้ายและ
บางส่วนของลุ่มน้ ามูลตอนกลางฝั่งซ้าย 

 พื้นที่มีปัญหาน้ าท่วมในลุ่มน้ ามูลตอนล่าง  

 2) ผู้ประชุมกลุ่มย่อยที่จัดไว้มาจากพื้นที่ใกล้เคียงกันประสบปัญหาคล้ายคลึงกัน ให้ความเห็นต่อ
ทางเลือกไม่ต่างกัน โดยการสังเคราะห์ผลประเมินจากแบบสอบถามที่ ให้แต่ละบุคคลเป็นผู้ตอบ และความคิดเห็นต่อ
ทางเลือกที่สมาชิกกลุ่มคิดว่าเหมาะสม  

 3) แนวคิดส าหรับทางเลือกที่พัฒนาเพื่อให้ผลที่ได้เป็นเชิงผลดี (หรือผลบวก) ทุกทางเลือก ในระดับ
ต่างกันดังแสดงในรูปที่ 6.3-1 เป็นการวิเคราะห์แนวโน้มของผลจากการพัฒนาทางเลือกต่างๆ ในด้านการจัดการน้ า
อุปโภคบริโภค โดยมีรายละเอียดการวิเคราะห์ในภาคผนวก ช. (ช.6 การวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาในแต่ละด้านทั้ง
ในสภาพอดีต ปัจจุบันและอนาคต)  

 ทางเลือกที่ 1   ไม่ได้ท าอะไรเว้นแต่มีการซ่อมบ ารุง ผลที่ได้คือเท่าเดิม ดีข้ึนบ้าง หรือ ลดลง 

 ทางเลือกที่ 2   พัฒนาตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานตามปกต ิผลที่ได้คือ ดีขึ้น 

 ทางเลือกที่ 3 พัฒนาแบบบูรณาการหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ผลที่ได้คือ ดีขึ้นมาก (ดีมาก) 

 ทางเลือกที่ 4 พัฒนาแบบบูรณาการ โดยใช้แนวทางการพัฒนาจากองค์ความรู้เทคโนโลยีและ   
นวัตกรรมรูปแบบใหม่ๆ ผลที่ได้คือ ดีขั้นเลิศ (ดีเลิศ) 

   ดังนั้นทางเลือกใดๆที่เสนอให้ผลลัพธ์ดีทุกทางเลือกแต่ระดับผลดีที่ได้จะต่างกัน ทั้งนี้ทางเลือกต่างๆ
จะเสริมซึ่งกันและกัน 

 4) เปรียบเทียบผลการประเมินโดยนักวิชาการของกลุ่มที่ปรึกษาทั้งเชิงตัว เลขและการพิจารณาโดย            
ผู้เชี่ยวชาญกับผลการประเมินโดยกลุ่มผูม้ีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน (ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร) 
มีทั้งต่างและไม่ต่างกัน ทางเลือกที่เหมือนกันแสดงถึงทางเลือกที่เหมาะสม ส่วนทางเลือกที่ต่างกันแต่เป็นทางเลือกใน
ทิศทางเดียวกันคือให้ผลดีทั้งสิ้น ซึ่งสามารถน ามาเป็นแผนที่เสริมซึ่งกันและกัน และน ามาพิจารณาในการจัดเป็นแผน
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ในระยะต่างๆได้ ดังรูปที่ 6.3-1  การวิเคราะห์แนวโน้มของผลที่ได้จากทางเลือกที่เสนอ ในที่นี้ยกตัวอย่างการจัดการ
น้ าอุปโภค บริโภค  ซึ่งปัจจุบันทีมีน้ าประปาไม่ครบทุกหมู่บ้าน คือสภาพปัจจุบันลุ่มน้ ามูลตอนบน (จังหวัดนครราชสีมา 
มีน้ าประปาหมู่บ้านร้อยละ99) ลุ่มน้ ามูลตอนกลาง (จังหวัดศรีสะเกษ  มีน้ าประปาหมู่บ้านร้อยละ 89)  ลุ่มน้ ามูล
ตอนล่าง(จังหวัดอุบลราชธานี  มีน้ าประปาหมู่บ้านร้อยละ 96) ตัวชี้วัดที่ก าหนดคือต้องมีระบบประปาครบทุกหมู่บ้าน 
ดังนั้นต้องวิเคราะห์ว่าสาเหตุใดที่ท าให้ไม่มีระบบประปา ถ้าสาเหตุจากไม่มีน้ าต้นทุนเพียงพอ ทางเลือกใดที่จะบรรลุผล
ตามที่ก าหนดไว้คือมีน้ าต้นทุนเพียงพอส าหรับผลิตประปา ให้ครบทุกหมู่บ้าน   

 
หมายเหต ุ: ส าหรับลุ่มน้ ามูลตอนบน ถา้ทางเลือกที่ 2 ได้ระบบประปาครบทุกหมู่บ้านไม่จ าเป็นต้องท าทางเลือกที่ 3 และ 4 

รูปที่ 6.3-1  การวิเคราะห์แนวโน้มของผลที่ได้จากทางเลือกทีเ่สนอ 

6.3.1  การประเมินทางเลือกที่เหมาะสมโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert judgment) 

 ในการประเมินทางเลือกเพื่อพิจารณาทางเลือกที่เหมาะสมมีความสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม  
ทั้งนี้ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสามารถจ ากัด ควบคุมและฟื้นฟูได้ เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ กระจาย
ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นยอมรับของผู้มีสว่นได้ส่วนเสียและสาธารณชน การศึกษาจ าเป็นต้องน าข้อมูลทุติยภูมิและ
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมเพิ่มเติม รวมทั้งผลลัพธ์จากการท ากิจกรรมการเรียนรู้ ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมา
วิเคราะห์ตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาโดยการพิจารณาทางเลือก 

 1) ประเมินสถานภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ของพื้นที่ปัจจุบันและอนาคตที่ไม่มีการพัฒนา 
(baseline scenario) และประเมินผลกระทบจากการด าเนินการตามแผนหรือแผนงานทางเลือกเมื่อสถานภาพด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมของพื้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานภาพในปัจจุบันตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

99%,89%,96%  

100%,92%,97%  

-,95%,98%  

-,100%,100%  

5-10 ป ี

ส าหรับมูลบนมูลกลางและมูลล่าง 

99%,89%,96%  
98%,88%,95%  
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 2) วิธีการหรือเครื่องมือที่หลากหลายในการประเมินผลกระทบทั้งวิธีการเชิงปริมาณและคุณภาพหรือ
ผสมผสานหลายวิธีขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดที่จะประเมินและข้อมูลที่มีอยู่ อาทิ 

  (ก)   การคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสังคม 

 การใช้โมเดลหรือการคาดการณ์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือการเปลี่ยนแปลงโดยตรง (trend 
analysis) 

 การวิเคราะห์โดยใช้ตารางไขว้ (matrices) 

 เทคนิคการรวบรวมข้อมูลโดยการมีส่วนร่วมหรือการปรึกษาหารือ (participatory/ 
consultative technique) 

 การใช้การซ้อนทับระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์  

  (ข)  การวิเคราะห์และเปรียบเทียบทางเลือก 

 การวิเคราะห์ภาพอนาคต (scenario analysis) 

 การวิเคราะห์แบบหลายเกณฑ์ (multi-criteria analysis) 

 การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) 

 การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ (cost/benefit analysis) 

 การส ารวจความเห็นจัดล าดับทางเลือกหรือส ารวจซ้ าๆ (Delphi technique) เป็นต้น 

 ในงานศึกษานี้ท าการประเมินโดยใช้การวิเคราะห์หลายเกณฑ์ (MCA) ส าหรับตัวชี้วัดทั้ง 3 มิติ 
(เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม) ซึ่งน ามาปรับใช้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาให้เหมาะสม จากนั้นท าการ
วิเคราะห์แบบตาราง (prioritization matrices) เพื่อเปรียบเทียบทางเลือกที่เป็นไปได้ของแต่ละมิติ เมื่อรวมคะแนน
ผลกระทบของ 3 มิติได้ทางเลือกที่เหมาะสม 

 3) การประเมินจัดล าดับความพึงพอใจของทางเลือก (Analytical hierarchy preference of alternatives) 
ทั้งนี้จากวิเคราะห์ทางเลือกแบบเปรียบเทียบจะได้ล าดับทางเลือกด้วย 

              4) การประเมินทางเลือกโดยผู้มีส่วนได้เสีย  โดยคณะที่ปรึกษาจัดท ารายการทางเลือกที่เป็นไปได้           
(Checklist) ในรูปแบบสอบถาม ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้เลือกทางเลือกตามความคิดเห็นของตนเอง ซึ่งจะได้ทางเลือกที่
เลือกของแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถน ามาวิเคราะห์ทางเลือกโดยความถี่ของการเลือก การประเมินทางเลือกโดยผู้มีส่วน
ได้เสียเป็นการด าเนินการแบบมีส่วนร่วมโดยการประชุมกลุ่มย่อย 

                 5) เปรียบเทียบทางเลือกที่ประเมินโดยนกัวิชาการ (ผู้เชี่ยวชาญ) กับการประเมินทางเลือกโดยผู้มีส่วนได้
เสียซึ่งถ้าได้ทางเลือกที่ตรงกันพิจารณาได้ว่าเป็นทางเลือกที่เหมาะสม แต่ถ้าไม่ตรงกันได้พิจารณาว่าเป็นในทิศทาง
เดียวกัน สามารถน าไปจัดเป็นแผนระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวได้  

  ในที่นี ใช้วิธีการประเมินโดย MCA และการเปรีบเทียบทางเลือก ดังต่อไปนี้     

  (1)  ตัวชี วัด ที่พิจารณา และการให้ค่าน้ าหนักโดยใช้ MCA ดังวิธีการเปรียบความส าคัญของตัวชี้วัด  

                         (ก)    ค่าคะแนนของแต่ละมิติเท่ากันภายใต้หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ100/3 เท่ากับ 33.33 

   (ข)  คิดค่าคะแนนน้ าหนัก ใช้ MCA โดยระดับคะแนน 1-3 

         ตัวชี้วัด แถวยืน (column) เทียบกับแถวนอน (row) 
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- ตัวชี้วัดเดียวกัน              มีค่า    0 

-  ตัวชี้วัด แถวยืน (Colum) ส าคัญมากกว่า แถวนอน (row)  มีค่า    3    

- ตัวชี้วัด แถวยืน (Colum) ส าคัญเท่ากัน แถวนอน (row)  มีค่า    2  

- ตัวชี้วัด แถวยืน (Colum)  ส าคัญน้อยกว่าแถวนอน (row)  มีค่า    1 

   (ค)  รวมคะแนน ตัวชี้วัด แถวยืน (column) สมมติเป็น a b c และเทียบกับคะแนนรวม และ
เปลี่ยนเป็นค่าคะแนนของแต่ละมิติคือ 33.33 ดังนี้ (a/a +b +c) 33.33 

   การประเมินทางเลือกจากนักวิชาการของกลุ่มที่ปรึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ) โดยยกตัวอย่างส าหรับ
แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค ดังนี้ 

6.3.1.1  การประเมินทางเลือก ส าหรับประปาหมู่บ้าน: การจัดหาน  าสะอาดให้เพียงพอตลอดปี         

       1)  การหาค่าน้ าหนักตัวชี้วัดของ มิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม โดย MCA แสดงดังตารางที่ 6.3.1.1-1 
(ก) (ข) และ (ค) ตามล าดับ 

 2)  การประเมินทางเลือกส าหรับการจัดหาน้ าสะอาดให้ครัวเรือนใช้เพียงพอตลอดปี มีดังนี้ 

  ทางเลือกที่ 1   ไม่ท าอะไรเพิ่มเติม ยกเว้นซ่อมบ ารุงระบบประปาและขยายเขตประปาตามแผนงานปกติ 

  ทางเลือกที่ 2   พัฒนาตามภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงาน 

                  2.1  เพิ่มความจุแหล่งน้ า โดยการขุดลอกคลอง หนอง บึง และสระน้ า 

                  2.2  สร้างสระเก็บกักน้ าเพิ่มเติม 

  ทางเลือกที่ 3  พัฒนาแบบบูรณาการภารกิจของหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

      3.1   การท าระบบประปาแบบคลัสเตอร์ 

  3.2    พัฒนาน้ าต้นทุนจากแหล่งน้ าต้นทุนขนาดใหญ่ เช่น กรมชลประทาน กฟผ. 

  ทางเลือกที่ 4  พัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมและแนวทางใหม่ 

      4.1  พัฒนาระบบส่งน้ าต้นทุนจากแหล่งน้ าบาดาลขนาดใหญ่ระยะไกล 

         4.2  พัฒนาระบบจัดการเติมน้ าใต้ดินและเก็บกักน้ าใต้ดินไว้เป็นแหล่งน้ าต้นทุน 
  เพิ่มเติมในพื้นที่เหมาะสม  

ตารางที่ 6.3.1.1-1 (ก)  ตัวชี วัดมิติเศรษฐกิจ 

ตัวชี วดั 
1. ปริมาณน้ าสะอาด

ที่เพิ่มขึ้น 
2. พื้นที่รับประโยชน์ 
 

3. รายได้ที่ สูญ เสียจาก
การเกิดภัยแล้ง/น้ าท่วม 

4. จ านวนผู้ประกอบ 
การในท้องถิ่น 

1. ปริมาณน้ าสะอาดที่เพิ่มขึ้น 0 2 3 1 
2. พื้นที่รับประโยชน์ 2 0 1 1 
3. รายจ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการเกิดภัย

แล้ง/น้ าท่วม 
1 3 0 1 

4. จ านวน ผู้ประกอบการในท้องถิ่น 3 3 3 0 
รวม 6 8 7 3 
ค่าคะแนนน  าหนัก 6/24 =0.25 8/24 =0.33 7/24 =0.29 3/24=0.13 
ค่าคะแนนน  าหนักเทียบกับ  
คะแนนมิติ 33.33 

8.33 11.11 9.72 4.17 
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ตารางที่ 6.3.1.1-1 (ข)  ตัวชี วัด มิติสังคม 

 
ตัวชี วดั 

1. จ านวนครัวเรือนที่ เข้าถึง   
น้ าสะอาด 

2. จ านวนประชากรที่ได้รับ
ผลดีต่อสุขภาพจากการใช้
น้ าสะอาด 

3. การมีส่วนร่วมในการ
เสนอแนวทางการจัดการ
น้ าในพื้นที่ตนเอง 

1. จ านวนครัวเรือนที่เข้าถึงน้ าสะอาด 0 2 1 
2. จ านวนประชากรที่ได้รับผลดีต่อสุขภาพจาก

การใช้น้ าสะอาด 
2 0 1 

3. การมีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางการ
จัดการน้ าในพื้นที่ตนเอง 

3 3 0 

รวม 5 5 2 
ค่าคะแนนน  าหนัก 5/12=0.42 5/12=0.42 2/12=0.17 
ค่าคะแนนน  าหนักเทียบกับ คะแนนมิติ 33.33 13.89 13.89 5.55 

ตารางที่ 6.3.1.1-1 (ค)  ตัวชี วัด มิติสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี วัด 1. การใช้น้ าอย่างระมัดระวัง 
2. การเปลี่ยนสารกรองของ

ระบบการผลิตน้ าสะอาด 
3. การป้องกันการปนเปื้อน

ของน้ าสะอาด 
1. การใช้น้ าอย่างระมัดระวัง 0 1 1 
2. การเปลี่ยนสารกรองของระบบการผลิตน้ า

สะอาด 
3 0 3 

3. การป้องกันการปนเปื้อนของน้ าสะอาด 3 1 0 
รวม 6 2 4 
ค่าคะแนนน  าหนัก 6/12=0.50 2/12=0.17 4/12 =0.33 
ค่าคะแนนน  าหนักเทียบกับ คะแนนมิติ 33.33 16.67 5.55 11.11 

      

 ผลการเปรียบเทียบตามวิธีดังกล่าวข้างต้นได้ผลดังตารางที่ 6.3.1.1-2 (ก) ถึง 6.3.1.1-2  (ค) และผล
ทางเลือกดังตารางที่ 6.3.1.1-3  

ตารางที่ 6.3.1.1-3   ปัญหาน  าสะอาดไม่เพียงพอตลอดปี: ผลประเมินทางเลือก  
   (ลุ่มน  ามูลตอนบน กลาง ล่าง ยกเว้นลุ่มน  ามูลตอนบนฝั่งซ้าย) 

มิต ิ ทางเลือก 1 ทางเลือก 2.1 ทางเลือก 2.2 ทางเลือก 3.1 ทางเลือก 3.2 ทางเลือก 4.1 ทางเลือก 4.2 
เศรษฐกิจ 33.33 124.29 99.99 93.74 110.41 124.29 99.99 
สังคม 33.33 127.77 127.77 125.00 113.88 113.88 120.83 
สิ่งแวดล้อม 33.33 105.55 119.43 111.10 111.10 147.21 111.10 
รวม 99.99 357.61 347.19 329.83 335.39 385.38 331.92 
เทียบเท่า 100 % 4.66% 16.67% 16.19% 15.38% 15.64% 17.97% 15.47% 

 

6.3.1.2  การประเมินทางเลือกส าหรับการประปาภูมิภาค: น  าต้นทุนไม่เพียงพอ 

 การให้ค่าน าหนักตัวชี้วัดใช้ MCA และ การประเมินทางเลือกในท านองเดียวกัน ในที่นี้จึงน าเสนอการ
ประเมินเปรียบเทียบทางเลือกดังนี้ 

ทางเลือกที่ 1  ไม่ท าอะไรเพิ่มเติม ยกเว้นซ่อมบ ารุง 

ทางเลือกที่ 2  พัฒนาตามภารกิจปกติของแต่ละหน่วยงาน 

 2.1  พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ าต้นทุนในพื้นที่ของตนเอง (สร้างสระเก็บกักน้ าเพิ่มเติม) 
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ทางเลือกที่ 3  พัฒนาน้ าต้นทุนผิวดินร่วมกับพื้นที่ลุ่มน้ าข้างเคียง 

                  3.1  ขอใช้น้ าต้นทุนจากแหล่งน้ าผิวดินและส่งทางท่อ (ระบบส่งน้ าผิวดินทางไกล โดยผันน้ า
ข้ามลุ่มน้ าชีและป่าสัก) 

                  3.2  ขอใช้น้ าต้นทุนจากแหล่งน้ าใต้ดินและส่งทางท่อ (ระบบส่งน้ าใต้ดินทางไกล) 

ทางเลือกที่ 4  พัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมและแนวทางใหม่ 

 4.1  พัฒนาระบบจัดการเติมน้ าใต้ดินและเก็บกักน้ าใต้ดินไว้เป็นแหล่งน้ าต้นทุนเพิ่มเติม   
ในพื้นที่เหมาะสม 

 ผลการเปรียบเทียบตามวิธีดังกล่าวข้างต้นได้ผลดังตารางที่ 6.3.1.2-1 (ก) ถึง 6.3.1.2-1  (ค) และผล
ทางเลือกดังตารางที่ 6.3.1.2-2  
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ตารางที่ 6.3.1.2-2  ผลประเมินทางเลือกส าหรับประปาภูมิภาค น  าต้นทุนไม่เพียงพอ  

มิต ิ ทางเลือก 1 ทางเลือก 2.1 ทางเลือก 3.1 ทางเลือก 3.2 ทางเลือก 4.1 

เศรษฐกิจ 33.33 94.44 118.04 105.55 103.46 

สังคม 37.50 106.25 140.28 115.28 112.50 

สิ่งแวดล้อม 33.29 104.94 127.37 131.72 78.16 

รวม 104.12 305.62 385.69 352.54 294.12 

เทียบเท่า 100 % 7.04 20.66 26.07 23.83 19.88 
 

6.3.1.3  การประเมินทางเลือก ส าหรับประปาหมู่บ้าน/ประปาภูมิภาคในพื นที่ดินเค็ม/น  าเค็ม  

 การให้ค่าน าหนักตัวชี้วัดใช้ MCA และ การประเมินทางเลือกในท านองเดียวกัน ในที่นี้จึงน าเสนอการ
ประเมินเปรียบเทียบทางเลือกดังนี้ 

 ทางเลือกท่ี 1  ไมท่ าอะไรเพิ่มเติมนอกจากซ่อมบ ารุง 

 ทางเลือกท่ี 2  พัฒนาในพื้นที่ตนเอง ท าโดย 

        2.1  สร้างภาชนะกักเก็บน้ าฝน เช่น ถังเก็บน้ าชุมชน โอ่งน้ า 

        2.2  ปรับปรุงสระเก็บกักน้ าเดิมและสร้างสระเพ่ิมข้ึน เป็นลักษณะสระลอย 

 ทางเลือกท่ี 3  พัฒนาร่วมกับหน่วยงานและหมู่บ้านข้างเคียง ท าโดย 

        3.1  ผันน้ าจากแหล่งน้ าใกล้เคียงหรือข้อตกลงซื้อน้ าประปาจากพ้ืนที่ข้างเคียง 

        3.2  ผันน้ าจากแหล่งน้ าใกล้เคียงส่งทางท่อ 

       3.3  พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ าต้นทุนในพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ระบบอ่างพวง หรือ
แหล่งน้ าผิวดินขนาดใหญ่ 

 ทางเลือกท่ี 4  พัฒนาแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมแนะแนวทางใหม่ 

       4.1  ติดตั้งระบบกรองน้ าเค็มเป็นน้ าจืด (RO) ใช้กับน้ าบาดาลเค็ม 

       4.2  ใช้น้ าผิวดินร่วมกับน้ าใต้ดินเค็ม ติดตั้งระบบกรองน้ าเค็มเป็นน้ าจืด (RO) 
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

 ผลการเปรียบเทียบตามวิธีดังกล่าวข้างต้นได้ผลดังตารางที่ 6.3.1.3-1 (ก) ถึง 6.3.1.3-1  (ค) และผล
ทางเลือกดังตารางที่ 6.3.1.3-2  
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ตารางที่ 6.3.1.3-2  ผลประเมินทางเลือกส าหรับประปาภูมิภาค น  าต้นทุนไม่เพียงพอ 
มิต ิ ทางเลือก 1 ทางเลือก 2.1 ทางเลือก 2.2 ทางเลือก 3.1 ทางเลือก 3.2 ทางเลือก 3.3 ทางเลือก 4.1 ทางเลือก 4.2 

เศรษฐกิจ 33.33 113.88 74.30 119.43 104.85 123.60 105.55 123.595 
สังคม 33.33 116.655 83.33 116.655 102.765 130.55 99.99 119.43 
สิ่งแวดลอ้ม 33.33 111.095 83.33 119.43 127.765 127.77 83.33 116.65 
รวม 99.99 341.63 240.95 355.52 335.38 381.91 288.87 359.68 
เทียบเท่า 100 % 4.16 14.21 10.02 14.79 13.95 15.89 12.02 14.96 

 

6.3.2  การประเมินทางเลือกโดยผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder participation) 

             หลังจากการประเมินทางเลือกโดยนักวิชาการของกลุ่มที่ปรึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ) น าแนวทางเลือกไปสอบถาม
ความเห็นผู้มีส่วนได้เสียทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ผ่านการประชุมกลุ่มย่อยซึ่งมา
จากพื้นที่เดียวกันเป็นส่วนใหญ่ โดยเสนอทางเลือกที่เป็นไปได้ในแบบสอบถาม และให้ผู้เข้าประชุมเลือกทางเลือกที่คิด
ว่าเหมาะสมของแต่ละแผนพัฒนา  

 ผลทางเลือกจากการประชุมกลุ่มย่อยได้น ามาเปรียบเทียบการประเมินทางเลือกที่นักวิชาการประเมินไว้ซึ่ง
ถ้าสอดคล้องกัน ประเมินได้ว่าทางเลือกนั้นเหมาะสม อย่างไรก็ตามทางเลือกที่ไม่ตรงกันจะน าไปเป็นมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืนหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผลการประเมินพร้อมมาตรการเพื่อความยั่งยืนจะน าไปเสนอต่อผู้บริหารใน
ระดับสูงเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดแผนงานในการพัฒนาพื้นที่นั้นๆ ต่อไป  

6.3.3  ผลการประเมินทางเลือก 

          ผลการประเมินทางเลือกของแต่ละแผนพัฒนาโดย นักวิชาการของกลุ่มที่ปรึกษา (ผู้เชี่ยวชาญ) และผู้มีส่วน
ได้เสีย (ผู้ประชุมกลุ่มย่อย) โดยประมวลผลทางเลือกที่เสนอโดย ผู้เชี่ยวชาญและผู้ประชุมกลุ่มย่อย ดังนี้ 

1) เปรียบเทียบผลประเมินทางเลือกของแต่ละปัญหา ในพื้นที่หนึ่งๆ  ดังแสดงในภาคผนวก ญ 4.1 ใน
ที่นี้น าเสนอเป็นตัวอย่างของแผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภคและบริโภค ดังแสดงในตารางที่ 6.3.3-1 ถึง
6.3.3-3 และได้น าทางเลือกที่เสนอแก้ไขสาเหตุของแต่ละปัญหา มาจัดท าเป็นแผนงาน ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
ดังแสดงในภาคผนวก ญ 4.2 ในที่นี้เสนอเป็นตัวอย่างส าหรับพื้นที่ต่างกันกล่าวคือลุ่มน้ ามูลตอนบนฝั่งขวา (น้ าไม่เค็ม)
และลุ่มน้ ามูลตอนบนฝั่งซ้าย (น้ าเค็ม) ดังตารางที่ 6.3.3-4 ตารางที่ 6.3.3-5 ตามล าดับ 

2) ประเมินจากการเปรียบเทียบแผนงาน ของแต่ละด้านของแผนพัฒนา ในแต่ละพื้นที่ที่มีลักษณะ
คล้ายกัน คือ มีน้ าผิวดินและน้ าใต้ดินที่ไม่เค็ม จะมีแผนงานคล้ายกัน และจะต่างจากพื้นที่น้ าเค็ม/ดินเค็ม จึงน าเสนอ
เป็นผลเปรียบเทียบระหว่าง น้ าจืดและน้ าเค็มของแผนพัฒนาแต่ละด้าน ดังแสดงในตารางที่ 6.3.3-6 ถึง 6.3.3-11 
ตามล าดับ 

ตารางที ่6.3.3-1   ผลการประเมินทางเลือกของแผนพัฒนาในพื นที่ลุมน  ามูลตอนบน ตอนกลาง ตอนล่าง ยกเว้น
    ลุ่มน  ามูลตอนบนฝั่งซ้าย แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 

ประปาหมูบ่้าน : การปรับปรงุน  าประปาให้สะอาด (ใหไ้ด้มาตรฐาน) และเพียงพอตลอดปี 

พื นที่ ทางเลือกที่เสนอ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ประเมินโดยผู้ประชุมกลุม่ย่อย 
ลุม่น้ ามูลตอนบน 
ตอนกลาง ตอนล่าง 
ยกเว้นลุ่มน้ ามูล
ตอนบนฝั่งซ้าย 

ทางเลือกที่ 1 ไม่ท าอะไรเพิ่มเติม ยกเว้น
ซ่อมบ ารุง 
ทางเลือกที่ 2 พัฒนาตามภารกิจปกติของ
แต่ละหน่วยงาน  
    2.1 ติดตั้ งถังกรองน้ าสะอาดที่ระบบ
ประปาของตนเอง (เช่น ระบบออสโมซิส

(1) 4.1 เก็บกักน้ าฝน เพื่อส ารอง
เป็นแหล่งน้ าดื่มโดยครัวเรือน 
และท าการฆ่าเชื้อโรคแบบ
ง่าย (เช่น ต้มน้ า ฆ่าเชื้อโรค 
โดยใส่น้ าในขวดตากแดด) 

(2) 2.1 ติดตั้งถังกรองน้ าสะอาด

(1) 2.1 ติดตั้งถังกรองน้ าสะอาดที่
ร ะ บ บ ป ร ะ ป า ข อ งต น เอ ง  
(เช่น  ระบบกรองออสโม ซิส
ย้อนกลับ (RO) หรือถังกรอง
แ บ บ ใช้ ถ่ า น ค า ร์ บ อ น แ ล ะ
ระบบเรซิน) 
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พื นที่ ทางเลือกที่เสนอ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ประเมินโดยผู้ประชุมกลุม่ย่อย 
ย้อนกลับ (RO) หรือถังกรองถ่านคาร์บอน
และเรซิน) 
    2.2 ติดต้ังถังกรองน้ าสะอาดโดยเอกชน
เป็นผู้ท าน้ าสะอาดจ าหน่าย 
ทางเลือกที่  3  พัฒนาแบบบูรณาการ
หน่วยงาน 

3.1 การท าระบบประปาแบบคลัสเตอร์ 
3.2 สนับสนุนการติดตั้ งเครื่องกรอง

ส าเร็จรูปท่ีครัวเรือน 
ทางเลือก 4 พัฒนาแบบบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมและแนวทาง
ใหม่  
    4.1 สนับสนุนการเก็บกักน้ าฝน เพื่อ
ส ารองเป็นแหล่งน้ าดื่มโดยครัวเรือน และ
ท าการฆ่าเช้ือโรคแบบง่าย (เช่น ต้มน้ า ฆ่า
เช้ือโรค โดยใส่น้ าในขวดตากแดด) 
 

ที่ระบบประปาของตนเอง 
(เช่น ระบบกรองออสโมซิส
ย้อนกลับ (RO) หรือถังกรอง
แบบใช้ถ่ านคาร์บอนและ
ระบบเรซิน) 

(3) 2.2 ติดตั้งถังกรองน้ าสะอาด
โดยเอกชนเป็นผู้ท าน้ าสะอาด
จ าหน่าย 

(4) 3.2 สนับสนุนการติดตั้งเครื่อง
กรองส าเร็จรูปท่ีครัวเรือน 

(5)  3.1 ก ารท า ร ะ บ บ ป ระ ป า
แบบคลัสเตอร์ 

(6) 1. ไม่ท าอะไรเพิ่มเติม ยกเว้น
ซ่อมบ ารุง 

(2) 2.2 ติดต้ังถังกรองน้ าสะอาดโดย
เอกชน เป็ น ผู้ ท าน้ า ส ะอ าด
จ าหน่าย 

(3) 3.2 สนับสนุนการติดตั้งเครื่อง
กรองส าเร็จรูปท่ีครัวเรือน 

(4) 4.1 เก็บกักน้ าฝน เพื่อส ารอง
เป็นแหล่งน้ าดื่มโดยครัวเรือน 
และท าการฆ่าเชื้อโรคแบบง่าย 
(เช่น ต้มน้ า ฆ่าเชื้อโรค โดยใส่
น้ าในขวดตากแดด) 

(5) 3.1 ก า ร ท า ร ะ บ บ ป ร ะ ป า
แบบคลัสเตอร์ 

(6) 1. ไม่ท าอะไรเพิ่มเติม ยกเว้น
ซ่อมบ ารุง 

 
 

 
ผู้เชี่ยวชาญเสนอทางเลือกที่ 4.1 เก็บกักน้ าฝน เพื่อส ารองเป็นแหล่งน้ าดื่มโดยครัวเรือน และท าการ

ฆ่าเชื้อโรคแบบง่าย (เช่น ต้มน้ า ฆ่าเชื้อโรค โดยใส่น้ าในขวดตากแดด) เพราะเห็นว่าเป็นวิธีการที่เคยปฏิบัติในอดีต ซึ่ง
ไม่ยากต่อการน ามาปฏิบัติใหม่ แต่ควรเพิ่มการฆ่าเชื้อโรคโดยวิธีง่ายๆ เช่น การต้ม หรือน าใส่ขวดไปวางไว้กลางแดดแต่
กลุ่มย่อยประเมินทางเลือก 2.1 ติดตั้งถังกรองน้ าสะอาดที่ระบบประปาของตนเอง (เช่น ระบบกรองออสโมซิส
ย้อนกลับ (RO) หรือถังกรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน) เนื่องจากเป็นทางเลือกที่ปฏิบัติอยู่แล้วของโครงการ
น้ าสะอาดประชารัฐ นอกจากนี้ชาวบ้านไม่คุ้นเคยกับการการดื่มน้ าฝนที่มีการฆ่าเชื้อโรค ซึ่งการการฆ่าเชื้อโรคใน 
น้ าฝน จะน าเสนอในมาตรการส่งเสริมซึ่งอยู่ในมาตรการเพื่อความยั่งยืน 
 
ตารางที่ 6.3.3-2  ผลการประเมินทางเลือกของแผนพัฒนาในพื นที่ล าน  ามูลตอนบน 
                      แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค  

ประปาภูมิภาค : การจัดหาน  าต้นทุนส าหรับผลติน  าประปา 

พื นที่ ทางเลือกที่เสนอ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ประเมินโดยผู้ประชุมกลุม่ย่อย 
ล าน้ ามูลสายหลัก
ตอนบน 
(ปัญหา คือ การกัก
เก็บน้ าในพื้นที่ต้น
น้ าได้น้อย ฤดูแล้ง
เกิดปัญหาน้ าในล า
น้ ามูลลดระดับและ
มีความเค็มสูงมาก 
ก ระ ท บ ก า รผลิ ต
น้ าประปา ต้องหา
น้ าต้นทุนมาช่วยลด
ความเค็ม ไล่ความ
เค็ม) 

ทางเลือกที่ 1 ไม่ท าอะไรเพิ่มเติม ยกเว้น
ซ่อมบ ารุง 
ทางเลือกที่ 2 พัฒนาตามภารกิจปกติของ
แต่ละหน่วยงาน 
    2.1 พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ าต้นทุนใน
พื้ นที่ ของตนเอง (สร้างสระเก็บกักน้ า
เพิ่มเติม) 
ทางเลือกที่  3 พัฒนาน้ าต้นทุนผิวดิน
ร่วมกับพื้นที่ลุ่มน้ าข้างเคียง 
    3.1 ขอใช้น้ าต้นทุนจากแหล่งน้ าผิวดิน
และส่งทางท่อ (ระบบส่งน้ าผิวดินทางไกล) 
    3.2 ขอใช้น้ าต้นทุนจากแหล่งน้ าใต้ดิน
และส่งทางท่อ (ระบบส่งน้ าใต้ดินทางไกล) 

(1) 3.1 ขอใช้น้ าต้นทุนจากแหล่ง
น้ าผิวดินและส่งทางท่อ (ระบบ
ส่งน้ าผิวดินทางไกล) 

(2) 3.2 ขอใช้น้ าต้นทุนจากแหล่ง
น้ าใต้ดินและส่งทางท่อ (ระบบ
ส่งน้ าใต้ดินทางไกล) 

(3) 2.1 พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ า
ต้นทุนในพื้นที่ของตนเอง (สร้าง
สระเก็บกักน้ าเพิ่มเติม) 

(4) 4.1 พัฒนาระบบจัดการเติมน้ า
ใต้ดินและเก็บกักน้ าใต้ดินไว้
เป็นแหล่งน้ าต้นทุนเพิ่มเติมใน
พื้นที่เหมาะสม 

(1) 2.1 พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ า
ต้นทุนในพื้นที่ของตนเอง โดย
สร้างสระเก็บกักน้ าเพิ่มเติม 

(2) 3.2 ขอใช้น้ าต้นทุนจากแหล่งน้ า
ใต้ดินและส่งทางท่อ (ระบบส่ง
น้ าใต้ดินทางไกล) 

(3) 3.1 ขอใช้น้ าต้นทุนจากแหล่งน้ า
ผิวดินและส่งทางท่อ (ระบบส่ง
น้ าผิวดินทางไกล 

(4) 4.1 พัฒนาระบบจัดการเติมน้ า
ใต้ดินและเก็บกักน้ าใต้ดินไว้เป็น
แหล่งน้ าต้นทุนเพิ่มเติมในพื้นที่
เหมาะสม 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 6 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การพัฒนาและประเมินทางเลือก  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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พื นที่ ทางเลือกที่เสนอ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ประเมินโดยผู้ประชุมกลุม่ย่อย 
ทางเลือกที่  4 พัฒนาแบบบู รณาการ
ระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมและ
แนวทางใหม่ 

4.1 พัฒนาระบบจัดการเติมน้ าใต้ดิน
และเก็บกักน้ าใต้ดินไว้เป็นแหล่งน้ าต้นทุน
เพิ่มเติมในพื้นที่เหมาะสม 

(5) 1 ไม่ท าอะไรเพิ่ มเติม ยกเว้น
ซ่อมบ ารุง 
 

 
 

(5) 1. ไม่ท าอะไรเพิ่มเติม ยกเว้น
ซ่อมบ ารุง 

 
 

 ผู้เชี่ยวชาญเสนอทางเลือกที่  3.1 ขอใช้น้ าต้นทุนจากแหล่งน้ าผิวดินหรือน้ าใต้ดินและส่งทางท่อ (ระบบส่ง
น้ าทางไกล) เนื่องจากพิจารณาในประเด็นศักยภาพของพื้นที่มีน้ าใต้ดินและสามารถท าเป็นระบบเติมน้ าใต้ดินได้ ส่วน
กลุ่มย่อยประเมินทางเลือก 2.1 พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ าต้นทุนในพื้นที่ของตนเอง โดยสร้างสระเก็บกักน้ าเพิ่มเติม
เนื่องจากเป็นทางเลือกที่ปฏิบัติได้เลยและงบประมาณไม่สูงเกินไป ดังนั้น ทางเลือกที่ 2.1 พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ า
ต้นทุนในพื้นที่ของตนเอง สามารถเสนออยู่ในแผนระยะสั้น ส่วนทางเลือกที่ 3.1 ท าระบบเติมน้ าใต้ดิน อยู่ในแผนระยะ
กลางถึงระยะยาวได้ 

ตารางที่ 6.3.3-3  ผลการประเมินทางเลือกของแผนพัฒนาในพื นที่ล าน  ามูลตอนบน 
         แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค  

ประปาภูมิภาค และประปาหมูบ่้าน : การประปาในพื นที่น  าเค็ม 

พื นที่ ทางเลือกที่เสนอ ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ ประเมินโดยผู้ประชุมกลุม่ย่อย 
ล าน้ ามูลสายหลัก
ตอนบน 

ทางเลือกที่ 1 ไม่ท าอะไรเพิ่มเติมนอกจาก
ซ่อมบ ารุง 
ทางเลือกที่ 2 พัฒนาในพื้นที่ตนเอง ท าโดย 
    2.1 สร้างภาชนะกักเก็บน้ าฝน เช่น ถัง
เก็บน้ าชุมชน โอ่งน้ า 
    2.2 ปรับปรุงสระเก็บกักน้ า เดิมและ
สร้างสระเพิ่มขึ้น เป็นลักษณะสระลอย 
ทางเลือกที่ 3 พัฒนาร่วมกับหน่วยงานและ
หมู่บ้านข้างเคียง ท าโดย 
    3.1 ผันน้ าจากแหล่งน้ าใกล้เคียงหรือ
ข้อตกลงซ้ือน้ าประปาจากพื้นที่ข้างเคียง 
    3.2 ผันน้ าจากแหล่งน้ าใกล้เคียงส่งทาง
ท่อ 
   3.3 พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ าต้นทุนใน
พื้นที่ ใกล้เคียง เช่น ระบบอ่างพวง หรือ
แหล่งน้ าผิวดินขนาดใหญ่ 
ทางเลือกที่  4 พัฒนาแบบบู รณาการ
ระหว่างหน่วยงานโดยใช้นวัตกรรมแนะ
แนวทางใหม่ 
    4.1 ติดตั้งระบบกรองน้ าเค็มเป็นน้ าจืด 
(RO) ใช้กับน้ าบาดาลเค็ม 
    4.2 ใช้น้ าผิวดินร่วมกับน้ าใต้ดินเค็ม 
ติดตั้งระบบกรองน้ าเค็มเป็นน้ าจืด (RO) 
โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

(1) 3.3 พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ า
ต้นทุนในพื้นที่ ใกล้เคียง เช่น 
ระบบอ่างพวง หรือแหล่งน้ าผิว
ดินขนาดใหญ่ 

(2) 4.2 ใช้น้ าผิวดินร่วมกับน้ าใต้ดิน
เค็ม ติดตั้งระบบกรองน้ าเค็ม
เป็ น น้ า จื ด  (RO) โ ด ย ใ ช้
พลังงานแสงอาทิตย์ 

(3) 3.1 ผั น น้ า จ า ก แ ห ล่ ง น้ า
ใ ก ล้ เ คี ย ง ห รื อ ต ก ล ง ซ้ื อ
น้ าประปาจากพื้นที่ข้างเคียง 

(4) 2.1 สร้างภาชนะกักเก็บน้ าฝน 
เช่น ถังเก็บส่วนกลาง โอ่งน้ า 

(5) 3.2 ผันน้ าจากแหล่งน าใกล้ 
เคียงส่งทางท่อ 

(6) 4.1 ติดตั้ งระบบกรองน้ า เค็ม
เป็ น น้ า จื ด  (RO) ใช้ กั บ น้ า
บาดาลเค็ม 

(7) 2.2 ปรับปรุงสระเก็บกักน้ าเดิม
และสร้า งสระ เพิ่ ม ขึ้ น  เป็ น
ลักษณะสระลอย 

(8) 3.1 ตกลงซ้ือน้ าประปาส่งทาง
ท่อ 

(9) 1 ไม่ท าอะไรเพิ่มเติมนอกจาก
ซ่อมบ ารุง 

(1) 2.1 สร้างภาชนะกักเก็บน้ าฝน 
เช่น ถังเก็บส่วนกลาง โอ่งน้ า 

(2) 2.2 ปรับปรุงสระเก็บกักน้ าเดิม
แ ล ะ ส ร้ า งส ร ะ เพิ่ ม ขึ้ น  เป็ น
ลักษณะสระลอย 

(3) 3.3 พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ า
ต้นทุน ในพื้ นที่ ใกล้ เคี ยง เช่ น 
ระบบอ่างพวง หรือแหล่งน้ าผิว
ดินขนาดใหญ่ 

(4) 3.2 ผันน้ าจากแหล่งน้ าใกล้เคียง
ส่งทางท่อ 

(5) 4.2 ใช้น้ าผิวดินร่วมกับน้ าใต้ดิน
เค็ม ติดตั้งระบบกรองน้ าเค็มเป็น
น้ า จื ด  (RO) โด ย ใช้ พ ลั ง งาน
แสงอาทิตย์ 

(6) 4.1 ติดตั้งระบบกรองน้ าเค็มเป็น
น้ าจืด (RO) ใช้กับน้ าบาดาล 

(7) 3.1 ตกลงซ้ือน้ าประปาส่งทางท่อ 
(8) 1 ไม่ท าอะไรเพิ่มเติมนอกจาก

ซ่อมบ ารุง 
 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 6 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การพัฒนาและประเมินทางเลือก  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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ผู้เชี่ยวชาญเสนอทางเลือกที่ 3.3 พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ าต้นทุนในพื้นที่ใกล้เคียง และส่งมาโดย ระบบ
อ่างพวง หรือแหล่งน้ าผิวดินขนาดใหญ่ เนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงมีแหล่งน้ าต้นทุนที่พอจะเชื่อมต่อมายังพื้นที่ของตนเอง
ได้โดยผ่านทางท่อและเติมน้ าตามระยะทางโดยระบบอ่างพวง ส าหรับประปาภูมิภาคเพราะต้องการส ารองน้ าใน
ปริมาณมาก และประปาหมู่บ้านสามารถใช้ได้ด้วยจากน้ าที่เก็บกักไว้ตามอ่างพวง ส่วนกลุ่มย่อยประเมินทางเลือกที่ 
2.1 สร้างภาชนะกักเก็บน้ าฝน เช่น ถังเก็บส่วนกลาง โอ่งน้ า เนื่องจากเป็นวิธีที่พึ่งตนเองสามาถปฏิบัติได้ทันที่จะ
ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบล หรือครัวเรือนก็ได้ ดังนั้นจึงควรด าเนินการทั้ง 2 ทางเลือก โดยการสร้าง
ภาชนะกักเก็บน้ าฝน เช่น ถังเก็บน้ าฝนส่วนกลาง โอ่งน้ าเป็นแผนระยะสั้นด าเนินการได้เลย ส่วนการท าระบบท่อ และ
อ่างพวงเป็นแผนระยะกลาง-ยาว 

 
ตารางที 6.3.3-4   แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน: ลุ่มน  ามูลตอนบนฝั่งขวา (ล าจักราช ล าปลายมาศ ล าแซะ ล าปะเทยี) น  าไม่เค็ม 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน้ ามูลตอนบนฝั่งขวา 
(ล าจักราช ล าปลายมาศ 
ล าแซะ ล าปะเทีย) 
 

ด้านที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 
ประปาหมู่บา้น : การจัดหาน้ าต้นทุนให้เพียงพอ 

ระยะสั้น  
- ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบ 
- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) 
- ก่อสร้างสระเก็บน้ าเพิ่มเติม (ส ารองน้ า) 
ระยะกลางและระยะยาว  
- ร่วมพัฒนาพื้นที่มีศักยภาพน้ าผิวดิน/น้ าใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียง

และส่งน้ าทางท่อแบบระบบส่งน้ าทางไกล 
ประปาหมู่บา้น : การปรับปรุงน้ าประปาให้
สะอาด (ให้ได้มาตรฐาน) และเพียงพอตลอดปี 

ระยะสั้น  
- ติดตั้งถังกรองน้ าสะอาดที่ระบบประปาของตนเอง (RO) ถัง

กรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน) และ/หรือติดตั้งถัง
กรองสนิมเหล็ก 

- เก็บกักน้ าฝนเพื่อส ารองเป็นแหล่งน้ าดื่มส าหรับชุมชน และ/
หรือโดยครัวเรือน  

ระยะกลางและระยะยาว  
- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีความมั่นคงของน้ าต้นทุนและ

คุณภาพได้มาตรฐานประจ าต าบล โดยจัดท าระบบประปา
แบบรวมกลุ่มและติดตั้งถังกรองน้ าสะอาดเพิ่มเติม (Cluster 
Water Treatment with Filter System) 

ประปาภูมภิาค : การจัดหาน้ าต้นทุนส าหรับผลิต
น้ าประปา 

ระยะสั้น  
- พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ าต้นทุนในพื้นที่ของตนเอง โดยสร้าง

สระเก็บกักน้ าเพิ่มเติม 
ระยะกลางและระยะยาว  
- แผนงานใช้น้ าต้นทุนทั้งน้ าผิวดินจากแหล่งน้ าผิวดินและ/หรือ

น้ าใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียงที่มีศักยภาพและส่งด้วยท่อ (ระบบ
ส่งน้ าทางไกล) 

- ท าระบบเดิมน้ าใต้ดิน 
ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 1 การจดัการน  าอุปโภคบริโภค 

ความจ าเป็นต้องส ารองน้ า ในฤดูแล้งมากประมาณ 5-6 เดือน บางพื้นที่มากกว่า 6 เดือน คุณภาพ/และน้ าดื่มสะอาดได้มาตรฐานต้องมี
นโยบายและสนับสนุนด้านงบประมาณให้ท้องถิ่น จัดระบบการติดตาม การควบคุมคุณภาพ และการมีวิสาหกิจชุมชนท าเรื่องการจัดการระบบและ
การกระจายน้ า 

 
 
 
 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 6 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การพัฒนาและประเมินทางเลือก  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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ตารางที 6.3.3-5  แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน : ลุ่มน  ามูลตอนบนฝั่งซ้าย (ล าพระเพลิง, ล าตะคอง, ล าเชิงไกร, ล าสะแทด, ห้วยเอก) น  าเค็ม 
พื นที ่ แผนพัฒนา แผนงาน 

ลุ่มน้ ามูลตอนบนฝั่งซ้าย    
(ล าพระเพลิง ล าตะคอง ล า
เชิงไกร ล าสะแทด ห้วยเอก) 
 

ด้านที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 
กรณนี้ าไม่เคม็ ประปาหมู่บ้าน : การจัดหาน้ าต้นทุนให้
เพียงพอ 

ระยะสั้น  
- ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบ 
- ขุดลอกคลอง หนอง บึ ง (แก้มลิง) และปรับปรุงเป็น

สระลอยหรือปูด้วย HDPE 
- ก่อสร้างสระเก็บน้ าเพิ่มเติม (ส ารองน้ า) โดยปรับปรุงเป็น

สระลอยหรือปูด้วย HDPE 
ระยะกลางและระยะยาว  
- พื้นที่มีศักยภาพน้ าผิวดินและ/หรือน้ าใต้ดินโดยจัดท าระบบ

ส่งน้ าทางไกลและมาเก็บกักน้ าในสระลอยหรือสระที่ปูด้วย 
HDPE 

กรณนี้ าไม่เคม็ ประปาหมู่บ้าน : การปรับปรุงน้ าประปา
ให้สะอาด (ให้ได้มาตรฐาน) และเพียงพอตลอดปี 

ระยะสั้น  
- ติดตั้งถังกรองน้ าสะอาดที่ระบบประปาของตนเอง (RO) ถัง

กรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน) /หรือติดตั้งถัง
กรองสนิมเหล็ก 

- เก็บกักน้ าฝนเพื่อส ารองเป็นแหล่งน้ าดื่มส าหรับชุมชน และ/
หรือโดยครัวเรือน  

ระยะกลางและระยะยาว  
- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีความมั่นคงของน้ าต้นทุนและ

คุณภาพได้มาตรฐานประจ าต าบล โดย จัดท าระบบประปา
แบบรวมกลุ่มและติดตั้ งถั งกรองน้ าสะอาดเพิ่ ม เติ ม  
(Cluster Water Treatment with Filter System) 

กรณนี้ าไม่เคม็ ประปาภูมิภาค : การจดัหาน้ าต้นทุน
ส าหรับผลิตน้ าประปา 

ระยะสั้น  
- พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ าต้นทุนในพื้นที่ของตนเอง สร้าง

สระเก็บกักน้ าเพิ่มเติม  
ระยะกลาง 
-  ขอใช้น้ าต้นทุนจากแหล่งน้ าผิวดินและ/หรือน้ าใต้ดินส่งทาง

ท่อ (ระบบส่งน้ าทางไกล)  
ระยะยาว  
- ท าระบบเติมน้ าใต้ดิน  

กรณนี้ าเคม็ 
ประปาภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน :  

ระยะสั้น  
- ปรับปรุงสระเก็บกักน้ าเดิมและสร้างสระเพิ่มขึ้น เป็น

ลักษณะสระลอย สระปูพลาสติก 
- ติดตั้งระบบกรองน้ าเค็มเป็นน้ าจืด (RO) ใช้กับน้ าบาดาลเค็ม 
ระยะกลางและระยะยาว  
- ผันน้ าจากแหล่งน้ าผิวดินและ/หรือแหล่งน้ าใต้ดินในพื้นที่ที่

มีศักยภาพและส่งน้ าทางท่อ (ระบบส่งน้ าทางไกล) มากัก
เก็บในสระลอย/สระปูพลาสติก 

- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีความมั่นคงของน้ าต้นทุนและ
คุณภาพได้มาตรฐานประจ าต าบล โดย จัดท าระบบประปา
แบบรวมกลุ่มและติดตั้งถังกรองน้ าก าจัดความเค็มเพิ่มเติม
(Cluster Water Treatment with Filter System) 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
ความจ าเปน็ต้องส ารองน้ า ในฤดแูล้งมากประมาณ 5-6 เดือน บางพืน้ทีม่ากกว่า6 เดือน คุณภาพ/และน้ าดื่มสะอาดได้มาตรฐานตอ้งมีนโยบาย

และสนับสนุนด้านงบประมาณให้ทอ้งถิ่น จดัระบบการติดตาม การควบคุมคุณภาพ และการมีวิสาหกิจชุมชนท าเรื่องการจัดการระบบและการกระจายน้ า 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 6 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การพัฒนาและประเมินทางเลือก  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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ตารางที่ 6.3.3-6  แผนงานในแผนพัฒนาแผนพัฒนาด้านที่ 1: การจัดการน  าอุปโภคบรโิภค พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน 
      ตอนกลาง ตอนล่างทั งหมด ยกเว้น ลุ่มน  ามูลตอนบนฝั่งซ้าย และตอนกลางฝั่งซ้าย 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน เป้าประสงค ์
พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า มู ล
ตอนบน  ตอนกลาง  
ตอนล่างทั้ งหมด 
ยกเว้น ลุ่มน้ ามูล
ตอน บ น ฝั่ ง ซ้ าย 
และตอนกลางฝั่ง
ซ้าย 

ด้านที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภค
บริโภค 
ประปาหมู่บา้น 
 

ระยะสั้น  
• ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านที่ยังไม่มี

ระบบ 
• ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) 
• ก่อสร้างสระเก็บน้ าเพิ่มเติม (ส ารองน้ า) 
ระยะกลาง: ประปาหมู่บ้าน 
• จั ดท า ระบ บ ป ระป าแบ บ รวม ก ลุ่ ม 

(Cluster Water Treatment System) 
ระยะยาว  
• ร่วมพัฒนาพื้นที่มีศักยภาพน้ าผิวดิน/น้ า

ใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียงและส่งน้ าทางท่อ
แบบระบบส่งน้ าทางไกล 

 
• มีระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน 
• ประปาหมู่บ้าน: มีระบบประปา 
 - จัดหาน้ าต้นทุนให้เพียงพอ 

- จั ด ห า แ ห ล่ ง น้ า ส า ร อ ง
 โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

ประปาหมู่บ้าน  ระยะสั้น  
• ติดตั้งถังกรองน้ าสะอาดที่ระบบประปา

ของตนเอง (RO) ถังกรองแบบใช้ถ่าน
คาร์บอนและระบบเรซิน และ/หรือติดตั้ง
ถังกรองสนิมเหล็ก 

• เก็บกักน้ าฝนเพื่อส ารองเป็นแหล่งน้ าดื่ม
ส าหรับชุมชน และ/หรือโดยครัวเรือน  

ระยะกลางและระยะยาว  
• สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีความมั่นคง

ของน้ าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐาน
ประจ าต าบล โดย จัดท าระบบประปา
แบบรวมกลุ่ มและติดตั้ งถั งกรองน้ า
ส ะ อ า ด เพิ่ ม เ ติ ม  (Cluster Water 
Treatment with Filter System) 

 
• ปรับปรุงน้ าประปาให้สะอาด (ให้

ได้มาตรฐาน) และเพียงพอตลอด
ปี 

 
 
 
 
• ปรับปรุงน้ าประปาให้สะอาด (ให้

ได้มาตรฐาน) และเพียงพอตลอด
ปีโดยจัดท าเป็นระบบประปาแบบ
บูรณาการที่ผลิตน้ าสะอาด 

 

ประปาภูมภิาค  ระยะสั้น  
• สร้างสระเก็บกักน้ าเพิ่มเติมในพื้นที่ของ

ตนเอง 
ระยะกลางและระยะยาว  
• ใช้น้ าต้นทุนทั้งน้ าผิวดินจากแหล่งน้ าผิว

ดินและ/หรือน้ าใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียงที่
มีศักยภาพและส่งด้วยท่อ (ระบบส่งน้ า
ทางไกล) 

 
• พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ าต้นทุน  

 
 

• จัดหาน้ าต้นทุนส าหรับผลิต
น้ าประปาแบบบูรณาการและ
พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 6 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การพัฒนาและประเมินทางเลือก  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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ตารางที่ 6.3.3-7  แผนงานในแผนพัฒนาแผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค (พื นที่น  าเค็ม)  
      พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบนฝั่งซ้าย และตอนกลางฝั่งซ้าย 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน เป้าประสงค ์
พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า มู ล
ตอนบน ฝั่ งซ้าย 
แ ล ะ ต อ น ก ล า ง     
ฝั่งซ้าย 

ด้านที่  1 การจัดการน้ าอุปโภค
บริโภค 
กรณีน้ าไม่เค็ม ประปาหมู่บ้าน :  

ระยะสั้น  
• ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านที่ยังไม่มี

ระบบ 
• ก่อสร้างสระเก็บน้ าเพิ่มเติม (ส ารองน้ า)  
ระยะกลางและระยะยาว  
• พื้นที่มีศักยภาพน้ าผิวดินและ/หรือน้ าใต้

ดินโดยจัดท าระบบส่งน้ าทางไกลและมา
เก็บกักน้ าในสระลอยหรือสระที่ปูด้วย HDPE 

 
• มีระบบประปาให้ครบทุกหมู่บ้าน 
• มีระบบประปา แต่ต้อง 

- จัดหาน้ าต้นทุนให้เพียงพอ 
 จัดหาแหล่งน้ าส ารอง  
  โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 

 
 

กรณีน้ าไม่เค็ม ประปาหมู่บ้าน :  ระยะสั้น  
• ติดตั้งถังกรองน้ าสะอาดที่ระบบประปา

ของตนเอง (RO) ถังกรองแบบใช้ถ่าน
คาร์บอนและระบบเรซิน) /หรือติดตั้งถัง
กรองสนิมเหล็ก 

• เก็บกักน้ าฝนเพื่อส ารองเป็นแหล่งน้ าดื่ม
ส าหรับชุมชน และ/หรือโดยครัวเรือน  

ระยะกลางและระยะยาว  
• สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีความมั่นคง

ของน้ าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐาน
ประจ าต าบล โดย จัดท าระบบประปา
แบบรวมกลุ่มและติดตั้ งถั งกรองน้ า
ส ะ อ า ด เพิ่ ม เ ติ ม (Cluster Water 
Treatment with Filter System) 

 
• ปรับปรุงน้ าประปาให้สะอาด (ให้

ได้ ม าต รฐาน ) แ ล ะ เพี ย งพ อ   
ตลอดปี 

• มีน้ าฝนทีกรองฝุ่นละอองและฆ่า
เชื้อ โรคเพื่ อ ให้ ได้น้ าสะอาดที่
สามารถดื่มได้ 

 
• ปรับปรุงน้ าประปาให้สะอาด (ให้

ได้มาตรฐาน) และเพียงพอตลอด
ปีโดยจัดท าเป็นระบบประปาแบบ
บูรณาการที่ผลิตน้ าสะอาด 

 

กรณีน้ าไม่เค็ม ประปาภูมิภาค :  ระยะสั้น  
• พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ าต้นทุนในพื้นที่

ของตนเอง สร้างสระเก็บกักน้ าเพิ่มเติม  
ระยะกลาง 
• ขอใช้น้ าต้นทุนจากแหล่งน้ าผิวดินและ/หรือ

น้ าใต้ดินส่งทางท่อ (ระบบส่งน้ าทางไกล)  
ระยะยาว  
• ท าระบบเดิมน้ าใต้ดิน  

 
• จั ดห าน้ า ต้ น ทุ น ส าห รับ ผลิ ต

น้ าประปา 
 

• จัดหาน้ าต้นทุนให้เพียงพอ 
• จัดหาแหล่งน้ าส ารองโดยเฉพาะ

ในช่วงฤดูแล้ง 
 

กรณีน้ าเค็ม 
ประปาภู มิ ภ าค  และประปา
หมู่บ้าน :  

ระยะสั้น  
• ปรับปรุงสระเก็บกักน้ าเดิมและสร้างสระ

เพิ่มขึ้น เป็นลักษณะสระลอย สระปูพลาสติก 
• ติดตั้งระบบกรองน้ าเค็มเป็นน้ าจืด (RO) 

ใช้กับน้ าบาดาลเค็ม 
ระยะกลางและระยะยาว  
• ผันน้ าจากแหล่งน้ าผิวดินและ/หรือแหล่ง

น้ าใต้ดินในพื้นที่ที่มีศักยภาพและส่งน้ า
ทางท่อ (ระบบส่งน้ าทางไกล) มากักเก็บ
ในสระลอย/สระปูพลาสติก 

• สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีความมั่นคง
ของน้ าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐาน
ประจ าต าบล โดย จัดท าระบบประปา
แบบรวมกลุ่มและติดตั้งถังกรองน้ าก าจัด
ค ว าม เค็ ม เพิ่ ม เติ ม (Cluster Water 
Treatment with Filter System) 

 
• จัดหาน้ าต้นทุนน้ าที่ไม่เค็มส าหรับ

ระบบประปาหมู่บ้านและประปา
ภูมิภาค 

• ปรับปรุงน้ าต้นทุนที่มีความเค็มให้
เป็นน าจืดส าหรับเป็นน้ าดื่ม 

• จัดหาน้ าต้นทุนน้ าที่ไม่เค็มส าหรับ
ระบบประปาหมู่บ้านและประปา
ภูมิภาคโดยผันน้ าจากแหล่งน้ าผิว
ดินและ/หรือน้ าใต้ดินที่มีศักยภาพ 

• จัดท าระบบประปาแบบรวมกลุ่ม
และติดตั้งถังกรองน้ าก าจัดความ
เค็มแบบ RO เพิ่มเติม 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 6 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การพัฒนาและประเมินทางเลือก  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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ตารางที่ 6.3.3-8  แผนงานในแผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
      พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน ตอนกลาง ตอนล่างทั งหมด ยกเว้น พื นที่น  าเค็ม 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน เป้าประสงค ์
พื้นที่ลุ่มน้ ามูล
ตอนบน 
ตอนกลาง 
ตอนล่างทั้งหมด 
ยกเว้น พื้นที่
น้ าเค็ม 

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ าภาค
การผลิต 
สาเหตุ: การขาดแคลนน้ า  

ระยะสั้น  
• พัฒนาเพิ่มระบบส่งน้ า/กระจายน้ า

ส าหรับหัวงานที่ยังไม่มีระบบ 
ระยะกลางและระยะยาว  
- พัฒนาระบบชลประทานที่ทันสมัย 

(Smart Irrigation)  

 
• เพิ่ ม น้ า ต้ น ทุ น ใน พื้ น ที่

ชลประทาน 
 
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า

ในแปลงพื้นที่ชลประทาน 
สาเหตุ: การขาดแคลนน้ านอกพื้นที่

ชลประทาน 
ระยะสั้น  
• เช่ือมโยงแหล่งน้ าขนาดเล็กที่มีอยู่ 

(แก้มลิงขนาดเล็ก) ร่วมกับพัฒนา
ฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ  หนองน้ า
ตามแผนปกติ/บูรณาการรวมกลุ่ม 
(อ ป ท .ใก ล้ เคี ย ง ) จั ด ห าพื้ น ที่
ใกล้เคียงพัฒนาแหล่งน้ าใช้น้ าร่วมกัน 

ระยะกลางและระยะยาว  
• ส ารวจหาแหล่งน้ าบาดาลจืดใน

พื้นที่ใกล้เคียง พัฒนาและส่งทาง
ท่อ เสริมร่วมกับน้ าผิวดิน 

 
• เพิ่ มน้ าต้นทุ นนอกพื้ นที่

ชลประทานแบบบูรณาการ 
 
 
 
 
 
• เพิ่ มน้ าต้นทุ นนอกพื้ นที่

ชลประทานแบบบูรณาการ
ในพื้นที่แห้งแล้งมากและ
ความยากจนของเกษตรกร
ในระดับสูง บริเวณพื้นที่
รอยต่อระหว่างลุ่มน้ ามูล
ตอนบนและตอนกลางฝั่งขวา 

สาเหตุ:  
มูลค่าผลผลิตต่ าเนื่องจากการปลูกพืชไม่
เหมาะสมกับปริมาณน้ าต้นทุน/สภาพพื้นที่
ไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต่ า 

ระยะสั้น  
• ส่งเสริมปลูกพืชให้ เหมาะสมกับ

สภาพน้ าต้นทุน (ฤดูแล้ง) และ
ความเหมาะสมของดินในพื้นที่  

ระยะกลางและระยะยาว  
• พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart 

farming (แรงงาน /เครื่ อ งจั ก ร
ทันสมัย/ระบบน้ าหยด) รวมกลุ่ม
ผู้ใช้น้ า/เกษตรกรรม-อุตสาหกรรม 
เพื่อบริหารจัดการน้ าและส่งเสริม
การตลาด 

 
• สร้างมูลค่าผลผลิตโดยการ

ปลูกพืชที่เหมาะสม พร้อม
ด้วยการอนุรักษ์ดินและน้ า 

• สร้างมู ล ค่าผลผลิตด้ วย
ระบบเกษตรอัจฉริยะ ที่มี
การบริหารจัดการน้ าและมี
การจัดท าระบบตลาดแบบ
ครบวงจร 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 6 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การพัฒนาและประเมินทางเลือก  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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ตารางที่ 6.3.3-9   แผนงานในแผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
      พื นที่ดินเค็ม/น  าเค็ม ในพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน และตอนกลางฝั่งซ้าย 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน เป้าประสงค ์
พื นที่ดินเค็ม/
น  าเค็มในพื นที่
ลุ่มน  ามูลตอนบน 
และ ตอนกลาง
ฝ่ังซ้าย 
 

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของ
น้ าภาคการผลิต 
• สาเหตุ: การขาดแคลนน้ าในพื้น

ที่ดินเค็ม/น้ าเค็ม 
 

ระยะสั้น  
• สร้างสระเก็บกักน้ าฝนแบบ สระลอยหรือสระ

น้ าที่อยู่พื้นดินควรปูด้วย HPDE 
• คัดเลือกพืชทนเค็มบางชนิด ที่ เหมาะสม 

ส าหรับปลูกในพื้นที่ดินเค็มที่มีระดับ ความ
เค็มต่าง ๆ กัน ดินที่มีระดับความเค็ม ไม่มาก
จนเกินไปนัก ก็สามารถปลูกพืชบางชนิดได้  

ระยะกลางและระยะยาว  
• ส ารวจหาแหล่งน้ าบาดาลจืดในพื้นที่ใกล้เคียง 

พัฒนาและส่งทางท่อ เสริมร่วมกับน้ าผิวดิน 
• พั ฒ น าระบ บ ก ารจั ด ก าร เติ ม น้ า ใต้ ดิ น 

( Managed Aquifer Recharge, MAR) ใ น
พื้นที่แปลงเกษตรท่ีเหมาะสมเติมน้ าใต้ดิน  

• ปลูกป่าในที่เนินและพื้นที่เติมน้ าใต้ดิน เพื่อ
ลดการเติมน้ าและระดับน้ าใต้ดินเค็มในพื้นที่
ที่ปรากฏคราบเกลือ  

 
•  เพิ่ มน้ าต้นทุน โดย เก็บกั ก

น้ าฝนในสระลอยหรือสระน้ า
ที่ปูด้วย HPDE 

•  ส่งเสริมการปลูกพืชทนเค็มที่
มี ราคาทั้ งนี้ มีตารางระดับ
ความเค็มกับพืช ซ่ึงแนะน า
โดยกรมพัฒนาที่ดิน 

 
 
 
•  ใช้น้ าบาดาลเพื่อการเกษตร 
•  ส่งเสริมการปลูกป่าในพื้นที่

เนินเพื่อลดการแพร่กระจาย
ดินเค็ม 

 
 

 
ตารางที่ 6.3.3-10  แผนงานในแผนพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัยพื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง 

  
 พื นที่ 

แผนพัฒนา แผนงาน เป้าประสงค ์

พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ า มู ล 
ตอนล่าง 

ด้านที่ 3 การจัดการน้ าท่วมและอุทกภัย 
ปริมาณน้ าฝนมาก ล าน้ าตื้นเขิน/มีสิ่งกีด
ขวางทางน้ า 

ระยะสั้น  
• ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า รุกล้ า

ทางน้ า ก าจัดวัชพืช และดูแลทางน้ า 
•  รักษาพื้นที่หน่วงน้ า ทางผ่านน้ า พื้นที่

ชุ่มน้ าในเขตชุมชน (แก้มลิง)  
 
ระยะกลางและระยะยาว  
• สร้างแก้มลิงด้วยบ่อบาดาล หรือสระ

น้ าตามล าน้ า 
• ระบบก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า ขยะ

มู ลฝอย  แบ บ อั ต โนมั ติ ในพื้ น ที่     
เกิดบ่อย  

• ปรับปรุงการระบายน้ า ในพื้ นที่      
คอขวด (ทางเบี่ยงน้ า/ทางผันน้ า)  

• จัดท าผังระบายน้ าให้สอดคล้องตาม
ลักษณะพื้นที่ 

 
• ให้น้ าระบายสะดวกจะได้ไม่เอ่อ

ล้นท่วมพื้นที่ที่น้ าไหลผ่าน 
• รักษาพื้นที่หน่วงน้ าเพื่อเก็บกัก

น้ านอกจากจะไม่ท าให้เกิดน้ า
ท่วมยังสามารเก็บน้ าไว้ใช้ ใน   
ฤดูแล้ง 
 

• เก็บกักน้ าในแก้มลิงนอกจากจะ
ไม่ท าให้เกิดน้ าท่วมยังสามาร
เก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง 
 

• เพิ่มประสิทธิภาพในการระบาย
น้ า 
 
 
 
 

 
 
 
 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 6 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  การพัฒนาและประเมินทางเลือก  

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท์ จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   

6-22 

ตารางที่ 6.3.3-11  แผนงานในแผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์แหล่งน  า พื นที่ลุ่มน  ามูล
ตอนบน ตอนกลาง และตอนลา่ง      

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน เป้าประสงค ์
พื้ นที่ ลุ่ มน้ ามู ลตอนบ น 
ตอนกลาง ตอนล่าง 

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพ
น้ าและอนุรักษ์แหล่งน้ า : 
แหล่งก าเนิดน้ าเสียชุมชน  

ระยะสั้น  
• จัดท าระบบบ าบั ดน้ า เสียชุมชน 

รวมถึงระบบการรวบรวมน้ าเสียใน
ก ลุ่ ม พื้ น ที่ ใ ก ล้ เ คี ย ง  (Cluster 
Wastewater Treatment System) 

ระยะกลางและระยะยาว  
• ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ

ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ที่ก าหนดไว้  

 
• บ าบัดน้ าเสียชุมชนให้ครบใน

พื้ นที่ ที่ ยั งไม่ มี ระบบบ าบั ด    
น้ าเสีย 

• ส่ งเสริมและสนับสนุนการ
ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชนแบบคลัสเตอร์ตามความ
เหมาะสม 

การจัดการคุณภาพน้ าและ
อนุรักษ์แหล่งน้ า : แหล่งก าเนิด
น้ าเสียอุตสาหกรรม 

ระยะสั้น  
• ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว  
• ส่ ง เส ริ ม ล ด ก า ร ใช้ น้ า โ ด ย  3R 

อุตสาหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและ
ครัวเรือน 

• การเฝ้าระวังและควบคุมการระบาย
น้ า ทิ้ ง จ า ก แ ห ล่ งก า เนิ ด ม ลพิ ษ
อุตสาหกรรม 

ระยะกลางและระยะยาว  
• จัดท าเครือข่ายเฝ้าระวังการระบาย

น้ าทิ้งอุตสาหกรรม 
• สนับสนุนส่งเสริมการจัดท าระบบ

บ าบัดน้ า เสียให้กับอุตสาหกรรม
ขนาดกลาง-ย่อมและครัวเรือน 

 
• ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว

ส าหรับอุตสาหกรรมทุกจ าพวก
เนื่องจากใช้หลักการลดการใช้
น้ าจะลดปริมาณน้ าเสียด้วย 

• ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ า
ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
ตามกฎหมายก าหนด 

• ส ร้ า ง ร ะ บ บ ก า ร ติ ด ต า ม
ตรวจสอบ คุณ ภาพน้ า โดย
เครือข่ายเฝ้าระวัง 

การจัดการคุณภาพน้ าและ
อนุรักษ์แหล่งน้ า : แหล่งก าเนิด
น้ าเสียอุตสาหกรรม 

ระยะสั้น  
- การจัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ 

(การท าแก๊สชีวภาพและการท าปุ๋ย
หมัก) 

- การส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย 
หรือเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร 
(มีตลาดรองรับ)  

 
• ก าจัดมลพิษจากการเกษตร

โดยเฉพาะมูลสัตว์ 
• ลดม ล พิ ษ จ าก ส าร เคมี ใน

การเกษตร 
• ส่ ง เส ริ ม ก ารป ลู ก พื ช แบ บ

ปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าทั้งนี้
ต้องส่งเสริมการตลาดควบ     
คู่ด้วย 

การจัดการคุณภาพน้ าและ
อนุรักษ์แหล่งน้ า : ปัญหา
ระบบนิเวศเส่ือมโทรม 

ระยะสั้น  
• สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
แม่น้ าล าคลอง และพื้นที่ชุ่มน้ า  

• สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ในการตรวจสอบคุณภาพน้ าในล าน้ า
สายหลักและล าน้ าสาขา 

ระยะกลางและระยะยาว  
• พัฒนาแบบจ าลองเพื่อประเมินขีด

ความสามารถในการรองรับมลพิษ
ของแหล่งน้ า 

• พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบพร้อม
ฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้ าการบ าบัดก่อนปล่อยสู่
รางสาธารณะ 

 
• อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลอง 

และพื้นที่ชุ่มน้ าแบบบูรณาการ
และการมีส่วนร่วม 

 
 
 
 
• ประเมินความสามารถการ

รองรับมลพิษแหล่งน้ า 
• ติตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใน

แหล่ งน้ า เพื่ อ เฝ้ าระวั งการ
ระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิด
มลพิษต่างๆ 
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ตารางที่ 6.3.3-11 แผนงานในแผนพัฒนาด้านที่ 5 : การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการ    
พังทลายของดิน พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน ตอนกลาง ตอนล่างทั งหมด ยกเว้น พื นที่น  าเค็ม (ต่อ) 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน เป้าประสงค ์
ล าน้ ามูลสายหลักตอนบน  
 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพ
ป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและ
ป้องกันการพังทลายของดิน 
ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม 

ระยะสั้น  
• ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื้นที่ที่

เหมาะสมร่วมกับอนุรักษ์และฟื้นฟูป่า
ในชุมชนที่มีอยู่ 

• รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมโดย
การปลูกป่าที่เหมาะสมและท าแนว
กันชนป้องกันไฟป่า 

ระยะกลางและระยะยาว  
• สนั บ สนุ น ส่ ง เส ริ ม ก ารป ลู ก ป่ า

เศรษฐกิจในพื้นที่ เอกชน และป่า
เส่ือมโทรม 

 
• ฟื้นฟูสภาพป่าพร้อมทั้งท าแนว

กันไฟป่ าโดยการมีส่วนร่วม
สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ป่า 

 
 
 
 
• สนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ 

ป่าเอกชน วนเกษตร และแบบ
อื่นๆตามความเหมาะสม 

 ปัญหาพื้นที่ป่าไม้ลดลง ระยะสั้น  
• ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื้นที่ที่

เหมาะสม (โดยเฉพาะไม้ ในพื้ นที่    
ป่าบุ่ง-ทาม)  

• อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มีอยู่ 
• รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมโดย

การปลูกป่าที่เหมาะสมและท าแนว
กันชนป้องกันไฟป่า 

ระยะกลางและระยะยาว  
•  ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นที่

เอกชน และป่าเส่ือมโทรม 

 
• ฟื้นฟูสภาพป่าพร้อมทั้งท าแนว

กันไฟป่ าโดยการมีส่วนร่วม
สร้างเครือข่ายการอนุรักษ์ป่า 

• สนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ 
ป่าเอกชน วนเกษตร และแบบ
อื่นๆตามความเหมาะสม 

 

 ปัญหาการชะล้างพังทลาย   
ของดิน 

ระยะสั้น  
• ปลูกพืชคลุมดินริมตลิ่ง (เช่น หญ้า

แฝก) ในล าน้ าสาขา  
• สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอย   

โตเร็ว  
• สร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื้นที่

และทิศทางการไหลของน้ า (ยกเว้น
ในพื้ นที่ที่ เป็นจุดรวมน้ าและมีน้ า
หลากในช่วงฤดูฝน) 

ระยะกลางและระยะยาว  
• ด าเนินการทั้งวิธีกลและวิธีพืชอย่าง

ต่อเนื่อง 

 
• ป้องกันการการชะล้างพังทลาย

ของดินด้วยวิธีกล(สร้างสิ่งกีด
ขวางความลาดเทของพื้นที่และ
ทิศทางการไหลของน้ า)  และ
วิธีพืชปลูกพืชคลุมดินริมตลิ่ ง 
(เช่น หญ้าแฝก)   

 

 
 จากผลที่แสดงในตารางดังกล่าว สรุปได้ดังนี้ 

 1)     ลุ่มน้ ามูลครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ ปัญหา สาเหตุ ศักยภาพจะต่างกัน ทางเลือกที่เป็นไปได้หรือ
ทางเลือกเบื้องต้นที่วิเคราะห์จะต่างกันแต่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ แต่เนื่องจากทางเลือกเบื้องต้นดังกล่าวมี
เป็นจ านวนมาก เมื่อน ามาวิเคราะห์เชิงวิชาการโดยผู้เชี่ยวชาญค่าคะแนนของแต่ละทางเลือกย่อยๆจึงไม่แตกต่างอย่าง
มีนัยส าคัญ เมื่อน าไปให้ผู้มีส่วนได้เสียทัง้มาจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
เลือกสิ่งที่คุ้นเคยและพึ่งตนเองได้เช่นเดียวกันเนื่องด้วยมีจ านวนทางเลือกย่อยเป็นจ านวนมาก และการคิดเป็นค่าร้อยละ
ของทางเลือกนั้น ค่าที่ได้เหมือนค่าเฉลี่ยไม่แตกต่างมากนัก 
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2) แนวคิดทางเลือก 4 ทางเลือกที่กล่าวข้างต้นจะให้ผลลัพธ์เชิงบวกแบบเพิ่มขึ้นจากน้อยไปหามากจนถึง
มากที่สุด แต่หลักการที่ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรใช้สิ่งที่คุ้นเคยและพึ่งตนเองได้คืองบประมาณไม่สูง
สามารถด าเนินการโดยตนเองหรือร่วมกันด าเนินการเช่นการขุดลอก คลองหนองบึงเป็นต้น ในขณะที่ผู้เชียวชาญ
พิจารณาทางเลือกที่ให้ผลลัพธ์มากที่สุดโดยอิงเป้าหมายหรือความต้องการของแผนแต่ละด้านเป็นตัวตั้งส่วนใหญ่จะใช้
ทางเลือก 3 หรือ 4  เช่นการพัฒนาระบบส่งน้ าทางท่อจากพื้นที่มีศักยภาพน้ าผิวดินหรือน้ าใต้ดิน หรือที่เรียกว่า ระบบ
ส่งน้ าทางไกลจึงเหมาะที่จะเป็นการจัดท าในแผนระยะกลาง ถึงระยะยาวเป็นต้น อย่างไรก็ตามทางเลือกใดๆ จะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงจ าเป็นต้องเสนอมาตรการเพื่อความยั่งยืนรวมด้วย 

3) ในแต่ละทางเลือกที่เสนอโดย ที่ปรึกษา กับผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ประชุมกลุ่มย่อย) จะเสริมซึ่งกันและกัน
ด้วยเหตุผล แนวคิดทางเลือกที่พัฒนาเพื่อให้ผลลัพธ์ทีไ่ด้เป็นเชิงผลดีแบบสะสม ดังนั้นจะสามารถน ามาจัดเป็นแผนงาน
ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาวได้ ซึ่งสามารถน าไปเสนอแนะเป็นเชิงนโยบายได้ ดังสรุปในตารางที่ 6.3.3-7 

ตารางที่ 6.3.3-7  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของแผนพัฒนา 

แผนพัฒนา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านที่ 1 การจดัการน  าอุปโภคบริโภค  ความจ าเป็นต้องส ารองน้ า ในฤดูแล้งมากประมาณ 5 -6 เดือน บางพื้นที่

มากกว่า 6 เดือน คุณภาพ/และน้ าดื่มสะอาดได้มาตรฐานต้องมีนโยบายและ
สนับสนุนด้านงบประมาณให้ท้องถิ่น จัดระบบการติดตาม การควบคุมคุณภาพ 
และการมีวิสาหกิจชุมชนท าเรื่องการจัดการระบบและการกระจายน้ า โดย
จัดท าระบบประปาแบบคลัสเตอร์ (Cluster Water Supply System) 

ด้านที่ 2 การสรา้งความมั่นคงของน  าภาคการผลิต  ศักยภาพในพื้นที่มีน้อยมาก ไม่มีผลในเชิงการเปลี่ยนแปลง การผันน้ ายังไม่
สามารถด าเนินการได้ในระยะสั้นถึงกลาง แนวทางใหม่ที่หาวิธีเก็บน้ าในพื้นที่ให้
มากที่สุดจะต้องน ามาใช้ เช่น ระบบอนุรักษ์ดินและน้ าทุกประเภท เช่น โคก
หนองนา โมเดล และการปรับเปลี่ยนพืชที่มีมูลค่าสูงและมีการแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตร จึงควรพิจารณาสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาระบบส่งน้ า
ทางไกลจากพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ าผิวดินและ/หรือน้ าใต้ดิน รวมทั้ง การเกษตร
อัจฉริยะ (Smart farming) 

ด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภยั - ลุ่มน้ ามูลตอนล่าง เป็นจุดส าคัญที่ต้องหาทางบรรเทาอุทกภัย และการจัดการ
ด้านไม่ใช้สิ่งก่อสร้างเพิ่ม รวมทั้งต้องมีการปรับตัว/การเผชิญเพิ่มในจุดที่ยังมี
ความเส่ียงอยู่ 

- ลุ่มน้ ามูลตอนบน ลุ่มน้ าล าตะคอง ล าพระเพลิง จะต้องมีการจัดการลดการชะ
ล้างในพื้นที่เกษตรเพื่อลดความรุนแรงน้ าหลากและตะกอน  

- การวางผังเมืองที่ค านึงถึงการเกิดอุทกภัยด้วยเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดจากผัง
เมืองในอนาคต 

ด้านที่ 4 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า  เน้นการจัดการและควบคุมที่แหล่งก าเนิด การติดตามเฝ้าระวังแหล่งที่มีความ
เส่ียง อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน 

 การปลูกป่าเศรษฐกิจ มีความเป็นไปได้จากกฎหมายที่อนุญาตให้ท าได้ แต่ยังไม่
มีความมั่นใจในการด าเนิน เพราะต้องลงทุนและใช้เวลากว่าจะสามารถมีรายได้ 
ถ้าต้องการให้มีพื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น รัฐบาลควรจะต้องใช้การอุดหนุนการปลูกป่า
เศรษฐกิจ 

ด้านที่ 6 การบริหารจดัการ - จัดท าระบบโทรมาตรหมู่บ้านและเครือข่ายเตือนภัยล่วงหน้า 
- การบังคับใช้ผังเมืองและผังน้ าอย่างเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงน้ าท่วมและพื้นที่

รองรับน้ าหลาก 
- การรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ า 
- การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ า (ริมน้ ามูล) การบริหารอาคารบังคับน้ า (ปตร.) 
- ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ด้านองค์ความรู้ ภูมิปัญญา นวัตกรรมและ 
 เทคโนโลยีใหม่ๆ 
- การปรับตัวรองรับภัย/การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (น้ าท่วม) 
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6.4     แผนหลักการบริหารจัดการน  าแบบบูรณาการระดับพื นที่ลุ่มน  ามูล 

 การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ หมายถึงกระบวนการจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยทั่วไปเกี่ยวข้อง
กับการจัดหาและพัฒนาการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ าให้คงอยู่และมีใช้อย่างยืนยาวรวมทั้งการ
แก้ไขปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรน้ า ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยการจัดการน้ าแบบบูรณาการมีองค์ประกอบหลัก 3 
ประการกล่าวคือ  

 (1) ลุ่มน้ า (River Basin) เป็นหน่วยการจัดการที่เหมาะสมของทรัพยากรน้ าการใชท้ี่ดินและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง  

 (2)  ต้องใช้การบูรณาการโดยมีระบบนิเวศองค์รวมเป็นแนวทางในการจัดการ  

 (3)  ยอมรับหลักการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

 ดังนั้นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการในระดับลุ่มน้ า คือ การน าแผนยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าไปสู่การปฏิบัติซึ่งก าหนดขึน้โดยยึดหลักการบริหารจัดการน้ าในลุ่มน้ าอย่างยั่งยืนแนวนโยบายของรัฐบาล 
ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผลการวิเคราะห์สถานการณ์น้ า ความต้องการใช้
น้ า ปัญหาการขาดแคลนน้ า น้ าท่วม/อุทกภัยและคุณภาพน้ า 

 การพิจารณาแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าดังกล่าว เป็นแผนงานพัฒนาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพื่อแก้ไขปัญหาตามบริบทของแต่ละพื้นที่ลุ่มน้ ามูลซึ่งมีความแตกต่างกันมากเนื่องจากเป็นลุ่มน้ าขนาดใหญ่ 
นอกจากนี้ยังพจิารณาการพัฒนาที่มีน้ าเปน็ตัวขับเคลื่อน  เพื่อให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน้ าจึงพิจารณา
การพัฒนาในด้านต่างๆ ทั้ง 6 ด้านได้แก ่

 ด้านที่ 1 การจัดการน้ าอุปโภคบริโภค 

 ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน้ าภาคการผลิต 

 ด้านที่ 3 การจัดการน้ าท่วม และอุทกภัย 

 ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ าและการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า 

 ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

 ด้านที่ 6 การบริหารจัดการ 

 ทั้งนี้ การก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ด าเนินการโดยการบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้แผนงานมีความสอดคล้องกัน แก้ปัญหาความซ้ าซ้อนทั้งเชิงเทคนิค 
วิธีการ และเชิงพื้นที่ โดยที่ลักษณะแผนงานบางประเภทหรือบางหน่วยงานอาจมีเป้าหมายร่วมกัน 

6.4.1 หลักการและแนวคิดในการจัดท าแผนหลักการบริหารจัดการน  า 

 ในการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการพื้นที่ลุ่มน้ ามูล จากการก าหนดทิศทางในการพัฒนา  และการก าหนด
เป้าหมาย ตลอดจนตัวชี้วัดที่ชัดเจนให้สอดคล้องกับแผนหารพัฒนาที่แก้ไขปัญหาครอบคลุมในแต่ละด้าน ซึ่งมีประเด็นดังนี้ 

 1) ด าเนินการวิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญของปัญหา สาเหตุและแนวทางแก้ไขในแต่ละด้านของแผนงานการ
พัฒนา ทั้งจากข้อมูลทุติยภูมิและการผ่านกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ได้แก่ การประชุมปฐมนิเทศ 
การประชุมกลุ่มย่อย ทั้งนี้เพื่อให้ได้แผนงานแก้ไขที่สอดคล้องกับปัญหาตามบริบทของแต่ละพื้นที่  

 2) การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต (ระยะ 20 ปี) ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรใน
ระดับพื้นที่  
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 3) การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา ครอบคลุมการพัฒนาทั้ง 6 ด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาที่มีน้ าเป็น
ตัวขับเคลื่อน รวมทั้งวิเคราะห์ทิศทางในการพัฒนาของพื้นที่ลุ่มน้ ามูลในระดับพื้นที่ ร่วมกับการวิเคราะห์ทิศทางการพัฒนา
ตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 4) การรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ของปัญหาแต่ละด้านลงไปในระดับพื้นที่ย่อยเพื่อก าหนดเป้าหมาย
เชิงปริมาณหรือเชิงพื้นที่ท าให้ได้ทิศทางการพัฒนาที่สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพปัญหาในพื้นที่จริง 

 5) การก าหนดหน่วยงานหลกั/สนับสนุน ในแต่ละแผนการพัฒนา เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินการและ
ขับเคลื่อนแผนงานให้บรรลุเป้าหมาย 

6.4.2 การก าหนดเป้าหมายในแผนหลักการบริหารจัดการน  าพื นที่ลุ่มน  ามูล 

ทิศทางการพัฒนา 

การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ ามูลที่ยั่งยืนจากทิศทางการพัฒนา “การพัฒนาลุ่มน้ ามูลอย่างยั่งยืน
บนฐานความสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างมั่นคงด้านน้ าในทุกภาคส่วน บรรเทาอุทกภัยและน้ าท่วม 
รักษาคุณภาพน้ ารักษาระบบนิเวศในน้ าและบนบก รวมทั้งการการบริหารจัดการ ด้วยการบูรณาการและการมีส่วนร่วม” 

 เพื่อให้สอดคล้องและสมดุลทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาลุ่มน้ ามูลมีเป้าหมายดังนี้ 

1) ด้านเศรษฐกิจ  :  -  เพิ่มความมั่นคงของน้ าให้แกพื้นที่เกษตรกรรมทั้งในพื้นที่ชลประทานให้มี
ความมั่นคงยิ่งขึ้นและพัฒนาแหล่งน้ าเพิ่มในพื้นที่เกษตรน้ าฝนทั้งแหล่งน้ า
สาธารณะ สระน้ าในไร่นาเชื่อมโยงและพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กใกล้เคียงกัน
เป็นโครงข่ายเพื่อกักเก็บปริมาณน้ าฝนให้ได้มากที่สุด (ไม่กระทบกับพื้นที่
ท้ายน้ า) เนื่องจากสภาพพื้นที่และสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมในการ
ก่อสร้างแหล่งน้ าขนาดใหญ่ 

          -  เพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนโดยการพัฒนาระบบผันน้ าจากพื้นที่แหล่งน้ าใกล้เคียง
ที่มีศักยภาพ พร้อมทั้งเพิ่มพื้นที่รับน้ าฝนให้แก่แหล่งน้ า เช่น การท าฝายทดน้ า
ด้านท้ายแล้วสูบกลับ การท าคลองดักน้ าตามแนวเส้นชั้นความสูง เป็นต้น 

          -  การประหยัดน้ าทั้งภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรม เพื่อมีใช้น้ าให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

          -  การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ต่อครัวเรือนในพื้นที่ลุม่น้ ามูลไดไ้ม่น้อย
กว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค 

2) ด้านสังคม   :  -  จัดหาน้ าส าหรับอุปโภคบริโภคให้ในด้านปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน แก่หมู่บ้านหรือชุมชนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาด
แคลนน้ ารุนแรง (ลุ่มน้ ามูลตอนบนและตอนกลาง) รวมทั้งจัดหาแหล่งน้ า
ส ารองในพื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน้ าต้นทุน ทั้งในเขตประปาหมู่บ้านและ
ประปาภูมิภาคโดยเฉพาะพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆ เมืองท่องเที่ยว (นครราชสีมา 
บุรีรัมย์ เป็นต้น) 

          - เสริมสร้างแรงจูงใจและการปรับตัวในการประหยัดน้ า โดยลดการใช้น้ าภาค
ครัวเรือน ภาคบริการและภาคราชการ  
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-  พัฒนาแหล่งเก็บกักน้ า แหล่งน้ าต้นทุนให้แก่พื้นที่เกษตรน้ าฝน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร โดยเฉพาะในพื้นที่ยากจน (มูล
ตอนกลาง ทั้งฝั่งซ้ายและขวาแม่น้ ามูล)  

          -  บรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่มูลตอนล่าง 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม  :  -  บรรเทาปัญหาคุณภาพน้ าทั้งในล าน้ าสายหลักและล าน้ าสาขา รวมทั้งใน
พื้นที่ชุ่มน้ า ป่าบุ่ง-ป่าทาม ทั้งการป้องกันและลดการเกิดน้ าเสียที่ต้นทาง 
หรือการเพิ่มประสิทธิภาพการบ าบัดและควบคุมน้ าเสียของชุมชน รวมทั้ง
การบ าบัดและน ากลับมาใช้ใหม่ 

            -   การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน้ า การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจ การปลูกไม้มีค่าในพื้นที่
เอกชน สร้างสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่ลุ่มน้ า รวมทั้งลดปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ าและพื้นที่ลาดชัน 

 การก าหนดเป้าหมายของแผนพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ ามูลได้พิจารณาถึงสภาพปัญหา สาเหตุและเป้าหมายของแต่ละ
พื้นที่ซึ่งมีบริบทที่แตกต่างกัน ทั้งโดยข้อมูลทุติยภูมิการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ การลงพื้นที่สอบถามและการประชุมมีส่วน
ร่วมรับฟังความคิดเห็น  ทั้งนี้ในการก าหนดการพัฒนาได้ค านึงถึงความสมดุลของมิติทั้ง 3 ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้แนวทาง/แผนการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและแผนพัฒนาทั้งในระดับจังหวัด กลุ่ม
จังหวัด รวมถึงได้พิจารณาให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 20 ปี โดยก าหนดเป้าหมายแบ่งตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้ 

 1) แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค  

  เป้าหมาย :  - หาน้ าต้นทุนประปาเพิ่มให้กับแหล่งน้ า (ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน) แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า
และลดอัตราการใช้น้ ารวมทั้งส ารองน้ าในครัวเรือนในกรณีพื้นที่มีความวิกฤตน้ าต้นทุนประปาเป็นอย่างมาก  

 2) แผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าด้านการผลิต 

  เป้าหมาย :   - เกษตรชลประทานมีน้ าเพียงพอในฤดูฝนเต็มพื้นที่และหน้าแล้วเพาะปลูกได้ในสัดส่วนกี่ % 
ของฤดูฝน ในภาวะปกติและภาวะน้ าน้อย 

      - เกษตรน้ าฝนที่จะพัฒนา (มีน้ ามากพอ กลางน้ า-ปลายน้ า) มีน้ าเพียงพอในฤดูฝนและมีน้ า
เหลือเพาะปลูกพืชใช้น้ าน้อยในฤดูแล้ง 5-10% 

 3) แผนพัฒนาด้านที่ 3  การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

  เป้าหมาย :   - เขตเมือง สามารถป้องกันน้ าท่วมต่อพื้นที่เขตเมืองและถนนสัญจร 

       - เขตพื้นที่เกษตร ลดพื้นที่น้ าท่วมลงและลดระยะเวลาน้ าท่วมลงให้ไม่เสียหายต่อสภาพพื้นที่
และการเพาะปลูก (นาข้าว พืชไร่) 

       - พื้นที่ลุ่มต่ า ปรับตัวอยู่กับสภาพน้ าท่วมโดยการท าประมงในฤดูฝน และเพาะปลูกปลายฤดู
ฝน-แล้ง เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ (พื้นที่ลุ่ม) 

 4) แผนพัฒนาด้านที่ 4  การจัดการคุณภาพน  า 

  เป้าหมาย :   - ในพื้นที่ล าน้ าหลัก ล าน้ าสาขา แก้มลิงหนองน้ าให้มีคุณภาพน้ าในไม่ต่ ากว่าระดับ 3        
(ปานกลาง) และระบบนิเวศที่ดีเพียงพอกับการด ารงชีวิตพืชน้ า สัตว์น้ าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
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        - ในพื้นที่ชุ่มน้ า ป่าบุ่ง-ป่าทาม ให้มีคุณภาพน้ าในไม่ต่ ากว่าระดับ 2 (ดี) และระบบนิเวศที่ดีคง
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 5) แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการการกัดเซาะพังทลาย 

  เป้าหมาย :   - การปลูกป่าต้นน้ า ปลูกป่าในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมภายในป่าต้นน้ า ป่าอนุรักษ์ 

        - ปลูกป่าเอกชนเพิ่มในพื้นที่ป่าที่ลดลง พื้นที่ สปก. พื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ป่าเพื่อการเกษตร 

        - ปลูกป่าในพื้นที่ส่วนบุคคล (ฝั่งซ้ายของแม่น้ ามูลในพื้นที่ต้นน้ า) 

        - ในพื้นที่ป่าตันน้ า มีสภาพป่าที่เหมาะสมกับการด ารงชีวิตของสตัว์ปา่และพัฒนาป่ากันชนตรง
รอยต่อป่าต้นน้ ากับป่าเอกชน 

       - การป้องกันการกัดเซาะพื้นที่ตน้น้ า ปลูกพืชคลุมดิน มาตรการอนุรักษ์ดิน (คันดินดักตะกอน) 
ฝายแม้ว (ฝายต้นน้ า) ฝายดักตะกอน 

        - พื้นที่ตอนกลางและตอนล่าง การขุดลอกล าน้ า หนองน้ า แก้มลิง อ่างเก็บน้ า พร้อมระบบดัก
ตะกอนก่อนเข้าแหล่งเก็บกัก 

 6) แผนพัฒนาด้านที่ 6 การบริหารจัดการ 

  เป้าหมาย :  - มีการบริหารจัดการน้ าที่เพียงพอ และเป็นธรรมทั้งในพื้นที่ต้นน้ า กลางน้ าและปลายน้ า 

         - มีสถาบันองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ าในกลุ่มเกษตรกรทั้งในพื้นที่ ชลประทานและพื้นที่เกษตร
น้ าฝนที่ได้รับการพัฒนา 

           - มีฐานข้อมูลที่เพียงพอส าหรับการวางแผนการเพาะปลกูรายฤดูและการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติ 

                     - มีการจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่และทดลองน าร่องเพื่อขยายผลในพื้นที่ที่เหมาะสมพร้อมทั้ง
พัฒนาหาองค์ความรู้ใหม่เพิ่มเติม เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย 

6.4.3 การก าหนดระยะเวลาของแผนพัฒนา 

 การจัดท าแผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ ามูล แบ่งพื้นที่ลุ่มน้ ามูลออกเป็นโซน 3 โซน ได้แก่ พื้นที่ลุ่มน้ ามูล
ตอนบน พื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนกลาง และพื้นที่ลุ่มน้ ามูลตอนล่าง โดยได้พิจารณาถึงลักษณะพื้นที่ต้น กลางและปลายน้ า
นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งพื้นที่ในการพิจารณาเป็นพื้นที่แม่น้ ามูลสายหลัก ฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแม่น้ ามูล แผนการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ ามูลจากกระบวนการประเมินทางเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญและการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาสังคมใน
เวทีกลุ่มย่อยร่วมกับผลการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์พื้นที่ลุ่มน้ าและความเหมาะสมของทางเลือกการพัฒนาตาม
มิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งระยะของแผนพัฒนาออกเป็น 3 ระยะดังนี้  

 1) แผนงานระยะเร่งด่วนหรือระยะสั้นภายใน 1-5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

 2) แผนงานระยะปานกลางภายใน 6-10 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 3) แผนงานระยะยาวภายใน 11-20 ปี (พ.ศ. 2571-2580) 

 จากแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ของลุ่มน้ ามูลที่ได้จากการประเมินทางเลือกของแต่ละ
แผนพัฒนาโดยนักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญและผ่านการแสดงความคิดเห็นที่สอดคล้องจากพื้นที่ในเวทีการประชุมกลุ่มย่อยในการ
พิจารณาจะให้ทางเลือกจากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุม โดยผลการจัดล าดับและก าหนด
ระยะเวลาของแผนงานในแต่ละด้านของการพัฒนาและแต่ละพื้นที่เป้าหมายแสดงตารางที่ 6.4.3-1 



 
ตารางที่ 6.4.3-1  แผนการพัฒนาแบบบูรณาการ (ระยะสั้น กลางและระยะยาว) ตามพื้นที่ย่อยของลุ่มน้้ามูล (9 กลุ่มพื้นที่)  

   

สายหลัก ฝ่ังขวา ฝ่ังซ้าย สายหลัก ฝ่ังขวา ฝ่ังซ้าย สายหลัก ฝ่ังขวา ฝ่ังซ้าย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.1 - ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้าน (ไม่มีระบบประปา) √ √ √ √ √ √ √ √ √

- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) (การท าสระลอยหรือปูด้วยวัสดุป้องกันความเค็มในพ้ืนท่ีตอนบนและกลางฝ่ังซ้าย) √ √ (√) √ √ (√) √ √ √

- พัฒนาแหล่งส ารองน้ าเพ่ิมเติม (การท าสระลอยหรือปูด้วยวัสดุป้องกันความเค็มในพ้ืนท่ีตอนบนและกลางฝ่ังซ้าย) √ √ (√) √ √ (√) √ √ (√)

 - จัดท าระบบประปาแบบรวมกลุ่ม (Cluster Water Treatment System) √ √ √

- พัฒนาพ้ืนท่ีมีศักยภาพน้ าผิวดิน/น้ าใต้ดินในพ้ืนท่ีใกล้เคียงและส่งน้ าทางท่อแบบระบบส่งน้ าทางไกล √ √ √ √ √ √ √ √ √

1.2 -
ติดต้ังถังกรองน้ าสะอาดท่ีระบบประปาของตนเอง (RO) ถังกรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน) 
และ/หรือติดต้ังถังกรองสนิมเหล็ก

√ √ √ √ √ √ √ √ √

- เก็บกักน้ าฝนเพ่ือส ารองเป็นแหล่งน้ าด่ืมส าหรับชุมชน และ/หรือโดยครัวเรือน √ √ √ √ √ √ √ √ √

-
สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตท่ีมีความม่ันคงของน้ าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจ าต าบล โดย จัดท าระบบประปา
แบบรวมกลุ่มและติดต้ังถังกรองน้ าสะอาดเพ่ิมเติม (Cluster Water Treatment with Filter System)

√ √ √ √ √ √ √ √ √

- พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ าต้นทุนในพ้ืนท่ีของตนเอง โดย สร้างสระเก็บกักน้ าเพ่ิมเติม √ √ √ √ √ √ √ √

-
แผนงานใช้น้ าต้นทุนท้ังน้ าผิวดินจากแหล่งน้ าผิวดินและ/หรือน้ าใต้ดินในพ้ืนท่ีใกล้เคียงท่ีมีศักยภาพและส่งด้วยท่อ 
(ระบบส่งน้ าทางไกล)

√ √ √ √ √ √ √ √

- ท าระบบเติมน้ าใต้ดิน √ √ √ √ √ √

2.1 - พัฒนาเพ่ิมระบบส่งน้ า/กระจายน้ าส าหรับหัวงานท่ียังไม่มีระบบ √ √

- ปรับปรุงการส่งน้ าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น้ าท้ังในด้านปริมาณและเวลา √ √ √ √

- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) และปรับปรุงเป็นสระลอยหรือปูด้วย HDPE √

- ก่อสร้างสระเก็บน้ าเพ่ิมเติม (ส ารองน้ า) โดยปรับปรุงเป็นสระลอยหรือปูด้วย HDPE √

- จัดหาพ้ืนท่ีส ารองน้ าในแปลงนาในพ้ืนท่ีชลประทาน (ลดความเส่ียงขาดน้ า) √ √

- จัดหาแหล่งน้ าส ารองโดยการพัฒนาระบบใช้น้ าใต้ดินร่วมกับน้ าชลประทาน √ √ √ √ √ √

- พัฒนาระบบชลประทานท่ีทันสมัย (Smart Irrigation) และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในพ้ืนท่ีชลประทาน √ √ √ √ √ √

- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งน้ าและกระจายน้ าด้วยพลังงานทางเลือกเพ่ือลดต้นทุน √ √ √ √ √

2.2 -
เช่ือมโยงแหล่งน้ าขนาดเล็กท่ีมีอยู่ (แก้มลิงขนาดเล็ก) ร่วมกับพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติตามแผนปกติ/
บูรณาการรวมกลุ่ม (อปท.ใกล้เคียง) จัดหาพ้ืนท่ีใกล้เคียงพัฒนาแหล่งน้ าใช้น้ าร่วมกัน

√ √ √ √

- พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ  หนองน้ า สระจ๋ิว เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีเก็บกักน้ าฝนให้มากท่ีสุด √ √ √ √ √ √ √

- เช่ือมโยงแหล่งน้ าขนาดเล็กท่ีมีอยู่ (แก้มลิงขนาดเล็ก) √ √ √ √ √

- ใช้พลังงานทดแทนในพ้ืนท่ีดอนเพ่ือลดต้นทุนการสูบน้ า √

- การใช้น้ าซ้ าด้วยหลัก 3R √

- พัฒนารูปแบบอนุรักษ์ดินและน้ า (โคกหนองนา) √ √ √ √ √ √

- พัฒนาทดน้ าให้ต่อเน่ืองเป็นฝายข้ันบันได ฝายชะลอน้ า √ √ √ √ √

- ส ารวจหาแหล่งน้ าบาดาลจืดในพ้ืนท่ีใกล้เคียง พัฒนาและส่งทางท่อ เสริมร่วมกับน้ าผิวดิน √ √ √ √

- ส ารวจหาแหล่งน้ าบาดาลจืดในพ้ืนท่ีใกล้เคียง พัฒนาและส่งทางท่อ เสริมร่วมกับน้ าผิวดิน √

2.3 -
ส่งเสริมปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพน้ าต้นทุน (ฤดูแล้ง) และความเหมาะสมของดินใน 
พัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ าส าหรับการเกษตร (พร้อมเผยแพร่ในวงกว้าง)

√ √ √ √ √ √ √ √

- ส่งเสริมการปลูกป่า (ไม้มีค่า) ในพ้ืนท่ีเกษตรท่ีปลูกในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม √ √ √ √ √

- พัฒนารูปแบบอนุรักษ์ดินและน้ า (โคกหนองนา สระลอย-กรณีพ้ืนท่ีดินเค็ม) √

-
พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงาน/เคร่ืองจักรทันสมัย/ระบบน้ าหยด) รวมกลุ่มผู้ใช้น้ า/เกษตรกร-
อุตสาหกรรม เพ่ือบริหารจัดการน้ าและส่งเสริมการตลาด

√ √ √ √ √ √ √ √

- ท าเกษตรได้ผลผลิตสูง โดยลดการใช้น้ า √ √ √

- ท าระบบเติมน้ าใต้ดินเพ่ือใช้น้ าบาดาลในการเกษตร √

3.1 - ปรับปรุงส่ิงกีดขวางทางน้ า รุกล้ าทางน้ า ก าจัดวัชพืช และดูแลทางน้ า √ √ √ √ √ √ √ √ √

- มาตรการเข้มงวดด้านผังเมือง (ปรับปรุงผังเมือง) ในพ้ืนท่ีส าคัญรองรับน้ าหลาก √

- รักษาพ้ืนท่ีหน่วงน้ า ทางผ่านน้ า พ้ืนท่ีชุ่มน้ าในเขตชุมชน (แก้มลิง) √ √ √ √ √ √ √

- ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าในพ้ืนท่ีคอขวด (ทางเบ่ียงน้ า/ทางผันน้ า) √ √ √ √ √ √ √ √ √

- จัดท าผังระบายน้ าให้สอดคล้องตามลักษณะพ้ืนท่ี √ √ √ √ √ √ √ √

- เพ่ิมระบบสูบระบายน้ าโดยใช้พลังงานทางเลือก (โซล่าเซลล์) √ √ √ √

- ระบบก าจัดส่ิงกีดขวางทางน้ า ขยะมูลฝอย แบบอัตโนมัติในพ้ืนท่ีเกิดบ่อย √ √

- ก่อสร้างอาคารบังคับน้ าและสถานีสูบน้ าในจุดเส่ียง √ √ √

4.1 - รณรงค์การประหยัดการใช้น้ าและการใช้ประโยชน์น้ าท้ิง √ √ √ √ √ √ √ √ √

-
จัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน รวมถึงระบบการรวบรวมน้ าเสียในกลุ่มพ้ืนท่ีใกล้เคียง (Cluster Wastewater 
Treatment System) (ใช้วัสดุทนเค็มส าหรับบ่อบ าบัดน้ าเสีย)

√ √ (√) √ √ (√) √ √ √

- ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีก าหนดไว้ √ √ √ √ √

- จัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียครัวเรือน (โดยจัดให้มีกฏหมายเก่ียวกับการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียครัวเรือน) √ √ √ √

4.2 - ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว √ √ √ √ √ √ √ √ √

- ส่งเสริมลดการใช้น้ าโดย 3 R อุตสหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและครัวเรือน √ √

- การเฝ้าระวังและควบคุมการรบายน าท้ิงจากแหล่งก าเนิดมลพิษอุตสาหกรรม √ √ √ √ √ √ √ √ √

- จัดท าเครือข่ายเฝ้าระวังการระบายน้ าท้ิงอุตสาหกรรม √ √ √ √ √ √

- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียให้กับอุตสหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและครัวเรือน √ √ √ √ √ √ √ √ √

- สนับสนุนการจัดท าอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ส าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ใหญ่) √ (√) (√) (√) √ √ √

4.3 - การจัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท าแก๊สชีวภาพและการท าปุ๋ยหมัก) √ √ √ √ √ √ √ √ √

- การส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ) √ √ √ √ √ √ √ √ √

4.4 - สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลอง และพ้ืนท่ีชุ่มน้ า √ √ √ √ √ √ √ √

- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบคุณภาพน้ าในล าน้ าสายหลักและล าน้ าสาขา √ √ √ √ √ √

- ปรับปรุงระบบนิเวศพ้ืนท่ีชุ่มน้ าในพ้ืนท่ีเส่ือมโทรม √ √ √ √

- พัฒนาแบบจ าลองเพ่ือประเมินขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ า √ √ (√) √ √ √

- พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมูล (เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน ้า/บ้าบัดก่อนปล่อยสู่รางสาธารณะ) √ √ √ √ √ √ √

- การควบคุมการระบายน้ าท้ิงลงสู่พ้ืนท่ีชุ่มน้ า (แหล่งพ้ืนท่ีชุ่มน้ าท่ีส าคัญ) (√) √ (√) √ (√) (√) (√)

- การจัดท าผังบริเวณของพ้ืนท่ีชุ่มน้ า โดยใช้การวางแผนเชิงพ้ืนท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (√) √ √ (√) √ √ (√) (√) (√)

5.1 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม ร่วมกับอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมีอยู่ √ √ √ √ √ √ √ √ (√)

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท าแนวกันชนป้องกันไฟป่า √ √ √ √ √ √ √ (√)

- สนับสนุนส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชน และป่าเส่ือมโทรม √ √ √ √ √ √ √ √ (√)

5.2 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม (โดยเฉพาะไม้ในพื นท่ีป่าบุ่งทาม) √ √ √ √ √ √ √ √ √

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมีอยู่ √ √ √ √ √ √ √ √ √

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท าแนวกันชนป้องกันไฟป่า √ √ √ √ √ √ √ √ √

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชน และป่าเส่ือมโทรม √ √ √ √ √ √ √ √ √

5.3 - ปลูกพืชคลุมดินริมตล่ิงในล าน้ าสาขา (เช่น หญ้าแฝก) √ √ √ √ √ √ √ √ √

- เพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ (สวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว) √ √ √ √ √ √ √ √ √

-
เพ่ิมส่ิงกีดขวางความลาดเทของพ้ืนท่ีและทิศทางการไหลของน้ า 
(ยกเว้นในพื นท่ีท่ีเป็นจุดรวมน ้าและมีน ้าหลากในช่วงฤดูฝน)

√ √ √ √ √ √ √ √ √

- ด าเนินการท้ังวิธีกลและวิธีพืชอย่างต่อเน่ือง √ √ √ √ √ √ √ √ √

หมายเหตุ : * แผนพัฒนา

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

                                                                 1.3= ประปาภูมิภาค : การจัดหาน ้าต้นทุนส้าหรับผลิตน ้าประปา

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

                                                                              2.3 = การมูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นท่ีไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต้่า

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

                  ด้านท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ าและอนุรักษ์แหล่งน้ า ;  4.1 = แหล่งก้าเนิดน ้าเสียจากชุมชน / 4.2 = แหล่งก้าเนิดน ้าเสียจากอุตสาหกรรม / 4.3 = แหล่งก้าเนิดน ้าเสียจากเกษตรกรรม /  4.4 = ปัญหาระบบนิเวศเส่ือมโทรม

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

(√)  พื นท่ีท่ีมีการพัฒนาท่ีแตกต่างเป็นพิเศษจากพื นท่ีอ่ืน

แผนระยะกลาง (ปี) แผนระยะยาว (ปี)
แผนงาน

แผน
พัฒนา *

แผนระยะส้ัน (ปี)พ้ืนท่ีพัฒนา (9 กลุ่มพ้ืนท่ี)
มูลตอนบน ปีท่ี ปีท่ี ปีท่ี

1.3

มูลตอนกลาง มูลตอนล่าง
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  บทที่ 7      
แผนงำนตำมแนวทำงพฒันำลุ่มน  ำ 

แบบบูรณำกำรระดับยุทธศำสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์  

7-1 

บทที่ 7 
แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 
7.1  เป้าหมายและการจัดท าแผนพัฒนาลุ่มน  ามูล 

7.1.1 เป้าหมายการพัฒนา 
 ทรัพยากรแหล่งน ้า เป็นทรัพยากรพื นฐานในการพัฒนาประเทศและเป็นทรัพยากรที่มีความส้าคัญต่อการ
ด้ารงชีวิตของมนุษย์ อย่างไรก็ตาม จากการขยายตัวของภาคการเกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ รวมถึง
การเพิ่มขึ นของจ้านวนประชากร และความไม่แน่นอนของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ได้ส่งผลให้ปัญหาเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน ้ามีความหลากหลายและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ น แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
แบบผสมผสาน (Integrated Water Resources Management : IWRM) ได้ถูกประยุกต์ใช้ในหลายประเทศ โดยได้
มีการจัดตั งหน่วยงานที่รับผิดชอบ จัดท้านโยบายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า รวมถึงการปฏิรูปกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง เพื่อท้าให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ เอื ออ้านวย (Enabling Environment) ต่อการบริหารจัดการ ซึ่งการ
ด้าเนินการดังกล่าวมีส่วนสัมพันธ์กับการมีธรรมาภิบาลในการจัดการน ้า (Water Governance). 

 การก้าหนดเป้าหมายในการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้ามูลที่ยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์ “การพัฒนาลุ่มน ้ามูลอย่างยั่งยืน
บนฐานความสมดุลทั งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม สร้างมั่นคงด้านน ้าในทุกภาคส่วน บรรเทาอุทกภัยและน ้า
ท่วม รักษาคุณภาพน ้ารักษาระบบนิเวศในน ้าและบนบก รวมทั งการการบริหารจัดการ ด้วยการบูรณาการและการมี
ส่วนร่วม”  

 การบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการ หมายถึงกระบวนการจัดการน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโดยทั่ว ไป
เก่ียวข้องกับการจัดหาและพัฒนา การใช้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน ้าให้คงอยู่และมีใช้อย่าง
ยืนยาวรวมทั งการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากทรัพยากรน ้า ทั งด้านปริมาณและคุณภาพ โดยการจัดการน ้าแบบบูรณาการ 
มีองค์ประกอบหลัก 3 ประการกล่าวคือ (1) ลุ่มน ้า (river basin) เป็นหน่วยการจัดการที่เหมาะสมของทรัพยากรน ้า 
การใช้ที่ดินและทรัพยากรที่เก่ียวข้อง (2) ต้องใช้การบูรณาการโดยมีระบบนิเวศองค์รวมเป็นแนวทางในการจัดการ (3) 
ยอมรับหลักการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 

 ดังนั นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ ในระดับลุ่มน ้า คือ การน้าแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งก้าหนดขึ นโดยยึดหลักการบริหารจัดการน ้าในลุ่มน ้าอย่างยั่งยืน 
แนวนโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผลการวิเคราะห์
สถานการณ์น ้า ความต้องการใช้น ้า ปัญหาการขาดแคลนน ้า น ้าท่วม/อุทกภัยและคุณภาพน ้า  

 ทั งนี การก้าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ด้าเนินการโดยการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค เพื่อให้แผนงานมีความสอดคล้องกัน แก้ปัญหาความซ ้าซ้อน
ทั งเชิงเทคนิค วิธีการ และเชิงพื นที่ โดยที่ลักษณะแผนงานบางประเภทหรือบางหน่วยงานอาจมีเป้าหมายร่วมกัน  

 เพื่อให้สอดคล้องและสมดุลทั งด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมการพัฒนาลุ่มน ้ามูลมีเป้าหมายดังนี  

1) ด้านเศรษฐกิจ  :  -  เพิ่มความมั่นคงของน ้าให้แกพื นที่เกษตรกรรมทั งในพื นที่ชลประทานให้มี
ความมั่นคงยิ่งขึ นและพัฒนาแหล่งน ้าเพิ่มในพื นที่เกษตรน ้าฝนทั งแหล่งน ้า
สาธารณะ สระน ้าในไร่นาเชื่อมโยงและพัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กใกล้เคียง
กันเป็นโครงข่ายเพื่อกักเก็บปริมาณน ้าฝนให้ได้มากที่สุด (ไม่กระทบกับพื นที่
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ท้ายน ้า) เนื่องจากสภาพพื นที่และสภาพภูมิประเทศไม่เหมาะสมในการ
ก่อสร้างแหล่งน ้าขนาดใหญ่ 

          -  เพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนโดยการพัฒนาระบบผันน ้าจากพื นที่แหล่งน ้าใกล้เคียง
ที่มีศักยภาพ พร้อมทั งเพิ่มพื นที่รับน ้าฝนให้แก่แหล่งน ้า เช่น การท้าฝายทด
น ้าด้านท้ายแล้วสบูกลับ การท้าคลองดักน ้าตามแนวเส้นชั นความสูง เป็นต้น 

          -  การประหยัดน ้าทั งภาคเกษตรหกรรม และภาคอุตสาหกรรม เพื่อมใช้น ้าให้
เกิดประโยชน์สุงสุด 

          -  การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมและรายได้ต่อครัวเรือนในพื นที่ลุ่มน ้ามูลได้ไม่
น้อยกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค 

2) ด้านสังคม   :  -  จัดหาน ้าส้าหรับอุปโภคบริโภคให้ในด้านปริมาณและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน แก่หมู่บ้านหรือชุมชนโดยเฉพาะในพื นที่ที่ประสบปัญหาขาด
แคลนน ้ารุนแรง (ลุ่มน ้ามูลตอนบนและตอนกลาง) รวมทั งจัดหาแหล่งน ้า
ส้ารองในพื นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน ้าต้นทุน ทั งในเขตประปาหมู่บ้านและ
ประปาภูมิภาคโดยเฉพาะพื นทีเ่ศรษฐกิจต่างๆ เมืองท่องเที่ยว (นครราชสีมา 
บุรีรรัมย์ เป็นต้น) 

       - เสริมสร้างแรงจูงใจและการปรับตัวในการประหยัดน ้า โดยลดการใช้น ้าภาค
ครัวเรือน ภาคบริการและภาคราชการ  

- พัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า แหล่งน ้าต้นทุนให้แก่พื นที่เกษตรน ้าฝน เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตให้แก่ครัวเรือนเกษตรกร โดยเฉพาะในพื นที่ยากจน (มูล
ตอนกลาง ทั งฝั่งซ้ายและขวาแม่น ้ามูล)  

          -  บรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื นที่ โดยเฉพาะพื นที่มูลตอนล่าง 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม  :  -  บรรเทาปัญหาคุณภาพน ้าทั งในล้าน ้าสายหลักและล้าน ้าสาขา รวมทั งใน
พื นที่ชุ่มน ้า ป่าบุ่ง-ป่าทาม ทั งการป้องกันและลดการเกิดน ้าเสียที่ต้นทาง 
หรือการเพิ่มปรสิทธิภาพการบ้าบัดและควบคุมน ้าเสียของชุมชน รวมทั ง
การบ้าบัดและน้ากลับมาใช้ใหม่ 

            -   การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน ้า การส่งเสริมป่าเศรษฐกิจ การปลูกไม้มีค่าในพื นที่
เอกชน สร้างสมดุลระบบนิเวศในพื นที่ลุ่มน ้า รวมทั งลดปัญหาการชะล้าง
พังทลายของดินในพื นที่ต้นน ้าและพื นที่ลาดชัน 

7.1.2 การจัดท าแผนการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  ามูล 

 การก้าหนดการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้ามูลได้พิจารณาถึงสภาพปัญหา สาเหตุและเป้าหมายของแต่ละพื นที่ซึ่งมี
บริบทที่แตกต่างกัน ทั งโดยข้อมูลทุติยภูมิการพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญ การลงพื นที่สอบถามและการประชุมมีส่วนร่วม
รับฟังความคิดเห็น  ทั งนี ในการก้าหนดการพัฒนาได้ค้านึงความสมดุลของมิติทั ง 3 ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ได้แนวทาง/แผนการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและแผนพัฒนาทั งในระดับจังหวัด 
กลุ่มจังหวัด รวมถึงได้พิจารณาให้สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี โดยก้าหนดเป้าหมาย
แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี  
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 1) แผนงานตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค  

  เป้าหมาย : - หาน ้าต้นทุนประปาเพิ่มให้กับแหล่งน ้า (ทั งน ้าผิวดินและน ้าใต้ดิน) แก้ไขปัญหาคุณภาพ
น ้าและลดอัตราการใช้น ้ารวมทั งส้ารองน ้าในครัวเรือนในกรณีพื นที่มีความวิกฤตน ้าต้นทุนประปาเป็นอย่างมาก  

 2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าด้านการผลิต 

  เป้าหมาย :  - เกษตรชลประทานมีน ้าเพียงพอในฤดูฝนเต็มพื นที่และหน้าแล้วเพาะปลูกได้ในสัดส่วน
กี่ % ของฤดูฝน ในภาวะปกติและภาวะน ้าน้อย 

     - เกษตรน ้าฝนที่จะพัฒนา (มีน ้ามากพอ กลางน ้า-ปลายน ้า) มีน ้าเพียงพอในฤดูฝนและมีน ้า
เหลือเพาะปลูกพืชใช้น ้าน้อยในฤดูแล้ง 5-10% 

 3) ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 

  เป้าหมาย :  - เขตเมือง สามารถป้องกันน ้าท่วมต่อพื นที่เขตเมืองและถนนสัญจร 

     - เขตพื นที่เกษตร ลดพื นที่น ้าท่วมลงและลดระยะเวลาน ้าท่วมลงให้ไม่เสียหายต่อสภาพพื นที่
และการเพาะปลูก (นาข้าว พืชไร่) 

     - พื นที่ลุ่มต่้า ปรับตัวอยู่กับสภาพน ้าท่วมโดยการท้าประมงในฤดูฝน และเพาะปลูกปลายฤดู
ฝน-แล้ง เช่น ทุ่งกุลาร้องไห้ (ที่ลุ่ม) 

 4) ยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดการคุณภาพน ้า 

  เป้าหมาย :  - ในพื นที่ล้าน ้าหลัก ล้าน ้าสาขา แก้มลิงหนองน ้าให้มีคุณภาพน ้าในไม่ต่้ากว่าระดับ 3 
(ปานกลาง) และระบบนิเวศที่ดีเพียงพอกับการด้ารงชีวิตพืชน ้า สัตว์น ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

      - ในพื นที่ชุ่มน ้า ป่าบุ่ง-ป่าทาม ให้มีคุณภาพน ้าในไม่ต่้ากว่าระดับ 2 (ดี) และระบบนิเวศที่ดีคง
ความหลากหลายทางชีวภาพ 

 5) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการการกัดเซาะพังทลาย 

  เป้าหมาย :  - การปลูกป่าต้นน ้า ปลูกป่าในพื นที่ป่าเสื่อมโทรมภายในป่าต้นน ้า ป่าอนุรักษ์ 

      - ปลูกป่าเอกชนเพิ่มในพื นที่ป่าที่ลดลง พื นที่ สปก. พื นที่ป่าเศรษฐกิจ ป่าเพื่อการเกษตร 

      - ปลูกป่าในพื นที่ส่วนบุคคล (ฝั่งซ้ายของแม่น ้ามูลในพื นที่ต้นน ้า) 

      - ในพื นที่ป่าตันน ้า มีสภาพป่าที่เหมาะสมกับการด้ารงชีวิตของสัตว์ป่าและพัฒนาป่ากันชน
ตรงรอยต่อป่าต้นน ้ากับป่าเอกชน 

      - การป้องกันการกัดเซาะพื นที่ต้นน ้า ปลูกพืชคลุมดิน มาตรการอนุรักษ์ดิน (คันดินดัก
ตะกอน) ฝายแม้ว (ฝายต้นน ้า) ฝายดักตะกอน 

      - พื นที่ตอนกลางและตอนล่าง การขุดลอกล้าน ้า หนองน ้า แก้มลิง อ่างเก็บน ้า พร้อมระบบ
ดักตะกอนก่อนเข้าแหล่งเก็บกัก 

 6) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ 

  เป้าหมาย :  - มีการบริหารจัดการน ้าที่เพียงพอ และเป็นธรรมทั งในพื นที่ต้นน า้ กลางน ้าและปลายน า้ 

      - มีสถาบันองค์กรเพื่อบริหารจัดการน ้าในกลุ่มเกษตรกรทั งในพื นที่ ชลประทานและ
พื นที่เกษตรน ้าฝนที่ได้รับการพฒนา 
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      - มีฐานข้อมูลที่เพียงพอส้าหรับการวางแผนการเพาะปลูกรายฤดูและการป้องกันบรรเทาภัย
พิบัติ 

      - มีการจัดการองค์ความรู้ที่มีอยู่และทดลองน้าร่องเพื่อขยายผลในพื นที่ที่เหมาะสมพร้อมทั ง
พัฒนาหาองค์ความรู้ใหม่เพิ่มเติม เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมาย 

 ทั งแนวทางการพัฒนาต่างๆ ในแต่ละประเด็นได้น้าเสนอไว้ในหัวข้อ 5.3 และแนวทางเลือกที่เหมาะสมใน
หัวข้อ 5.5 

7.1.3 การก าหนดระยะของแผนพัฒนา 

 การจัดท้าแผนการพัฒนาพื นทีลุ่ม่น ้ามูล แบ่งพื นที่ลุ่มน ้ามูลออกเป็นโซน 3 โซน ได้แก่ พื นที่ลุ่มน ้ามูตอนบน 
พื นที่ลุ่มน ้ามลูตอนกลาง และพื นที่ลุ่มน ้ามูลตอนลา่ง โดยได้พิจารณาถึงลักษณะพื นที่ต้น กลางและปลายน ้านอกจากนี 
ยังสามารถแบ่งพื นที่ในการพิจารณาเป็นพื นที่แม่น า้มูลสายหลัก ฝั่งซ้ายและฝัง่ขวาแม่น า้มูลดังแสดงในรูปที่ 6.1.3-1-
แผนการพัฒนาพื นทีลุ่่มน า้มูลจากกระบวนการประเมินทางเลือกโดยผู้เชี่ยวชาญและการรับฟังความคิดเห็นของภาค
ประชาสังคมร่วมกับผลการศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์พื นทีลุ่่มน ้าและความเหมาะสมของทางเลือกการพัฒนา
ตามมิติเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยแบ่งระยะของแผนพัฒนาออกเป็น 3 ระยะดังนี   
 1) แผนงานระยะเร่งด่วนหรือระยะสั นภายใน 1-5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 

 2) แผนงานระยะปานกลางภายใน 6-10 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

 3) แผนงานระยะยาวภายใน 11-20 ปี (พ.ศ. 2571-2580) 

 ในการพิจารณาจะให้ทางเลือกจากการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อย    
ครั งที่ 2 และได้คะแนนความพึ่งพอใจสูงเป็นแผนงานในระยะเร่งด่วนหรือระยะสั น แผนงานอ่ืนที่เป็นทางเลือกจาก
ผู้เชี่ยวชาญ/ที่ปรึกษาและเป็นแผนงานที่คัดเลือกเป็นแผนงานระยะกลาง ส่วนแผนงานที่เหลือจะจัดไว้ในแผน      
ระยะยาว 
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7.2 การจัดล าดับแผนงานระยะสั น ระยะกลาง และยาว 
พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน 

แผนพัฒนาด้านที่ 1: การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน : ล าน  ามูลสายหลักตอนบน 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ล้าน ้ามูลสายหลักตอนบน ด้านที่ 1 การจัดการน า้อุปโภคบริโภค 

ประปาหมู่บา้น : การจัดหาน ้าต้นทุนให้เพียงพอ 
ระยะสั น  

- ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านทีย่ังไม่มีระบบ 
- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) 
- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพิ่มเติม (ส้ารองน ้า) 

ระยะกลาง 
    - จัดท้าระบบประปาแบบรวมกลุ่ม (Cluster Water 
Treatment System) 
ระยะยาว  

- ร่วมพัฒนาพื นที่มีศักยภาพน ้าผวิดิน/น ้าใต้ดินในพื นที่
ใกล้เคียงและส่งน ้าทางท่อแบบระบบส่งน ้าทางไกล 

ประปาหมู่บา้น : การปรับปรุงน ้าประปาให้
สะอาด (ให้ได้มาตรฐาน) และเพียงพอตลอดปี 

ระยะสั น  
- ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดที่ระบบประปาของตนเอง (RO) ถัง

กรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน) และ/หรือติดตั ง
ถังกรองสนิมเหล็ก 

- เก็บกักน ้าฝนเพือ่ส้ารองเป็นแหล่งน ้าดื่มส้าหรับชุมชน และ/
หรือโดยครัวเรือน  

ระยะกลางและระยะยาว  
- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีความมั่นคงของน ้าต้นทุนและ

คุณภาพได้มาตรฐานประจ้าตา้บล โดย จัดท้าระบบประปา
แบบรวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้าสะอาดเพิ่มเติม 
(Cluster Water Treatment with Filter System) 

ประปาภูมภิาค : การจัดหาน ้าต้นทุนสา้หรับ
ผลิตน ้าประปา 

ระยะสั น  
- พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นที่ของตนเอง โดย 

สร้างสระเก็บกักน ้าเพิ่มเติม 
ระยะกลางและระยะยาว  

- แผนงานใช้น ้าต้นทุนทั งน ้าผิวดินจากแหล่งน ้าผิวดินและ/
หรือน ้าใต้ดินในพื นที่ใกล้เคียงที่มีศักยภาพและส่งด้วยท่อ 
(ระบบส่งน ้าทางไกล) 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 1 การจดัการน  าอุปโภคบริโภค 
ความจ้าเป็นต้องส้ารองน ้า ในฤดูแล้งมากประมาณ 5-6 เดือน บางพื นที่มากกว่า6 เดือน คุณภาพ/และน ้าดื่มสะอาดได้

มาตรฐานต้องมีนโยบายและสนับสนุนดา้นงบประมาณให้ท้องถิ่น จัดระบบการติดตาม การควบคุมคุณภาพ และการมวีิสาหกจิชุมชนท้าเร่ืองการ
จัดการระบบและการกระจายน ้า 
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แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน: ลุ่มน  ามูลตอนบนฝั่งขวา (ล าจักราช ล าปลายมาศ ล าแซะ ล าปะเทยี) 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนบนฝั่งขวา 
(ล้าจักราช ล้าปลายมาศ 
ล้าแซะ ล้าปะเทีย) 
 

ด้านที่ 1 การจัดการน า้อุปโภคบริโภค 
ประปาหมู่บา้น : การจัดหาน ้าต้นทุนให้เพียงพอ 

ระยะสั น  
- ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านทีย่ังไม่มีระบบ 
- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) 
- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพิ่มเติม (ส้ารองน ้า) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ร่วมพัฒนาพื นที่มีศักยภาพน ้าผวิดิน/น ้าใต้ดินในพื นที่

ใกล้เคียงและส่งน ้าทางท่อแบบระบบส่งน ้าทางไกล 
ประปาหมู่บา้น : การปรับปรุงน ้าประปาให้
สะอาด (ให้ได้มาตรฐาน) และเพียงพอตลอดปี 

ระยะสั น  
- ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดที่ระบบประปาของตนเอง (RO) ถัง

กรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน) และ/หรือติดตั ง
ถังกรองสนิมเหล็ก 

- เก็บกักน ้าฝนเพือ่ส้ารองเป็นแหล่งน ้าดื่มส้าหรับชุมชน และ/
หรือโดยครัวเรือน  

ระยะกลางและระยะยาว  
- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีความมั่นคงของน ้าต้นทุนและ

คุณภาพได้มาตรฐานประจ้าตา้บล โดย จัดท้าระบบประปา
แบบรวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้าสะอาดเพิ่มเติม 
(Cluster Water Treatment with Filter System) 

ประปาภูมภิาค : การจัดหาน ้าต้นทุนสา้หรับ
ผลิตน ้าประปา 

ระยะสั น  
- พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นที่ของตนเอง โดย 

สร้างสระเก็บกักน ้าเพิ่มเติม 
ระยะกลางและระยะยาว  

- แผนงานใช้น ้าต้นทุนทั งน ้าผิวดินจากแหล่งน ้าผิวดินและ/
หรือน ้าใต้ดินในพื นที่ใกล้เคียงที่มีศักยภาพและส่งด้วยท่อ 
(ระบบส่งน ้าทางไกล) 

- ท้าระบบเดิมน ้าใต้ดิน 
ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 1 การจดัการน  าอุปโภคบริโภค 

ความจ้าเป็นต้องส้ารองน ้า ในฤดูแล้งมากประมาณ 5-6 เดือน บางพื นที่มากกว่า6 เดือน คุณภาพ/และน ้าดื่มสะอาดได้
มาตรฐานต้องมีนโยบายและสนับสนุนดา้นงบประมาณให้ท้องถิ่น จัดระบบการติดตาม การควบคุมคุณภาพ และการมวีิสาหกจิชุมชนท้าเร่ืองการ
จัดการระบบและการกระจายน ้า 
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แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน : ลุ่มน  ามูลตอนบนฝั่งซ้าย (ล าพระเพลิง, ล าตะคอง, ล าเชิงไกร, ล าสะแทด, ห้วยแอก) 
พื นที ่ แผนพัฒนา แผนงาน 

ลุ่มน ้ามูลตอนบนฝั่งซ้าย (ล้า
พระเพลิง   ล้าตะคอง ล้าเชิง
ไกร ล้าสะแทด  ห้วยแอก) 
 

ด้านที่ 1 การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
กรณนี ้าไม่เคม็ ประปาหมู่บ้าน : การจัดหาน ้าต้นทุน
ให้เพียงพอ 

ระยะสั น  
- ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบ 
- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แกม้ลิง) และปรับปรุงเป็นสระลอยหรอื

ปูด้วย HDPE 
- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพิม่เตมิ (ส้ารองน ้า) โดยปรับปรุงเป็น

สระลอยหรอืปูด้วย HDPE 
ระยะกลางและระยะยาว  

- พื นที่มีศกัยภาพน ้าผวิดินและ/หรือน ้าใต้ดนิโดยจัดท้าระบบส่งน ้า

ทางไกลและมาเก็บกักน ้าในสระลอยหรอืสระที่ปูด้วย HDPE 
กรณนี ้าไม่เคม็ ประปาหมู่บ้าน : การปรับปรุง
น ้าประปาให้สะอาด (ให้ได้มาตรฐาน) และเพียงพอ
ตลอดปี 

ระยะสั น  
- ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดที่ระบบประปาของตนเอง (RO) ถัง

กรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน) /หรือติดตั งถังกรอง
สนิมเหลก็ 

- เก็บกกัน ้าฝนเพื่อส้ารองเป็นแหล่งน ้าดื่มส้าหรับชุมชน และ/หรือ
โดยครัวเรือน  

ระยะกลางและระยะยาว  
- สนับสนุนให้มแีหล่งผลิตที่มีความมั่นคงของน ้าต้นทุนและคุณภาพ

ได้มาตรฐานประจ้าต้าบล โดย จัดท้าระบบประปาแบบรวมกลุ่ม
และติดตั งถังกรองน ้าสะอาดเพิม่เตมิ(Cluster Water 
Treatment with Filter System) 

กรณนี ้าไม่เคม็ ประปาภูมิภาค : การจดัหาน ้าต้นทุน
ส้าหรับผลิตน ้าประปา 

ระยะสั น  
- พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นที่ของตนเอง สร้างสระเก็บ

กักน ้าเพิม่เติม  
ระยะกลาง 

-  ขอใชน้ ้าต้นทุนจากแหล่งน ้าผวิดินและ/หรือน ้าใต้ดนิส่งทางทอ่ 
(ระบบส่งน ้าทางไกล)  

ระยะยาว  
- ท้าระบบเดมิน ้าใต้ดนิ  

กรณนี ้าเคม็ 
ประปาภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน :  

ระยะสั น  
- ปรับปรุงสระเก็บกักน ้าเดมิและสร้างสระเพิม่ขึ น เป็นลกัษณะ

สระลอย สระปูพลาสตกิ 
- ติดตั งระบบกรองน ้าเคม็เป็นน ้าจืด (RO) ใช้กับน ้าบาดาลเค็ม 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ผันน ้าจากแหล่งน ้าผิวดินและ/หรอืแหล่งน ้าใต้ดินในพื นทีท่ี่มี

ศักยภาพและส่งน ้าทางทอ่ (ระบบส่งน ้าทางไกล) มากกัเก็บ
ในสระลอย/สระปูพลาสติก 

- สนับสนุนให้มแีหล่งผลิตที่มีความมั่นคงของน ้าต้นทุนและคุณภาพ
ได้มาตรฐานประจ้าต้าบล โดย จัดท้าระบบประปาแบบ
รวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้าก้าจัดความเคม็เพิ่มเติม
(Cluster Water Treatment with Filter 
System) 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
ความจ้าเป็นต้องส้ารองน ้า ในฤดูแล้งมากประมาณ 5-6 เดือน บางพื นที่มากกว่า6 เดือน คุณภาพ/และน ้าดื่มสะอาดได้มาตรฐานต้องมี

นโยบายและสนับสนุนด้านงบประมาณให้ท้องถิ่น จัดระบบการติดตาม การควบคุมคุณภาพ และการมีวิสาหกิจชุมชนท้าเรื่องการจัดการระบบและการ      
กระจายน ้า 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   

7-8 

แผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน: ล าน  ามูลสายหลักตอนบน 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ล้าน ้ามูลสายหลักตอนบน ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 

การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนในพื นที่
ชลประทาน 

ระยะสั น  
- พัฒนาเพิ่มระบบส่งน ้า/กระจายน ้าส้าหรับหัวงานที่ยัง

ไม่มีระบบ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- พัฒนาระบบชลประทานที่ทันสมัย (Smart 
Irrigation) และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าในแปลง
พื นที่ชลประทาน 

การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนนอกพื นที่
ชลประทาน 

ระยะสั น  
- เช่ือมโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กที่มอียู ่(แก้มลิงขนาดเล็ก) 

ร่วมกับพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ  หนองน ้าตาม
แผนปกติ/บูรณาการรวมกลุ่ม (อปท.ใกล้เคียง) 
จัดหาพื นที่ใกล้เคียงพัฒนาแหล่งน ้าใช้น า้ร่วมกัน 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ส้ารวจหาแหล่งน ้าบาดาลจืดในพื นที่ใกล้เคียง พัฒนา

และส่งทางท่อ เสริมร่วมกับน ้าผวิดิน 
การมูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลกูพืชไม่เหมาะสมกับ
ปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นที่ไม่เหมาะสม/รายได้
ผลผลิตตกต่้า 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพน า้ต้นทุน (ฤดู

แล้ง) และความเหมาะสมของดินในพื นที่ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลน ้าสา้หรับการเกษตร (พร้อม
เผยแพร่ในวงกวา้ง) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming 

(แรงงาน/เครื่องจักรทันสมัย/ระบบน ้าหยด) 
รวมกลุ่มผู้ใช้น ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพื่อบริหาร
จัดการน ้าและส่งเสริมการตลาด 

ข้อจ ากัดพัฒนาดา้นที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
     ศักยภาพในพื นที่มีน้อยมาก ไม่มีผลในเชิงการเปลี่ยนแปลง การผันน ้ายังไม่สามารถด้าเนินการได้ในระยะสั นถึงกลาง แนวทางใหม่ที่หาวธิีเก็บน ้า

ในพื นที่ให้มากที่สุดจะตอ้งน้ามาใช้ เช่น ระบบอนุรักษ์ดินและน ้าทกุประเภท และการปรับเปลี่ยนพืชที่มีมูลค่าสูงและมกีารแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตร 
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แผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบนฝั่งขวา (ล าจักราช ล าปลายมาศ ล าแซะ ล าปะเทีย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนบนฝั่งขวา  
(ล้าจักราช ล้าปลายมาศ ลา้
แซะ ล้าปะเทีย) 

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาค
การผลิต 
การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนใน
พื นที่ชลประทาน 

ระยะสั น  
- จัดหาพื นที่ส้ารองน ้าในแปลงนาในพื นทีช่ลประทาน (ลดความ

เส่ียงขาดน ้า) 
ระยะกลาง 

- จัดหาแหล่งน ้าสา้รองโดยการพัฒนาระบบใช้น ้าใต้ดินร่วมกับ
น ้าชลประทาน  

- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งน ้าและกระจายน ้าดว้ย
พลังงานทางเลือก 

การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนนอก
พื นที่ชลประทาน 

ระยะสั น  
- พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ  หนองน า้ สระจิ๋ว เพื่อพัฒนา

พื นที่เก็บกักน า้ฝนให้มากที่สุด  
- เช่ือมโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กที่มอียู ่(แก้มลิงขนาดเล็ก)  

ระยะกลาง 
- พัฒนารูปแบบอนุรกัษ์ดินและน า้ (โคกหนองนา) 
- พัฒนาทดน ้าให้ต่อเนื่องเป็นฝายขั นบันได ฝายชะลอน ้า  

ระยะยาว  
- ส้ารวจหาแหล่งน ้าบาดาลจืดในพื นที่ใกล้เคียง พัฒนาและส่ง

ทางท่อ เสริมร่วมกับน ้าผวิดิน และการใช้พลังงานทดแทนใน
พื นที่ดอนเพื่อลดต้นทุนการสูบน า้ 

มูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่
เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นที่
ไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต่้า 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพน า้

ต้นทุนและดิน 
- ส่งเสริมการปลูกป่า (ไม้มีค่า) ในพื นที่เกษตรที่ปลูกในพื นที่ไม่

เหมาะสม 
ระยะกลางและระยะยาว  

- รวมกลุ่มผู้ใช้น ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพื่อบริหารจัดการน ้า
และส่งเสริมการตลาด 

- พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงาน/
เครื่องจักรทันสมัย/ระบบน ้าหยด) 

ข้อจ ากัดพัฒนาดา้นที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
     ศักยภาพในพื นที่มีน้อยมาก ไม่มีผลในเชิงการเปลี่ยนแปลง การผันน ้ายังไม่สามารถด้าเนินการได้ในระยะสั นถึงกลาง แนวทางใหม่ที่หาวธิีเก็บน ้า

ในพื นที่ให้มากที่สุดจะตอ้งน้ามาใช้ เช่น ระบบอนุรักษ์ดินและน ้าทกุประเภท และการปรับเปลี่ยนพืชที่มีมูลค่าสูงและมกีารแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตร 
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แผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบนฝั่งซ้าย (ล าพระเพลิง, ล าตะคอง, ล าเชิงไกร, ล าสะแทด, ห้วยแอก) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนบนฝั่งซ้าย  
(ล้าพระเพลิง, ล้าตะคอง, ล้า
เชิงไกร, ล้าสะแทด, ห้วย
แอก) 

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาค
การผลิต 
การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนใน
พื นที่ชลประทาน 

ระยะสั น  
- ปรับปรุงการส่งน ้าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น ้าทั งใน

ด้านปริมาณและเวลา 
- จัดหาแหล่งน ้าสา้รองโดยการพัฒนาระบบใช้น ้าใต้ดินร่วมกับ

น ้าชลประทาน  
ระยะกลางและระยะยาว  

- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งน ้าและกระจายน ้าดว้ย
พลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนสูบน ้า   
การพัฒนาระบบชลประทานที่ทันสมยั (Smart Irrigation) 

- จัดหาพื นที่ส้ารองน ้าในแปลงนา (ลดความเส่ียงขาดน ้า) 
การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนนอก
พื นที่ชลประทาน 

ระยะสั น  
- พัฒนาพื นที่เพื่อเก็บกักน า้ฝนให้มากที่สดุ  
- พัฒนารูปแบบอนุรกัษ์ดินและน า้ (โคกหนองนา สระลอย-กรณี

พื นที่น ้าใต้ดินเค็ม/ดินตื น)  
- เช่ือมโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กที่มอียู ่(แก้มลิงขนาดเล็ก) หรือ

พัฒนาขึ นใหม่และพัฒนาระบบกระจายตามแนวคลองเชื่อม 
ระยะกลางและระยะยาว  
- พัฒนาทดน ้าให้ต่อเนื่องเป็นฝายขั นบันได ฝายชะลอน ้า เพือ่ให้

พื นที่ริมล้าน ้าสามารถใช้น า้ได้ตลอดล้าน ้า แหล่งน ้าผวิดินเค็ม
ท้าประมงน ้ากร่อย (ศึกษาวจิัย) 

มูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่
เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นที่
ไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต่้า 

ระยะสั น  
- สนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุรักษ์ดินและน ้าโดยการส่งเสริม

ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกบัสภาพน า้ต้นทุน 
และดิน 

- ส่งเสริมการปลูกป่า (ไม้มีค่า) ในพื นที่เกษตรที่ปลูกในพื นที่ไม่
เหมาะสม  

ระยะกลางและระยะยาว  
- ท้าเกษตรได้ผลผลิตสูง โดยลดการใช้น ้า  
- พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงาน/

เครื่องจักรทันสมัย/ ระบบน ้าหยด)  
- การรวมกลุ่มผู้ใช้น ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพื่อบริหาร

จัดการน ้าและส่งเสริมการตลาด 
ข้อจ ากัดพัฒนาดา้นที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 

     ศักยภาพในพื นที่มีน้อยมาก ไม่มีผลในเชิงการเปลี่ยนแปลง การผันน ้ายังไม่สามารถด้าเนินการได้ในระยะสั นถึงกลาง 
แนวทางใหม่ที่หาวธิีเก็บน ้าในพื นที่ให้มากที่สุดจะต้องน้ามาใช ้เช่น ระบบอนุรกัษ์ดินและน ้าทุกประเภท และการปรับเปลี่ยนพืชที่มีมูลค่าสูงและมี
การแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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แผนพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน : ล าน  ามูลสายหลักตอนบน 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ล้าน ้ามูลสายหลักตอนบน ด้านที่ 3 การจัดการน า้ท่วมและอุทกภัย 

การขาดแคลนน ้า : ปริมาณน ้าฝนมาก ล้าน ้าตื นเขิน/มีสิ่ง
กีดขวางทางน ้า 

ระยะสั น  
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า รุกล ้าทางน ้า ก้าจัด

วัชพืช และดูแลทางน ้า 
-  รักษาพื นทีห่น่วงน า้ ทางผ่านน า้ พื นที่ชุ่มน า้ในเขต

ชุมชน (แก้มลิง)  
ระยะกลางและระยะยาว  
- ระบบก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน ้า ขยะมูลฝอย แบบ

อัตโนมัติในพื นที่เกิดบ่อย  
- ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าใน

พื นที่คอขวด (ทางเบี่ยงน ้า/ทางผันน ้า)  
- จัดท้าผังระบายน า้ให้สอดคล้องตามลักษณะพื นที่ 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
ลุม่น ้ามูลตอนล่าง เป็นจุดส้าคัญที่ต้องหาทางบรรเทาอุทกภยั และการจัดการดา้นไม่ใช้ส่ิงก่อสร้างเพิ่ม รวมทั งต้องมีการ

ปรับตัว/การเผชิญเพิ่มในจุดที่ยังมีความเส่ียงอยู่ 
ลุ่มน ้ามูลตอนบน ลุ่มน ้าลา้ตะคอง ล้าพระเพลิง จะต้องมีการจัดการลดการชะลา้งในพื นที่เกษตรเพื่อลดความรุนแรงน ้าหลาก

และตะกอน  
เร่ิมมีการวางผังเมืองที่ค้านึงถึงการเกิดอุทกภัยดว้ยเพือ่ลดปัญหาทีจ่ะเกิดจากผังเมืองที่จะเกิดในอนาคต 
 
 
แผนพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน : ลุ่มน  ามูลตอนบนฝั่งขวา (ล าจักราช ล าปลายมาศ ล าแซะ ล าปะเทยี) 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ล้าน ้ามูลตอนบนฝั่งขวา  
(ล้าจักราช ล้าปลายมาศ 
ล้าแซะ ล้าปะเทีย) 

ด้านที่ 3 การจัดการน า้ท่วมและอุทกภัย 
การขาดแคลนน ้า : ปริมาณน ้าฝนมาก ล้าน ้าตื นเขิน/มีสิ่ง

กีดขวางทางน ้า 

ระยะสั น  
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า รุกล ้าทางน ้า ก้าจัดวัชพืช 

และดูแลทางน ้า  
- จัดท้าผังระบายน ้าใหส้อดคล้องตามลักษณะพื นที่  
- ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน า้ในพื นที่คอ

ขวด (ทางเบี่ยงน ้า/ทางผันน า้) 
ระยะกลางและระยะยาว  

- รักษาพื นที่หนว่งน ้า ทางผ่านน ้า พื นที่ชุม่น ้าใน
เขตชุมชน (แก้มลิง)  

- เพิ่มระบบสูบระบายน ้าโดยใช้พลังงานทางเลือก 
(โซล่าเซลล์)  

- ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าและสถานีสูบน า้ในจุด
เส่ียง 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
ลุ่มน ้ามูลตอนล่าง เป็นจุดส้าคัญที่ต้องหาทางบรรเทาอุทกภยั และการจัดการดา้นไม่ใช้ส่ิงก่อสร้างเพิ่ม รวมทั งต้องมีการ

ปรับตัว/การเผชิญเพิ่มในจุดที่ยังมีความเส่ียงอยู่ 
ลุ่มน ้ามูลตอนบน ลุ่มน ้าลา้ตะคอง ล้าพระเพลิง จะต้องมีการจัดการลดการชะลา้งในพื นที่เกษตรเพื่อลดความรุนแรงน ้าหลาก

และตะกอน  
เร่ิมมีการวางผังเมืองที่ค้านึงถึงการเกิดอุทกภัยดว้ยเพือ่ลดปัญหาทีจ่ะเกิดจากผังเมืองที่จะเกิดในอนาคต 
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แผนพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน : ลุ่มน  ามูลตอนบนฝั่งซ้าย (ล าพระเพลิง ล าตะคอง ล าเชิงไกร ล าสะแทด ห้วยแอก) 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนบนฝั่งซ้าย  
(ล้าพระเพลิง ล้าตะคอง ล้า
เชิงไกร ล้าสะแทด ห้วย
แอก) 

ด้านที่ 3 การจัดการน า้ท่วมและอุทกภัย 
การขาดแคลนน ้า : ปริมาณน ้าฝนมาก ล้าน ้าตื นเขิน/มีสิ่ง

กีดขวางทางน ้า 

ระยะสั น  
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า รุกล ้าทางน ้า ก้าจัดวัชพืช 

และดูแลทางน ้า  
- จัดท้าผังระบายน ้าใหส้อดคล้องตามลักษณะพื นที่  
- ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน า้ในพื นที่คอ

ขวด (ทางเบี่ยงน ้า/ทางผันน า้) 
ระยะกลางและระยะยาว  

- จัดท้าผังระบายน า้ให้สอดคล้องตามลักษณะพื นที่
รักษาพื นที่หนว่งน ้า ทางผ่านน ้า พื นที่ชุม่น ้าใน
เขตชุมชน (แก้มลิง) 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
ลุ่มน ้ามูลตอนล่าง เป็นจุดส้าคัญที่ต้องหาทางบรรเทาอุทกภยั และการจัดการดา้นไม่ใช้ส่ิงก่อสร้างเพิ่ม รวมทั งต้องมีการ

ปรับตัว/การเผชิญเพิ่มในจุดที่ยังมีความเส่ียงอยู่ 
ลุ่มน ้ามูลตอนบน ลุ่มน ้าลา้ตะคอง ล้าพระเพลิง จะต้องมีการจัดการลดการชะลา้งในพื นที่เกษตรเพื่อลดความรุนแรงน ้าหลาก

และตะกอน  
เร่ิมมีการวางผังเมืองที่ค้านึงถึงการเกิดอุทกภัยดว้ยเพือ่ลดปัญหาทีจ่ะเกิดจากผังเมืองที่จะเกิดในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 
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แผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์แหล่งน  า 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน : ล าน  ามูลสายหลักตอนบน 

 

 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ล้าน ้ามูลสายหลักตอนบน 
 

ด้านที่ 4  
การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน  

ระยะสั น  
- รณรงค์ประหยัดใช้น ้าครัวเรือน โดยใช้ 3R 

(Reduce Reuse Recycle) 
- จัดท้าระบบบา้บัดน ้าเสียชุมชน รวมถึงระบบการ

รวบรวมน ้าเสียในกลุ่มพื นที่ใกล้เคียง (Cluster 
Wastewater Treatment System) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- จัดให้มีกฏหมายเกยีวกับการจัดท้าระบบบ้าบัด

น ้าเสียครัวเรือน 
- ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนที่อยู่ใน

พื นที่ที่ก้าหนดไว ้ 
 

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียอุตสาหกรรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว  
- ส่งเสริมลดการใช้น ้าโดย 3 R อุตสหกรรมขนาด

กลาง-ย่อมและครัวเรือน 
- การเฝ้าระวังและควบคุมการรบายน้าทิ งจาก

แหล่งก้าเนิดมลพิษอุตสาหกรรม 
ระยะกลางและระยะยาว  
  - จัดท้าเครือข่ายเฝ้าระวังการระบายน า้ทิ ง

อุตสาหกรรม 
- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ให้กับอุตสหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและครัวเรือน 
การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียเกษตรกรรม 

ระยะสั น  
- การจัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊ส

ชีวภาพและการท้าปุย๋หมกั) 
- การส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภยั หรอืเกษตร

อินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ)  
 การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : ปัญหา

ระบบนิเวศเส่ือมโทรม 
ระยะสั น  

- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้าลา้คลอง และพื นที่ชุ่ม
น ้า  

- สร้างความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานในการ
ตรวจสอบคุณภาพน า้ในล้าน ้าสายหลกัและล้า
น ้าสาขา 

ระยะกลางและระยะยาว  
- พัฒนาแบบจา้ลองเพื่อประเมินขีดความสามารถ

ในการรองรับมลพิษของแหล่งน ้า 
- พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมูล 

เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน า้การบา้บัด
ก่อนปล่อยสู่รางสาธารณะ 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 4 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
เน้นการจัดการและควบคุมที่แหล่งกา้เนิด การติดตามเฝ้าระวังแหล่งที่มีความเส่ียง อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   

7-14 

แผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์แหล่งน  า 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน : ลุ่มน  ามูลตอนบนฝั่งขวา (ล าจักราช ล าปลายมาศ ล าแซะ ล าปะเทยี) 

 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ล่มน ้ามูลตอนบนฝั่งขวา  
(ล้าจักราช ล้าปลายมาศ ลา้
แซะ ล้าปะเทีย) 

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน ้าและอนรุักษ์แหล่งน ้า 
การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน  

ระยะสั น  
   -รณรงค์ประหยัดใช้น ้าบ้านเรือน โดยใช้วิธีการลด 

(Reduce) ใช้ซ ้า (Reuse) การน้ากลับมาใช้ใหม่ 
(Recycle) 

- สร้างความร่วมมือในการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้า
เสียชุมชน รวมถึงระบบการรวบรวมน า้เสีย ใน
กลุ่มพื นที่ใกล้เคียง (Cluster Wastewater 
Treatment System 

ระยะกลางและระยะยาว  
  -   จัดท้าระบบบ้าบัดน า้เสียครัวเรือน 

- ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนที่อยู่ใน
พื นที่ที่ก้าหนดไว ้  

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียอุตสาหกรรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวในอุตสาหกรรมทุก

จ้าพวก 
- ควบคุมการระบายน ้าทิ งลงสู่แหล่งน ้า 
- จัดท้าเครือข่ายเฝ้าระวังการระบายน า้ทิ ง

อุตสาหกรรม 
ระยะกลางและระยะยาว  

-สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับ
อุตสหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและครัวเรือน 

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียเกษตรกรรม 

ระยะสั น  
- การส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภยั หรอืเกษตร

อินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ)  
- การจัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊ส

ชีวภาพและการท้าปุย๋หมกั) 
 การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : ปัญหา

ระบบนิเวศเส่ือมโทรม 
ระยะสั น  

- ปรับปรุงระบบนิเวศพื นที่ชุ่มน ้าในพื นที่เสื่อม
โทรม  

- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใน
การอนุรักษแ์ละฟื้นฟแูม่น ้าล้าคลอง และพื นที่
ชุ่มน ้า  

ระยะกลางและระยะยาว  
- การควบคุมการระบายน า้ทิ งลงสู่พื นที่ชุ่มน ้า  
- การสร้างระบบติดตามตรวจสอบพร้อม

ฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน ้า
การบ้าบัดก่อนปล่อยสู่รางสาธารณะ 

- การจัดท้าผังบริเวณของพื นที่ชุ่มน ้า โดยใช้การ
วางแผนเชิงพื นที่ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 4 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
เน้นการจัดการและควบคุมที่แหล่งกา้เนิด การติดตามเฝ้าระวังแหล่งที่มีความเส่ียง อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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แผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์แหล่งน  า 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน : ลุ่มน  ามูลตอนบนฝั่งซ้าย (ล าพระเพลิง ล าตะคอง ล าเชิงไกร ล าสะแทด ห้วยเอก) 

 
 
 
 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนบนฝั่งซ้าย  
(ล้าพระเพลิง, ล้าตะคอง, ล้า
เชิงไกร, ล้าสะแทด, ห้วย
แอก) 

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน ้าและอนรุักษ์แหล่งน ้า 
การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน  

ระยะสั น  
- ณรงค์ประหยัดใช้น ้าบ้านเรือน โดยใชว้ิธกีารลด 

(Reduce) ใช้ซ ้า (Reuse) การน้ากลับมาใช้
ใหม่ (Recycle)   

- สร้างความร่วมมือในการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้า
เสียชุมชน รวมถึงระบบการรวบรวมน า้เสีย ใน
กลุ่มพื นที่ใกล้เคียง 
(Cluster Wastewater Treatment System 

ระยะกลางและระยะยาว  
  -   จัดท้าระบบบ้าบัดน า้เสียครัวเรือน 

- ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนที่อยู่ใน
พื นที่ที่ก้าหนดไว ้  
 

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียอุตสาหกรรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวในอุตสาหกรรม

ทุกจ้าพวก 
- ควบคุมการระบายน ้าทิ งลงสู่แหล่งน ้า 
- จัดท้าเครือข่ายเฝ้าระวังการระบายน า้ทิ ง

อุตสาหกรรม 
ระยะกลางและระยะยาว  

- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้า
เสียให้กับอุตสหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและ
ครัวเรือน 

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียเกษตรกรรม 

ระยะสั น  
- การส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภยั หรอืเกษตร

อินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ)  
- การจัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊ส

ชีวภาพและการท้าปุย๋หมกั) 
การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : ปัญหา
ระบบนิเวศเส่ือมโทรม 

ระยะสั น  
- ปรับปรุงระบบนิเวศพื นที่ชุ่มน ้าในพื นที่เสื่อม

โทรม  
- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้าลา้คลอง และพื นที่ชุ่มน ้า  
- ระยะกลางและระยะยาว  

- การจัดท้าผังบริเวณของพื นที่ชุ่มน ้า โดยใช้การ
วางแผนเชิงพื นที่ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 4 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
เน้นการจัดการและควบคุมที่แหล่งกา้เนิด การติดตามเฝ้าระวังแหล่งที่มีความเส่ียง อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน : ล าน  ามูลสายหลักตอนบน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ล้าน ้ามูลสายหลักตอนบน  
 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน า้ที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน 

ปัญหาปา่ไม้เส่ือมโทรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม  

ร่วมกับอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มอียู่ 
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- สนับสนุนส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่
เอกชน และปา่เส่ือมโทรม 

ปัญหาพื นที่ปา่ไม้ลดลง ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม 

(โดยเฉพาะไม้ในพื นที่ป่าบุ่ง-ทาม)  
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มีอยู ่
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่เอกชน และ
ป่าเส่ือมโทรม 

ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ระยะสั น  
- ปลูกพืชคลุมดินริมตลิ่ง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้า

สาขา  
- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  
- สร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื นที่และทิศ

ทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นที่ที่เปน็จุดรวม
น ้าและมีน ้าหลากในชว่งฤดูฝน) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ด้าเนินการทั งวิธกีลและวธิีพืชอย่างต่อเนื่อง 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 5 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
การปลูกปา่เศรษฐกิจ มีความเป็นไปได้จากกฏหมายที่อนุญาตให้ท้าได้ แตย่ังไม่มีความมั่นใจในการด้าเนิน เพราะต้องลงทุนและใช้เวลากวา่จะ

สามารถมีรายได้ ถา้ต้องการให้มพีื นที่ปา่เพิ่มขึ น รัฐบาลควรจะต้องใช้การอุดหนุนการปลูกปา่เศรษฐกิจ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนบน : ล าน  ามูลตอนบนฝั่งขวา (ล าจักราช ล าปลายมาศ ล าแซะ ล าปะเทยี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนบนฝั่งขวา  
(ล้าจักราช ล้าปลายมาศ ลา้
แซะ ล้าปะเทีย) 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน า้ที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน 

ปัญหาปา่ไม้เส่ือมโทรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม   
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มีอยู ่
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่เอกชน และ
ป่าไม้เส่ือมโทรม 

ปัญหาพื นที่ปา่ไม้ลดลง ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม   
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มีอยู ่
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่เอกชน และ
ป่าไม้เส่ือมโทรม 

ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ระยะสั น  
- ปลูกพืชคลุมดินริมตลิ่ง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้า

สาขา  
- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  
- สร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื นที่และทิศ

ทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นที่ที่เปน็จุด
รวมน ้าและมีน า้หลากในช่วงฤดูฝน) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ด้าเนินการทั งวิธกีลและวธิีพืชอย่างต่อเนื่อง 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 5 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
การปลูกปา่เศรษฐกิจ มีความเป็นไปได้จากกฏหมายที่อนุญาตให้ท้าได้ แตย่ังไม่มีความมั่นใจในการด้าเนิน เพราะต้องลงทุนและใช้เวลากวา่จะ

สามารถมีรายได้ ถา้ต้องการให้มพีื นที่ปา่เพิ่มขึ น รัฐบาลควรจะต้องใช้การอุดหนุนการปลูกปา่เศรษฐกิจ 
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แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

ลุ่มน  ามูลตอนบน : ล าน  ามูลตอนบนฝั่งซ้าย (ล าพระเพลิง ล าตะคอง ล าเชิงไกร ล าสะแทด ห้วยแอก) 

 
 
แผนพัฒนาด้านที่ 6 การบรหิารจดัการ 

- จัดท้าระบบโทรมาตรหมู่บ้านและเครือข่ายเตือนภยัล่วงหนา้ 
- การบังคับใช้ผังเมืองและผังน ้าอย่างเข้มงวดในพื นที่เสี่ยงน ้าท่วมและพื นที่รองรับน ้าหลาก 
- การรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น ้า 
- การบริหารจัดการพื นที่ลุ่มต่้า (ริมน ้ามูล) การบริหารอาคารบังคับน ้า (ปตร.) 
- ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ด้านองค์ความรู ้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
- การปรับตัวรองรับภยั/การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (น ้าทว่ม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนบนฝั่งซ้าย  
(ล้าพระเพลิง ล้าตะคอง ล้า
เชิงไกร ล้าสะแทดหว้ยแอก) 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน า้ที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน 

ปัญหาปา่ไม้เส่ือมโทรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม   
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มีอยู ่
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่เอกชน และ
ป่าไม้เส่ือมโทรม 

ปัญหาพื นที่ปา่ไม้ลดลง ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม   
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มีอยู ่
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่เอกชน และ
ป่าไม้เส่ือมโทรม 

ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ระยะสั น  
- ปลูกพืชคลุมดินริมตลิ่ง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้า

สาขา  
- สรา้งสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  
- สร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื นที่และทิศ

ทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นที่ที่เปน็จุด
รวมน ้าและมีน า้หลากในช่วงฤดูฝน) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ด้าเนินการทั งวิธกีลและวธิีพืชอย่างต่อเนื่อง 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 5 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
การปลูกปา่เศรษฐกิจ มีความเป็นไปได้จากกฏหมายที่อนุญาตให้ท้าได้ แตย่ังไม่มีความมั่นใจในการด้าเนิน เพราะต้องลงทุน

และใช้เวลากว่าจะสามารถมีรายได้ ถา้ต้องการให้มีพื นที่ป่าเพิ่มขึ น รัฐบาลควรจะต้องใช้การอุดหนุนการปลูกปา่เศรษฐกิจ 
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พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง 

แผนพัฒนาด้านที่ 1: การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง: ล าน  ามูลสายหลักตอนกลาง 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ล้าน ้ามูลสายหลัก
ตอนกลาง 

ด้านที่ 1 การจัดการน า้อุปโภคบริโภค 
ประปาหมู่บา้น : การจัดหาน ้าต้นทุนให้เพียงพอ 

ระยะสั น  
- ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านทีย่ังไม่มีระบบ 
- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) 
- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพิ่มเติม (ส้ารองน ้า) 

ระยะกลาง 
- จัดท้าระบบประปาแบบรวมกลุ่ม (Cluster Water 

Treatment System) 
ระยะยาว  

- ร่วมพัฒนาพื นที่มีศักยภาพน ้าผวิดิน/น ้าใต้ดินในพื นที่
ใกล้เคียงและส่งน ้าทางท่อแบบระบบส่งน ้าทางไกล 

ประปาหมู่บา้น : การปรับปรุงน ้าประปาให้
สะอาด (ให้ได้มาตรฐาน) และเพียงพอตลอดปี 

ระยะสั น  
- ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดที่ระบบประปาของตนเอง (RO) ถัง

กรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน)และ/หรือ 
ติดตั งถังกรองสนิมเหล็ก 

- เก็บกักน ้าฝนเพือ่ส้ารองเป็นแหล่งน ้าดื่มโดยครัวเรือน  
ระยะกลางและระยะยาว  

- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีความมั่นคงของน ้าต้นทุนและ
คุณภาพได้มาตรฐานประจ้าตา้บลโดยจดัท้าเป็นระบบ
แบคลัสเตอร์ ( Cluster Water Treatment System) 

ประปาภูมภิาค : การจัดหาน ้าต้นทุนสา้หรับผลิต
น ้าประปา 

ระยะสั น  
- พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นที่ของตนเอง สร้าง

สระเก็บกักน ้าเพิ่มเติม 
ระยะกลางและระยะยาว  

- แผนงานใช้น ้าต้นทุนทั งน ้าผิวดินจากแหล่งน ้าใกล้เคียงและ
น ้าใต้ดินในพื นที่มีศักยภาพและส่งด้วยทอ่ (ระบบส่งน ้า
ทางไกล) 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 1 การจดัการน  าอุปโภคบริโภค 
ความจ้าเป็นต้องส้ารองน ้า ในฤดูแล้งมากประมาณ 5-6 เดือน บางพื นที่มากกว่า6 เดือน คุณภาพ/และน ้าดื่มสะอาดได้

มาตรฐานต้องมีนโยบายและสนับสนุนดา้นงบประมาณให้ท้องถิ่น จัดระบบการติดตาม การควบคุมคุณภาพ และการมวีิสาหกจิชุมชนท้าเร่ืองการ
จัดการระบบและการกระจายน ้า 
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แผนพัฒนาด้านที่ 1: การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง: ลุ่มน  ามูลตอนกลางฝั่งขวา (ห้วยตาคง ล าชี ห้วยทับทัน) 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนกลางฝั่งขวา 
(ห้วยตาคง ล้าชี หว้ยทับ
ทัน) 

ด้านที่ 1 การจัดการน า้อุปโภคบริโภค 
ประปาหมู่บา้น : การจัดหาน ้าต้นทุนให้
เพียงพอ 

ระยะสั น  
- ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านทีย่ังไม่มีระบบ 
- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) 
- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพิ่มเติม (ส้ารองน ้า) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ร่วมพัฒนาพื นที่มีศักยภาพน ้าผวิดิน/น ้าใต้ดินในพื นที่

ใกล้เคียงและส่งน ้าทางท่อแบบระบบส่งน ้าทางไกล 
ประปาหมู่บา้น : การปรับปรุงน ้าประปาให้
สะอาด (ให้ได้มาตรฐาน) และเพียงพอตลอดปี 

ระยะสั น  
- ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดที่ระบบประปาของตนเอง (RO) ถัง

กรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน) และ/หรือติดตั ง
ถังกรองสนิมเหล็ก 

- เก็บกักน ้าฝนเพือ่ส้ารองเป็นแหล่งน ้าดื่มส้าหรับชุมชน และ/
หรือโดยครัวเรือน  

ระยะกลางและระยะยาว  
- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีความมั่นคงของน ้าต้นทุนและ

คุณภาพได้มาตรฐานประจ้าตา้บล โดย จัดท้าระบบประปา
แบบรวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้าสะอาดเพิ่มเติม(Cluster 
Water Treatment with Filter System) 

ประปาภูมภิาค : การจัดหาน ้าต้นทุนสา้หรับ
ผลิตน ้าประปา 

ระยะสั น  
- แผนงานใช้น ้าต้นทุนทั งน ้าผิวดินจากแหล่งน ้าผิวดินและ/หรือ

น ้าใต้ดินในพื นที่ใกล้เคียงที่มีศักยภาพและส่งด้วยท่อ (ระบบ
ส่งน ้าทางไกล) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ท้าระบบเดิมน ้าใต้ดิน 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 1 การจดัการน  าอุปโภคบริโภค 
ความจ้าเป็นต้องส้ารองน ้า ในฤดูแล้งมากประมาณ 5-6 เดือน บางพื นที่มากกว่า6 เดือน คุณภาพ/และน ้าดื่มสะอาดได้

มาตรฐานต้องมีนโยบายและสนับสนุนดา้นงบประมาณให้ท้องถิ่น จัดระบบการติดตาม การควบคุมคุณภาพ และการมวีิสาหกจิชุมชนท้าเร่ืองการ
จัดการระบบและการกระจายน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   

7-21 

แผนพัฒนาด้านที่ 1: การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง : ลุ่มน  ามูลตอนกลางฝั่งซ้าย (ล าพังชู ล าเตา ล าเสียวน้อย ล าเสียวใหญ่ ล าพลับพลา) 
พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 

ลุ่มน ้ามูลตอนกลางฝั่งซ้าย 
(ล้าพังชู ล้าเตา ล้าเสียว
น้อย ล้าเสียวใหญ่ ล้า
พลับพลา) 

ด้านที่ 1 การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
กรณีน ้าไม่เค็ม ประปาหมู่บ้าน : การจัดหาน ้า
ต้นทุนให้เพียงพอ 

ระยะสั น  
- ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบ 
- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) และปรบัปรุงเป็นสระลอยหรือ

ปูด้วย HDPE 
- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพิ่มเติม (ส้ารองน ้า) โดยปรับปรุงเป็นสระลอย

หรือปูด้วย HDPE 
ระยะกลางและระยะยาว  

- พื นท่ีมีศักยภาพน ้าผิวดินและ/หรือน ้าใต้ดนิโดยจัดท้าระบบส่งน ้า
ทางไกลและมาเก็บกักน ้าในสระลอยหรือสระท่ีปูด้วย HDPE 

กรณีน ้าไม่เค็ม ประปาหมู่บ้าน : การปรับปรุง
น ้าประปาให้สะอาด (ให้ได้มาตรฐาน) และ
เพียงพอตลอดป ี

ระยะสั น  
- ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดที่ระบบประปาของตนเอง (RO) ถังกรอง

แบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน) และ/หรือติดตั งถังกรอง
สนิมเหล็ก 

- เก็บกักน ้าฝนเพื่อส้ารองเป็นแหล่งน ้าดื่มส้าหรับชุมชน และ/หรือ
โดยครัวเรือน  

ระยะกลางและระยะยาว  
- สนับสนุนให้มีแหล่งผลติที่มีความม่ันคงของน ้าต้นทุนและคุณภาพ

ได้มาตรฐานประจ้าต้าบล โดย จัดท้าระบบประปาแบบรวมกลุ่ม
และติดตั งถังกรองน ้าสะอาดเพิ่มเติม       (Cluster Water 
Treatment with Filter System) 

กรณีน ้าไม่เค็ม ประปาภูมิภาค : การจัดหาน ้า
ต้นทุนส้าหรับผลติน ้าประปา 

ระยะสั น  
- พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นท่ีของตนเอง สร้างสระเก็บ

กักน ้าเพิ่มเติม 
ระยะกลาง 

- ขอใช้น ้าต้นทุนจากแหล่งน ้าผิวดินและ/หรือน ้าใต้ดินส่งทางท่อ 
(ระบบส่งน ้าทางไกล)   

ระยะกลางและระยะยาว  
- ท้าระบบเดิมน ้าใต้ดิน 

กรณีน ้าเค็ม 
ประปาภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน  

ระยะสั น  
- ปรับปรุงสระเก็บกักน ้าเดิมและสร้างสระเพิ่มขึ น เป็นลักษณะ

สระลอย สระปูพลาสติก 
- ติดตั งระบบกรองน ้าเค็มเป็นน ้าจืด (RO) ใช้กับน ้าบาดาลเค็ม 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ผันน ้าจากแหล่งน ้าผิวดินและ/หรือแหล่งน ้าใต้ดินในพื นท่ีที่มี

ศักยภาพและส่งน ้าทางท่อ (ระบบส่งน ้าทางไกล) มากักเก็บ
ในสระลอย/สระปูพลาสติก 

- สนับสนุนให้มีแหล่งผลติที่มีความม่ันคงของน ้าต้นทุนและคุณภาพ
ได้มาตรฐานประจ้าต้าบล โดย จัดท้าระบบประปาแบบ
รวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้าก้าจัดความเค็มเพิ่มเติม
(Cluster Water Treatment with Filter System) 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที ่1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
ความจ้าเป็นต้องส้ารองน ้า ในฤดูแล้งมากประมาณ 5-6 เดือน บางพื นท่ีมากกว่า6 เดือน คุณภาพ/และน ้าดื่มสะอาดได้มาตรฐาน

ต้องมีนโยบายและสนับสนุนด้านงบประมาณให้ท้องถ่ิน จัดระบบการติดตาม การควบคุมคุณภาพ และการมีวิสาหกิจชุมชนท้าเรื่องการจัดการระบบและ
การกระจายน ้า 
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แผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง: ล าน  ามูลสายหลักตอนกลาง 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
พื นที่แม่น  ามูลตอนกลาง 
ล้าน ้ามูลสายหลัก
ตอนกลาง 

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 
การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนในพื นที่

ชลประทาน 

ระยะสั น  
- พัฒนาเพิ่มระบบส่งน ้า/กระจายน ้าส้าหรับหัวงานที่

ยังไม่มีระบบปรับปรุงการส่งน ้าให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้น ้าทั งในด้านปริมาณและเวลา  

ระยะกลางและระยะยาว  
- พัฒนาระบบชลประทานที่ทันสมัย (Smart 

Irrigation) และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าในแปลง
พื นที่ชลประทาน 

การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนนอกพื นที่
ชลประทาน 

ระยะสั น  
- เช่ือมโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กที่มอียู ่(แก้มลิงขนาด

เล็ก) ร่วมกับพัฒนาฟื้นฟแูหล่งน ้าธรรมชาติ  หนอง
น ้าตามแผนปกติ/บูรณาการรวมกลุ่ม (อปท.
ใกล้เคียง) จัดหาพื นที่ใกล้เคียงพัฒนาแหล่งน ้าใช้น ้า
ร่วมกัน 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ส้ารวจหาแหล่งน ้าบาดาลจืดในพื นที่ใกล้เคียง พัฒนา

และส่งทางท่อ เสริมร่วมกับน ้าผวิดิน 
มูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณ
น ้าต้นทุน/สภาพพื นที่ไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต่้า 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพน า้ต้นทุน (ฤดู

แล้ง) และความเหมาะสมของดินในพื นที่ พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลน ้าสา้หรับการเกษตร (พร้อม
เผยแพร่ในวงกวา้ง) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming 

(แรงงาน/เครื่องจักรทันสมัย/ระบบน ้าหยด) 
รวมกลุ่มผู้ใช้น ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพื่อ
บริหารจัดการน า้และส่งเสริมการตลาด 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 2 สร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
ศักยภาพในพื นที่มีน้อยมาก ไม่มีผลในเชิงการเปลี่ยนแปลง การผันน ้ายังไม่สามารถด้าเนินการได้ในระยะสั นถึงกลาง แนวทางใหม่ที่หาวิธีเกบ็น ้าใน

พื นที่ให้มากที่สุดจะต้องน้ามาใช้ เช่น ระบบอนุรักษ์ดินและน ้าทกุประเภท และการปรับเปลี่ยนพืชที่มีมูลค่าสูงและมกีารแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตร 
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แผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง : ลุ่มน  ามูลตอนกลางฝั่งขวา (ห้วยตาคง ล าชี ห้วยทับทัน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนกลางฝั่งขวา 
(ห้วยตาคง ล้าชี หว้ยทับทัน) 

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาค
การผลิต 
การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนใน
พื นที่ชลประทาน 

ระยะสั น  
- จัดหาพื นที่ส้ารองน ้าในแปลงนาในพื นทีช่ลประทาน (ลด

ความเส่ียงขาดน ้า) 
ระยะกลางและระยะยาว  

- จัดหาแหล่งน ้าสา้รองโดยการพัฒนาระบบใช้น ้าใต้ดิน
ร่วมกับน ้าชลประทาน 

- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งน ้าและกระจายน ้าดว้ย
พลังงานทางเลือก 

การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนนอก
พื นที่ชลประทาน 

ระยะสั น  
- พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ  หนองน า้ สระจิ๋ว เพื่อพัฒนา

พื นที่เก็บกักน า้ฝนให้มากที่สุด  
- เช่ือมโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กที่มอียู ่(แก้มลิงขนาดเล็ก)  

ระยะกลาง 
- พัฒนารูปแบบอนุรกัษ์ดินและน า้ (โคกหนองนา) 
- พัฒนาทดน ้าให้ต่อเนื่องเป็นฝายขั นบันได ฝายชะลอน ้า  

ระยะยาว  
- ส้ารวจหาแหล่งน ้าบาดาลจืดในพื นที่ใกล้เคียง พัฒนาและส่ง

ทางท่อ เสริมร่วมกับน ้าผวิดิน และการใช้พลังงานทดแทนใน
พื นที่ดอนเพื่อลดต้นทุนการสูบน า้ 

มูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่
เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นที่
ไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต่้า 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพน า้

ต้นทุนและดิน 
- ส่งเสริมการปลูกป่า (ไม้มีค่า) ในพื นที่เกษตรที่ปลูกในพื นที่ไม่

เหมาะสม 
ระยะกลางและระยะยาว  

- รวมกลุ่มผู้ใช้น ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพื่อบริหารจัดการน ้า
และส่งเสริมการตลาด 

- พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงาน/
เครื่องจักรทันสมัย/ระบบน ้าหยด) 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 2 สร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
ศักยภาพในพื นที่มีน้อยมาก ไม่มีผลในเชิงการเปลี่ยนแปลง การผันน ้ายังไม่สามารถด้าเนินการได้ในระยะสั นถึงกลาง แนวทางใหม่ที่หาวิธีเกบ็น ้าใน

พื นที่ให้มากที่สุดจะต้องน้ามาใช้ เช่น ระบบอนุรักษ์ดินและน ้าทกุประเภท และการปรับเปลี่ยนพืชที่มีมูลค่าสูงและมกีารแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตร 
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แผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง : ลุ่มน  ามูลตอนกลางฝั่งซ้าย (ล าพังชู ล าเตา ล าเสียวน้อย ล าเสียวใหญ่ ล าพลับพลา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนกลางฝั่งซ้าย 
(ล้าพังชู ล้าเตา  
ล้าเสียวน้อย ล้าเสียวใหญ ่
ล้าพลับพลา) 

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาค
การผลิต 
การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนในพื นที่
ชลประทาน 

ระยะสั น  
- ปรับปรุงการส่งน ้าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น ้าทั งใน

ด้านปริมาณและเวลา 
- จัดหาแหล่งน ้าสา้รองโดยการพัฒนาระบบใช้น ้าใต้ดินร่วมกับ

น ้าชลประทาน  
ระยะกลางและระยะยาว  

- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งน ้าและกระจายน ้าดว้ย
พลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุนสูบน ้า  การพัฒนาระบบ
ชลประทานที่ทันสมัย (Smart Irrigation) จัดหาพื นที่ส้ารอง
น ้าในแปลงนา (ลดความเส่ียงขาดน ้า) 

การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนนอก
พื นที่ชลประทาน 

ระยะสั น  
- พัฒนาพื นที่เพื่อเก็บกักน า้ฝนให้มากที่สดุ  
- พัฒนารูปแบบอนุรกัษ์ดินและน า้ (โคกหนองนา สระลอย-

กรณีพื นที่น ้าใต้ดินเค็ม/ดินตื น)  
- เช่ือมโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กที่มอียู ่(แก้มลิงขนาดเล็ก) หรือ

พัฒนาขึ นใหม่และพัฒนาระบบกระจายตามแนวคลองเชื่อม 
ระยะกลางและระยะยาว  
- พัฒนาทดน ้าให้ต่อเนื่องเป็นฝายขั นบันได ฝายชะลอน ้า 

เพื่อให้พื นที่ริมล้าน ้าสามารถใช้น ้าได้ตลอดล้าน ้า แหล่งน ้า
ผิวดินเค็มท้าประมงน ้ากร่อย (ศึกษาวิจยั) 

การมูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลกูพืชไม่
เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นที่
ไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต่้า 

ระยะสั น  
- สนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุรักษ์ดินและน ้าโดยการ

ส่งเสริมปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพน า้
ต้นทุน และดิน 

- ส่งเสริมการปลูกป่า (ไม้มีค่า) ในพื นที่เกษตรที่ปลูกในพื นที่ไม่
เหมาะสม  

ระยะกลางและระยะยาว  
- ท้าเกษตรได้ผลผลิตสูง โดยลดการใช้น ้า  
- พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงาน/

เครื่องจักรทันสมัย/ ระบบน ้าหยด)  
- การรวมกลุ่มผู้ใช้น ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพื่อบริหาร

จัดการน ้าและส่งเสริมการตลาด 
ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 2 สร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 

ศักยภาพในพื นที่มีน้อยมาก ไม่มีผลในเชิงการเปลี่ยนแปลง การผันน ้ายังไม่สามารถด้าเนินการได้ในระยะสั นถึงกลาง 
แนวทางใหม่ที่หาวธิีเก็บน ้าในพื นที่ให้มากที่สุดจะต้องน้ามาใช ้เช่น ระบบอนุรกัษ์ดินและน ้าทุกประเภท และการปรับเปลี่ยนพืชที่มีมูลค่าสูงและมี
การแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร 
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แผนพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง : ล าน  ามูลสายหลักตอนกลาง 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ล้าน ้ามูลสายหลัก
ตอนกลาง 

ด้านที่ 3 การจัดการน า้ท่วมและอุทกภัย 
การขาดแคลนน ้า : ปริมาณน ้าฝนมาก ล้าน ้าตื นเขิน/มี

สิ่งกีดขวางทางน ้า 

ระยะสั น  
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า รุกล ้าทางน ้า ก้าจัด

วัชพืช และดูแลทางน ้า 
-  รักษาพื นทีห่น่วงน า้ ทางผ่านน า้ พื นที่ชุ่มน า้ในเขตชุมชน 

(แก้มลิง)  
ระยะกลางและระยะยาว  
- ระบบก้าจัดสิ่งกีดขวางทางน ้า ขยะมูลฝอย แบบ

อัตโนมัติในพื นที่เกิดบ่อย  
- ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าในพื นที่

คอขวด (ทางเบี่ยงน ้า/ทางผันน ้า)  
- จัดท้าผังระบายน า้ให้สอดคล้องตามลักษณะพื นที่ 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
มูลตอนล่าง เป็นจุดส้าคัญที่ต้องหาทางบรรเทาอุทกภยั และการจัดการด้านไม่ใช้สิ่งก่อนสร้างเพิ่ม รวมทั งต้องมีการปรบัตัว/

การเผชิญเพิ่มในจุดที่ยังมีความเส่ียงอยู ่
มูลตอนบน ลุ่มน ้าล้าตะคอง ลา้พระเพลงิ จะต้องมีการจัดการลดการชะลา้งในพื นที่เกษตรเพื่อลดความรุนแรงน ้าหลากและตะกอน เมืองต้องเริ่มมี
การวางผังเมืองที่ค้านึงถึงการเกิดอุทกภยัด้วยเพือ่ลดปัญหาทีจ่ะเกิดจากผังเมืองที่จะเกิดในอนาคต 
 
 
 
แผนพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง : ลุ่มน  ามูลตอนกลางฝั่งขวา (ห้วยตาคง ล าชี ห้วยทับทัน) 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนกลางฝั่งขวา 
(ห้วยตาคง ล้าชี หว้ยทับ
ทัน) 

ด้านที่ 3 การจัดการน า้ท่วมและอุทกภัย 
การขาดแคลนน ้า : ปริมาณน ้าฝนมาก ล้าน ้าตื นเขิน/มีสิ่ง

กีดขวางทางน ้า 

ระยะสั น  
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า รุกล ้าทางน ้า ก้าจัดวัชพืช 

และดูแลทางน ้า  
- จัดท้าผังระบายน ้าใหส้อดคล้องตามลักษณะพื นที่  
- ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน า้ในพื นที่คอ

ขวด (ทางเบี่ยงน ้า/ทางผันน า้) 
ระยะกลางและระยะยาว  

- รักษาพื นที่หนว่งน ้า ทางผ่านน ้า พื นที่ชุม่น ้าใน
เขตชุมชน (แก้มลิง)  

- เพิ่มระบบสูบระบายน ้าโดยใช้พลังงานทางเลือก 
(โซล่าเซลล์)  

- ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าและสถานีสูบน า้ในจุด
เส่ียง 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
มูลตอนล่าง เป็นจุดส้าคัญที่ต้องหาทางบรรเทาอุทกภยั และการจัดการด้านไม่ใช้สิ่งก่อนสร้างเพิ่ม รวมทั งต้องมีการปรบัตัว/

การเผชิญเพิ่มในจุดที่ยังมีความเส่ียงอยู ่
มูลตอนบน ลุ่มน ้าล้าตะคอง ลา้พระเพลงิ จะต้องมีการจัดการลดการชะลา้งในพื นที่เกษตรเพื่อลดความรุนแรงน ้าหลากและตะกอน เมืองต้องเริ่มมี
การวางผังเมืองที่ค้านึงถึงการเกิดอุทกภยัด้วยเพือ่ลดปัญหาที่จะเกิดจากผังเมืองที่จะเกิดในอนาคต 
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แผนพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง : ลุ่มน  ามูลตอนกลางฝั่งซ้าย (ล าพังชู ล าเตา ล าเสียวน้อย ล าเสียวใหญ่ ล าพลับพลา) 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
พื นที่แม่น  ามูลตอนกลาง 
ล้าน ้ามูลตอนกลางฝั่งซ้าย 
(ล้าพังชู ล้าเตา  
ล้าเสียวน้อย ล้าเสียวใหญ ่
ล้าพลับพลา) 

ด้านที่ 3 การจัดการน า้ท่วมและอุทกภัย 
การขาดแคลนน ้า : ปริมาณน ้าฝนมาก ล้าน ้าตื น
เขิน/มีสิ่งกีดขวางทางน ้า 

ระยะสั น  
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า รุกล ้าทางน ้า ก้าจัดวัชพืช และ

ดูแลทางน ้า  
- จัดท้าผังระบายน ้าใหส้อดคล้องตามลักษณะพื นที่  
- ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน า้ในพื นที่คอขวด 

(ทางเบี่ยงน า้/ทางผันน ้า) 
ระยะกลางและระยะยาว  

- จัดท้าผังระบายน า้ให้สอดคล้องตามลักษณะพื นที่รักษา
พื นที่หน่วงน ้า ทางผ่านน ้า พื นที่ชุ่มน ้าในเขตชุมชน 
(แก้มลิง) 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
มูลตอนล่าง เป็นจุดส้าคัญที่ต้องหาทางบรรเทาอุทกภยั และการจัดการด้านไม่ใช้สิ่งก่อนสร้างเพิ่ม รวมทั งต้องมีการปรบัตัว/

การเผชิญเพิ่มในจุดที่ยังมีความเส่ียงอยู ่
มูลตอนบน ลุ่มน ้าล้าตะคอง ลา้พระเพลงิ จะต้องมีการจัดการลดการชะลา้งในพื นที่เกษตรเพื่อลดความรุนแรงน ้าหลากและ

ตะกอน เมืองต้องเริ่มมีการวางผังเมืองที่ค้านึงถึงการเกิดอุทกภยัด้วยเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดจากผังเมืองที่จะเกิดในอนาคต 
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แผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์แหล่งน  า 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง : ล าน  ามูลสายหลักตอนกลาง 

 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ล้าน ้ามูลสายหลักตอนกลาง ด้านที่ 4  

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า 
การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน  

ระยะสั น  
- รณรงค์ประหยัดใช้น ้าครัวเรือน โดยใช้ 3R 

(Reduce Reuse Recycle) 
- จัดท้าระบบบา้บัดน ้าเสียชุมชน รวมถึงระบบการ

รวบรวมน ้าเสียในกลุ่มพื นที่ใกล้เคียง (Cluster 
Wastewater Treatment System) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- จัดให้มีกฏหมายเกยีวกับการจัดท้าระบบบ้าบัด

น ้าเสียครัวรือน 
- ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนที่อยู่ใน

พื นที่ที่ก้าหนดไว ้ 
-  

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียอุตสาหกรรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว  
- ส่งเสริมลดการใช้น ้าโดย 3 R อุตสหกรรมขนาด

กลาง-ย่อมและครัวเรือน 
- การเฝ้าระวังและควบคุมการรบายน้าทิ งจาก

แหล่งก้าเนิดมลพิษอุตสาหกรรม 
ระยะกลางและระยะยาว  
  - จัดท้าเครือข่ายเฝ้าระวังการระบายน า้ทิ ง

อุตสาหกรรม 
- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ให้กับอุตสหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและ
ครัวเรือน 

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียเกษตรกรรม 

ระยะสั น  
- การจัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊ส

ชีวภาพและการท้าปุย๋หมกั) 
- การส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภยั หรอืเกษตร

อินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ)  
 การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : ปัญหา

ระบบนิเวศเส่ือมโทรม 
ระยะสั น  

- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใน
การอนุรักษแ์ละฟื้นฟแูม่น ้าล้าคลอง และพื นที่
ชุ่มน ้า  

- สร้างความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานในการ
ตรวจสอบคุณภาพน า้ในล้าน ้าสายหลกัและล้า
น ้าสาขา 

ระยะกลางและระยะยาว  
- พัฒนาแบบจา้ลองเพื่อประเมินขีดความสามารถ

ในการรองรับมลพิษของแหล่งน ้า 
- พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมูล 

เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน า้การบา้บัด
ก่อนปล่อยสู่รางสาธารณะ 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 4 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
เน้นการจัดการและควบคุมที่แหล่งกา้เนิด การติดตามเฝ้าระวังแหล่งที่มีความเส่ียง อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   

7-28 

แผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์แหล่งน  า 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง : ลุ่มน  ามูลตอนกลางฝั่งขวา (ห้วยตาคง ล าชี ห้วยทับทัน) 

 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนกลางฝั่งขวา 
(ห้วยตาคง ล้าชี หว้ยทับทัน) 

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน ้าและอนรุักษ์แหล่งน ้า 
การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน  

ระยะสั น  
- รณรงค์ประหยัดใช้น ้าบ้านเรือน โดยใชว้ธิีการลด 

(Reduce) ใช้ซ ้า (Reuse)  
การน้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) 

- สร้างความร่วมมือในการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้า
เสียชุมชน รวมถึงระบบการรวบรวมน า้เสีย ใน
กลุ่มพื นที่ใกล้เคียง (Cluster Wastewater 
Treatment System 

ระยะกลางและระยะยาว  
  -   จัดท้าระบบบ้าบัดน า้เสียครัวเรือน 

- ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนที่อยู่ใน
พื นที่ที่ก้าหนดไว ้  

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียอุตสาหกรรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวในอุตสาหกรรมทุก

จ้าพวก 
- ควบคุมการระบายน ้าทิ งลงสู่แหล่งน ้า 
- จัดท้าเครือข่ายเฝ้าระวังการระบายน า้ทิ ง

อุตสาหกรรม 
ระยะกลางและระยะยาว  
- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ให้กับอุตสหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและครัวเรือน 
การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียเกษตรกรรม 

ระยะสั น  
- การส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภยั หรอืเกษตร

อินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ)  
- การจัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊ส

ชีวภาพและการท้าปุย๋หมกั) 
 การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : ปัญหา

ระบบนิเวศเส่ือมโทรม 
ระยะสั น  

- ปรับปรุงระบบนิเวศพื นที่ชุ่มน ้าในพื นที่เสื่อม
โทรม  

- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใน
การอนุรักษแ์ละฟื้นฟแูม่น ้าล้าคลอง และพื นที่
ชุ่มน ้า  

ระยะกลางและระยะยาว  
- การควบคุมการระบายน า้ทิ งลงสู่พื นที่ชุ่มน ้า  
- การสร้างระบบติดตามตรวจสอบพร้อม

ฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน ้า
การบ้าบัดก่อนปล่อยสู่รางสาธารณะ 

- การจัดท้าผังบริเวณของพื นที่ชุ่มน ้า โดยใช้การ
วางแผนเชิงพื นที่ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  

-  
ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 4 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
เน้นการจัดการและควบคุมที่แหล่งกา้เนิด การติดตามเฝ้าระวังแหล่งที่มีความเส่ียง อุตสาหกรรม ปศุสัตว ์



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   

7-29 

แผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์แหล่งน  า 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง : ลุ่มน  ามูลตอนกลางฝั่งซ้าย (ล าพังชู ล าเตา ล าเสียวน้อย ล าเสียวใหญ่ ล าพลับพลา) 

 
 
 
 
 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
พื นที่แม่น  ามูลตอนกลาง 
ล้าน ้ามูลตอนกลางฝั่งซ้าย 
(ล้าพังชู ล้าเตา  
ล้าเสียวน้อย ล้าเสียวใหญ ่
ล้าพลับพลา) 

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน ้าและอนรุักษ์แหล่งน ้า 
การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน  

ระยะสั น  
- ณรงค์ประหยัดใช้น ้าบ้านเรือน โดยใชว้ิธกีารลด 

(Reduce) ใช้ซ ้า (Reuse) การน้ากลับมาใช้
ใหม่ (Recycle)   

- สร้างความร่วมมือในการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้า
เสียชุมชน รวมถึงระบบการรวบรวมน า้เสีย ใน
กลุ่มพื นที่ใกล้เคียง 
(Cluster Wastewater Treatment System 

ระยะกลางและระยะยาว  
   -  จัดท้าระบบบ้าบัดน า้เสียครัวเรือน 

- ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนที่อยู่ใน
พื นที่ที่ก้าหนดไว ้  

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียอุตสาหกรรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวในอุตสาหกรรม

ทุกจ้าพวก 
- ควบคุมการระบายน ้าทิ งลงสู่แหล่งน ้า 
- จัดท้าเครือข่ายเฝ้าระวังการระบายน า้ทิ ง

อุตสาหกรรม 
ระยะกลางและระยะยาว  

- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ให้กับอุตสหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและ
ครัวเรือน 

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียเกษตรกรรม 

ระยะสั น  
- การส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภยั หรอืเกษตร

อินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ)  
- การจัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊ส

ชีวภาพและการท้าปุย๋หมกั) 
การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : ปัญหา
ระบบนิเวศเส่ือมโทรม 

ระยะสั น  
- ปรับปรุงระบบนิเวศพื นที่ชุ่มน ้าในพื นที่เสื่อม

โทรม  
- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้าลา้คลอง และพื นที่ชุ่มน ้า  
- ระยะกลางและระยะยาว  

- การจัดท้าผังบริเวณของพื นที่ชุ่มน ้า โดยใช้การ
วางแผนเชิงพื นที่ด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์  

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 4 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
เน้นการจัดการและควบคุมที่แหล่งกา้เนิด การติดตามเฝ้าระวังแหล่งที่มีความเส่ียง อุตสาหกรรม ปศุสัตว ์



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   

7-30 

แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง : ล าน  ามูลสายหลักตอนกลาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ล้าน ้ามูลสายหลักตอนกลาง ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน า้ที่เสื่อมโทรม

และป้องกันการพังทลายของดิน 
ปัญหาปา่ไม้เส่ือมโทรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม 

ร่วมกับอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มอียู่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- สนับสนุนส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่
เอกชน และปา่เส่ือมโทรม 

ปัญหาพื นที่ปา่ไม้ลดลง ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม 

(โดยเฉพาะไม้ในพื นที่ป่าบุ่ง-ทาม)  
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มีอยู ่
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่เอกชน และ
ป่าเส่ือมโทรม 

ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ระยะสั น  
- ปลูกพืชคลุมดินริมตลิ่ง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้า

สาขา  
- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  
- สร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื นที่และทิศ

ทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นที่ที่เปน็จุดรวม
น ้าและมีน ้าหลากในชว่งฤดูฝน) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ด้าเนินการทั งวิธกีลและวธิีพืชอย่างต่อเนื่อง 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 5 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
 การปลูกปา่เศรษฐกิจ มีความเป็นไปได้จากกฏหมายที่อนุญาตให้ท้าได้ แตย่ังไม่มีความมั่นใจในการด้าเนิน เพราะต้องลงทุนและใช้เวลากวา่จะ
สามารถมีรายได้ ถา้ต้องการให้มพีื นที่ปา่เพิ่มขึ น รัฐบาลน่าจะต้องใช้การอุดหนนุการปลูกปา่เศรษฐกิจ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   

7-31 

แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง : ลุ่มน  ามูลตอนกลางฝั่งขวา (ห้วยตาคง ล าชี ห้วยทับทัน) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนกลางฝั่งขวา 
(ห้วยตาคง ล้าชี หว้ยทับทัน) 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน า้ที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน 

ปัญหาปา่ไม้เส่ือมโทรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม   
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มีอยู ่
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่เอกชน และ
ป่าไม้เส่ือมโทรม 

ปัญหาพื นที่ปา่ไม้ลดลง ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม   
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มีอยู ่
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่เอกชน และ
ป่าไม้เส่ือมโทรม 

ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ระยะสั น  
- ปลูกพืชคลุมดินริมตลิ่ง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้า

สาขา  
- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  
- สร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื นที่และทิศ

ทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นที่ที่เปน็จุด
รวมน ้าและมีน า้หลากในช่วงฤดูฝน) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ด้าเนินการทั งวิธกีลและวธิีพืชอย่างต่อเนื่อง 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 5 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
การปลูกปา่เศรษฐกิจ มีความเป็นไปได้จากกฏหมายที่อนุญาตให้ท้าได้ แตย่ังไม่มีความมั่นใจในการด้าเนิน เพราะต้องลงทุนและใช้เวลากวา่จะ

สามารถมีรายได้ ถา้ต้องการให้มพีื นที่ปา่เพิ่มขึ น รัฐบาลน่าจะต้องใช้การอุดหนนุการปลูกปา่เศรษฐกิจ 
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แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนกลาง : ลุ่มน  ามูลตอนกลางฝั่งซ้าย (ล าพังชู ล าเตา ล าเสียวน้อย ล าเสียวใหญ่ ล าพลับพลา) 

 
 
แผนพัฒนาด้านที่ 6 การบรหิารจดัการ 

- การบริหารจัดการพื นที่ลุ่มต่้า (ริมน ้ามูล) การบริหารอาคารบังคับน ้า (ปตร.) 
- ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ด้านองค์ความรู ้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
- การปรับตัวรองรับภยั/การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (น ้าทว่ม) 

 

 

 

 

 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนกลางฝั่งซ้าย 
(ล้าพังชู ล้าเตา  
ล้าเสียวน้อย ล้าเสียวใหญ ่
ล้าพลับพลา) 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน า้ที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน 

ปัญหาปา่ไม้เส่ือมโทรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม   
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มีอยู ่
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่เอกชน และ
ป่าไม้เส่ือมโทรม 

ปัญหาพื นที่ปา่ไม้ลดลง ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม   
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มีอยู ่
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่เอกชน และ
ป่าไม้เส่ือมโทรม 

ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ระยะสั น  
- ปลูกพืชคลุมดินริมตลิ่ง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้า

สาขา  
- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  
- สร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื นที่และทิศ

ทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นที่ที่เปน็จุด
รวมน ้าและมีน า้หลากในช่วงฤดูฝน) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- การบูรณาการการจัดการป่าไม้และการกัดเซาะ

พังทลายในพื นที่ลุ่มน ้า ดว้ยวิธกีลและวธิีพืช
ตามลักษณะพื นที่ และการปรับสภาพในพื นที่
ลาดชันและปลูกพืชคลุมดิน 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 5 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
การปลูกปา่เศรษฐกิจ มีความเป็นไปได้จากกฏหมายที่อนุญาตให้ท้าได้ แตย่ังไม่มีความมั่นใจในการด้าเนิน เพราะต้องลงทุน

และใช้เวลากว่าจะสามารถมีรายได้ ถา้ต้องการให้มีพื นที่ป่าเพิ่มขึ น รัฐบาลน่าจะต้องใช้การอุดหนุนการปลกูป่าเศรษฐกิจ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 
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พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง 

แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง : ล าน  ามูลสายหลักตอนล่าง 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ล้าน ้ามูลสายหลักตอนล่าง ด้านที่ 1 การจัดการน า้อุปโภคบริโภค 

ประปาหมู่บา้น : การจัดหาน ้าต้นทุนให้เพียงพอ 
ระยะสั น  

- ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านทีย่ังไม่มีระบบ 
(ส้ารวจพื นที่/แหล่งน ้าต้นทุน)  

- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง)  
- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพิ่มเติม (ส้ารองน ้า) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีความมั่นคงของน ้า

ต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจา้ตา้บล 
โดย จัดท้าระบบประปาแบบรวมกลุ่มและติดตั ง
ถังกรองน ้าสะอาดเพิ่มเติม(Cluster Water 
Treatment System) 

- ร่วมพัฒนาพื นที่มีศักยภาพน ้าผวิดิน/น ้าใต้ดินและ
ส่งน ้าทางท่อ (ระบบส่งน ้าทางไกล) 

 
ประปาหมู่บา้น : การปรับปรุงน ้าประปาให้สะอาด (ให้ได้
มาตรฐาน) และเพยีงพอตลอดป ี

ระยะสั น  
- ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดที่ระบบประปาของตนเอง 

(RO) ถังกรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเร
ซิน) 

- เก็บกักน ้าฝนเพือ่ส้ารองเป็นแหล่งน ้าดื่มโดย
ครัวเรือน  

ระยะกลางและระยะยาว  
- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีความมั่นคงของน ้า

ต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจา้ตา้บล 
โดย จัดท้าระบบประปาแบบรวมกลุ่มและติดตั ง
ถังกรองน ้าสะอาดเพิ่มเติม(Cluster Water 
Treatment with Filter System) 

ประปาภูมภิาค : การจัดหาน ้าต้นทุนสา้หรับผลิตน ้าประปา ระยะสั น  
- พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นที่ของ

ตนเอง โดยสร้างสระเก็บกักน า้เพิ่มเติม 
ระยะกลางและระยะยาว  

- ร่ามพัฒนาน ้าต้นทุนทั งน ้าผิวดินจากแหล่งน ้า
ใกล้เคียงและน ้าใต้ดินในพื นที่มีศักยภาพและส่ง
ด้วยท่อ (ระบบส่งน ้าทางไกล) 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 1 การจดัการน  าอุปโภคบริโภค 
ความจ้าเป็นต้องส้ารองน ้า ในฤดูแล้งมากประมาณ 5-6 เดือน บางพื นที่มากกว่า6 เดือน คุณภาพ/และน ้าดื่มสะอาดได้

มาตรฐานต้องมีนโยบายและสนับสนุนดา้นงบประมาณให้ท้องถิ่น จัดระบบการติดตาม การควบคุมคุณภาพ และการมวีิสาหกจิชุมชนท้าเร่ืองการ
จัดการระบบและการกระจายน ้า 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
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แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง : ลุ่มน  ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ห้วยส าราญ ห้วยทา ห้วยขยุง ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย) 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนล่างฝั่งขวา 
(ห้วยสา้ราญ ห้วยทา, 
ห้วยขยุง ล้าโดมใหญ่ ล้า
โดมน้อย) 

ด้านที่ 1 การจัดการน า้อุปโภคบริโภค 
ประปาหมู่บา้น : การจัดหาน ้าต้นทุนให้เพียงพอ 

ระยะสั น  
- ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านทีย่ังไม่มีระบบ  
- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) 
- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพิ่มเติม (ส้ารองน ้า) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ร่วมพัฒนาพื นที่มีศักยภาพน ้าผวิดิน/น ้าใต้ดินและ

พัฒนาระบบส่งน ้าทางไกล 
ประปาหมู่บา้น : การปรับปรุงน ้าประปาให้สะอาด (ให้ได้
มาตรฐาน) และเพยีงพอตลอดป ี

ระยะสั น  
- ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดที่ระบบประปาของตนเอง 

(RO) ถังกรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเร
ซิน) 

- เก็บกักน ้าฝนเพือ่ส้ารองเป็นแหล่งน ้าดื่มโดย
ครัวเรือน  

ระยะกลางและระยะยาว  
-จัดท้าข้อตกลงซื อน ้าประปาทีได้มาตรฐานจาก

พื นที่ใกล้เคียง 
- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีความมั่นคงของน ้า

ต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจา้ตา้บล 
โดย จัดท้าระบบประปาแบบรวมกลุ่มและติดตั ง
ถังกรองน ้าสะอาดเพิ่มเติม(Cluster Water 
Treatment with Filter System) 

ประปาภูมภิาค : การจัดหาน ้าต้นทุนสา้หรับผลิตน ้าประปา ระยะสั น  
- พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นที่ของ

ตนเอง สร้างสระเก็บกักน ้าเพิ่มเติม ระยะกลาง
และระยะยาว  

- ร่วมพัฒนาน ้าต้นทุนจากแหล่งน ้าผิวดิน/น ้าใต้ดิน
และส่งทางท่อ (ระบบส่งน ้าทางไกล)  

- ท้าระบบเดิมน ้าใต้ดิน 
ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 1 การจดัการน  าอุปโภคบริโภค 

ความจ้าเป็นต้องส้ารองน ้า ในฤดูแล้งมากประมาณ 5-6 เดือน บางพื นที่มากกว่า6 เดือน คุณภาพ/และน ้าดื่มสะอาดได้
มาตรฐานต้องมีนโยบายและสนับสนุนดา้นงบประมาณให้ท้องถิ่น จัดระบบการติดตาม การควบคุมคุณภาพ และการมวีิสาหกจิชุมชนท้าเร่ืองการ
จัดการระบบและการกระจายน ้า 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
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แผนพัฒนาด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง : ลุ่มน  ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ห้วยส าราญ ห้วยทา ห้วยขยุง ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย) 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนล่างฝั่งซ้าย 
(ห้วยโพง เซบาย เซบก 
ห้วยตุงลุง) 

ด้านที่ 1 การจัดการน า้อุปโภคบริโภค 
ประปาหมู่บา้น : การจัดหาน ้าต้นทุนให้เพียงพอ 

ระยะสั น  
- ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านทีย่ังไม่มีระบบ 

(ส้ารวจพื นที่/แหล่งน ้าต้นทุน)  
- พัฒนาขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง)  
- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพิ่มเติม (ส้ารองน ้า) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ร่วมพัฒนาพื นที่มีศักยภาพน ้าผวิดิน/น ้าใต้ดินและ

พัฒนาระบบส่งน ้าทางไกล 
ประปาหมู่บา้น : การปรับปรุงน ้าประปาให้สะอาด (ให้ได้
มาตรฐาน) และเพยีงพอตลอดป ี

ระยะสั น  
- ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดที่ระบบประปาของตนเอง 

(RO) ถังกรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเร
ซิน) 

- เก็บกักน ้าฝนเพือ่ส้ารองเป็นแหล่งน ้าดื่มโดย
ครัวเรือน  

ระยะกลางและระยะยาว  
- จัดท้าข้อตกลงซื อน ้าประปาทีได้มาตรฐานจาก

พื นที่ใกล้เคียง 
- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีความมั่นคงของน ้า

ต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจา้ตา้บล 
โดย จัดท้าระบบประปาแบบรวมกลุ่มและติดตั ง
ถังกรองน ้าสะอาดเพิ่มเติม(Cluster Water 
Treatment with Filter System) 

ประปาภูมภิาค : การจัดหาน ้าต้นทุนสา้หรับผลิตน ้าประปา ระยะสั น  
- พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นที่ของ

ตนเอง สร้างสระเก็บกักน ้าเพิ่มเติม ขอใช้น ้า
ต้นทุนจากแหล่งน ้าผิวดินและส่งทางท่อ (ระบบ
ส่งน ้าทางไกล)  

ระยะกลางและระยะยาว  
- ท้าระบบเดิมน ้าใต้ดิน 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 1 การจดัการน  าอุปโภคบริโภค 
ความจ้าเป็นต้องส้ารองน ้า ในฤดูแล้งมากประมาณ 5-6 เดือน บางพื นที่มากกว่า6 เดือน คุณภาพ/และน ้าดื่มสะอาดได้

มาตรฐานต้องมีนโยบายและสนับสนุนดา้นงบประมาณให้ท้องถิ่น จัดระบบการติดตาม การควบคุมคุณภาพ และการมวีิสาหกจิชุมชนท้าเร่ืองการ
จัดการระบบและการกระจายน ้า 
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แผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 

ลุ่มน  ามูลตอนล่าง : ล าน  ามูลสายหลักตอนล่าง 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ล้าน ้ามูลสายหลักตอนล่าง ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 

การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนในพื นที่ชลประทาน 
ระยะสั น  

- จัดหาแหล่งน ้าสา้รองโดยการพัฒนาระบบใช้น ้าใต้
ดินร่วมกับน ้าชลประทาน  

ระยะกลางและระยะยาว  
- พัฒนาระบบชลประทานที่ทันสมัย (Smart 

Irrigation)  
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งน ้าและ

กระจายน ้าด้วยพลังงานทางเลือก 
การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนนอกพื นที่ชลประทาน ระยะสั น  

- เช่ือมโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กที่มอียู ่(แก้มลิงขนาด
เล็ก)  

- พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ  หนองน า้ สระจิว๋ 
- บูรณาการรวมกลุ่ม (อปท.ใกล้เคียง) จัดหาแหล่ง

น ้าใพื นที่ใกล้เคียงเพื่อพัฒนาใช้น ้าร่วมกนั 
มูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน ้า
ต้นทุน/สภาพพื นที่ไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต่้า 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพน า้ต้นทุน 

(ฤดูแล้ง) และความเหมาะสมของดินในพื นที่  
- รวมกลุ่มผู้ใช้น ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพิ่อ

บริหารจัดการน า้และส่งเสริมการตลาด  
ระยะกลางและระยะยาว  

- พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming 
(แรงงาน/เครื่องจักรทันสมัย/ ระบบน ้าหยด) 
และ 

- พัฒนาระบบฐานขอ้มูลน ้าส้าหรับการเกษตร 
(พร้อมเผยแพร่ในวงกว้าง) 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 2 สร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
ศักยภาพในพื นที่มีน้อยมาก ไม่มีผลในเชิงการเปลี่ยนแปลง การผันน ้ายังไม่สามารถด้าเนินการได้ในระยะสั นถึงกลาง แนวทางใหม่ที่หาวิธีเกบ็น ้าใน

พื นที่ให้มากที่สุดจะต้องน้ามาใช้ เช่น ระบบอนุรักษ์ดินและน ้าทุกประเภท และการปรับเปลี่ยนพืชที่มีมูลค่าสูงและมกีารแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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แผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 

ลุ่มน  ามูลตอนล่าง : ลุ่มน  ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ห้วยส าราญ ห้วยทา ห้วยขยุง ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย) 

 
 
 
 
 
 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนล่างฝั่งขวา 
(ห้วยสา้ราญ ห้วยทาหว้ยขยุง 
ล้าโดมใหญ่   ล้าโดมน้อย) 

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 
การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนในพื นที่ชลประทาน 

ระยะสั น  
- จัดหาแหล่งน ้าสา้รองโดยการพัฒนาระบบใช้น ้า

ใต้ดินร่วมกับน ้าชลประทาน  
ระยะกลางและระยะยาว  

- พัฒนาระบบชลประทานที่ทันสมัย (Smart 
Irrigation) และปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ระบบส่งน ้าและกระจายน ้าด้วยพลังงาน
ทางเลือก 

การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนนอกพื นที่
ชลประทาน 

ระยะสั น  
- ฟื้นฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ  หนองน ้าตามแผนปกติ/

พัฒนาพื นที่เพื่อเก็บกักน า้ฝนให้มากที่สดุ  
- พัฒนารูปแบบอนุรกัษ์ดินและน า้ (โคกหนองนา 

สระลอย-กรณีพื นที่ดินเค็ม)  
ระยะกลางและระยะยาว  

- พัฒนาทดน ้าให้ต่อเนื่องเป็นฝายขั นบันได ฝาย
ชะลอน ้า  

- ส้ารวจหาแหล่งน ้าบาดาลจืดในพื นที่ใกล้เคียง 
และส่งน ้าทางท่อ เสริมร่วมกับน า้ผิวดิน ร่วมกับ
การใช้พลังงานทดแทนในพื นที่ดอนเพื่อลด
ต้นทุนการสูบน ้า 

มูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณ
น ้าต้นทุน/สภาพพื นที่ไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต่้า 

ระยะสั น  
- การส่งเสริมปลูกพืชให้เหมาะสมกบัสภาพน ้า

ต้นทุน (ฤดูแล้ง)   
- พัฒนารูปแบบอนุรกัษ์ดินและน า้ (โคกหนองนา 

สระลอย-กรณีพื นที่ดินเค็ม)  
ระยะกลางและระยะยาว  
- พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming 

(แรงงาน/เครื่องจักรทันสมัย/ ระบบน ้าหยด)  
- รวมกลุ่มผู้ใช้น ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพื่อ

บริหารจัดการน า้และส่งเสริมการตลาด  
- ท้าเกษตรได้ผลผลิตสูง โดยลดการใช้น ้า 
- ท้าระบบเติมน ้าใต้ดินเพื่อใช้น ้าบาดาลใน

การเกษตร 
 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 2 สร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
ศักยภาพในพื นที่มีน้อยมาก ไม่มีผลในเชิงการเปลี่ยนแปลง การผันน ้ายังไม่สามารถด้าเนินการได้ในระยะสั นถึงกลาง แนวทางใหม่ที่หาวิธี

เก็บน ้าในพื นที่ให้มากที่สุดจะต้องน้ามาใช้ เช่น ระบบอนุรักษ์ดินและน ้าทกุประเภท และการปรับเปลี่ยนพืชที่มีมูลค่าสูงและมีการแปรรูป
อุตสาหกรรมเกษตร 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
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แผนพัฒนาด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง: ลุ่มน  ามูลตอนล่างฝั่งซ้าย (ห้วยโพง เซบาย เซบก ห้วยตุงลุง) 

 

 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนล่างฝั่งซ้าย 
(ห้วยโพง เซบาย เซบกห้วย
ตุงลุง) 

ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 
การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนในพื นที่ชลประทาน 

ระยะสั น  
- ปรับปรุงการส่งน ้าให้สอดคล้องกับความต้องการ

ใช้น ้าทั งในด้านปริมาณและเวลา 
- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งน ้าและ

กระจายน ้าด้วยพลังงานทางเลือกเพื่อลดต้นทุน
สูบน ้า  

 ระยะกลางและระยะยาว  
- จัดหาแหล่งน ้าสา้รองโดยการพัฒนาระบบใช้น ้า

ใต้ดินร่วมกับน ้าชลประทาน เพื่อความมัน่คง
ของน ้าในฤดูแล้ง 

- พัฒนาระบบชลประทานที่ทันสมัย (Smart 
Irrigation) 

การขาดแคลนน ้า : การเพิ่มน ้าต้นทุนนอกพื นที่
ชลประทาน 

ระยะสั น  
- ฟื้นฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ  หนองน ้า สระจิ๋วเพื่อเพิ่ม

พื นทีเก็บกักน า้ฝนให้มากที่สุด  
- เช่ือมโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กที่มอียู ่(แก้มลิงขนาด

เล็ก) หรือพัฒนาขึ นใหม่และพัฒนาระบบกระจาย
ตามแนวคลองเชื่อม 

- พัฒนารูปแบบอนุรกัษ์ดินและน า้ (โคกหนองนา 
สระลอย-กรณีพื นที่น ้าใต้ดินเค็ม/ดินตื น)  

- ใช้พลังงานทดแทนในพื นที่ดอนเพื่อลดต้นทุนการ
สูบน ้า 

- การใช้น ้าซ ้าด้วยหลัก 3R 
ระยะกลางและระยะยาว  
- ส้ารวจหาแหล่งน ้าบาดาลจืดในพื นที่ใกล้เคียง 

พัฒนาและส่งทางท่อ เสริมร่วมกับน า้ผิวดิน  
 

มูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณ
น ้าต้นทุน/สภาพพื นที่ไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต่้า 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่า (ไม้มีค่า) ในพื นที่เกษตรที่ปลูก

ในพื นที่ไม่เหมาะสม  
- การส่งเสริมปรับเปลี่ยนการเพาะปลกูใหเ้หมาะสม

กับสภาพน ้าต้นทุน และดิน 
- ระยะกลางและระยะยาว  
- ท้าเกษตรได้ผลผลิตสูง โดยลดการใช้น ้า พัฒนา

ระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงาน/
เครื่องจักรทันสมัย/ ระบบน ้าหยด)  

- รวมกลุ่มผู้ใช้น ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพื่อ
บริหารจัดการน า้และส่งเสริมการตลาด 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 2 สร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 
ศักยภาพในพื นที่มีน้อยมาก ไม่มีผลในเชิงการเปลี่ยนแปลง การผันน ้ายังไม่สามารถด้าเนินการได้ในระยะสั นถึงกลาง 

แนวทางใหม่ที่หาวธิีเก็บน ้าในพื นที่ให้มากที่สุดจะต้องน้ามาใช ้เช่น ระบบอนุรกัษ์ดินและน ้าทุกประเภท และการปรับเปลี่ยนพืชที่มีมูลค่าสูงและมี
การแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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แผนพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง: ล าน  ามูลสายหลักตอนล่าง 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ล้าน ้ามูลสายหลักตอนล่าง ด้านที่ 3 การจัดการน า้ท่วมและอุทกภัย 

การขาดแคลนน ้า : ปริมาณน ้าฝนมาก ล้าน ้าตื นเขิน/มีสิ่ง
กีดขวางทางน ้า 

ระยะสั น  
- ปรับปรุงสิง่กีดขวางทางน ้า (ขยายทาง

ระบายน า้)  
- รักษาพื นที่หนว่งน ้า ทางผ่านน ้า พื นที่ชุม่

น ้าในเขตชุมชน (แก้มลิง)  
- มาตรการเข้มงวดด้านผังเมือง (ปรับปรุงผัง

เมือง) ในพื นที่สา้คัญรองรับน า้หลาก 
ระยะกลางและระยะยาว  

- ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าใน
พื นที่คอขวด (ทางเบี่ยงน ้า/ทางผันน ้า)  

- จัดท้าผังระบายน า้ให้สอดคล้องตามลักษณะพื นที่ 
ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

ลุ่มน ้ามูลตอนล่าง เป็นจุดส้าคัญที่ต้องหาทางบรรเทาอุทกภยั และการจัดการดา้นไม่ใช้ส่ิงก่อนสร้างเพิ่ม รวมทั งต้องมีการ
ปรับตัว/การเผชิญเพิ่มในจุดที่ยังมีความเส่ียงอยู่ 
  ลุ่มน ้ามูลตอนบน ลุ่มน ้าลา้ตะคอง ล้าพระเพลิง จะต้องมีการจัดการลดการชะลา้งในพื นที่เกษตรเพื่อลดความรุนแรงน ้าหลากและตะกอน 
เมืองต้องเริ่มมีการวางผังเมืองที่ค้านึงถึงการเกิดอุทกภัยดว้ยเพื่อลดปญัหาทีจ่ะเกิดจากผังเมืองที่จะเกิดในอนาคต 
 
 
แผนพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง: ลุ่มน  ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ห้วยส าราญ ห้วยทา ห้วยขยุง ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย) 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนล่างฝั่งขวา 
(ห้วยสา้ราญ ห้วยทา 
ห้วยขยุง ล้าโดมใหญ่ ล้า
โดมน้อย) 

ด้านที่ 3 การจัดการน า้ท่วมและอุทกภัย 
การขาดแคลนน ้า : ปริมาณน ้าฝนมาก ล้าน ้าตื นเขิน/มีสิ่ง

กีดขวางทางน ้า 

ระยะสั น  
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า (ขยายทาง

ระบายน า้)  
- จัดท้าผังระบายน ้าใหส้อดคล้องตาม

ลักษณะพื นที่  
- ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย

น ้าในพื นที่คอขวด (ทางเบีย่งน ้า/ทางผันน ้า) 
ระยะกลางและระยะยาว  

- รักษาพื นที่หนว่งน ้า ทางผ่านน ้า พื นที่ชุม่น ้าในเขต
ชุมชน (แก้มลิง)  

- เพิ่มระบบสูบระบายน ้าโดยใช้พลังงานทางเลือก 
(โซล่าเซลล์)  

- ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าและสถานีสูบน า้ในจุด
เส่ียง 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
ลุ่มน ้ามูลตอนล่าง เป็นจุดส้าคัญที่ต้องหาทางบรรเทาอุทกภยั และการจัดการดา้นไม่ใช้ส่ิงก่อนสร้างเพิ่ม รวมทั งต้องมีการ

ปรับตัว/การเผชิญเพิ่มในจุดที่ยังมีความเส่ียงอยู่ 
ลุ่มน ้ามูลตอนบน ลุ่มน ้าลา้ตะคอง ล้าพระเพลิง จะต้องมีการจัดการลดการชะลา้งในพื นที่เกษตรเพื่อลดความรุนแรงน ้าหลากและตะกอน เมืองต้อง
เร่ิมมีการวางผังเมืองที่ค้านึงถึงการเกิดอุทกภัยดว้ยเพือ่ลดปัญหาทีจ่ะเกิดจากผังเมืองที่จะเกิดในอนาคต 
 
 
 
 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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แผนพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง: ลุ่มน  ามูลตอนล่างฝั่งซ้าย (ห้วยโพง เซบาย เซบก ห้วยตุงลุง) 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนล่างฝั่งซ้าย 
(ห้วยโพง เซบาย เซบก 
ห้วยตุงลุง) 

ด้านที่ 3 การจัดการน า้ท่วมและอุทกภัย 
การขาดแคลนน ้า : ปริมาณน ้าฝนมาก ล้าน ้าตื นเขิน/มีสิ่ง

กีดขวางทางน ้า 

ระยะสั น  
- เพิ่มระบบสบูระบายน ้าโดยใช้พลังงาน

ทางเลือก (โซลา่เซลล์)  ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน ้า 
(ขยายทางระบายน า้) 

- ประสานความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน
ในการระบายน ้าหลากในพื นทีว่ิกฤต 

ระยะกลางและระยะยาว  
- รักษาพื นที่หนว่งน ้า ทางผ่านน ้า พื นที่ชุม่น ้าในเขต

ชุมชน (แก้มลิง)  
- ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน ้าใน

พื นที่คอขวด (ทางเบี่ยงน ้า/ทางผันน ้า)  
- รักษาพื นที่หนว่งน ้า ทางผ่านน ้า พื นที่ชุม่น ้าในเขต

ชุมชน (แก้มลิง)  
-  

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
ลุ่มน ้ามูลตอนล่าง เป็นจุดส้าคัญที่ต้องหาทางบรรเทาอุทกภยั และการจัดการดา้นไม่ใช้ส่ิงก่อนสร้างเพิ่ม รวมทั งต้องมีการ

ปรับตัว/การเผชิญเพิ่มในจุดที่ยังมีความเส่ียงอยู่ 
ลุ่มน ้ามูลตอนบน ลุ่มน ้าลา้ตะคอง ล้าพระเพลิง จะต้องมีการจัดการลดการชะลา้งในพื นที่เกษตรเพื่อลดความรุนแรงน ้าหลาก

และตะกอน เมืองต้องเริ่มมีการวางผังเมืองที่ค้านึงถึงการเกิดอุทกภยัด้วยเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดจากผังเมืองที่จะเกิดในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
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แผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์แหล่งน  า 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง : ล าน  ามูลสายหลักตอนล่าง 

 
 
 
 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ล้าน ้ามูลสายหลักตอนล่าง ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน ้าและอนรุักษ์แหล่งน ้า 

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน  

ระยะสั น  
- จัดท้าระบบบา้บัดน ้าเสียชุมชน รวมถึงระบบการ

รวบรวมน ้าเสียในกลุ่มพื นที่ใกล้เคียง เปน็ระบบ
บ้าบัดน ้าเสียชุมชนแบบคลัสเตอร์(Cluster 
Wastewater Treatment System) 

- สนับสนุนหลักการใช้ 3 R Reduce Reuse 
Recycleในครัวเรือน 

ระยะกลางและระยะยาว  
-  สนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน ้า ทิ ง 

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียอุตสาหกรรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวในอุตสาหกรรมทุก

จ้าพวก 
- เฝ้าระวังการระบายน ้าทิ งอุตสาหกรรม 
ระยะกลางและระยะยาว  
- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ส้าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง-`ย่อมและ
อุตสาหกรรมครัวเรือน 

- สนับสนุนการจัดท้าอุตสาหกรรมเชิงนิเวศส้าหรับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ่

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียเกษตรกรรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตร

อินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ)  
- จัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊ส

ชีวภาพและการท้าปุย๋หมกั) 
 การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : ปัญหา

ระบบนิเวศเส่ือมโทรม 
ระยะสั น  

- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใน
การอนุรักษแ์ละฟื้นฟแูม่น ้าล้าคลอง และพื นที่
ชุ่มน ้า  

- สร้างความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานในการ
ตรวจสอบคุณภาพน า้ในล้าน ้าสายหลกัและล้า
น ้าสาขา 

ระยะกลางและระยะยาว  
- พัฒนาแบบจา้ลองเพื่อประเมินขีดความสามารถ

ในการรองรับมลพิษของแหล่งน ้า  
- พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมูล 

เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน า้การบา้บัด
ก่อนปล่อยสู่รางสาธารณะ 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 4 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
เน้นการจัดการและควบคุมที่แหล่งกา้เนิด การติดตามเฝ้าระวังแหล่งที่มีความเส่ียง อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   

7-42 

แผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์แหล่งน  า 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง : ลุ่มน  ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ห้วยส าราญ ห้วยทา ห้วยขยุง ล าโดมใหญ ่ล าโดมน้อย)  

 
 
 
 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนล่างฝั่งขวา  
ห้วยสา้ราญ ห้วยทา ห้วยข
ยุง ล้าโดมใหญ ่ 
ล้าโดมน้อย 

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน ้าและอนรุักษ์ แหล่งน ้า 
การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน  

ระยะสั น  
- จัดท้าระบบบา้บัดน ้าเสียชุมชน รวมถึงระบบการ

รวบรวมน ้าเสียในกลุ่มพื นที่ใกล้เคียง เปน็ระบบ
บ้าบัดน ้าเสียชุมชนแบบคลัสเตอร์(Cluster 
Wastewater Treatment System) 

- สนับสนุนหลักการใช้ 3 R Reduce Reuse 
Recycleในครัวเรือน 

ระยะกลางและระยะยาว  
-  สนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน า้ทิ ง 

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียอุตสาหกรรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวในอุตสาหกรรมทุก

จ้าพวก 
- เฝ้าระวังการระบายน ้าทิ งอุตสาหกรรม 
ระยะกลางและระยะยาว  
- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ส้าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง 
- ย่อมและอุตสาหกรรมครัวเรือน 
- สนับสนุนการจัดท้าอุตสาหกรรมเชิงนิเวศส้าหรับ

อุตสาหกรรมขนาดใหญ ่
การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียเกษตรกรรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตร

อินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ)  
- จัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊ส

ชีวภาพและการท้าปุย๋หมกั) 
 การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : ปัญหา

ระบบนิเวศเส่ือมโทรม 
ระยะสั น  

- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งใน
การอนุรักษแ์ละฟื้นฟแูม่น ้าล้าคลอง และพื นที่
ชุ่มน ้า  

- สร้างความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานในการ
ตรวจสอบคุณภาพน า้ในล้าน ้าสายหลกัและล้า
น ้าสาขา 

ระยะกลางและระยะยาว  
- พัฒนาแบบจา้ลองเพื่อประเมินขีดความสามารถ

ในการรองรับมลพิษของแหล่งน ้า  
- พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมูล 

เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน า้การบา้บัด
ก่อนปล่อยสู่รางสาธารณะ 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 4 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
เน้นการจัดการและควบคุมที่แหล่งกา้เนิด การติดตามเฝ้าระวังแหล่งที่มีความเส่ียง อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   

7-43 

แผนพัฒนาด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์แหล่งน  า 

ลุ่มน  ามูลตอนล่าง : ลุ่มน  ามูลตอนล่างฝั่งซ้าย (ห้วยส าราญ หว้ยทา ห้วยขยุง ล าโดมใหญ)่  

 
 
 
 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนล่างฝั่งซ้าย 
(ห้วยโพง เซบาย เซบก ห้วย
ตุงลุง) 

ด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน ้าและอนรุักษ์แหล่งน ้า 
การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียชุมชน  

ระยะสั น  
- จัดท้าระบบบา้บัดน ้าเสียชุมชน รวมถึงระบบการ

รวบรวมน ้าเสียในกลุ่มพื นที่ใกล้เคียง เปน็ระบบ
บ้าบัดน ้าเสียชุมชนแบบคลัสเตอร์(Cluster 
Wastewater Treatment System) 

- สนับสนุนหลักการใช้ 3 R Reduce Reuse 
Recycleในครัวเรือน 

ระยะกลางและระยะยาว  
- สนับสนุนส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากน า้ทิ ง 

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียอุตสาหกรรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวในอุตสาหกรรมทุก

จ้าพวก 
- เฝ้าระวังการระบายน ้าทิ งอุตสาหกรรม 

ระยะกลางและระยะยาว  
- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย

ส้าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง-`ย่อมและ
อุตสาหกรรมครัวเรือน 

- สนับสนุนการจัดท้าอุตสาหกรรมเชิงนิเวศส้าหรับ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ ่

การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : 
แหล่งก้าเนิดน ้าเสียเกษตรกรรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตร

อินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ)  
- จัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊ส

ชีวภาพและการท้าปุย๋หมกั) 
การจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์แหล่งน ้า : ปัญหา
ระบบนิเวศเส่ือมโทรม 

ระยะสั น  
- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งในการ

อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้าลา้คลอง และพื นที่    
ชุ่มน ้า  

- สร้างความร่วมมือระหว่างหนว่ยงานในการ
ตรวจสอบคุณภาพน า้ในล้าน ้าสายหลกัและล้า
น ้าสาขา 

ระยะกลางและระยะยาว  
- พัฒนาแบบจา้ลองเพื่อประเมินขีดความสามารถ

ในการรองรับมลพิษของแหล่งน ้า  
- พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมูล 

เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน า้การบา้บัด
ก่อนปล่อยสู่รางสาธารณะ 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 4 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
เน้นการจัดการและควบคุมที่แหล่งกา้เนิด การติดตามเฝ้าระวังแหล่งที่มีความเส่ียง อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   

7-44 

แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง : ล าน  ามูลสายหลักตอนล่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ล้าน ้ามูลสายหลักตอนล่าง ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน า้ที่เสื่อมโทรม

และป้องกันการพังทลายของดิน 
ปัญหาปา่ไม้เส่ือมโทรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม  

ร่วมกับอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มอียู่ 
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- สนับสนุนส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่
เอกชน และปา่เส่ือมโทรม 

ปัญหาพื นที่ปา่ไม้ลดลง ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม 

(โดยเฉพาะไม้ในพื นที่ป่าบุ่ง-ทาม)  
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มีอยู ่
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่เอกชน และ
ป่าเส่ือมโทรม 

ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ระยะสั น  
- ปลูกพืชคลุมดินริมตลิ่ง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้า

สาขา  
- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  
- สร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื นที่และทิศ

ทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นที่ที่เปน็จุดรวม
น ้าและมีน ้าหลากในชว่งฤดูฝน) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ด้าเนินการทั งวิธกีลและวธิีพืชอย่างต่อเนื่อง 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 5 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
การปลูกปา่เศรษฐกิจ มีความเป็นไปได้จากกฏหมายที่อนุญาตให้ท้าได้ แตย่ังไม่มีความมั่นใจในการด้าเนิน เพราะต้องลงทุนและใช้

เวลากวา่จะสามารถมีรายได้ ถ้าต้องการให้มีพื นที่ป่าเพิ่มขึ น รัฐบาลน่าจะต้องใช้การอุดหนุนการปลูกปา่เศรษฐกิจ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   

7-45 

แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง : ลุ่มน  ามูลตอนล่างฝั่งขวา (ห้วยส าราญ ห้วยทา ห้วยขยุง ล าโดมใหญ่ ล าโดมน้อย) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนล่างฝั่งขวา 
(ห้วยสา้ราญ ห้วยทา  
ห้วยขยุง ล้าโดมใหญ่  
ล้าโดมน้อย) 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน า้ที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน 

ปัญหาปา่ไม้เส่ือมโทรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม  

ร่วมกับอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มอียู่ 
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- สนับสนุนส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่
เอกชน และปา่เส่ือมโทรม 

ปัญหาพื นที่ปา่ไม้ลดลง ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม 

(โดยเฉพาะไม้ในพื นที่ป่าบุ่ง-ทาม)  
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มีอยู ่
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่เอกชน และ
ป่าเส่ือมโทรม 

ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ระยะสั น  
- ปลูกพืชคลุมดินริมตลิ่ง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้า

สาขา  
- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  
- สร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื นที่และทิศ

ทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นที่ที่เปน็จุดรวม
น ้าและมีน ้าหลากในชว่งฤดูฝน) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ด้าเนินการทั งวิธกีลและวธิีพืชอย่างต่อเนื่อง 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 5 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
การปลูกปา่เศรษฐกิจ มีความเป็นไปได้จากกฏหมายที่อนุญาตให้ท้าได้ แตย่ังไม่มีความมั่นใจในการด้าเนิน เพราะต้องลงทุนและใช้

เวลากวา่จะสามารถมีรายได้ ถ้าต้องการให้มีพื นที่ป่าเพิ่มขึ น รัฐบาลน่าจะต้องใช้การอุดหนุนการปลูกปา่เศรษฐกิจ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   

7-46 

แผนพัฒนาด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

พื นที่ลุ่มน  ามูลตอนล่าง : ลุ่มน  ามูลตอนล่างฝั่งซ้าย (ห้วยโพง เซบาย เซบก ห้วยตุงลุง) 

 
 
แผนพัฒนาด้านที่ 6 การบรหิารจดัการ 

- จัดท้าระบบโทรมาตรหมู่บ้านและเครือข่ายเตือนภยัล่วงหนา้ด้านอุทกภยั พร้อมทั งจัดตั งกลุ่มเครือข่ายการเตือนภยั 
- การบังคับใช้ผังเมืองและผังน ้าอย่างเข้มงวดในพื นที่เสี่ยงน ้าท่วมและพื นที่รองรับน ้าหลาก 
- การบริหารจัดการพื นที่ลุ่มต่้า (ริมน ้ามูล) การบริหารอาคารบังคับน ้า (ปตร.) 
- ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ด้านองค์ความรู ้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
- การปรับตัวรองรับภยั/การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (น ้าทว่ม) 

 
7.3   แผนหลักการพัฒนาพื นที่ลุ่มน  ามูล 

 จากผลการจัดล้าดับความส้าคัญของแผนพัฒนาในแต่ละประเด็นเพื่อแก้ไขปัญหาในแต่ละด้านตามสภาพ
บริบทของพื นที่ดังสรุปแผนการพัฒนาที่ส้าคัญดังแวดงในรูปที่ 7.3-1 ถึงรูปที่ 7.3-5 จากนั นจึงสรุปเป็นแผนงาน
พัฒนาพื นที่ลุ่มน ้ามูล ในแต่ละกลุ่มพื นที่ลุ่มน ้าดังแสดงในตารางที่ 7.3-1 ถึงรูปที่ 7.3-3 

 

พื นที่ แผนพัฒนา แผนงาน 
ลุ่มน ้ามูลตอนล่างฝั่งซ้าย 
(ห้วยโพง เซบาย เซบก ห้วย
ตุงลุง) 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน า้ที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน 

ปัญหาปา่ไม้เส่ือมโทรม 

ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม  

ร่วมกับอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มอียู่ 
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- สนับสนุนส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่
เอกชน และปา่เส่ือมโทรม 

ปัญหาพื นที่ปา่ไม้ลดลง ระยะสั น  
- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นที่ที่เหมาะสม 

(โดยเฉพาะไม้ในพื นที่ป่าบุ่ง-ทาม)  
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มีอยู ่
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าที่

เหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟปา่ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นที่เอกชน และ
ป่าเส่ือมโทรม 

ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน ระยะสั น  
- ปลูกพืชคลุมดินริมตลิ่ง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้า

สาขา  
- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  
- สร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื นที่และทิศ

ทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นที่ที่เปน็จุดรวม
น ้าและมีน ้าหลากในชว่งฤดูฝน) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ด้าเนินการทั งวิธกีลและวธิีพืชอย่างต่อเนื่อง 

ข้อจ ากัดการพัฒนาด้านที่ 5 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า 
การปลูกปา่เศรษฐกิจ มีความเป็นไปได้จากกฏหมายที่อนุญาตให้ท้าได้ แตย่ังไม่มีความมั่นใจในการด้าเนิน เพราะต้องลงทุน

และใช้เวลากว่าจะสามารถมีรายได้ ถา้ต้องการให้มีพื นที่ป่าเพิ่มขึ น รัฐบาลน่าจะต้องใช้การอุดหนุนการปลกูป่าเศรษฐกิจ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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รูปที่ 7.3-1 แสดงแผนการพัฒนาที่ส าคัญด้านที่ 1 การจัดการน  าอุปโภคบริโภค ในพื นที่ลุ่มน  า 

 
รูปที่ 7.3-2 แสดงแผนการพัฒนาที่ส าคัญด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน  าภาคการผลิต 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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รูปที่ 7.3-3 แสดงแผนการพัฒนาที่ส าคัญด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย  

 
รูปที่ 7.3-4 แสดงแผนการพัฒนาที่ส าคัญด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์แหล่งน  า 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 7 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน  าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์   
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รูปที่ 7.3-4 แสดงแผนการพัฒนาที่ส าคัญด้านที่ 4 การจัดการคุณภาพน  าและอนุรักษ์แหล่งน  า (ต่อ) 

 
รูปที่ 7.3-5 แสดงแผนการพัฒนาที่ส าคัญด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าฯ  ในพื นที่ลุ่มน  ามูล 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้ามลู  บทที ่7 
   แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

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

ตารางท่ี 7.3-1  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 - ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านท่ียังไม่มีระบบ

- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง)

- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพ่ิมเติม (ส้ารองน ้า)

- จัดท้าระบบประปาแบบรวมกลุ่ม (Cluster Water Treatment System)

-
ร่วมพัฒนาพื นท่ีมีศักยภาพน ้าผิวดิน/น ้าใต้ดินในพื นท่ี
ใกล้เคียงและส่งน ้าทางท่อแบบระบบส่งน ้าทางไกล

1.2 -
ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดท่ีระบบประปาของตนเอง (RO) ถังกรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเร
ซิน) และ/หรือติดตั งถังกรองสนิมเหล็ก

- เก็บกักน ้าฝนเพ่ือส้ารองเป็นแหล่งน ้าด่ืมส้าหรับชุมชน และ/หรือโดยครัวเรือน

-
สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตท่ีมีความม่ันคงของน ้าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจ้าต้าบล โดย 
จัดท้าระบบประปาแบบรวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้าสะอาดเพ่ิมเติม (Cluster Water Treatment
 with Filter System)

 กปภ. 1.3 - พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นท่ีของตนเอง โดย สร้างสระเก็บกักน ้าเพ่ิมเติม

-
แผนงานใช้น ้าต้นทุนทั งน ้าผิวดินจากแหล่งน ้าผิวดินและ/หรือน ้าใต้ดินในพื นท่ีใกล้เคียงท่ีมี
ศักยภาพและส่งด้วยท่อ (ระบบส่งน ้าทางไกล)

 ชป. 2.1 - พัฒนาเพ่ิมระบบส่งน ้า/กระจายน ้าส้าหรับหัวงานท่ียังไม่มีระบบ

-
พัฒนาระบบชลประทานท่ีทันสมัย (Smart Irrigation) และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าในแปลง
พื นท่ีชลประทาน

 ทน.
อปท.

2.2
-

เชื่อมโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กท่ีมีอยู่ (แก้มลิงขนาดเล็ก) ร่วมกับพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ  หนอง
น ้าตามแผนปกติ/บูรณาการรวมกลุ่ม (อปท.ใกล้เคียง) จัดหาพื นท่ีใกล้เคียงพัฒนาแหล่งน ้าใช้น ้า
ร่วมกัน

- ส้ารวจหาแหล่งน ้าบาดาลจืดในพื นท่ีใกล้เคียง พัฒนาและส่งทางท่อ เสริมร่วมกับน ้าผิวดิน

 สก. 2.3 -
ส่งเสริมปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพน ้าต้นทุน (ฤดูแล้ง) และความเหมาะสมของดินในพื นท่ี พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลน ้าส้าหรับการเกษตร (พร้อมเผยแพร่ในวงกว้าง)

-
พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงาน/เคร่ืองจักรทันสมัย/ระบบน ้าหยด) รวมกลุ่ม
ผู้ใช้น ้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 ขยะมูลฝอย แบบอัตโนมัติในพื 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)

- จัดให้มีกฏหมายเกียวกับการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียครัวเรือน

- ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนท่ีอยู่ในพื นท่ีท่ีก้าหนดไว้

4.2 - ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว

- ส่งเสริมลดการใช้น ้าโดย 3 R อุตสหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและครัวเรือน

- การเฝ้าระวังและควบคุมการรบายน้าทิ งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษอุตสาหกรรม

- จัดท้าเครือข่ายเฝ้าระวังการระบายน ้าทิ งอุตสาหกรรม

- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับอุตสหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและครัวเรือน

4.3 - การจัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊สชีวภาพและการท้าปุ๋ยหมัก)

- การส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ)

4.4 - สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น ้าล้าคลอง และพื นท่ีชุ่มน ้า

- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบคุณภาพน ้าในล้าน ้าสายหลักและล้าน ้าสาขา

- พัฒนาแบบจ้าลองเพ่ือประเมินขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน ้า

-
พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าการบ้าบัดก่อน
ปล่อยสู่รางสาธารณะ

5.1 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม  ร่วมกับอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- สนับสนุนส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าเส่ือมโทรม

5.2 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม (โดยเฉพาะไม้ในพื นท่ีป่าบุ่ง-ทาม)

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าเส่ือมโทรม

5.3 - ปลูกพืชคลุมดินริมตล่ิง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้าสาขา

- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว

-
สร้างส่ิงกีดขวางความลาดเทของพื นท่ีและทิศทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นท่ีท่ีเป็นจุดรวมน ้า
และมีน ้าหลากในช่วงฤดูฝน)

- ด้าเนินการทั งวิธีกลและวิธีพืชอย่างต่อเน่ือง

หมายเหตุ : * แผนพัฒนา

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

                                                                 1.3= ประปาภูมิภาค : การจัดหาน ้าต้นทุนส้าหรับผลิตน ้าประปา

                  ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต ;  2.1 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนในพื นท่ีชลประทาน / 2.2 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนนอกพื นท่ีชลประทาน (เกษตรน ้าฝน) /

                                                                               2.3 = การมูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นท่ีไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต้่า

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

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

                  ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ;  5.1 = ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม / 5.2 = ป่าไม้ลดลง / 5.3 = การชะล้างพังทลายของดิน

               หน่วยงาน :  อปท.=องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ทบ.=กรมทรัพยากรน ้าบาดาล  ชป.=กรมชลประทาน  ทน.=กรมทรัพยากรน ้า  สก.=กรมส่งเสริมการเกษตร  ทล.=กรมทางหลวง  ทช.=กรมทางหลวงชนบท
                               สผ.=กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  อช.=กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  กป.=กรมป่าไม้  ทสจ.=ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด  ออป.=องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 อปท. 
ทบ.

แผนระยะกลาง (ปี) แผนระยะยาว (ปี)
แผนงาน

 ล้าน า้มลูสายหลักตอนบน
(ล้าน า้มลูสายหลักตอนบน)

พื นที่พัฒนา
แผน

พัฒนา *
แผนระยะสั น (ปี) หน่วย

งาน

 ชป.
ทน.
ทล.
ทช.

 ทน.
สผ.

 อช.
กป.
ทสจ.
กพ.
ออป.
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้ามลู  บทที ่7 
   แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

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

ตารางที่  7.3-2   แผนการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้ามูลระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนบน : ฝั่งขวาล้าน้้ามูลตอนบน (ล้าจักราช ล้าปลายมาศ ล้าแซะ ล้าปะเทีย) 

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

- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง)

- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพ่ิมเติม (ส้ารองน ้า)

- ร่วมพัฒนาพื นท่ีมีศักยภาพน ้าผิวดิน/น ้าใต้ดินในพื นท่ีใกล้เคียงและส่งน ้าทางท่อแบบระบบส่งน ้าทางไกล

1.2 -
ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดท่ีระบบประปาของตนเอง (RO) ถังกรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน) และ/หรือ
ติดตั งถังกรองสนิมเหล็ก

- เก็บกักน ้าฝนเพ่ือส้ารองเป็นแหล่งน ้าด่ืมส้าหรับชุมชน และ/หรือโดยครัวเรือน

-
สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตท่ีมีความม่ันคงของน ้าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจ้าต้าบล โดย จัดท้าระบบ
ประปาแบบรวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้าสะอาดเพ่ิมเติม (Cluster Water Treatment with Filter System)

 กปภ. 1.3 - พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นท่ีของตนเอง โดย สร้างสระเก็บกักน ้าเพ่ิมเติม

-
แผนงานใช้น ้าต้นทุนทั งน ้าผิวดินจากแหล่งน ้าผิวดินและ/หรือน ้าใต้ดินในพื นท่ีใกล้เคียงท่ีมีศักยภาพและส่งด้วย
ท่อ (ระบบส่งน ้าทางไกล)

- 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 ้าขนาดเล็กท่ีมีอยู่ (แก้มลิงขนาดเล็ก)

- พัฒนารูปแบบอนุรักษ์ดินและน ้า (โคกหนองนา)

- พัฒนาทดน ้าให้ต่อเน่ืองเป็นฝายขั นบันได ฝายชะลอน ้า

-
ส้ารวจหาแหล่งน ้าบาดาลจืดในพื นท่ีใกล้เคียง พัฒนาและส่งทางท่อ เสริมร่วมกับน ้าผิวดิน และการใช้พลังงาน
ทดแทนในพื นท่ีดอนเพ่ือลดต้นทุนการสูบน ้า

 สก. 2.3 - ส่งเสริมปรับเปล่ียนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพน ้าต้นทุนและดิน

- ส่งเสริมการปลูกป่า (ไม้มีค่า) ในพื นท่ีเกษตรท่ีปลูกในพื นท่ีไม่เหมาะสม

- รวมกลุ่มผู้ใช้น ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพ่ือบริหารจัดการน ้าและส่งเสริมการตลาด

- พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงาน/เคร่ืองจักรทันสมัย/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

 ทน.
สผ.

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

-
สร้างความร่วมมือในการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้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 (มีตลาดรองรับ)

- การจัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊สชีวภาพและการท้าปุ๋ยหมัก)

4.4 - ปรับปรุงระบบนิเวศพื นท่ีชุ่มน ้าในพื นท่ีเส่ือมโทรม

- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น ้าล้าคลอง และพื นท่ีชุ่มน ้า

- การควบคุมการระบายน ้าทิ งลงสู่พื นท่ีชุ่มน ้า

-
การสร้างระบบติดตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าการบ้าบัดก่อนปล่อยสู่ราง
สาธารณะ

- การจัดท้าผังบริเวณของพื นท่ีชุ่มน ้า โดยใช้การวางแผนเชิงพื นท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5.1 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าไม้เส่ือมโทรม

5.2 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าไม้เส่ือมโทรม

5.3 - ปลูกพืชคลุมดินริมตล่ิง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้าสาขา

- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว

-
สร้างส่ิงกีดขวางความลาดเทของพื นท่ีและทิศทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นท่ีท่ีเป็นจุดรวมน ้าและมีน ้าหลาก
ในช่วงฤดูฝน)

- ด้าเนินการทั งวิธีกลและวิธีพืชอย่างต่อเน่ือง

หมายเหตุ : * แผนพัฒนา

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

                                                                 1.3= ประปาภูมิภาค : การจัดหาน ้าต้นทุนส้าหรับผลิตน ้าประปา

                  ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต ;  2.1 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนในพื นท่ีชลประทาน / 2.2 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนนอกพื นท่ีชลประทาน (เกษตรน ้าฝน) /

                                                                               1.3 = การมูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นท่ีไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต้่า

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

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

                  ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ;  5.1 = ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม / 5.2 = ป่าไม้ลดลง / 5.3 = การชะล้างพังทลายของดิน

               หน่วยงาน :  อปท.=องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ทบ.=กรมทรัพยากรน ้าบาดาล  ชป.=กรมชลประทาน  ทน.=กรมทรัพยากรน ้า  สก.=กรมส่งเสริมการเกษตร  ทล.=กรมทางหลวง  ทช.=กรมทางหลวงชนบท
                               สผ.=กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  อช.=กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  กป.=กรมป่าไม้  ทสจ.=ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด  ออป.=องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 ชป.

 ทน.
อปท.

 ชป.
ทน.
ทล.
ทช.

แผนระยะกลาง (ปี) แผนระยะยาว (ปี)
แผนงาน

 ฝ่ังขวาล้าน า้มูลตอนบน
(ล้าจกัราช ล้าปลายมาศ 

ล้าแซะ ล้าปะเทยี)

พื นที่พัฒนา
แผน

พัฒนา *
แผนระยะสั น (ปี) หน่วย

งาน

 อช.
กป.
ทสจ.
กพ.
ออป.

 อปท. 
ทบ.
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้ามลู  บทที ่7 
   แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

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

ตารางที่  7.3-3   แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้ามูลระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนบน : ฝั่งซ้ายล้าน้้ามูลตอนบน (ล้าพระเพลิง, ล้าตะคอง, ล้าเชิงไกร,  
  ล้าสะแทด, ห้วยแอก) 

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

- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) และปรับปรุงเป็นสระลอยหรือปูด้วย HDPE

- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพ่ิมเติม (ส้ารองน ้า) โดยปรับปรุงเป็นสระลอยหรือปูด้วย HDPE

- พื นท่ีมีศักยภาพน ้าผิวดินและ/หรือน ้าใต้ดินโดยจัดท้าระบบส่งน ้าทางไกลและมาเก็บกักน ้าในสระลอยหรือสระท่ีปูด้วย HDPE

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

- เก็บกักน ้าฝนเพ่ือส้ารองเป็นแหล่งน ้าด่ืมส้าหรับชุมชน และ/หรือโดยครัวเรือน

-
สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตท่ีมีความม่ันคงของน ้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 นท่ีท่ีมีศักยภาพและส่งน ้าทางท่อ (ระบบส่งน ้าทางไกล) มากักเก็บใน
สระลอย/สระปูพลาสติก

-
สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตท่ีมีความม่ันคงของน ้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

- การพัฒนาระบบชลประทานท่ีทันสมัย (Smart Irrigation)

- จัดหาพื นท่ีส้ารองน ้าในแปลงนา (ลดความเส่ียงขาดน ้า)

2.2
- พัฒนาพื นท่ีเพ่ือเก็บกักน ้าฝนให้มากท่ีสุด

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

- เชื่อมโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กท่ีมีอยู่ (แก้มลิงขนาดเล็ก) หรือพัฒนาขึ นใหม่และพัฒนาระบบกระจายตามแนวคลองเชื่อม

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

2.3 - สนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุรักษ์ดินและน ้าโดยการส่งเสริมปรับเปล่ียนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพน ้าต้นทุน และดิน

- ส่งเสริมการปลูกป่า (ไม้มีค่า) ในพื นท่ีเกษตรท่ีปลูกในพื นท่ีไม่เหมาะสม

- ท้าเกษตรได้ผลผลิตสูง โดยลดการใช้น ้า

- พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงาน/เคร่ืองจักรทันสมัย/ 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) การน้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

- สร้างความร่วมมือในการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้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 (มีตลาดรองรับ)

- การจัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊สชีวภาพและการท้าปุ๋ยหมัก)

4.4 - ปรับปรุงระบบนิเวศพื นท่ีชุ่มน ้าในพื นท่ีเส่ือมโทรม

- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น ้าล้าคลอง และพื นท่ีชุ่มน ้า

- การจัดท้าผังบริเวณของพื นท่ีชุ่มน ้า โดยใช้การวางแผนเชิงพื นท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5.1 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าไม้เส่ือมโทรม

5.2 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าไม้เส่ือมโทรม

5.3 - ปลูกพืชคลุมดินริมตล่ิง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้าสาขา

- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว

- สร้างส่ิงกีดขวางความลาดเทของพื นท่ีและทิศทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นท่ีท่ีเป็นจุดรวมน ้าและมีน ้าหลากในช่วงฤดูฝน)

- ด้าเนินการทั งวิธีกลและวิธีพืชอย่างต่อเน่ือง

หมายเหตุ : * แผนพัฒนา

                  ด้านที่ 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)

                  ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต ;  2.1 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนในพื นท่ีชลประทาน / 2.2 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนนอกพื นท่ีชลประทาน (เกษตรน ้าฝน) /

                                                                               1.3 = การมูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นท่ีไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต้่า

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

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

                  ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ;  5.1 = ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม / 5.2 = ป่าไม้ลดลง / 5.3 = การชะล้างพังทลายของดิน

               หน่วยงาน :  อปท.=องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ทบ.=กรมทรัพยากรน ้าบาดาล  ชป.=กรมชลประทาน  ทน.=กรมทรัพยากรน ้า  สก.=กรมส่งเสริมการเกษตร  ทล.=กรมทางหลวง  ทช.=กรมทางหลวงชนบท
                               สผ.=กรมส่งเสริมคุณภาพส่ิงแวดล้อม  อช.=กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  กป.=กรมป่าไม้  ทสจ.=ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจังหวัด  ออป.=องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 ชป.
ทน.
ทล.
ทช.

 ทน.
สผ.

 อช.
กป.
ทสจ.
กพ.
ออป.

 อปท. 
ทบ.

 ชป.

 ทน.
อปท.

 สก.

แผนระยะกลาง (ปี) แผนระยะยาว (ปี)
แผนงาน

 ฝ่ังซ้ายล้าน า้มูลตอนบน
(ล้าพระเพลิง, ล้าตะคอง, 
ล้าเชิงไกร, ล้าสะแทด, 

หว้ยแอก)

พื นที่พัฒนา
แผน

พัฒนา *
แผนระยะสั น (ปี) หน่วย

งาน
 อปท. 
ทบ.

 กปภ.
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้ามลู  บทที ่7 
   แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

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

ตารางท่ี  7.3-4  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้ามูลระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนกลาง : ล้าน้้ามูลสายหลัก (ล้าน้้ามูลส่วนที่ 2) 

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

- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง)

- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพ่ิมเติม (ส้ารองน ้า)

- จัดท้าระบบประปาแบบรวมกลุ่ม (Cluster Water Treatment System)

-
ร่วมพัฒนาพื นท่ีมีศักยภาพน ้าผิวดิน/น ้าใต้ดินในพื นท่ีใกล้เคียงและส่งน ้าทางท่อแบบระบบส่งน ้า
ทางไกล

1.2 -
ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดท่ีระบบประปาของตนเอง (RO) ถังกรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเร
ซิน)และ/หรือติดตั งถังกรองสนิมเหล็ก

- เก็บกักน ้าฝนเพ่ือส้ารองเป็นแหล่งน ้าด่ืมโดยครัวเรือน

-
สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตท่ีมีความม่ันคงของน ้าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจ้าต้าบลโดย
จัดท้าเป็นระบบแบคลัสเตอร์ ( Cluster Water Treatment System)

 กปภ. 1.3 - พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นท่ีของตนเอง สร้างสระเก็บกักน ้าเพ่ิมเติม

-
แผนงานใช้น ้าต้นทุนทั งน ้าผิวดินจากแหล่งน ้าใกล้เคียงและน ้าใต้ดินในพื นท่ีมีศักยภาพและส่งด้วย
ท่อ (ระบบส่งน ้าทางไกล)

 ชป. 2.1 -
พัฒนาเพ่ิมระบบส่งน ้า/กระจายน ้าส้าหรับหัวงานท่ียังไม่มีระบบปรับปรุงการส่งน ้าให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้น ้าทั งในด้านปริมาณและเวลา

-
พัฒนาระบบชลประทานท่ีทันสมัย (Smart Irrigation) และเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น ้าในแปลง
พื นท่ีชลประทาน

 ทน.
อปท.

2.2
-

เชื่อมโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กท่ีมีอยู่ (แก้มลิงขนาดเล็ก) ร่วมกับพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ  หนอง
น ้าตามแผนปกติ/บูรณาการรวมกลุ่ม (อปท.ใกล้เคียง) จัดหาพื นท่ีใกล้เคียงพัฒนาแหล่งน ้าใช้น ้า
ร่วมกัน

- ส้ารวจหาแหล่งน ้าบาดาลจืดในพื นท่ีใกล้เคียง พัฒนาและส่งทางท่อ เสริมร่วมกับน ้าผิวดิน

 สก. 2.3 -
ส่งเสริมปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพน ้าต้นทุน (ฤดูแล้ง) และความเหมาะสมของดินในพื นท่ี พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลน ้าส้าหรับการเกษตร (พร้อมเผยแพร่ในวงกว้าง)

-
พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงาน/เคร่ืองจักรทันสมัย/ระบบน ้าหยด) รวมกลุ่ม
ผู้ใช้น ้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 ขยะมูลฝอย แบบอัตโนมัติในพื 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)

- จัดให้มีกฏหมายเกียวกับการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียครัวรือน

- ก่อสร้างระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของชุมชนท่ีอยู่ในพื นท่ีท่ีก้าหนดไว้

4.2 - ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว

- ส่งเสริมลดการใช้น ้าโดย 3 R อุตสหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและครัวเรือน

- การเฝ้าระวังและควบคุมการรบายน้าทิ งจากแหล่งก้าเนิดมลพิษอุตสาหกรรม

- จัดท้าเครือข่ายเฝ้าระวังการระบายน ้าทิ งอุตสาหกรรม

- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับอุตสหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและครัวเรือน

4.3 - การจัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊สชีวภาพและการท้าปุ๋ยหมัก)

- การส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ)

4.4 - สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น ้าล้าคลอง และพื นท่ีชุ่มน ้า

- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบคุณภาพน ้าในล้าน ้าสายหลักและล้าน ้าสาขา

- พัฒนาแบบจ้าลองเพ่ือประเมินขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน ้า

-
พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าการบ้าบัดก่อน
ปล่อยสู่รางสาธารณะ

5.1 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม ร่วมกับอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมีอยู่

- สนับสนุนส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าเส่ือมโทรม

5.2 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม (โดยเฉพาะไม้ในพื นท่ีป่าบุ่ง-ทาม)

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าเส่ือมโทรม

5.3 - ปลูกพืชคลุมดินริมตล่ิง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้าสาขา

- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว

-
สร้างส่ิงกีดขวางความลาดเทของพื นท่ีและทิศทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นท่ีท่ีเป็นจุดรวมน ้า
และมีน ้าหลากในช่วงฤดูฝน)

- ด้าเนินการทั งวิธีกลและวิธีพืชอย่างต่อเน่ือง

หมายเหตุ : * แผนพัฒนา

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

                                                                 1.3= ประปาภูมิภาค : การจัดหาน ้าต้นทุนส้าหรับผลิตน ้าประปา

                  ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต ;  2.1 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนในพื นท่ีชลประทาน / 2.2 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนนอกพื นท่ีชลประทาน (เกษตรน ้าฝน) /

                                                                               1.3 = การมูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นท่ีไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต้่า

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

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

                  ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ;  5.1 = ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม / 5.2 = ป่าไม้ลดลง / 5.3 = การชะล้างพังทลายของดิน

 ล้าน า้มูลสายหลักตอนกลาง
(ล้าน า้มูลส่วนที ่2)

พื นที่พัฒนา
แผน

พัฒนา *
แผนระยะสั น (ปี) หน่วย

งาน

 ชป.
ทน.
ทล.
ทช.

 ทน.
สผ.

 อช.
กป.
ทสจ.
กพ.
ออป.

แผนระยะกลาง (ปี) แผนระยะยาว (ปี)
แผนงาน
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้ามลู  บทที ่7 
   แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

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

ตารางท่ี  7.3-5  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้ามูลระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนกลาง : ฝั่งขวาล้าน้้ามูล (ห้วยตาคง ล้าชี ห้วยทับทัน) 

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

- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง)

- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพ่ิมเติม (ส้ารองน ้า)

- ร่วมพัฒนาพื นท่ีมีศักยภาพน ้าผิวดิน/น ้าใต้ดินในพื นท่ีใกล้เคียงและส่งน ้าทางท่อแบบระบบส่งน ้าทางไกล

1.2 -
ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดท่ีระบบประปาของตนเอง (RO) ถังกรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน) และ/หรือ
ติดตั งถังกรองสนิมเหล็ก

- เก็บกักน ้าฝนเพ่ือส้ารองเป็นแหล่งน ้าด่ืมส้าหรับชุมชน และ/หรือโดยครัวเรือน

-
สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตท่ีมีความม่ันคงของน ้าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจ้าต้าบล โดย จัดท้าระบบ
ประปาแบบรวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้าสะอาดเพ่ิมเติม(Cluster Water Treatment with Filter System)

 กปภ.
1.3 -

แผนงานใช้น ้าต้นทุนทั งน ้าผิวดินจากแหล่งน ้าผิวดินและ/หรือน ้าใต้ดินในพื นท่ีใกล้เคียงท่ีมีศักยภาพและส่งด้วย
ท่อ (ระบบส่งน ้าทางไกล)

- ท้าระบบเดิมน ้าใต้ดิน

 ชป. 2.1 - ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านท่ียังไม่มีระบบ

- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) และปรับปรุงเป็นสระลอยหรือปูด้วย HDPE

- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพ่ิมเติม (ส้ารองน ้า) โดยปรับปรุงเป็นสระลอยหรือปูด้วย HDPE

2.2 - พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ  หนองน ้า สระจ๋ิว เพ่ือพัฒนาพื นท่ีเก็บกักน ้าฝนให้มากท่ีสุด

- เชื่อมโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กท่ีมีอยู่ (แก้มลิงขนาดเล็ก)

- พัฒนารูปแบบอนุรักษ์ดินและน ้า (โคกหนองนา)

- พัฒนาทดน ้าให้ต่อเน่ืองเป็นฝายขั นบันได ฝายชะลอน ้า

-
ส้ารวจหาแหล่งน ้าบาดาลจืดในพื นท่ีใกล้เคียง พัฒนาและส่งทางท่อ เสริมร่วมกับน ้าผิวดิน และการใช้พลังงาน
ทดแทนในพื นท่ีดอนเพ่ือลดต้นทุนการสูบน ้า

 สก. 2.3 - ส่งเสริมปรับเปล่ียนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพน ้าต้นทุนและดิน

- ส่งเสริมการปลูกป่า (ไม้มีค่า) ในพื นท่ีเกษตรท่ีปลูกในพื นท่ีไม่เหมาะสม

- รวมกลุ่มผู้ใช้น ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพ่ือบริหารจัดการน ้าและส่งเสริมการตลาด

- พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงาน/เคร่ืองจักรทันสมัย/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) การน้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

-
สร้างความร่วมมือในการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้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 (มีตลาดรองรับ)

- การจัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊สชีวภาพและการท้าปุ๋ยหมัก)

4.4 - ปรับปรุงระบบนิเวศพื นท่ีชุ่มน ้าในพื นท่ีเส่ือมโทรม

- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น ้าล้าคลอง และพื นท่ีชุ่มน ้า

- การควบคุมการระบายน ้าทิ งลงสู่พื นท่ีชุ่มน ้า

-
การสร้างระบบติดตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมูล เพ่ือใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าการบ้าบัดก่อนปล่อยสู่ราง
สาธารณะ

- การจัดท้าผังบริเวณของพื นท่ีชุ่มน ้า โดยใช้การวางแผนเชิงพื นท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5.1 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าไม้เส่ือมโทรม

5.2 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าไม้เส่ือมโทรม

5.3 - ปลูกพืชคลุมดินริมตล่ิง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้าสาขา

- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว

-
สร้างส่ิงกีดขวางความลาดเทของพื นท่ีและทิศทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นท่ีท่ีเป็นจุดรวมน ้าและมีน ้าหลาก
ในช่วงฤดูฝน)

- ด้าเนินการทั งวิธีกลและวิธีพืชอย่างต่อเน่ือง

หมายเหตุ : * แผนพัฒนา

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

                                                                 1.3= ประปาภูมิภาค : การจัดหาน ้าต้นทุนส้าหรับผลิตน ้าประปา

                  ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต ;  2.1 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนในพื นท่ีชลประทาน / 2.2 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนนอกพื นท่ีชลประทาน (เกษตรน ้าฝน) /

                                                                               1.3 = การมูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นท่ีไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต้่า

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

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

                  ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ;  5.1 = ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม / 5.2 = ป่าไม้ลดลง / 5.3 = การชะล้างพังทลายของดิน

 ทน.
อปท.

 ชป.
ทน.
ทล.
ทช.

 ทน.
สผ.

 อช.
กป.
ทสจ.
กพ.
ออป.

แผนระยะกลาง (ปี) แผนระยะยาว (ปี)
แผนงาน

 ฝ่ังขวาล้าน า้มูลตอนกลาง
(หว้ยตาคง ล้าชี 

หว้ยทบัทนั)

พื นที่พัฒนา
แผน

พัฒนา *
แผนระยะสั น (ปี) หน่วย

งาน
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้ามลู  บทที ่7 
   แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

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

ตารางท่ี  7.3-6  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้ามูลระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนกลาง : ฝั่งซ้ายล้าน้้ามูล (ล้าพังชู ล้าเตา ล้าเสียวน้อย  

     ล้าเสียวใหญ่ ล้าพลับพลา) 

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

- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) และปรับปรุงเป็นสระลอยหรือปูด้วย HDPE

- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพ่ิมเติม (ส้ารองน ้า) โดยปรับปรุงเป็นสระลอยหรือปูด้วย HDPE

- พื นท่ีมีศักยภาพน ้าผิวดินและ/หรือน ้าใต้ดินโดยจัดท้าระบบส่งน ้าทางไกลและมาเก็บกักน ้าในสระลอยหรือสระท่ีปูด้วย HDPE

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

- เก็บกักน ้าฝนเพ่ือส้ารองเป็นแหล่งน ้าด่ืมส้าหรับชุมชน และ/หรือโดยครัวเรือน

-
สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตท่ีมีความม่ันคงของน ้าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจ้าต้าบล โดย จัดท้าระบบประปาแบบรวมกลุ่ม
และติดตั งถังกรองน ้าสะอาดเพ่ิมเติม       (Cluster Water Treatment with Filter System)

 กปภ. 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 นท่ีท่ีมีศักยภาพและส่งน ้าทางท่อ (ระบบส่งน ้าทางไกล) มากักเก็บในสระลอย/
สระปูพลาสติก

-
สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตท่ีมีความม่ันคงของน ้าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจ้าต้าบล โดย จัดท้าระบบประปาแบบรวมกลุ่ม
และติดตั งถังกรองน ้าก้าจัดความเค็มเพ่ิมเติม(Cluster Water Treatment with Filter System)

 ชป. 2.1 - ปรับปรุงการส่งน ้าให้สอดคล้องกับความต้องการใช้น ้าทั งในด้านปริมาณและเวลา

- จัดหาแหล่งน ้าส้ารองโดยการพัฒนาระบบใช้น ้าใต้ดินร่วมกับน ้าชลประทาน

-
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งน ้าและกระจายน ้าด้วยพลังงานทางเลือกเพ่ือลดต้นทุนสูบน ้า  การพัฒนาระบบชลประทานท่ี
ทันสมัย (Smart Irrigation) จัดหาพื นท่ีส้ารองน ้าในแปลงนา (ลดความเส่ียงขาดน ้า)

2.2 - พัฒนาพื นท่ีเพ่ือเก็บกักน ้าฝนให้มากท่ีสุด

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

- เชื่อมโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กท่ีมีอยู่ (แก้มลิงขนาดเล็ก) หรือพัฒนาขึ นใหม่และพัฒนาระบบกระจายตามแนวคลองเชื่อม

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

 สก. 2.3 - สนับสนุนและส่งเสริมระบบอนุรักษ์ดินและน ้าโดยการส่งเสริมปรับเปล่ียนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพน ้าต้นทุน และดิน

- ส่งเสริมการปลูกป่า (ไม้มีค่า) ในพื นท่ีเกษตรท่ีปลูกในพื นท่ีไม่เหมาะสม

- ท้าเกษตรได้ผลผลิตสูง โดยลดการใช้น ้า

- พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงาน/เคร่ืองจักรทันสมัย/ 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) การน้ากลับมาใช้ใหม่ (Recycle)

- สร้างความร่วมมือในการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้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 (มีตลาดรองรับ)

- การจัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊สชีวภาพและการท้าปุ๋ยหมัก)

4.4 - ปรับปรุงระบบนิเวศพื นท่ีชุ่มน ้าในพื นท่ีเส่ือมโทรม

- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น ้าล้าคลอง และพื นท่ีชุ่มน ้า

- การจัดท้าผังบริเวณของพื นท่ีชุ่มน ้า โดยใช้การวางแผนเชิงพื นท่ีด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

5.1 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าไม้เส่ือมโทรม

5.2 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชุมชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าไม้เส่ือมโทรม

5.3 - ปลูกพืชคลุมดินริมตล่ิง (เช่น หญ้าแฝก) ในล้าน ้าสาขา

- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว

- สร้างส่ิงกีดขวางความลาดเทของพื นท่ีและทิศทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นท่ีท่ีเป็นจุดรวมน ้าและมีน ้าหลากในช่วงฤดูฝน)

-
การบูรณาการการจัดการป่าไม้และการกัดเซาะพังทลายในพื นท่ีลุ่มน ้า ด้วยวิธีกลและวิธีพืชตามลักษณะพื นท่ี และการปรับสภาพใน
พื นท่ีลาดชันและปลูกพืชคลุมดิน

หมายเหตุ : * แผนพัฒนา

                  ด้านที่ 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)

                  ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต ;  2.1 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนในพื นท่ีชลประทาน / 2.2 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนนอกพื นท่ีชลประทาน (เกษตรน ้าฝน) /

                                                                               1.3 = การมูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นท่ีไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต้่า

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

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

                  ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ;  5.1 = ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม / 5.2 = ป่าไม้ลดลง / 5.3 = การชะล้างพังทลายของดิน

 ฝ่ังซ้ายล้าน า้มูลตอนกลาง
(ล้าพังชู ล้าเตา 
ล้าเสียวน้อย 

ล้าเสียวใหญ่ ล้าพลับพลา)

พื นที่พัฒนา
แผน

พัฒนา *
แผนระยะสั น (ปี) หน่วย

งาน

 อปท. 
ทบ.

 ทน.
อปท.

 ชป.
ทน.
ทล.
ทช.

 ทน.
สผ.

 อช.
กป.
ทสจ.
กพ.
ออป.

แผนระยะกลาง (ปี) แผนระยะยาว (ปี)
แผนงาน
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้ามลู  บทที ่7 
   แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

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

ตารางท่ี  7.3-7 แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้ามูลระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนล่าง : ล้าน้้ามูลสายหลัก 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.1 - ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านท่ียังไม่มีระบบ (ส้ารวจพื นท่ี/แหล่งน ้าต้นทุน)

- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง)

- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพ่ิมเติม (ส้ารองน ้า)

- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตท่ีมีความม่ันคงของน ้าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจ้าต้าบล โดย 
จัดท้าระบบประปาแบบรวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้าสะอาดเพ่ิมเติม(Cluster Water Treatment
 System)

- ร่วมพัฒนาพื นท่ีมีศักยภาพน ้าผิวดิน/น ้าใต้ดินและส่งน ้าทางท่อ 
(ระบบส่งน ้าทางไกล)

1.2
- ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดท่ีระบบประปาของตนเอง (RO) ถังกรองแบบใชถ่้านคาร์บอนและระบบเร

ซิน)

- เก็บกักน ้าฝนเพ่ือส้ารองเป็นแหล่งน ้าด่ืมโดยครัวเรือน

- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตท่ีมีความม่ันคงของน ้าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจ้าต้าบล โดย 
จัดท้าระบบประปาแบบรวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้าสะอาดเพ่ิมเติม(Cluster Water Treatment
 with Filter System)

 กปภ. 1.3 - พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นท่ีของตนเอง โดยสร้างสระเก็บกักน ้าเพ่ิมเติม

- ร่ามพัฒนาน ้าต้นทุนทั งน ้าผิวดินจากแหล่งน ้าใกล้เคียงและน ้าใต้ดินในพื นท่ีมีศักยภาพและส่งด้วยท่อ
 (ระบบส่งน ้าทางไกล)

 ชป. 2.1 - จัดหาแหล่งน ้าส้ารองโดยการพัฒนาระบบใชน้ ้าใต้ดินร่วมกับน ้าชลประทาน

- พัฒนาระบบชลประทานท่ีทันสมัย (Smart Irrigation)

- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งน ้าและกระจายน ้าด้วยพลังงานทางเลือก

2.2 - เชือ่มโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กท่ีมีอยู่ (แก้มลิงขนาดเล็ก)

- พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ  หนองน ้า สระจ๋ิว

- บูรณาการรวมกลุ่ม (อปท.ใกล้เคียง) จัดหาแหล่งน ้าใพื นท่ีใกล้เคียงเพ่ือพัฒนาใชน้ ้าร่วมกัน

 สก. - ส่งเสริมปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพน ้าต้นทุน (ฤดูแล้ง) และความเหมาะสมของดินในพื นท่ี

- รวมกลุ่มผู้ใชน้ ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพ่ิอบริหารจัดการน ้าและส่งเสริมการตลาด

- พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงาน/เคร่ืองจักรทันสมัย/ ระบบน ้าหยด)

- พัฒนาระบบฐานข้อมูลน ้าส้าหรับการเกษตร (พร้อมเผยแพร่ในวงกว้าง)

3.1 - ปรับปรุงส่ิงกีดขวางทางน ้า (ขยายทางระบายน ้า)

- รักษาพื นท่ีหน่วงน ้า ทางผ่านน ้า พื นท่ีชุม่น ้าในเขตชมุชน (แก้มลิง)

- มาตรการเข้มงวดด้านผังเมือง (ปรับปรุงผังเมือง) ในพื นท่ีส้าคัญรองรับน ้าหลาก

- ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าในพื นท่ีคอขวด (ทางเบ่ียงน ้า/ทางผันน ้า)

- จัดท้าผังระบายน ้าให้สอดคล้องตามลักษณะพื นท่ี

4.1 - จัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียชมุชน รวมถึงระบบการรวบรวมน ้าเสียในกลุ่มพื นท่ีใกล้เคียง เป็นระบบ
บ้าบัดน ้าเสียชมุชนแบบคลัสเตอร์(Cluster Wastewater Treatment System)

- สนับสนุนหลักการใช ้3 R Reduce Reuse Recycleในครัวเรือน

- สนับสนุนส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากน ้า ทิ ง

4.2 - ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวในอุตสาหกรรมทุกจ้าพวก

- เฝ้าระวังการระบายน ้าทิ งอุตสาหกรรม

- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียส้าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง-`ย่อมและ
อุตสาหกรรมครัวเรือน

- สนับสนุนการจัดท้าอุตสาหกรรมเชงินิเวศส้าหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

4.3 - ส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ)

- จัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊สชวีภาพและการท้าปุ๋ยหมัก )

4.4 - สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น ้าล้าคลอง และพื นท่ีชุม่น ้า

- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบคุณภาพน ้าในล้าน ้าสายหลักและล้าน ้าสาขา

- พัฒนาแบบจ้าลองเพ่ือประเมินขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน ้า

- พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมูล เพ่ือใชใ้นการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าการบ้าบัดก่อน
ปล่อยสู่รางสาธารณะ

5.1 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม  ร่วมกับอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชมุชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- สนับสนุนส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าเส่ือมโทรม

5.2 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม (โดยเฉพาะไม้ในพื นท่ีป่าบุ่ง-ทาม)

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชมุชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าเส่ือมโทรม

5.3 - ปลูกพืชคลุมดินริมตล่ิง (เชน่ หญ้าแฝก) ในล้าน ้าสาขา

- สร้างสวนป่าหรือใชป้ลูกไม้ใชส้อยโตเร็ว

- สร้างส่ิงกีดขวางความลาดเทของพื นท่ีและทิศทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นท่ีท่ีเป็นจุดรวมน ้า
และมีน ้าหลากในชว่งฤดูฝน)

- ด้าเนินการทั งวิธีกลและวิธีพืชอย่างต่อเน่ือง

หมายเหตุ : * แผนพัฒนา

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

                                                                 1.3= ประปาภูมิภาค : การจัดหาน ้าต้นทุนส้าหรับผลิตน ้าประปา

                  ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต ;  2.1 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนในพื นท่ีชลประทาน / 2.2 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนนอกพื นท่ีชลประทาน (เกษตรน ้าฝน) /

                                                                               1.3 = การมูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นท่ีไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต้่า

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

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

                  ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ;  5.1 = ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม / 5.2 = ป่าไม้ลดลง / 5.3 = การชะล้างพังทลายของดิน

 ล้าน า้มูลสายหลักตอนล่าง
(ล้าน า้มูลส่วนที ่2)

พื นที่พัฒนา
แผน

พัฒนา *
แผนระยะสั น (ปี)

2.3

 หน่วย
งาน

 อปท. 
ทบ.

 ทน.
อปท.

 ชป.
ทน.
ทล.
ทช.

 ทน.
สผ.

 อช.
กป.
ทสจ.
กพ.
ออป.

แผนระยะกลาง (ปี) แผนระยะยาว (ปี)
แผนงาน
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้ามลู  บทที ่7 
   แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

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

ตารางที่  7.3-8   แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้ามูลระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนล่าง : ฝั่งขวาล้าน้้ามูล (ห้วยส้าราญ ห้วยทา ห้วยขยุง ล้าโดมใหญ ่

   ล้าโดมน้อย) 

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

- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง)

- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพ่ิมเติม (ส้ารองน ้า)

- ร่วมพัฒนาพื นท่ีมีศักยภาพน ้าผิวดิน/น ้าใต้ดินและพัฒนาระบบส่งน ้าทางไกล

1.2 - ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดท่ีระบบประปาของตนเอง (RO) ถังกรองแบบใชถ่้านคาร์บอนและระบบเรซิน)

- เก็บกักน ้าฝนเพ่ือส้ารองเป็นแหล่งน ้าด่ืมโดยครัวเรือน

- จัดท้าข้อตกลงซื อน ้าประปาทีได้มาตรฐานจากพื นท่ีใกล้เคียง

- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตท่ีมีความม่ันคงของน ้าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจ้าต้าบล โดย จัดท้า
ระบบประปาแบบรวมกลุ่มและติดตั งถังกรองน ้าสะอาดเพ่ิมเติม(Cluster Water Treatment with Filter
 System)

 กปภ. 1.3 - พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นท่ีของตนเอง สร้างสระเก็บกักน ้าเพ่ิมเติม

- ร่วมพัฒนาน ้าต้นทุนจากแหล่งน ้าผิวดิน/น ้าใต้ดินและส่งทางท่อ (ระบบส่งน ้าทางไกล)

- ท้าระบบเดิมน ้าใต้ดิน

 ชป. 2.1 - จัดหาแหล่งน ้าส้ารองโดยการพัฒนาระบบใชน้ ้าใต้ดินร่วมกับน ้าชลประทาน

- พัฒนาระบบชลประทานท่ีทันสมัย (Smart Irrigation) และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งน ้าและ
กระจายน ้าด้วยพลังงานทางเลือก

2.2 - ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ  หนองน ้าตามแผนปกติ/พัฒนาพื นท่ีเพ่ือเก็บกักน ้าฝนให้มากท่ีสุด

- พัฒนารูปแบบอนุรักษ์ดินและน ้า (โคกหนองนา สระลอย-กรณีพื นท่ีดินเค็ม)

- พัฒนาทดน ้าให้ต่อเน่ืองเป็นฝายขั นบันได ฝายชะลอน ้า

- ส้ารวจหาแหล่งน ้าบาดาลจืดในพื นท่ีใกล้เคียง และส่งน ้าทางท่อ เสริมร่วมกับน ้าผิวดิน ร่วมกับการใช้
พลังงานทดแทนในพื นท่ีดอนเพ่ือลดต้นทุนการสูบน ้า

 สก. 2.3 - การส่งเสริมปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพน ้าต้นทุน (ฤดูแล้ง)

- พัฒนารูปแบบอนุรักษ์ดินและน ้า (โคกหนองนา สระลอย-กรณีพื นท่ีดินเค็ม)

- พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงาน/เคร่ืองจักรทันสมัย/ ระบบน ้าหยด)

- รวมกลุ่มผู้ใชน้ ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพ่ือบริหารจัดการน ้าและส่งเสริมการตลาด

- ท้าเกษตรได้ผลผลิตสูง โดยลดการใชน้ ้า

- ท้าระบบเติมน ้าใต้ดินเพ่ือใชน้ ้าบาดาลในการเกษตร

3.1 - ปรับปรุงส่ิงกีดขวางทางน ้า (ขยายทางระบายน ้า)

- จัดท้าผังระบายน ้าให้สอดคล้องตามลักษณะพื นท่ี

- ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าในพื นท่ีคอขวด (ทางเบ่ียงน ้า/ทางผันน ้า)

- รักษาพื นท่ีหน่วงน ้า ทางผ่านน ้า พื นท่ีชุม่น ้าในเขตชมุชน (แก้มลิง)

- เพ่ิมระบบสูบระบายน ้าโดยใชพ้ลังงานทางเลือก (โซล่าเซลล์)

- ก่อสร้างอาคารบังคับน ้าและสถานีสูบน ้าในจุดเส่ียง

4.1 -
จัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียชมุชน รวมถึงระบบการรวบรวมน ้าเสียในกลุ่มพื นท่ีใกล้เคียง เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสีย
ชมุชนแบบคลัสเตอร์(Cluster Wastewater Treatment System)

- สนับสนุนหลักการใช ้3 R Reduce Reuse Recycleในครัวเรือน

- สนับสนุนส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากน ้าทิ ง

4.2 - ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวในอุตสาหกรรมทุกจ้าพวก

- เฝ้าระวังการระบายน ้าทิ งอุตสาหกรรม

- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียส้าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง

- ย่อมและอุตสาหกรรมครัวเรือน

- สนับสนุนการจัดท้าอุตสาหกรรมเชงินิเวศส้าหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

4.3 - ส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ)

- จัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊สชวีภาพและการท้าปุ๋ยหมัก )

4.4 - สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น ้าล้าคลอง และพื นท่ีชุม่น ้า

- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบคุณภาพน ้าในล้าน ้าสายหลักและล้าน ้าสาขา

- พัฒนาแบบจ้าลองเพ่ือประเมินขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน ้า

-
พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมูล เพ่ือใชใ้นการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าการบ้าบัดก่อนปล่อยสู่ราง
สาธารณะ

5.1 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม  ร่วมกับอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชมุชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- สนับสนุนส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าเส่ือมโทรม

5.2 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม (โดยเฉพาะไม้ในพื นท่ีป่าบุ่ง-ทาม)

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชมุชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าเส่ือมโทรม

5.3 - ปลูกพืชคลุมดินริมตล่ิง (เชน่ หญ้าแฝก) ในล้าน ้าสาขา

- สร้างสวนป่าหรือใชป้ลูกไม้ใชส้อยโตเร็ว

- สร้างส่ิงกีดขวางความลาดเทของพื นท่ีและทิศทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นท่ีท่ีเป็นจุดรวมน ้าและมีน ้า
หลากในชว่งฤดูฝน)

- ด้าเนินการทั งวิธีกลและวิธีพืชอย่างต่อเน่ือง

หมายเหตุ : * แผนพัฒนา

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

                                                                 1.3= ประปาภูมิภาค : การจัดหาน ้าต้นทุนส้าหรับผลิตน ้าประปา

                  ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต ;  2.1 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนในพื นท่ีชลประทาน / 2.2 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนนอกพื นท่ีชลประทาน (เกษตรน ้าฝน) /

                                                                               1.3 = การมูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นท่ีไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต้่า

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

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

                  ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ;  5.1 = ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม / 5.2 = ป่าไม้ลดลง / 5.3 = การชะล้างพังทลายของดิน

แผนระยะกลาง (ปี) แผนระยะยาว (ปี)
แผนงาน

 ฝ่ังขวาล้าน า้มูลตอนล่าง 
(หว้ยส้าราญ หว้ยทา หว้ยข
ยงุ ล้าโดมใหญ่ ล้าโดมน้อย)

พื นที่พัฒนา
แผน

พัฒนา *
แผนระยะสั น (ปี) หน่วย

งาน
 อปท. 
ทบ.

 ทน.
อปท.

 ชป.
ทน.
ทล.
ทช.

 ทน.
สผ.

 อช.
กป.
ทสจ.
กพ.
ออป.
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์พื้นที่ลุ่มน้้ามลู  บทที ่7 
   แผนงานตามแนวทางการพัฒนาลุ่มน้้าแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

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

ตารางที่  7.3-9  แผนการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้้ามูลระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว ในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนล่าง : ฝั่งซ้ายล้าน้้ามูล (ห้วยโพง เซบาย เซบก ห้วยตุงลุง) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1.1 - ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านท่ียังไม่มีระบบ (ส้ารวจพื นท่ี/แหล่งน ้าต้นทุน)

- พัฒนาขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง)

- ก่อสร้างสระเก็บน ้าเพ่ิมเติม (ส้ารองน ้า)

- ร่วมพัฒนาพื นท่ีมีศักยภาพน ้าผิวดิน/น ้าใต้ดินและพัฒนาระบบส่งน ้าทางไกล

1.2 - ติดตั งถังกรองน ้าสะอาดท่ีระบบประปาของตนเอง (RO) ถังกรองแบบใชถ่้านคาร์บอนและระบบเรซิน)

- เก็บกักน ้าฝนเพ่ือส้ารองเป็นแหล่งน ้าด่ืมโดยครัวเรือน

- จัดท้าข้อตกลงซื อน ้าประปาทีได้มาตรฐานจากพื นท่ีใกล้เคียง

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

 กปภ.
1.3

- พัฒนาแหล่งน ้าส้ารอง/น ้าต้นทุนในพื นท่ีของตนเอง สร้างสระเก็บกักน ้าเพ่ิมเติม ขอใชน้ ้าต้นทุนจากแหล่งน ้าผิวดินและส่ง
ทางท่อ (ระบบส่งน ้าทางไกล)

- ท้าระบบเดิมน ้าใต้ดิน

 ชป. 2.1 - ปรับปรุงการส่งน ้าให้สอดคล้องกับความต้องการใชน้ ้าทั งในด้านปริมาณและเวลา

- ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบส่งน ้าและกระจายน ้าด้วยพลังงานทางเลือกเพ่ือลดต้นทุนสูบน ้า

- จัดหาแหล่งน ้าส้ารองโดยการพัฒนาระบบใชน้ ้าใต้ดินร่วมกับน ้าชลประทาน เพ่ือความม่ันคงของน ้าในฤดูแล้ง

- พัฒนาระบบชลประทานท่ีทันสมัย (Smart Irrigation)

2.2 - ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ  หนองน ้า สระจ๋ิวเพ่ือเพ่ิมพื นทีเก็บกักน ้าฝนให้มากท่ีสุด

- เชือ่มโยงแหล่งน ้าขนาดเล็กท่ีมีอยู่ (แก้มลิงขนาดเล็ก) หรือพัฒนาขึ นใหม่และพัฒนาระบบกระจายตามแนวคลองเชือ่ม

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

- ใชพ้ลังงานทดแทนในพื นท่ีดอนเพ่ือลดต้นทุนการสูบน ้า

- การใชน้ ้าซ ้าด้วยหลัก 3R

- ส้ารวจหาแหล่งน ้าบาดาลจืดในพื นท่ีใกล้เคียง พัฒนาและส่งทางท่อ เสริมร่วมกับน ้าผิวดิน

 สก. 2.3 - ส่งเสริมการปลูกป่า (ไม้มีค่า) ในพื นท่ีเกษตรท่ีปลูกในพื นท่ีไม่เหมาะสม

- การส่งเสริมปรับเปล่ียนการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพน ้าต้นทุน และดิน

- ท้าเกษตรได้ผลผลิตสูง โดยลดการใชน้ ้า พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงาน/เคร่ืองจักรทันสมัย/ ระบบ
น ้าหยด)

- รวมกลุ่มผู้ใชน้ ้า/เกษตรกร-อุตสาหกรรม เพ่ือบริหารจัดการน ้าและส่งเสริมการตลาด

3.1 - เพ่ิมระบบสูบระบายน ้าโดยใชพ้ลังงานทางเลือก (โซล่าเซลล์)  ปรับปรุงส่ิงกีดขวางทางน ้า (ขยายทางระบายน ้า)

- ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการระบายน ้าหลากในพื นท่ีวิกฤต

- รักษาพื นท่ีหน่วงน ้า ทางผ่านน ้า พื นท่ีชุม่น ้าในเขตชมุชน (แก้มลิง)

- ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าในพื นท่ีคอขวด (ทางเบ่ียงน ้า/ทางผันน ้า)

- รักษาพื นท่ีหน่วงน ้า ทางผ่านน ้า พื นท่ีชุม่น ้าในเขตชมุชน (แก้มลิง)

4.1 - จัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียชมุชน รวมถึงระบบการรวบรวมน ้าเสียในกลุ่มพื นท่ีใกล้เคียง เป็นระบบบ้าบัดน ้าเสียชมุชนแบบคลัส
เตอร์(Cluster Wastewater Treatment System)

- สนับสนุนหลักการใช ้3 R Reduce Reuse Recycleในครัวเรือน

- สนับสนุนส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากน ้าทิ ง

4.2 - ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวในอุตสาหกรรมทุกจ้าพวก

- เฝ้าระวังการระบายน ้าทิ งอุตสาหกรรม

- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท้าระบบบ้าบัดน ้าเสียส้าหรับอุตสาหกรรมขนาดกลาง-`ย่อมและอุตสาหกรรมครัวเรือน

- สนับสนุนการจัดท้าอุตสาหกรรมเชงินิเวศส้าหรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่

4.3 - ส่งเสริมการท้าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ)

- จัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท้าแก๊สชวีภาพและการท้าปุ๋ยหมัก )

4.4 - สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น ้าล้าคลอง และพื นท่ีชุม่น ้า

- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบคุณภาพน ้าในล้าน ้าสายหลักและล้าน ้าสาขา

- พัฒนาแบบจ้าลองเพ่ือประเมินขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน ้า

- พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมูล เพ่ือใชใ้นการเฝ้าระวังคุณภาพน ้าการบ้าบัดก่อนปล่อยสู่รางสาธารณะ

5.1 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม  ร่วมกับอนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชมุชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- สนับสนุนส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าเส่ือมโทรม

5.2 - ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื นท่ีท่ีเหมาะสม (โดยเฉพาะไม้ในพื นท่ีป่าบุ่ง-ทาม)

- อนุรักษ์และฟ้ืนฟูป่าในชมุชนท่ีมีอยู่

- รวมกลุ่มการฟ้ืนฟูป่าเส่ือมโทรมโดยการปลูกป่าท่ีเหมาะสมและท้าแนวกันชนป้องกันไฟป่า

- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื นท่ีเอกชน และป่าเส่ือมโทรม

5.3 - ปลูกพืชคลุมดินริมตล่ิง (เชน่ หญ้าแฝก) ในล้าน ้าสาขา

- สร้างสวนป่าหรือใชป้ลูกไม้ใชส้อยโตเร็ว

- สร้างส่ิงกีดขวางความลาดเทของพื นท่ีและทิศทางการไหลของน ้า (ยกเว้นในพื นท่ีท่ีเป็นจุดรวมน ้าและมีน ้าหลากในชว่งฤดู
ฝน)

- ด้าเนินการทั งวิธีกลและวิธีพืชอย่างต่อเน่ือง

หมายเหตุ : * แผนพัฒนา

                  ด้านที่ 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)

                  ด้านที่ 2 การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต ;  2.1 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนในพื นท่ีชลประทาน / 2.2 = การเพ่ิมน ้าต้นทุนนอกพื นท่ีชลประทาน (เกษตรน ้าฝน) /

                                                                               1.3 = การมูลค่าผลผลิตต้่าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุน/สภาพพื นท่ีไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต้่า

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

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

                  ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน ;  5.1 = ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม / 5.2 = ป่าไม้ลดลง / 5.3 = การชะล้างพังทลายของดิน

 ฝ่ังซ้ายล้าน า้มูลตอนล่าง
(หว้ยโพง เซบาย เซบก 

หว้ยตุงลุง)

พื นที่พัฒนา
แผน

พัฒนา *
แผนระยะสั น (ปี) หน่วย

งาน
 อปท. 
ทบ.

 ทน.
อปท.

 ชป.
ทน.
ทล.
ทช.

 ทน.
สผ.

 อช.
กป.
ทสจ.
กพ.
ออป.

แผนระยะกลาง (ปี) แผนระยะยาว (ปี)
แผนงาน

 

7-58 



  บทที่ 8      
มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที่ คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ 

8-1 

บทที่ 8 
มาตรการเพื่อความยั่งยืน  

 
 หลังจากที่ด าเนินการในขั้นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องมีการจัดท ามาตรการ
เพื่อความยั่งยืนประกอบทางเลือกที่เหมาะสมนั้นๆ ประกอบด้วยมาตรการหลีกเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทา
ผลกระทบเพื่อลดหรือแก้ไขผลกระทบ และมาตรการส่งเสริมผลกระทบเชิงบวกโดยเสนอมาตรการเพื่อความยั่งยืนของ
แต่ละแผนพัฒนาดังต่อไปนี้ 

8.1  มาตรการเพ่ือความยั่งยืน แผนพัฒนาด้านที่ 1 : การจัดการน  าอุปโภคบริโภค 
ประปาหมู่บ้าน : การจัดหาน  าตน้ทุนใหเ้พียงพอ 
แผนงาน 
ระยะสั้น 
- ก่อสร้างระบบประปาในหมู่บ้านที่ยังไม่มีระบบ 
- ขุดลอกคลอง หนอง บึง (แก้มลิง) 
- ก่อสร้างสระเก็บน้ าเพิ่มเติม (ส ารองน้ า) 

ระยะกลาง 
- จัดท าระบบประปาแบบรวมกลุ่ม (Cluster Water Treatment System) 

ระยะยาว 
- ร่วมพัฒนาพื้นท่ีมีศักยภาพน้ าผิวดิน/น้ าใต้ดินในพื้นท่ีใกล้เคียงและส่งน้ าทางท่อแบบระบบส่งน้ าทางไกล 

พื นท่ี : พื้นท่ีลุ่มน้ ามูลตอนบน ตอนกลาง ตอนล่างท้ังหมด ยกเว้น พื้นที่น้ าเค็ม 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

- หลีก เลี่ ย งการขุ ดลอกในพื้ นที่ ชุ่ ม น้ าที่ มี
ความส าคัญเชิงระบบนิเวศในพื้นท่ี 

- หลีกเลี่ยงการเลี้ยงสัตว์ใกล้แหล่งน้ าที่เก็บกัก
ไว้ส าหรับผลิตน้ าประปาทั้ งน้ีควรมีรั้วกัน
บริเวณแหล่งน้ า 

- หลีกเลี่ยงพื้นที่ดินเค็ม 

- ก าหนดพื้ นที่ ขุดลอกเท่าที่ จ าเป็น เพราะ
อาจจะต้องกันพื้ นที่ เพื่ อการวางไข่  และ
อนุบาลสัตว์น้ า 

- จัดการดินที่ขุดออก เช่นน าไปถมคันดิน   
แหล่งน้ าน้ันๆ ถ้าสามารถด าเนินการได้ หรือ
สามารถน าไปแลกเป็นค่าจ้างได้ น้ าแลกดิน 
หรือไปถมพื้นที่ได้ โดยปฏิบัติตามกฎหมายให้
ถูกต้อง 

- ห ม่ันก าจัดวั ชพื ช โดย เฉพาะผั กตบชวา
สม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้ขัดขวางการไหลของน้ า 
และการท าให้น้ าเน่าเสียได้จากการตายและ
เน่าสลายของวัชพืช 

- ปลูกพืชตามคันดินแหล่งน้ าน้ันๆเพื่อกันการ
กัด เซาะชะล้ างและตกตะกอนจะท าให้    
แหล่งน้ าตื้นเขินได้ง่าย 

- สงวนน้ าต้นทุนไว้เพื่อการผลิตน้ าประปา
โดยเฉพาะ 

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

- จัดท าแผนส ารองน้ าระยะกลาง-ยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 8 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  มาตรการเพื่อความยั่งยืน 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที่ คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    
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ประปาหมู่บ้าน : การปรับปรงุน  าประปาให้สะอาด (ให้ได้มาตรฐาน) และเพียงพอตลอดป ี
แผนงาน 
ระยะสั้น 
- ติดตั้งถังกรองน้ าสะอาดที่ระบบประปาของตนเอง (RO) ถังกรองแบบใช้ถ่านคาร์บอนและระบบเรซิน และ/หรือติดตั้งถังรองสนิมเหล็ก 
- เก็บกักน้ าฝนเพื่อส ารองเป็นแหล่งน้ าดื่มส าหรับชุมชน และ/หรือโดยครัวเรือน 

ระยะกลางและระยะยาว 
- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีความม่ันคงของน้ าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจ าต าบล โดยจัดท าระบบประปาแบบรวมกลุ่มและติดตั้งถังกรองน้ า

สะอาดเพิ่มเติม (Cluster Water Treatment with Filter System) 
พื นที่ : พื้นท่ีลุ่มน้ ามูลตอนบน ตอนกลาง ตอนล่างท้ังหมด ยกเว้น พื้นที่น้ าเค็ม 

มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลีกเลี่ยงการกรองน้ าดิบ (ไม่ว่าจะเป็นน้ าผิวดิน 

น้ าใต้ดิน) โดยตรง ต้องใช้กรองน้ าประปาที่ผ่าน
กระบวนการผลิต 

- หลีกเลี่ยงการตั้งถังกรองไว้กลางแดด 
- หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนในน้ าที่ผ่านการกรอง

แล้ว เช่นต้องใช้ภาชนะที่สะอาดรองรับน้ า
กรอง ปิดฝามิดชิด 

- ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าที่กรองแล้วเพื่อ
บ่งช้ีความสะอาดได้มาตรฐาน และประเมิน
ประสิทธิภาพถังกรอง 

- เปลี่ยนสารกรอง หรือ แผ่นเยื่อกรองตามเวลา
ที่ก าหนด หรือ จากการตรวจสอบคุณภาพน้ า
ข้างต้น 

- น าน้ าที่เป็นน้ าที่ เกิดจากการกรองด้วยเยื่อ
กรองของRO ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น เช่นรด
น้ าต้นไม้ เพราะมีเหลือทิ้งปริมาณมากทั้งน้ี
เม่ือใช้ RO กับน้ าประปาผิวดิน 

- พัฒนาบุคคลากรที่ เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพทั้งการส่งน้ าทางท่อ ตลอดจน
กระบวนการผลิต น้ าประปาเพื่ อให้ ได้ทั้ ง
ปริมาณและคุณภาพตามเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

- พิจารณาติดตั้งชุดกรองน้ าครัวเรือนแทนซื้อ
น้ าดื่มแบบขวด เน่ืองจากขวดน้ าจะท าให้เกิด
ขยะพลาสติก 

- ควรมีการปลูกต้นไม้ เป็นรั้ วรอบโรงผลิต
น้ าประปาเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเพิ่มพื้นที่
สีเขียว 

- สนับสนุนเก็บกักน้ าฝน เพื่อส ารองเป็นแหล่ง
น้ าดื่มโดยครัวเรือน และท าการฆ่าเช้ือโรค
แบบง่าย 

- สนับสนุนส่งเสริมการท าระบบประปาแบบ
รวมกลุ่ม (Cluster Water Treatment with 
Filter System) 

 

ประปาภูมิภาค : การจัดหาน  าตน้ทุนส าหรับผลิตน  าประปา 
แผนงาน 
ระยะสั้น  

- พัฒนาแหล่งน้ าส ารอง/น้ าต้นทุนในพื้นท่ีของตนเอง โดย สร้างสระเก็บกักน้ าเพิ่มเติม 
ระยะกลางและระยะยาว  

- แผนงานใช้น้ าต้นทุนทั้งน้ าผิวดินจากแหล่งน้ าผิวดินและ/หรือน้ าใต้ดินในพื้นท่ีใกล้เคียงทีมี่ศักยภาพและส่งด้วยท่อ (ระบบส่งน้ าทางไกล) 
พื นที่ : พื้นท่ีลุ่มน้ ามูลตอนบน ตอนกลาง ตอนล่างท้ังหมด ยกเว้น พื้นที่น้ าเค็ม 

มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ าดิบ (ไม่ว่าจะเป็นน้ าผิวดิน 

น้ าใต้ดิน) ทีมี่คุณภาพไม่เหมาะสม เช่น น้ าใต้
ดินกร่อยหรือเค็ม น้ าผิวดินที่มีการปนเปื้อน
น้ าเสียจากแหล่งต่างๆ เช่นจุดสูบน้ าดิบควร
อยู่เหนือแหล่งก าเนิดมลพิษเป็นต้น 

- หลีกเลี่ยงการวางท่อผ่านแหล่งชุมชน และ
แห ล่ งอ่ อน ไห วต่ างๆ  ถ้ าจ า เป็ น ต้ อ ง มี
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสิ่ง
อ่อนไหวเหล่าน้ัน 

- หลีกเลี่ยงการวางท่อผ่านพื้ นที่ดินเค็ม ถ้า
จ าเป็น ออกแบบเป็นท่อลอยหรือการใช้วัสดุ
ที่ทนความเค็มได ้

 

- ออกแบบการส่งน้ าทางไกลให้เหมาะสมตาม
สภาพพื้นที่โดยพยายามให้วางท่อตามแนว
แรงโน้มถ่วงให้มากท่ีสุด  

- สร้างสระเพื่อส ารองน้ าให้เพียงพอ กรณีพื้น
ทีด่ินเค็ม ควรพิจารณาการออกแบบสระลอย 
และใช้วัสดุที่ทนความเค็ม HPDE เก็บกักน้ า
เป็นต้น 

- สร้างรั้วกันบริเวณสระเก็บกักน้ าพร้อมปลูก
ต้นไม้เพื่อกันสัตว์เลี้ยงมาใช้น้ าและท าให้
แหล่งน้ าดิบปนเปื้อนได้ 

 

- วิเคราะห์คุณภาพน้ าดิบเป็นประจ าเพื่อการ
ปรับการใช้สารเคมีให้ถูกต้องและอาจต้อง
ปรับปรุงกระบวนการผลิตในบางกรณีเป็นต้น 

- ตรวจสอบการท างานของระบบผลิตน้ าประปา
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- ตรวจสอบการรั่วของท่อทั้งบนดินและใต้ดิน
โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- พัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ก้าวทันกับ
เทค โน โลยีและนวัตกรรม เพื่ อปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพทั้งการส่งน้ าทางท่อ หรือ วิธี
อื่นๆ ตลอดจนกระบวนการผลิตน้ าประปา
เพื่ อ ให้ ได้ ทั้ งป ริม าณ และคุณ ภ าพ ต าม
เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 8 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  มาตรการเพื่อความยั่งยืน 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที่ คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    
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ประปาภูมิภาค และประปาหมู่บ้าน  
แผนงาน   
ระยะสั้น  

- ปรับปรุงสระเก็บกักน้ าเดิมและสร้างสระเพิ่มขึ้น เป็นลักษณะสระลอย สระปูพลาสติก 
- ติดตั้งระบบกรองน้ าเค็มเป็นน้ าจืด (RO) ใช้กับน้ าบาดาลเค็ม 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ผันน้ าจากแหล่งน้ าผิวดินและ/หรือแหล่งน้ าใต้ดินในพื้นท่ีที่มีศักยภาพและส่งน้ าทางท่อ (ระบบส่งน้ าทางไกล) มากักเก็บในสระลอย/สระปูพลาสติก 
- สนับสนุนให้มีแหล่งผลิตที่มีความม่ันคงของน้ าต้นทุนและคุณภาพได้มาตรฐานประจ าต าบล  โดย จัดท าระบบประปาแบบรวมกลุ่มและติดตั้ง         

ถังกรองน้ าก าจัดความเค็มเพิ่มเติม(Cluster Water Treatment with Filter System) 
พื นที่ : ลุ่มน้ ามูลตอนบนและกลางฝั่งซ้าย 

มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลีกเลี่ยงการใช้น้ าดิบ (ไม่ว่าจะเป็นน้ าผิวดิน 

น้ าใต้ดิน) ทีมี่คุณภาพไม่เหมาะสม เช่น น้ าใต้
ดินกร่อยหรือเค็ม น้ าผิวดินที่มีการปนเปื้อน
น้ าเสียจากแหล่งต่างๆ เช่นจุดสูบน้ าดิบควร
อยู่เหนือแหล่งก าเนิดมลพิษเป็นต้น 

- หลีกเลี่ยงการวางท่อผ่านแหล่งชุมชน และ
แห ล่ งอ่ อน ไห วต่ างๆ  ถ้ าจ า เป็ น ต้ อ ง มี
มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสิ่ง
อ่อนไหวเหล่าน้ัน 

- หลีกเลี่ยงการวางท่อผ่านพื้ นที่ดินเค็ม ถ้า
จ าเป็น ออกแบบเป็นท่อลอยหรือการใช้วัสดุ
ที่ทนความเค็มได ้

- หลีกเลี่ยงที่จะท าให้เกิดการแพร่กระจายดิน
เค็ม 

 

- ออกแบบการส่งน้ าทางไกลให้เหมาะสมตามสภาพ
พื้นที่โดยพยายามให้วางท่อตามแนวแรงโน้มถ่วง
ให้มากที่สุด  

- สร้างสระเพื่อส ารองน้ าให้เพียงพอ กรณีพื้นที่ดิน
เค็ม ควรพิจารณาการออกแบบสระลอย และใช้
วัสดุทีท่นความเค็ม HPDE เก็บกักน้ าเป็นต้น 

- สร้างรั้วกันบริเวณสระเก็บกักน้ าพร้อมปลูกต้นไม้
เพื่อกันสัตว์เลี้ยงมาใช้น้ าและท าให้แหล่งน้ าดิบ
ปนเปื้อนได้ 

- แยกน้ าดื่มที่ได้จากกระบวนการผลิตปกติ ผ่าน
ระบบ RO เพื่อก าจัดความเค็มทีย่ังมีอยู ่

- ส่งเสริมสนับสนุนการใช้โอ่งแดง และถังเก็บกักน้ าฝน
เพื่อใช้ส่วนรวม หรือประจ าครัวเรือน โดยต้องล้างท า
ความสะอาดภาชนะก่อนเก็บน าฝน ไม่เก็บน าฝน
ช่วงแรก หุ้มปลายท่อน้ าขาโอ่งแดง/ถังด้วยผ้ากรอง 
ฆ่าเช้ือโรคด้วยการต้มหรือใส่ขวดตากแดด  

- วิเคราะห์คุณภาพน้ าดิบเป็นประจ าเพื่อการ
ปรับการใช้สารเคมีให้ถูกต้องและอาจต้อง
ปรับปรุงกระบวนการผลิตในบางกรณีเป็นต้น 

- ตรวจสอบการท างานของระบบผลิตน้ าประปา
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดเวลา 

- ตรวจสอบการรั่วของท่อทั้งบนดินและใต้ดิน
โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

- พัฒนาบุคคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ก้าวทันกับ
เทค โน โลยีและนวัตกรรม เพื่ อปรับปรุ ง
ประสิทธิภาพทั้งการส่งน้ าทางท่อ หรือ วิธี
อื่นๆ ตลอดจนกระบวนการผลิตน้ าประปา
เพื่ อ ให้ ได้ ทั้ งป ริม าณ และคุณ ภ าพ ต าม
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

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

- พัฒนาเพิ่มระบบส่งน้ า/กระจายน้ าส าหรับหัวงานที่ยังไม่มีระบบ 
ระยะกลางและระยะยาว  

- พัฒนาระบบชลประทานที่ทันสมัย (Smart Irrigation) และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าในแปลงพื้นที่ชลประทาน 
พื นที่ : พื้นท่ีลุ่มน้ ามูลตอนบน ตอนกลาง ตอนล่างท้ังหมด ยกเว้น พื้นที่น้ าเค็ม 

มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลีกเลี่ยงการวางระบบเช่ือมโยงน้ าใน

พื้นท่ีชุมชนหรือพื้นท่ีเสี่ยงเชิงนิเวศวิทยา  
- หลีกเลี่ยงการวางระบบท่ีใช้พลังงานมาก  

- ปรับปรุงการส่งน้ าให้สอดคล้องกับ
ความต้องการใช้น้ าทั้งในด้านปริมาณ
และเวลา (ระยะสั้น) 

- ก าหนดพื้นที่วางท่อหรือคลองเท่าที่
จ าเป็น 

- พัฒนาเพิ่มระบบส่งน้ า/กระจายน้ า
ส าหรับหัวงานที่ยังไม่มีระบบ 

- ใช้พลังงานทางเลือกในการสูบและ
เช่ือมโยงน้ า  

- จัดหาแหล่งน้ าส ารองโดยการพัฒนา
ระบบใช้น้ าใต้ดินร่วมกับน้ าชลประทาน 
เพื่อความม่ันคงของน้ าในฤดูแล้ง 

- ในพื้นที่ที่แนวเช่ือมโยงท่อต้องสามารถจ่ายน้ าให้พื้นที่
ผ่านได้รับประโยชน์ด้วย  

- พัฒนาระบบการใช้น้ าบาดาลร่วมกับน้ าชลประทานใน
พื้นท่ีๆ มีศักยภาพ 

- แบ่งปัน พลังงานทางเลือกท่ีใช้กับชุมชน 
- ขยายระบบชลประทานโดยการกระจายน้ าที่เน้นการใช้

พลังงานทดแทน  
- ระบบส่งน้ าต้องใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพการส่งน้ าสูง 
- ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการชลประทาน

ในไร่นา ซึ่งจะช่วยให้ลดความต้องการด้านน้ าต้นทุนได้มาก 
- ส่งเสริมการกักเก็บน้ าในแปลงนาของเกษตรกร  
- การปรับโครงสร้างการใช้น้ าภาคเกษตร และด าเนินการ

ด้านส่งเสริมการเกษตรในการปรับเปลี่ยนเป็นพืชมูลค่า
สูงในเขตชลประทาน 

- พัฒนาระบบชลประทานที่ทันสมัย (Smart Irrigation) 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   บทที่ 8 
พื นที่ลุ่มน  ามูล  มาตรการเพื่อความยั่งยืน 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จ ากัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน  า 
บริษัท เอส เอ็น ที่ คอนซัลแตนท์ จ ากัด แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์    
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การขาดแคลนน  า : การเพิ่มน  าตน้ทนุนอกพื นที่ชลประทาน 
แผนงาน 
ระยะสั้น  

- เช่ือมโยงแหล่งน้ าขนาดเล็กท่ีมีอยู่ (แก้มลิงขนาดเล็ก) ร่วมกับพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าธรรมชาติ  หนองน้ าตามแผนปกติ/บูรณาการรวมกลุ่ม (อปท.
ใกล้เคียง) จัดหาพื้นท่ีใกล้เคียงพัฒนาแหล่งน้ าใช้น้ าร่วมกัน 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ส ารวจหาแหล่งน้ าบาดาลจืดในพื้นท่ีใกล้เคียง พัฒนาและส่งทางท่อ เสริมร่วมกับน้ าผิวดิน 

พื นที่ : พื้นท่ีลุ่มน้ ามูลตอนบน ตอนกลาง ตอนล่างท้ังหมด ยกเว้น พื้นที่น้ าเค็ม 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

- หลีกเลี่ยงการขุดลอกในพื้นที่ ชุ่มน้ าที่ มี
ความส าคัญเชิงระบบนิเวศ 

- หลีกเลี่ยงการขุดลอกแหล่งน้ าในพื้นที่ดิน
เค็มและน้ าบาดาลเค็ม  

- พยายามสร้างระบบกักเก็บน้ าแยกออก
จากท างน้ า ให้ ชั ด เจน  (off-channel 
structure) 

- ก าหนดพื้นที่ขุดลอกเท่าที่จ าเป็นเพราะ
อาจจะต้องกันเพื่ อการวางไข่  และ
อนุบาลสัตว์น้ า 

- บริหารจัดการน้ าเข้าระบบเก็บน้ าให้มี
ผลกระทบต่อการไหลในล าน้ าให้มาก
ที่สุด พิจารณาตรวจวัดระดับน้ าและ
ปริมาณการไหลเพื่อบริหารน้ ารักษา
ระบบนิเวศท้ายน้ าและพื้นที่เก็บน้ าให้
สอดคล้องเหมาะสมกับระบบนิเวศนั้นๆ 

- จัดการดินที่ขุดออก เช่น น าไปถมคัน
ดินแหล่งน้ าน้ันๆ ถ้าสามารถด าเนินการ
ได้ หรือสามารถน าไปแลกเป็นค่าจ้างได้ 
น้ าแลกดิน หรือไปถมพื้ นที่ ได้  โดย
ปฏิบัติตติามกฎหมายให้ถูกต้อง 

- หม่ันก าจัดวัชพืชโดยเฉพาะผักตบชวา
สม่ าเสมอ เพื่อไม่ให้ขัดขวางการไหล
ของน้ า และการท าให้น้ าเน่าเสียได้จาก
การตายและเน่าสลายของวัชพืช 

- ขุดลอกในพื้นเติมน้ าใต้ดินเพื่อเพิ่มการเติมน้ า กักเก็บน้ า
ใต้ดิน ในพื้นที่เหมาะสมและน้ ากลับมาใช้ร่วมกับน้ าผิว
ดนิที่กักเก็บได้ 

- บริหารจัดการพื้นที่รับน้ าให้สามารถเก็บน้ าได้ เต็ม
ประสิทธิภาพ พร้อมทั้งวางระบบพร่องน้ า เพื่อช่วยลด
ปัญหาอุทกภัย  

- ส่งเสริมระบบกระจายน้ าด้วยพลังงานทดแทน  
- ส่งเสริมการใช้น้ าบาดาลเพื่อการเกษตร การใช้น้ าผิวดิน

ร่วมกับน้ าบาดาลในแปลงนาเกษตรกร  และการพัฒนา
แหล่งน้ าบาดาลขนาดใหญ่ ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ
การจัดการเติมน้ าใต้ดิน (Managed Aquifer Recharge, 
MAR) และการจัดการน้ าใต้ดินให้เกิดความยั่งยืน โดย
ต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับการจัดการอุทกภัยด้วย 

- ท าการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่
ศักยภาพต่ า และปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตให้
สอดคล้องกับพื้นที่และน้ าต้นทุน เช่น ท าการประมงน้ า
กร่อยมูลค่าสูงในพื้นที่ดินเค็มน้ าใต้ดินเค็ม หรือพืชชอบ
เกลือ เช่น มะขามเทศ ข้าวทนเค็ม สมุนไพร ฯลฯ ในพื้น
ที่ดินเค็ม เป็นต้น  

- ส่งเสริมระบบการเกษตร smart farm พันธุ์พืช และการ
ปลูกพืช การพัฒนาเกษตรกร การรวมกลุ่ม และ
การตลาด เพื่อเพิ่มผลผลิตและผลิตภาพการใช้น้ า ใน
ทุกๆ โครงการด้านน้ าเพื่อการเกษตร ให้เกิดผลกระทบ
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเริ่มในพื้นที่ต้นแบบและ
ขยายผลการด าเนินการไปในลุ่มน้ ามูล 

- สร้างระบบการรับรองมาตรฐานการเกษตรเชิงรุก ให้เกิด
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานเกษตรที่ดี 
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ 
ให้กลุ่มเกษตรกร  

- หลีกเลี่ยงการขุดเจาะในพื้นที่น้ าบาดาล
เค็ม 

- หลีกเลี่ยงการขุดสระน้ าในพื้นที่ดินเค็ม
และน้ าบาดาลเค็ม  

 

- สร้างระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ าบาดาล  

- ส่งเสริมการพัฒนาระบบการจัดการ
เติ ม น้ า ใต้ ดิ น  (Managed Aquifer 
Recharge, MAR) ใน พื้ น ที่ แ ป ล ง
เกษตรกร ในพื้นที่ เหมาะสมเติมน้ า   
ใต้ดิน  

- สร้างระบบการจัดการเติมน้ าใต้ดิน  (Managed 
Aquifer Recharge, MAR) ในพื้นที่ภาพรวมที่มีการ
ส่งเสริมการใช้น้ าบาดาลเพื่อการเกษตรมาก  

- ส่งเสริมระบบกระจายน้ าเพื่อการเกษตรด้วยพลังงาน
ทดแทน  

- พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ าในพื้นที่
ศักยภาพต่ า และปรับเปลี่ยนโครงสร้างการผลิตให้
สอดคล้องกับพื้นที่และน้ าต้นทุน เช่น ท าการประมง
น้ ากร่อยมูลค่าสูงในพื้นที่ดินเค็มน้ าใต้ดินเค็ม หรือพืช
ชอบเกลือ เช่น มะขามเทศ ข้าวทนเค็ม สมุนไพร ฯลฯ 
ในพื้นที่ดินเค็ม เป็นต้น  
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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  : พื้นท่ีลุ่มน้ ามูลตอนบน ตอนกลาง ตอนล่างท้ังหมด ยกเว้น พื้นที่น้ าเค็ม 
มาตรการหลกีเลีย่งผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

  - ส่งเสริมระบบการเกษตร smart farming พันธุ์พืช และ
การปลูกพืช การพัฒนาเกษตรกร การรวมกลุ่ม และ
การตลาด เพื่อเพิ่มผลผลิตและผลิตภาพการใช้น้ า ใน
ทุกๆ โครงการด้านน้ าเพื่อการเกษตร ให้เกิดผลกระทบ
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม โดยเริ่มในพื้นที่ต้นแบบและ
ขยายผลการด าเนินการไปในลุ่มน้ ามูล 

- สร้างระบบการรับรองมาตรฐานการเกษตรเชิงรุก ให้เกิด
กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานเกษตรที่ดี 
มาตรฐานเกษตรปลอดภัย มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ 
ให้กลุ่มเกษตรกร 

 
 

มูลค่าผลผลิตต่ าจากการปลูกพืชไม่เหมาะสมกับปริมาณน  าต้นทุน/สภาพพื นที่ไม่เหมาะสม/รายได้ผลผลิตตกต่ า 
แผนงาน 
ระยะสั้น  

-  ส่งเสริมปลูกพืชให้เหมาะสมกับสภาพน้ าต้นทุน (ฤดูแล้ง) และความเหมาะสมของดินในพื้นที่ พัฒนาระบบฐานข้อมูลน้ าส าหรับการเกษตร       
(พร้อมเผยแพร่ในวงกว้าง) 

ระยะกลางและระยะยาว  
-  พัฒนาระบบเกษตรทันสมัย smart farming (แรงงาน/เครื่องจักรทันสมัย/ระบบน้ าหยด) รวมกลุ่มผู้ใช้น้ า/เกษตรกร -อุตสาหกรรม เพื่อบริหาร

จัดการน้ าและส่งเสริมการตลาด 
พื นที่ :  พื้นท่ีลุ่มน้ ามูลตอนบน ตอนกลาง ตอนล่างท้ังหมด ยกเว้น พื้นที่น้ าเค็ม 

มาตรการหลกีเลีย่งผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลี ก เลี่ ย งก ารใช้ส าร เค มี เพื่ อ ความ

ปลอดภัยทั้งสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
- ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยหรือเกษตร

อินทรีย์เพื่อการใช้น้ าที่เหมาะสมและลด
การใช้สารเคมี 

- สนับสนุน ส่งเสริมการลงทุน การน าระบบ Smart 
farming มาใช้ โดยความร่วมมือกับเครือข่ายเกษตรกร 
และภาคเอกชน  

- เร่งสร้าง Young smart farmer  
- พัฒนาระบบการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว และการ

ขนส่งมาตรฐาน  
- พัฒนาระบบการตลาด พัฒนาระบบพันธุ์พืช และการ

ปลูกพืชมูลค่าสูง เช่น ไม้ผล ผัก ข้าวคุณภาพสูง และ
ปศุสัตว์ ให้ได้ผลผลิต และคุณภาพสูงมากข้ึน  

- เร่งส่งเสริมในพื้นท่ีต้นแบบ สร้างคนต้นแบบ และขยาย
เครือข่ายเกษตรและองค์ความรู้ ไปในพื้นที่ลุ่มน้ ามูล 
โดยเฉพาะพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ส่งน้ า  

- สร้างระบบการรับรองมาตรฐานการเกษตรเชิงรุก ให้
เกิดกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานเกษตร
ที่ดี  มาตรฐานเกษตรปลอดภัย มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ ฯลฯ ให้กลุ่มเกษตรกร 

- ด าเนินการร่วมกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคมเพื่อยกระดับผลผลิตและ
ผลิตภาพการใช้น้ าทั้งระบบ 
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8.3  มาตรการเพ่ือความยั่งยืน แผนพัฒนาด้านที่ 3 : การจัดการน  าท่วมและอุทกภัย 
การขาดแคลนน  า : ปริมาณน  าฝนมาก ล าน  าตื นเขิน/มีส่ิงกีดขวางทางน  า  
แผนงาน 

ระยะสั้น  
- ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ า รุกล้ าทางน้ า ก าจัดวัชพืช และดูแลทางน้ า 
-  รักษาพื้นที่หน่วงน้ า ทางผ่านน้ า พื้นที่ชุ่มน้ าในเขตชุมชน (แก้มลิง)  

ระยะกลางและระยะยาว  
-  ระบบก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า ขยะมูลฝอย แบบอัตโนมัติในพื้นท่ีเกิดบ่อย  
-  ปรับปรุงเพิ่มเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ าในพื้นท่ีคอขวด (ทางเบี่ยงน้ า/ทางผันน้ า)  

  - จัดท าผังระบายน้ าให้สอดคล้องตามลักษณะพื้นท่ี 
พื นที่ : ใช้กบัทุกพื้นทีไ่ด้แต่เน้นพื้นท่ีลุ่มน้ ามูลตอนล่าง  
ทางเลือก : รักษาพื นที่หน่วงน  า ทางผ่านน  า พื นทีชุ่่มน  า (แก้มลิง) 

มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- พยายามสร้างระบบหน่วงน้ าแยกออก

จากท างน้ า ให้ ชั ด เจน  (off-channel 
structure) 

- หลีกเลี่ยงการขุดลอกในพื้นที่ ชุ่มน้ าที่ มี
ความส าคัญเชิงระบบนิเวศ แหล่งน้ าใน
พื้นท่ีดินเค็มและน้ าบาดาลเค็ม 

- บริหารจัดการน้ าเข้าระบบเก็บน้ าให้มี
ผลกระทบต่อระบบนิเวศและประชาชน
น้อยท่ีสุด  
 

- จัดการและควบคุมระบบผังเมืองให้สอดคล้องกับ
ผังน้ า 

- วางระบบพื้นที่ชะลอน้ า พัฒนาแก้มลิง พื้นที่    
ลุ่มต่ ารับน้ านอง การพัฒนาระบบการจัดการเติม
น้ าใต้ดินในพื้นที่เหมาะสม ให้สามารถเก็บน้ าไว้ใช้
ให้มากท่ีสุด  

- จัดท าแผนและด าเนินการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่
ประสบภัยน้ าท่วมเป็นประจ า โดยจัดท าแผน 
และด าเนินการตามล าดับความส าคัญ  การ
สนับสนุนปรับตัวและเผชิญเหตุ  

- สร้างระบบป้องกันน้ าท่วมชุมชนเมือง โดยการ
จัดระบบป้องกันชุมชนเมือง การจัดท าผังน้ า ผัง
การระบายน้ าในระดับลุ่มน้ า จังหวัด เมือง   

- ในพื้นที่ลาดชันสูงต่อเน่ืองกับเชิงเขา ที่เกิดภัย   
น้ าหลากและดินโคลนถล่ม จากการเปลี่ยนแปลง
การใช้ที่ดินและการที่มีชุมชนอยู่อาศัยใกล้หรือ
ขวางการไหลของน้ า เกิดน้ าป่าไหลหลากและดิน
โคลนถล่ม สร้างความเสียหายต่อพื้นที่อย่างมาก
ต้องหาทางผันน้ าเข้าระบบเก็บกักน้ าและระบบ
เติมน้ าใต้ดิน ผันน้ าออกจากพื้นที่ชุมชนเมือง โดย
ใช้ Flood way สร้างคลองระบายน้ า หรือ แนว
กันน้ า ผันน้ าเข้าระบบเติมน้ าใต้ดิ น เป็นต้น 
รวมทั้งให้มีมาตรการการบริหารจัดการพื้นที่น้ า
ท่วม การเตือนภัย การปรับตัว เน้นพื้นที่ที่ มี
ความเสียหายสูง เช่น พื้นที่ เขาใหญ่-ปากช่อง-ล า
ตะตอง เป็นต้น 

- ติดตามตรวจสอบ แก้ไขปัญหา สิ่งกีดขวางในล าน้ า  

- การจัดการอุทกภัยเป็นงานที่ต้องท าอย่าง
บูรณาการ ไม่สามารถใช้ทางเลือกใดทางเลือก
หน่ึงแล้วสามารถจัดการน้ าหลากได้หมด 
นอกจากน้ันท าการเก็บเกี่ยวน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง
ได้ด้วยเป็นส าคัญ  

- บูรณาการการขับเคลื่อนด้วยมาตรการทั้งที่ใช้
สิ่งก่อสร้าง (hard measures) ที่ต้องเน้นการ
พัฒนาโครงสร้างนอกล าน้ า (off-channel 
structure) เพื่อป้องกันปัญหาผลกระทบต่อ
ระบบอุทกวิทยาและระบบนิเวศของล าน้ า 
แ ล ะ ม า ต ร ก า ร ไ ม่ ใ ช้ สิ่ ง ก่ อ ส ร้ า ง  ( soft 
measures) เช่น การควบคุมการใช้ประโยชน์
ที่ดิน และมาตรการผังเมือง เพื่อลดผลกระทบ
และมีการบริหารพื้นที่ น้ าท่วมที่เกิดขึ้นเป็น
ประจ า 
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8.4   มาตรการเพ่ือความยั่งยืน แผนพัฒนาด้านที่ 4 : การจัดการคุณภาพน  าและการอนุรักษ์แหล่งน  า 
การจัดการคุณภาพน  าและอนุรกัษ์แหล่งน  า : แหล่งก าเนิดน  าเสียชุมชน 
แผนงาน 

ระยะสั้น  
- รณรงค์ประหยัดใช้น้ าครัวเรือน โดยใช้ 3R (Reduce Reuse Recycle) 
- จัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียชุมชน รวมถึงระบบการรวบรวมน้ าเสียในกลุ่มพื้นท่ีใกล้เคียง (Cluster Wastewater Treatment System) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียครัวเรือน 
- ก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของชุมชนที่อยู่ในพื้นท่ีที่ก าหนดไว้  

พื นที่ :  ลุ่มน้ ามูลตอนบน ลุ่มน้ ามูลตอนกลาง ลุ่มน้ ามูลตอนล่าง ล าน้ าทีผ่่านชุมชนเมืองโดยเฉพาะ ลุ่มน้ ามูลตอนบนทีมี่ชุมชนเมืองขนาดใหญ่  
      รีสอร์ท และแหล่งท่องเทีย่ว 

มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลีกเลี่ยงการก่อสร้างระบบรวบรวมและ

ระบบบ าบัดน้ าเสียในพื้นที่อนุรักษ์ เชิง
นิเวศ เช่นพื้นท่ีชุ่มน้ า และแหล่งน้ า 

- หลีกเลี่ยงการออกแบบระบบท่ีใช้พลังงาน
มาก  

- หลีกเลี่ยงการระบายน้ าเสียลงพื้นทีชุ่่มน้ า
และแหล่งน้ า 

- ศึกษาความเป็นไปได้และออกแบบรายละเอียด
ส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียที่ เหมาะสม พร้อม
การศึกษาผลกระทบสิ่ งแวดล้อมตามเกณฑ์
ก าหนด 

- ระบบบ าบัดน้ าเสียควรอาศัยธรรมชาติมากที่สุด
ทัง้น้ีควรใช้พื้นท่ีพอเหมาะด้วย 

 

- พิจารณาใช้ระบบบึงประดิษฐ์ ( Constructed 
wetland) ส าหรับการบ าบัดน้ าเสีย เน่ืองจาก
อาศัยระบบนิเวศในการบ าบัด ไม่ใช้พลังงาน 
และสามารถใช้สร้างภูมิทัศน์ของพื้นท่ีอีกด้วย 

- ควรพิจารณาการรวมกลุ่มการจัดท าระบบ
รวบรวมและบ าบั ด น้ า เสี ยแบบ รวมกลุ่ ม            
( Wastewater treatment cluster system) 

- ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียครัวเรือนตามที่ก าหนด
ในแผนแม่บทการบริห ารจัดการน้ า 20 ปี 
(2561-2580) 

 
การจัดการคุณภาพน  าและอนุรกัษ์แหล่งน  า : แหล่งก าเนิดน  าเสียอุตสาหกรรม 
แผนงาน 
ระยะสั้น  

- ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียว  
- ส่งเสริมลดการใช้น้ าโดย 3R อุตสาหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและครัวเรือน 
- การเฝ้าระวังและควบคุมการระบายน าทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษอุตสาหกรรม 

ระยะกลางและระยะยาว  
- จัดท าเครือข่ายเฝ้าระวังการระบายน้ าทิ้งอุตสาหกรรม 
- สนับสนุนส่งเสริมการจัดท าระบบบ าบัดน้ าเสียให้กับอุตสาหกรรมขนาดกลาง-ย่อมและครัวเรือน 

พื นที่ : ลุ่มน้ ามูลตอนบน ลุ่มน้ ามูลตอนกลาง ลุ่มน้ ามูลตอนล่าง ล าน้ าทีผ่่านพื้นท่ีที่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ในลุ่มน้ ามูลตอนบน นอกจากน้ีมี
อุตสาหกรรม ขนาดกลาง และอุตสาหกรรมครัวเรือนทีไ่ม่มีระบบบ าบัดน้ าเสีย 

มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลีกเลี่ยงการก่อสร้างโรงงานขนาดใหญ่

ใกล้พื้นที่ชุมชนและแหล่งพื้นที่อ่อนไหว
ต่างๆ โดยเฉพาะพื้นท่ีชุ่มน้ า 

- หลีกเลี่ยงการออกแบบระบบบ าบัดที่ใช้
พลังงานสูง ควรคิดถึงพลังงานทางเลือก  

- หลีกเลี่ยงการระบายน้ าเสียลงพื้นทีชุ่่มน้ า
และแหล่งน้ า 

- ควรจั ด ให้ มี ระบ บ บ าบั ด น้ า เสี ย ส าห รั บ
อุตสาหกรรมขนาดกลางขนาดย่อม และ
ครัวเรือน โดยใช้ระบบบ าบัดแบบไม่ซับซ้อน 
สามารถด าเนินการได้ 

- ระบบบ าบัดน้ าเสียควรอาศัยธรรมชาติมาก
ที่สุดทัง้น้ีใช้พื้นท่ีพอเหมาะด้วย 

- อปท . ควรสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับ
อุตสาหกรรมครัวเรือนที่รวมกลุ่มกันเช่นการ
ทอผ้าไหม 

- การติดตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งจากระบบ
บ าบัดน้ าเสียของโรงงานอุตสาหกรรมจะช่วย
เฝ้าระวังคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าได้ 

 

- ส่งเสริมอุตสาหกรรมสีเขียวสามารด าเนินการ
ได้ส าหรับอุตสาหกรรมทุกระดับตั้งแต่ระดับ
ครัว เรือน ขนาดกลางขนาดย่อม จนถึ ง
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ โดยหลักการคือ 3R : 
(Reduce Reuse Recycle) ท าให้ลดปริมาณ
น้ าเสียได้อย่างมาก และเม่ือผ่านระบบบ าบัด
น้ าเสียและสามรถน าน าทิ้งไปใช้ได้จะลดการ
ระบายน้ าทิ้งลงสู่แหล่งน้ าอีก 

- มาตรการที่เสนอในการจัดการคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าที่ เสื่อมโทรมหรือมีแนวโน้มเสื่อม
โทรมโดยแบบจ าลองคณิตศาสตร์ จะช่วย
ก าหนดการระบายน าทิ้งจากอุคสาหกกรม
ขนาดใหญ่ได้ 
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การจัดการคุณภาพน  าและอนุรกัษ์แหล่งน  า : แหล่งก าเนิดน  าเสียเกษตรกรรม 
แผนงาน 
ระยะสั้น  

- การจัดการมูลสัตว์แบบบูรณาการ (การท าแก๊สชีวภาพและการท าปุ๋ยหมัก) 
- การส่งเสริมการท าเกษตรปลอดภัย หรือเกษตรอินทรีย์ แบบครบวงจร (มีตลาดรองรับ) 

พื นที่ :  ลุ่มน้ ามูลตอนบน ลุ่มน้ ามูลตอนกลาง ลุ่มน้ ามูลตอนล่าง ล าน้ าทีผ่่านพื้นท่ีเกษตร อาจจะมีการปนเปื้อนจากสารเคมีทีใ่ช้ในการเกษตร ทั้งปุ๋ย  
     และยาฆ่าแมลง นอกจากน้ีของเสียจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เช่น ฟาร์มเลี้ยงหมู โค ไก่ เป็นต้น 

มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 
- หลีกเลี่ยงการ เลี้ยงสัตว์ใกล้ชุมชน พื้นที่

ชุ่มน้ า 
- หลีกเลี่ยงการระบายของเสียลงพื้นที่ชุ่ม

น้ าและแหล่งน้ า 
- หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยเฉพาะยาฆ่า

แมลงที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

- จัดการมูลสัตว์โดยท าบ่อหมักก๊าซชีวภาพและน า
กากของเสียจากถังหมัก ไปท าปุ๋ย ตามทางเลือก
ทีเ่สนอ 

- การติดตรวจสอบคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าที่อยู่ใกล้
ฟาร์มสัตว์เพื่อการเฝ้าระวังการระบายของเสีย
จากฟาร์มสัตว์  

- ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรปลอดภัย 
และเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรคือมีตลาด
รองรับด้วย 

- จัดโครงการฝึกอบรมการจัดการของเสีย 
การเกษตรปลอดภัย การเกษตรอินทรีย์ 
รวมทั้งการเฝ้าระวังคุณภาพน้ า 

 

การจัดการคุณภาพน  าและอนุรกัษ์แหล่งน  า : ปัญหาระบบนิเวศเสื่อมโทรม 
แผนงาน 
ระยะสั้น  

- สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลอง และพื้นที่ชุ่มน้ า  
- สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการตรวจสอบคุณภาพน้ าในล าน้ าสายหลักและล าน้ าสาขา 

ระยะกลางและระยะยาว  
- พัฒนาแบบจ าลองเพื่อประเมินขีดความสามารถในการรองรับมลพิษของแหล่งน้ า 
- พัฒนาระบบติดตามตรวจสอบพร้อมฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าการบ าบัดก่อนปล่อยสู่รางสาธารณะ 

พื นที่ : พื้นชุ่มน้ าในลุ่มน้ ามูลตอนบน ลุ่มน้ ามูลตอนกลาง ลุ่มน้ ามูลตอนล่าง แต่จะเน้นทีลุ่่มน้ ามูลตอนกลางซึ่งมีทั้งพื้นชุ่มน้ านานาชาติ และระดับชาติ 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

- หลีกเลี่ยงการเลี้ยงสัตว์ใกล้ พื้นที่ชุ่มน้ า 
- หลีกเลี่ยงการระบายของเสียลงพื้นทีชุ่่มน้ า 
- หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีโดยเฉพาะยาฆ่า

แมล งที่ เป็ น อั นต รายต่ อสุ ขภ าพ และ
สิ่งแวดล้อมในการเกษตรเพราะพื้นที่เกษตร
อยู่ใกล้พื้นท่ีชุ่มน้ า 

- หลีกเลี่ยงการบุกรุกพื้นท่ีชุ่มน้ า 

- จัดท าผังบริเวณของพื้นที่ ชุ่มน้ า โดยใช้การ
วางแผนเชิงพื้ นที่ ด้ วยระบบสารสน เทศ
ภู มิศาสตร์พร้อมมาตรการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของการใช้ประโยชน์พื้นท่ีชุ่มน้ า 

- จัดท าขอบเขตพื้นที่ชุ่มน้ าให้ชัดเจนเพื่อป้องกัน
การบุกรุก 

  

- บูรณาการปรับปรุงระบบนิเวศ โดยการมีส่วน
ร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชน 

- ปลูกป่าเสริมในพื้นทีชุ่่มน้ าที่ขาดหายไปโดยใช้
พืชท้องถ่ิน 

- จัดโครงการฝึกอบรมให้ทราบถึงคุณค่าและ
การใช้ประโยชน์แบบยั่งยืนของพื้นที่ ชุ่มน้ า
เพื่อร่วมการรักษาระบบนิเวศพื้นท่ีชุ่มน้ า 
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8.5   มาตรการเพ่ือความยั่งยืน แผนพัฒนาด้านที่ 5 : การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อม
โทรมและป้องกันการพังทลายของดิน 

ปัญหาป่าไม้เส่ือมโทรม 
แผนงาน 
ระยะสั้น  

- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื้นท่ีที่เหมาะสม  ร่วมกับอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มีอยู่ 
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมโดยการปลูกป่าที่เหมาะสมและท าแนวกันชนป้องกันไฟป่า 

ระยะกลางและระยะยาว  
-  สนับสนุนส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกชน และป่าเสื่อมโทรม 

พื นที่ :  ป่าต้นน้ าในลุ่มน้ ามูลตอนบน 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

หลีกเลี่ ยงการบุกรุกป่าเพื่ อใช้เป็นพื้นที่
เกษตร และอื่นๆ 

1) ป้องกันและรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และ
ยั่งยืน โดย  

- ก าหนดเขตป่าให้ชัดเจน  
- ประเมินและจ าแนกเขตป่าเสื่อมโทรมและป่า

ที่ถูกบุกรุกอย่างเหมาะสม 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกัน

รักษาป่า 
- ยึดคืนพื้นท่ีป่าที่ถูกบุกรุก 
2) ท าแนวป้องกันไฟป่า  และท าแนวกันชน

ส าหรับป้องกันการท าลายของสัตว์ป่า และ
สัตว์เลี้ยง    

3) จัดท าแนวเขตพื้นที่ป่าอย่างต่อเน่ืองทุกปีเพื่อดู
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่ า และแสดง
เส้นแนว เขตที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการ
ปกป้องพื้นที่ป่าโดยรัฐและประชาชน 

4) พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้
ระดับชาติ  

5) จั ด ระเบี ยบ ชุมชนและการใช้ที่ ดิ น ขอ ง
ประชาชนบนพื้นที่ต้นน้ า ลดความขัดแย้งด้าน
การครอบครองที่ดิน และการใช้ที่ดินที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ทางปลายน้ า  

6. การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการพื้นที่ต้นน้ าล าธารอย่างเข้มงวด 
ทั้งน้ีโดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถ่ิน (ยุทธ์ 6) 
 

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ที่ มี
มูลค่าแทนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการท า
การเกษตร (ดินตื้น) นอกเขตพื้นท่ีป่า 

2) พั ฒ น าแ ล ะส่ ง เส ริ ม ป่ า ชุ ม ช น อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ เช่น  สนับสนุนให้ ชุมชน
สามารถบริหารจัดการป่าชุมชน  

3) ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลป่าชุมชนร่วมกับ 
อปท. และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และการ
ส่งเสริมชุมชนในเมือง ชุมชนชนบทเป็นพื้นที่
สีเขียว 

4)  พั ฒ น าก ล ไก ท าง เศ รษ ฐศ าส ต ร์ แ ล ะ
การตลาดเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากร
ป่าไม้อย่างเหมาะสม 

5) อนุรักษ์และพัฒนาด้านหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

6) การใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกวิธี ท าให้
ส าม ารถ เพิ่ ม ผ ล ผ ลิ ต พื ช ป่ าที่ มี ค ว าม
หลากหลายและสามารถใช้ประโยชน์จาก
หน่อและล าต้นส าหรับการบริโภค และแปร
รูปเป็นสินค้าจ าหน่ายเพิ่มรายได้เสริมให้แก่
คนในพื้นท่ี 

7) ส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 
อย่าง โดยเพาะช ากล้าไม้ ใช้สอยไม้ผลและ
ไม้เศรษฐกิจตามแนวพระราชด าริ ได้แก่ 
หมากเม่า ไผ่ป่า และหวายดง โดยเน้นให้คน
ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการปลูกพืชอาหารป่า 
เพื่อสร้างความชุ่มช้ืนให้แก่ดินและสนับสนุน  

8.  การบูรณาการการจัดการป่าไม้และการ
 จัดการลุ่มน้ า โดยหลักการวางแผนเชิงพื้นที่  
-  พัฒนากระบวนการฟื้นฟูป่าต้นน้ าและป่า
 เสื่อมโทรมให้มีประสิทธิภาพ  
-   จัดท า Zoning ป้องกันบุกรุกพื้นที่ป่าต้น
 น้ าซ้ า ให้ป่าฟื้นตนเอง 
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ปัญหาพื นที่ป่าไม้ลดลง 
แผนงาน 
ระยะสั้น  

- ส่งเสริมการปลูกป่าตามสภาพพื้นท่ีที่เหมาะสม (โดยเฉพาะไม้ในพื้นที่ป่าบุ่ง-ทาม)  
- อนุรักษ์และฟื้นฟูป่าในชุมชนที่มีอยู่ 
- รวมกลุ่มการฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมโดยการปลูกป่าที่เหมาะสมและท าแนวกันชนป้องกันไฟป่า 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจในพื้นท่ีเอกชน และป่าเสื่อมโทรม 

พื นที่ : ป่าไม้ในพื้นท่ีลุ่มน้ ามูล โดยเฉพาะป่าไม้ตามแนวขอบเขตลุ่มน้ าฝั่งขวาของลุ่มน ามูลทีมี่อยู่ แต่ทางฝั่งซ้ายมีน้อยมาก 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

- หลีกเลี่ยงการบุกรุกป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่
 เกษตร และอื่นๆ 

- ป้องกันและรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่
และยั่งยืน  

- ก าหนดเขตป่าให้ชัดเจน  
- ประเมินและจ าแนกเขตป่าเสื่อมโทรมและป่า

ที่ถูกบุกรุกอย่างเหมาะสม 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานป้องกัน

รักษาป่า 
- ยึดคืนพื้นท่ีป่าที่ถูกบุกรุก 
- ท าแนวป้องกันไฟป่า และท าแนวกันชน

ส าหรับป้องกันการท าลายของสัตว์ป่า และ
สัตว์เลี้ยง    

- จัดท าแนวเขตพื้นที่ป่าอย่างต่อเน่ืองทุกปีเพื่อ
ดูการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่า และแสดง
เส้นแนว เขตที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการ
ปกป้องพื้นที่ป่าโดยรัฐและประชาชน 

- พัฒนาระบบสารสนเทศทรัพยากรป่าไม้
ระดับชาติ  

- จัด ระเบี ยบ ชุมชนและการใช้ที่ ดิ นของ
ประชาชนบนพื้นที่ต้นน้ า ลดความขัดแย้ง
ด้านการครอบครองที่ดิน และการใช้ที่ดินที่
ส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ทาง
ปลายน้ า  

- การบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการพื้นที่ต้นน้ าล าธารอย่างเข้มงวด 
ทั้งน้ีโดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วม
ของชุมชนท้องถ่ิน (ยุทธ์ 6) 
 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ที่ มี
มูลค่าแทนในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการท า
การเกษตร (ดินตื้น) นอกเขตพื้นท่ีป่า 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกป่าเศรษฐกิจ     
- พั ฒ น าแ ละส่ ง เส ริ ม ป่ า ชุ มช น อย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ เช่น  สนับสนุนให้ ชุมชน
สามารถบริหารจัดการป่าชุมชน  

- ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลป่าชุมชนร่วมกับ 
อปท. และป่าเศรษฐกิจจากป่าปลูก และ
การส่งเสริมชุมชนในเมือง ชุมชนชนบทเป็น
พื้นท่ีสีเขียว 

- พั ฒ น าก ล ไก ท าง เศ รษ ฐศ าส ต ร์ แ ล ะ
ก ารต ล าด เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก ารพั ฒ น า
ทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสม 

- อนุรักษ์และพัฒนาด้านหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

- การใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกวิธี ท าให้
ส ามารถ เพิ่ ม ผ ล ผลิ ตพื ชป่ าที่ มี ค วาม
หลากหลายและสามารถใช้ประโยชน์จาก
หน่อและล าต้นส าหรับการบริโภค และแปร
รูปเป็นสินค้าจ าหน่ายเพิ่มรายได้เสริมให้แก่
คนในพื้นท่ี 

- ส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 
อย่าง โดยเพาะช ากล้าไม้ใช้สอยไม้ผลและ
ไม้เศรษฐกิจตามแนวพระราชด าริ  ได้แก่ 
หมากเม่า ไผ่ป่า และหวายดง โดยเน้นให้คน
ในพื้นที่มีส่วนร่วมในการปลูกพืชอาหารป่า 
เพื่อสร้างความชุ่มช้ืนให้แก่ดินและสนับสนุน  

- พัฒนากระบวนการฟื้นฟูป่าต้นน้ าและป่า
เสื่อมโทรมให้มีประสิทธิภาพ            

- จัดท า Zoning ป้องกันบุกรุกพื้นที่ป่าต้น    
น้ าซ้ า ให้ป่าฟื้นตนเอง 
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ปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน  
 

แผนงาน 
ระยะสั้น  

- ปลูกพืชคลุมดินริมตลิ่ง (เช่น หญ้าแฝก) ในล าน้ าสาขา  
- สร้างสวนป่าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว  
- สร้างสิ่งกีดขวางความลาดเทของพื้นท่ีและทิศทางการไหลของน้ า (ยกเว้นในพื้นท่ีที่เป็นจุดรวมน้ าและมีน้ าหลากในช่วงฤดูฝน) 

ระยะกลางและระยะยาว  
- ด าเนินการทั้งวิธีกลและวิธีพืชอย่างต่อเน่ือง 

พื นที่ : ป่าไม้ในพื้นท่ีลุ่มน้ ามูล โดยเฉพาะป่าไม้ตามแนวขอบเขตลุ่มน้ าฝั่งขวาของลุ่มน ามูลทีมี่อยู ่แต่ทางฝั่งซ้ายมีน้อยมาก 
มาตรการหลกีเลี่ยงผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการสง่เสริมผลกระทบเชงิบวก 

- หลีกเลี่ยงการบุกรุกป่าเพื่อใช้เป็นพื้นที่
 เกษตร และอื่นๆ 

- ป้องกันและรักษาพื้นที่ป่าที่เหลือให้คงอยู่และ
ยั่งยืน  

- ท าแนวป้องกันไฟป่ า และท าแนวกันชน
ส าหรับป้องกันการท าลายของสัตว์ป่า และ
สัตว์เลี้ยง    

- จัดท าแนวเขตพื้นที่ป่าอย่างต่อเน่ืองทุกปีเพื่อ
ดูการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่า และแสดง
เส้นแนว เขตที่ชัดเจนเพื่อประโยชน์ในการ
ปกป้องพื้นที่ป่าโดยรัฐและประชาชน 

- จัด ระเบี ยบ ชุมชนและการใช้ที่ ดิ น ขอ ง
ประชาชนบนพื้นท่ีต้นน้ า ลดความขัดแย้งด้าน
การครอบครองที่ดิน และการใช้ที่ดินที่ส่งผล
กระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ทางปลายน้ า  

- การปรับสภาพในพื้นที่ลาดชันและปลูกพืช
คลุมดิน 

- ท าคันดินรับน้ ารอบเขา และปลูกพืช  
- สร้างสวนป่ าหรือใช้ปลูกไม้ใช้สอยโตเร็ว    

คลุมดิน 
 
 
 

- ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกต้นไม้ที่ มี
มูลค่าแทนในพื้นท่ีที่ไม่เหมาะสมต่อการท า
การเกษตร (ดินตื้น) นอกเขตพื้นท่ีป่า 

- ส่ ง เส ริ ม แล ะส นั บ ส นุ น ก ารป ลู กป่ า
เศรษฐกิจ     

- พัฒ นาและส่ งเส ริมป่ า ชุมชนอย่ างมี
ประสิทธิภาพ เช่น  สนับสนุนให้ชุมชน
สามารถบริหารจัดการป่าชุมชน  

- ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลป่าชุมชน
ร่วมกับ อปท. และป่าเศรษฐกิจจากป่า
ปลูก  และการส่ งเสริม ชุมชนในเมือง 
ชุมชนชนบทเป็นพื้นท่ีสีเขียว 

-  พัฒ นากลไกทางเศรษฐศาสตร์และ
การตลาด เพื่ อส นับส นุนการพัฒ นา
ทรัพยากรป่าไม้อย่างเหมาะสม 

- อนุรักษ์และพัฒนาด้านหลากหลายทาง
ชีวภาพ 

- การใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างถูกวิธี ท าให้
สามารถเพิ่ มผลผลิตพื ชป่ าที่ มี ความ
หลากหลายและสามารถใช้ประโยชน์จาก
หน่อและล าต้นส าหรับการบริโภค และ
แปรรูปเป็นสินค้าจ าหน่ายเพิ่มรายได้เสริม
ให้แก่คนในพื้นท่ี 

-  ส่งเสริมการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 
อย่าง โดยเพาะช ากล้าไม้ ใช้สอยไม้ผล
และไม้เศรษฐกิจตามแนวพระราชด าริ 
ได้แก่ หมากเม่า ไผ่ป่า และหวายดง โดย
เน้นให้คนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการปลูกพืช
อาหารป่า เพื่อสร้างความชุ่มช้ืนให้แก่ดิน
และสนับสนุน  

- พัฒนากระบวนการฟื้นฟูป่าต้นน้ าและป่า
เสื่อมโทรมให้มีประสิทธิภาพ            

- จัดท า Zoning ป้องกันบุกรุกพื้นที่ป่าต้น
น้ าซ้ า ให้ป่าฟื้นตนเอง 
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8.6    มาตรการเพ่ือความยั่งยืน แผนพัฒนาด้านที่ 6 : การบริหารและการจัดการ 

        มาตรการเพื่อความยั่งยืน ไม่ได้แบ่งเป็นมาตรการหลีกเลี่ยงและมาตรการบรรเทาผลกระทบ แต่จะเป็น
มาตรการส่งเสริมเพื่อความยั่งยืนในการจัดการลุ่มน้ าแบบบูรณาการ          

จัดท าระบบโทรมาตรหมู่บ้านและเครือข่ายเตือนภยัล่วงหนา้ 
การบังคับใช้ผังเมืองและผังน้ าอย่างเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงน้ าท่วมและพื้นที่รองรับน้ าหลาก 
การรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ า 
การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ า (ริมน้ ามูล) การบริหารอาคารบังคับน้ า (ปตร.) 
ส่งเสริมการศึกษาวิจัย ด้านองค์ความรู ้ภูมิปัญญา นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ 
การปรับตัวรองรับภัย/การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (น้ าท่วม) 

 

8.7 มาตรการบรรเทาผลกระทบและมาตรการติดตามตรวจสอบ 

 ในการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ ามูลโดยการด าเนินการตามแผนงาน/แนวทางต่างๆ แม้ว่าจะก าหนดมาตรการเพื่อ
ความยั่งยืนไว้รองรับ แต่อาจก่อให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ ได้แก่ มิติเศรษฐกิจมิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องก าหนดมาตรการติดตามตรวจสอบ
การด าเนินงานตามแผนงาน/แนวทางตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ ามูล เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดผล
กระทบเชิงลบหรือให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด ในระดับที่ภาคประชาชนในพื้นที่และสังคมยอมรับได้ หรือหากเป็น
ผลกระทบเชิงบวกจะเป็นการส่งเสริมหรือเพิ่มพูนผลประโยชน์ให้เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาพื้นที่
ลุ่มน้ ามูลที่สมดุลและยั่งยืนต่อไป 

 หลังจากที่ด าเนินการในขั้นตอนการพัฒนาและประเมินทางเลือกเสร็จสิ้นแล้ว จะต้องมีการจัดท ามาตรการ
บรรเทา ติดตามและตรวจสอบผลกระทบที่อาจเป็นผลมาจากการด าเนินการตามทางเลือกนั้นๆ ทั้งนี้อาจเป็น
ผลกระทบที่คาดการณ์ไว้แล้วหรือไม่ได้คาดการณ์ก็ได้ อีกทั้งยังเป็นการช่วยก าหนดว่าแผนการบรรเทาผลกระทบที่
ก าหนดไว้จ าเป็นต้องมีการด าเนินการเพื่อลดหรือแก้ไขผลกระทบเหล่านั้นหรือไม่ ในขั้นตอนนี้ไม่ใช่เป็นแต่เสนอ
มาตรการบรรเทาผลกระทบเท่านั้น ยังน าเสนอมาตรการหลีกเลี่ยงผลกระทบ และมาตรการส่งเสริมผลกระทบเชิงบวก
อีกด้วย 

 มาตรการในการติดตามและตรวจสอบผลกระทบของการด าเนินการพัฒนานั้นๆ จะต้องมีการก าหนด
แผนปฏิบัติการที่เหมาะสมและชัดเจนในการติดตามและตรวจสอบ ซึ่งจะต้องอ้างอิงมาจากดัชนีชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
ขั้นตอนการก าหนดขอบเขตการศึกษา ทั้งนี้แต่ละดัชนีชี้วัดจ าเป็นต้องมีค่าปัจจุบันและค่ามาตรฐานเพื่อใช้เป็นตัว
เปรียบเทียบและวางแนวทางมาตรการบรรเทาผลกระทบ มาตรการบรรเทาผลกระทบนี้จะด าเนินการกับผลกระทบ
เชิงลบเท่านั้น โดยจะต้องค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อทั้ง 3 มิติ เช่น ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ สภาพแวดล้อม
โดยแผนการปฏิบัติการนั้นจะต้องระบุรายละเอียดทั้งหมด ได้แก่ วัตถุประสงค์ วิธีการ ระยะเวลา งบประมาณ ความถี่
ของการติดตามตรวจสอบ และผู้ที่รับผิดชอบ ในส่วนของขั้นตอนการก าหนดมาตรการติดตามและตรวจสอบนั้น
สามารถใช้เทคนิคการพิจารณาโดยผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgment) เพื่อพิจารณาและตัดสินใจเก่ียวกับรายละเอียด
ต่างๆ ได้มาตรการติดตามและตรวจสอบนี้สามารถด าเนินการได้ตั้งแต่มาตรการระยะสั้น มาตรการระยะกลาง และ
มาตรการระยะยาวเพื่อให้เกิดความครอบคลุมและเกิดการติดตามตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การก าหนดระยะ
ต่างๆ ของมาตรการนั้นจะต้องสัมพันธ์กับผลกระทบที่เกิดขึ้นด้วยอย่างไรก็ตามในรายงานฉบับกลางนี้ จะไม่ครอบคลุม 
การประเมินทางเลือก และมาตรการบรรเทาผลกระทบ การติดตาม และการตรวจสอบ 
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บทที่ 9 
บทสรุป และข้อเสนอแนะ  

 
9.1  บทสรุป 
 ลุ่มน้้ำมูลมีพื้นที่ 44 ล้ำนไร่ ซึ่งเป็นลุ่มน้้ำหลักใน 22 ลุ่มน้้ำ (สทนช. ทบทวนปี 2562) ที่มีพื้นที่มำกที่สุดเป็น
อันดับ 1 มีเขตกำรปกครองที่เก่ียวข้อง 10 จังหวัด ได้แก่ นครรำชสีมำ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลรำชธำนี ยโสธร  
อ้ำนำจเจริญ ขอนแก่น มหำสำรคำม และร้อยเอ็ด มีประชำกรรำว 9 ,906,000 คน มีล้ำน้้ำสำขำที่สำมำรถแบ่งเป็น
พื้นที่ลุ่มน้้ำย่อยทั้งหมด 31 ลุ่มน้้ำย่อย จำกกำรทบทวนปริมำณน้้ำฝนย้อนหลัก 30 ปีพบว่ำ ลุ่มน้้ำมีปริมำณฝนเฉลี่ย 
1,200 มม./ปี (สูงสุดที่เมืองอุบลรำชธำนี 1,700 มม./ปี ต่้ำสุดที่อ้ำเภอด่ำนขุนทด นครรำชสีมำ 700 มม./ปี) มีปริมำณ
น้อยกว่ำค่ำเฉลี่ยของประเทศ (1,467 มม./ปี) โดยร้อยละ 88 ตกในช่วงฤดูฝน ด้ำนปริมำณน้้ำท่ำ (ตำมธรรมชำติ) ลุ่ม
น้้ำมูลมีประมำณ 19,000 ล้ำน ลบ.ม./ปี (โดยน้้ำท่ำเฉลี่ยในล้ำน้้ำ 13,410 ล้ำน ลบ.ม./ปี) ทั้งนี้ในภำพรวมของลุ่มน้้ำ
มูลในปัจจุบัน แหล่งเก็บกักน้้ำที่พัฒนำแล้วมีควำมสำมำรถในกักเก็บได้เพียง 5,530 ล้ำน ลบ.ม. หรือเท่ำกับร้อยละ 29 
ของปริมำณน้้ำท่ำในธรรมชำติ นอกจำกนี้เมื่อเทียบกับควำมต้องกำรใช้น้้ำในลุ่มน้้ำ 10,155 ล้ำน ลบ.ม./ปี พบว่ำมี
ปริมำณน้้ำท่ำส่วนต่ำง 3,255 ล้ำน ลบ.ม. ที่ไหลระบำยลงแม่น้้ำโขงไป 

 ทั้งนี้ในช่วงหลำยปีที่ผ่ำนมำจำกสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลประสบปัญหำฝน
แล้ง ฝนทิ้งช่วง (เช่นปี 2558 2559 2561 2562 2563) มีแนวโน้มเกิดบ่อยขึ้นและมีควำมรุนแรงมำกข้ึน พื้นที่ประสบ
ปัญหำภัยแล้งรุนแรง ได้แก่พื้นที่ทั้งหมดของมูลตอนบน และพื้นที่ส่วนใหญ่ของมูลตอนกลำง (โดยเฉพำะฝั่งซ้ำยแม่น้้ำ
มูล) ในปี 2561-2562 ประเมินพื้นที่ได้ 24 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 55 ของพื้นที่ลุ่มน้้ำ) โดยประสบปัญหำปริมำณฝนต่้ำกว่ำ
ค่ำเฉลี่ยมำกและฝนทิ้งช่วงระยะเวลำนำน (1 เดือน) 

 นอกจำกปัญหำฝนแล้งแล้วพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลยังเกิดปัญหำอุทกภัยเช่นเดียวกันถึงแม้จะไม่ได้เกิดบ่อยแต่มี
แนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้น ก่อควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินและประชำชนในพื้นที่โดยเฉพำะในพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลตอนล่ำง
ปริมำณน้้ำส่วนใหญ่เกิดจำกปริมำณฝนที่ตกในพื้นที่มีมำกรวมทั้งปริมำณน้้ำจำกแม่น้้ำชีที่ไหลระบำยมำสมทบในพื้นที่
ปลำยน้้ำ 

 ในด้ำนเศรษฐกิจ เศรษฐกิจของจังหวัดในลุ่มน้้ำมูลมำจำก ภำคกำรเกษตร และนอกภำคกำรเกษตร โดย
สรุปสภำพเศรษฐกิจในพืน้ที่ลุ่มน้้ำมูล ดงันี้ 

 ลุ่มน้้ำมูลบน ได้แก่ จ.นครรำชสีมำ ภำคกำรเกษตร 40,256 ล้ำนบำท นอกภำคกำรเกษตร 224,707 ล้ำน
บำท  รวม 264,963 ล้ำนบำท  อัตรำส่วนภำคกำรเกษตรต่อทั้งหมด 18 % 

 ลุ่มน้้ำมูลกลำง ได้แก่ จ.บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ ดังนี้ จ.บุรีรัมย์  ภำคกำรเกษตร 18,405 ล้ำนบำท นอกภำค
กำรเกษตร 55,066 ล้ำนบำท รวม 73,471 ล้ำนบำท  อัตรำส่วนภำคกำรเกษตรต่อทั้งหมด 25 % และ จังหวัดสุรินทร์  
ภำคกำรเกษตร 16,166 ล้ำนบำท นอกภำคกำรเกษตร 46,332 ล้ำนบำท  รวม 62,498 ล้ำนบำท  อัตรำส่วนภำค
กำรเกษตรต่อทั้งหมด 26 % 

 ลุ่มน้้ำมูลล่ำง ได้แก่ จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลฯ ดังนี้ จ.ศรีสะเกษ ภำคกำรเกษตร 16,222 ล้ำนบำท นอก
ภำคกำรเกษตร 42,186 ล้ำนบำท รวม 58,408 ล้ำนบำท อัตรำส่วนภำคกำรเกษตรต่อทั้งหมด 28 % และจังหวัด
อุบลรำชธำนี ภำคกำรเกษตร 20,626 ล้ำนบำท นอกภำคกำรเกษตร 91,995 ล้ำนบำท รวม 112,621 ล้ำนบำท 
อัตรำส่วนภำคกำรเกษตรต่อทั้งหมด 18 % 

 จะเห็นได้ว่ำ จังหวัดใหญ่ จังหวัดนครรำชสีมำ จ.อุบลรำชธำนี  มีอัตรำส่วนภำคกำรเกษตร 18% น้อยกว่ำ 
จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ 25-26 % 
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 ทั้งนี้จำกกำรรวบรวมข้อมูลทั้งปฐมภูมิ ทุติยภูมิและจำกกำรรับฟังปัญหำในพื้นที่ทั้งกำรลงพื้นที่และกำร
ประชุมรับฟังควำมติดเห็นสำมำรถสรุปปัญหำด้ำนน้้ำตำมประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำได้ดังนี้ 

 ด้ำนที่ 1 กำรจัดกำรน้้ำอุปโภคบริโภค : ลุ่มน้้ำมูลประสบปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำอุปโภคบริโภคมำโดย
ตลอด จำกกำรรวบรวมข้อมูลพบว่ำในปัจจุบันยังมีหมู่บ้ำนที่ไม่มีระบบประปำอยู่ 587 หมู่บ้ำน และหมู่บ้ำนที่มีปัญหำ
น้้ำสะอำด 562 หมู่บ้ำน จำกหมู่บ้ำนที่ทั้งหมด 13,267 หมู่บ้ำน  โดยเฉพำะ 2-3 ปีที่ผ่ำนมำนี้ที่ประสบปัญหำภัยแล้ง
ฝนตกน้อยกว่ำปกติ ยิ่งท้ำให้เกิดปัญหำทั้งขำดแคลนปริมำณน้้ำและด้ำนคุณภำพน้้ำขยำยเป็นวงกว้ำง 

 ประปำหมู่บ้ำนมีควำมเสี่ยงสูงมำกที่จะขำดแคลนน้้ำต้นทุน กรณีที่ใช้น้้ำจำกสระ หนอง ขนำดเล็ก และล้ำ
น้้ำสำยรอง ทั้งนี้ในปัจจุบันจำกสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศท้ำให้ในส่วนของเมืองขนำดใหญ่หลำยแห่งก็ยัง
มีควำมเสี่ยงสูงขึ้นในกำรคลำดแคลนน้้ำต้นทุนที่ใช้น้้ำจำกอ่ำงเก็บน้้ำขนำดกลำง เช่น ตัวเมืองบุรีรัมย์ และตัวเมือง
สุรินทร์ที่ประสบปัญหำขำดแคลนน้้ำต้นทุนผลิตประปำอย่ำงมำกในปี 2562 และในพื้ นที่ที่มีโอกำสขยำยตัวสูง เช่น
นครรำชสีมำ ก็มีโอกำสเสี่ยงขำดแคลนน้้ำต้นทุนสูงเช่นกันเพื่อจำกอยู่ในเขตพื้นที่ฝนแล้ง ส้ำหรับในด้ำนคุณภำพ
ประปำหมู่บ้ำนมำกกว่ำร้อยละ70 ยังไม่ได้มำตรฐำนน้้ำประปำ 

 ด้ำนที่ 2 ด้ำนควำมมั่นคงของน้้ำภำคกำรผลิต :  ลุ่มน้้ำมูลลุ่มน้้ำมูลมีพืน้ที่เกษตรกรรม 32.6 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 
74 ของพื้นลุ่มน้้ำ) ในจ้ำนวนนี้ มีพื้นที่ที่ดินมีควำมเหมำะสมส้ำหรับกำรปลูกพืช 20 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 60 ของพื้นที่
เกษตรกรรม) นับได้ว่ำลุ่มน้้ำมูลเป็นลุ่มน้้ำที่มีศักยภำพทำงกำรเกษตร พืชหลักได้แก่ ข้ำว มันส้ำปะหลัง อ้อย 
โดยเฉพำะพืชส้ำคัญ เช่น ข้ำวหอมมะลิทุ่งกุลำฯ ทุ่งสัมฤทธิ์ ที่เป็นพืชเศรษฐกิจส้ำคัญมีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและ
ระดับนำนำชำติ แต่ทั้งนี้มีกำรพัฒนำเป็นพื้นที่ชลประทำนแล้ว 2 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 6 ของพื้นที่เกษตรกรรม) ยังมีพื้นที่
เกษตรกรรมอีกกว่ำ 30 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 94) ที่ต้องพึงพำน้้ำฝน (พื้นที่เกษตรน้้ำฝน) เนื่องจำกสภำพพื้นที่ภูมิประเทศไม่
เอ้ืออ้ำนวยในกำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน้้ำขนำดใหญ่ ทั้งยังขำดพื้นที่ป่ำต้นน้้ำโดยเฉพำะมูลตอนกลำงและพื้นที่ฝั่งซ้ำย
ของแม่น้้ำมูลทั้งหมด จำกกำรประเมินในปีฝนแล้ง (เช่นปี 2561) พื้นที่ลุ่มน้้ำมูลมีพื้นที่เสี่ยงต่อกำรเกิดภัยแล้ง 12.4 
ล้ำนไร่ โดยพื้นที่เกือบทั้งหมดในลุ่มน้้ำมูลตอนบนและตอนกลำงมีปริมำณน้้ำฝนต่้ำกว่ำ 1 ,000 มม. นอกจำกนี้ยังมี
ภำวะฝนทิ้งช่วงระยะเวลำนำน 1 เดือน ซึ่งไม่เพียงพอกับกำรเพำะปลูกข้ำว ท้ำให้พื้นที่มูลตอนบนและตอนกลำงมี
ควำมเสี่ยงขำดแคลนน้้ำสูงในพื้นที่นำข้ำวโดยเฉพำะในที่ดอน แต่ทั้งนี้จะไม่กระทบต่อพืชไร่บำงชนิดมำกนัก ส้ำหรับใน
พื้นที่ตอนล่ำงมีปริมำณฝนเฉลี่ยมำกกว่ำ 1,200 มม. เพียงพอเฉพำะข้ำวนำปีเท่ำนั้น ในฤดูแล้งก็ยังขำดแคลนปริมำณ
น้้ำต้นทุนเช่นกันเนื่องจำกปริมำณฝนส่วนใหญ่ (85%) ตกในช่วงฤดูฝน 

 กำรขำดแคลนน้้ำเพื่อกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ มีที่เป็นขนำดใหญ่ที่มีอุตสำหกรรมที่จังหวัดนครรำชสีมำ ถ้ำ
จะขยำยตำมแผนจะต้องหำน้้ำต้นทุนเพิ่มจำกนอกลุ่มน้้ำหรือกำรเปลี่ยนกำรใช้ประโยชน์ หรืออำจต้องมีกำรจัดสรรน้้ำ
อย่ำงเข้มข้น กำรใช้น้้ำที่มีประสิทธิภำพมำกข้ึน พื้นที่อื่นๆก็ยังไม่มีกำรใช้น้้ำมำกข้ึนในด้ำนเศรษฐกิจมำกนัก ยกเว้นบำง
พื้นที่ที่มีศักยภำพในด้ำนท่องเที่ยว เช่น บุรีรัมย์ (ท่องเที่ยงเชิงกีฬำ) แต่ก็เป็นเพียงช่วงระยะเวลำตำมกิจกรรมไม่ได้มี
ควำมต้องกำรใช้ตลอดเวลำ  

 ในส่วนของคุณภำพกำรผลิตปัญหำที่สำ้คัญคือปัญหำดนิเค็มน้้ำเค็มในพื้นที่ตอนบนและตอนกลำงฝัง่ซ้ำยของ
ล้ำน้้ำมูล และปัญหำคุณภำพดิน ดินตื้นบริเวณรอยต่อพื้นที่ต้นน้้ำและกลำงน้้ำ โดยเฉพำะพื้นที่ดอน 

 ด้ำนที่ 3 ด้ำนน้้ำท่วมและอุทกภัย : ลุ่มน้้ำมูลมีพื้นที่เสี่ยงน้้ำท่วม 1.6 ล้ำนไร่ โดยเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงในที่ลุ่มริม
แม่น้้ำมูลและพื้นที่ที่เป็นจุดบรรจบของล้ำน้้ำสำขำหลำยสำย มีควำมเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้้ำหลำกท่วมฉับพลันโดยเฉพำะ
ล้ำน้้ำสำขำฝั่งซ้ำยล้ำน้้ำมูล (ทิศใต้) พื้นที่ลุ่มน้้ำมูลถึงแม้จะประสบปัญหำภัยแล้งเกือบทุกปีแต่พื้นที่ก็ประสบปัญหำน้้ำ
ท่วมโดยเฉพำะในพื้นที่มูลตอนล่ำงที่ต้องรองรับปริมำณน้้ำจำกแม่น้้ำชี ซึ่งปริมำณฝนในพื้นที่ตอนล่ำงมีปริมำณมำก
ประกอบกับกำรขยำยตัวของชุมชนเมืองเกิดปัญหำบุกรุกทำงน้้ำ โดยเฉพำะพื้นที่หน่วงน้้ำ มีสิ่งกีดขวำงทำงระบำยน้้ำ
ท้ำให้เมื่อมีปริมำณฝนตกจ้ำนวนมำกล้ำน้้ำทำงระบำยน้้ำไม่สำมำรถระบำยน้้ำได้ทัน ดังตัวอย่ำงที่เกิดน้้ำท่วมใหญ่ใน
พื้นที่ลุ่มน้้ำตอนล่ำง (อุบลรำชธำนี) ในปี 2562 และในพื้นที่มูลตอนบน (นครรำชสีมำ) ปลำยปี 2563 
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 ด้ำนที่ 4 ด้ำนคุณภำพน้้ำ/อนุรักษ์ทรัพยำกรน้้ำ : ลุ่มน้้ำมูลตอนบนมีปัญหำคุณภำพน้้ำบำงแห่งโดยเฉพำะ
พื้นที่ต้นน้้ำและเขตชุมชน เนื่องจำกมีชุมชนและรีสอร์ทหนำแน่น ประกอบกับน้้ำเสียจำกกำรเกษตร (กำรเลี้ยงสัตว์และ
สำรเคมีในลุ่มน้้ำย่อยต่ำงๆ) เช่นที่นครรำชสีมำ ลุ่มน้้ำมูลตอนกลำง เช่น ลุ่มน้้ำล้ำมูลส่วนที่ 2 และล้ำชี  (สำขำ)  มี
ปัญหำน้้ำเน่ำเสีย เนื่องจำกมีชุมชนหนำแน่น/มีกำรใช้สำรเคมีในพื้นที่เกษตร ลุ่มน้้ำมูลตอนล่ำง คุณภำพน้้ำค่อนข้ำง
พอใช้ถึงดี และพบปัญหำบำงพื้นที่ เช่น ห้วยส้ำรำญ ล้ำน้้ำมูลส่วนที่ 3 และลุ่มน้้ำโดมใหญ่ เนื่องจำกมีชุมชนขนำดใหญ่
โดยรอบ สภำพพื้นที่ที่เป็นดินเค็ม โดยพื้นที่ที่เป็นดินเค็มใน ลุ่มน้้ำมูลครอบคลุมพื้นที่ประมำณร้อยละ 40 ของพื้นที่
ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ- พื้นที่ลุ่มน้้ำมูลยังมีพื้นที่ชุ่มน้้ำซึ่งมีควำมส้ำคัญระดับชำติ 3 แห่ง และระดับนำนำชำติ 5 
แห่ง พื้นที่กว่ำ 4 แสนไร่ ปัจจุบันมีปัญหำพื้นที่เสื่อมสภำพมีน้้ำท่วมขังเป็นเวลำนำน เช่นบริเวณหลังพนังกันน้้ำของฝำย
หัวนำและรำศีไศล ปัญหำกำรพัฒนำเขตเมือง เขตชุมชนในพื้นที่ชุ่มน้้ำ 

 ด้ำนที่ 5 ด้ำนสภำพป่ำต้นน้้ำและกำรพังทลำยของดิน : ลุ่มน้้ำมูลมีพื้นที่ป่ำไม้ในอดีต (2543) รวมกว่ำ 10.7 
ล้ำนไร่ คิดเป็นร้อยละ 24 ของพื้นที่ทั้งลุ่มน้้ำ ปัจจุบันมีพื้นที่ปำ่ลดลงเหลือ 5.5 ล้ำนไร่ หรือร้อยละ 11.58 สำเหตุจำกมี
กำรบุกรุกตัดไม้ และกำรเปลี่ยนแปลงสภำพพื้นที่ในกำรเพำะปลูกท้ำกำรเกษตร  ทั้งนี้ในกำรพิจำรณำพื้นที่ที่มีควำม
เหมำะสมในกำรคืนสภำพพื้นที่ป่ำไม้ มีพื้นที่ 6 ล้ำนไร่ ก็มีพื้นที่ป่ำไม้เหมือนในอดีตเมื่อ 20 ปีที่แล้ว โดยแนวทำงกำร
รณรงค์ปลูกป่ำทั้งภำครัฐและเอกชน และปัจจุบันรัฐบำลมีนโยบำยปลูกไม้มีค่ำในพื้นที่เอกชน  ปัญหำกำรชะล้ำงและ
พังทลำยของดิน พบปัญหำมำกในพื้นที่ที่มีกำรท้ำเกษตรโดยเฉพำะพืชไร่ในพื้นที่ต้นน้้ำและพื้นที่ดอนท้ำให้เมื่อมี
ปริมำณฝนตกมำกจึงชะล้ำงหน้ำดินลงมำ เช่น ในพื้นที่ต้นน้้ำของมูลตอนบน (พื้นที่เหนืออ่ำงฯ ล้ำพระเพลิง ล้ำแซะ    
ท้ำให้อ่ำงฯ ตื้นเขิน) 

 ด้ำนที่ 6 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร : ปัญหำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรในลุ่มน้้ำมูล โดยสรุปได้ดังนี้ 

     - ขำดกำรบริหำรจัดกำรน้้ำอย่ำงสมดุล ขำดกำรบริหำรจัดกำรน้้ำร่วมอย่ำงเป็นรูปธรรมในช่วงฤดูฝนและฤดู
แล้งระหว่ำงลุ่มน้้ำชีและลุ่มน้้ำมูล กำรบริหำรเปิด/ปิดประตู 

     - ขำดกำรจัดกำรน้้ำโดยองค์กร (กลุ่มผู้ใช้น้้ำ เกษตร อุตสำหกรรม พำณิช) 

     - ขำดระบบข้อมูล 

     - ขำดระบบเตือนภัย 

     - ขำดองค์ควำมรู้ (กำรจัดกำรองค์ควำมรู้เดิม องค์ควำมรู้ใหม่ๆ ในกำรแก้ไขปัญหำน้้ำ) 

 - สำเหตุจำกระบบกำรบริหำรจัดกำรแยกส่วนเป็นรำยโครงกำรขำดควำมรู้และควำมเข้ำใจในกำรบริหำร
จัดกำรน้้ำให้เกิดประโยชน์ด้ำนเกษตรร่วมกับกำรประมง 

 นอกจำกนี้กำรรวบรวม จัดเก็บและท้ำฐำนข้อมูลที่เชิงพื้นที่ท้ำให้ทรำบว่ำแต่ละพื้นที่ในลุ่มน้้ำมูลมีปัญหำ 
สำเหตุต่ำงกัน เช่น ลุ่มน้้ำมูลตอนบน จังหวัดนครรำชสีมำ บำงส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ มีควำมเสี่ยงในกำรเกิดภัยแล้ง
มำกกว่ำลุ่มน้้ำตอนกลำง ตอนล่ำง ลุ่มน้้ำมูลตอนล่ำง เช่น จังหวัดอุบลรำชธำนี จังหวัดอ้ำนำจเจริญ  มีควำมเสี่ยงใน
กำรเกิดน้้ำท่วมสูงกว่ำลุ่มน้้ำตอนกลำงตอนบน จังหวัดในลุ่มน้้ำมูลตอนกลำง เช่น สุรินทร์ ศรีษะเกษ มีปัญหำขำด
แคลนน้้ำต้นทุนในกำรผลิตน้้ำประปำ บำงแห่งมีปัญหำดินเค็มน้้ำเค็ม เช่น พื้นที่ลุ่มน้้ำมูลตอนบน-ฝั่งซ้ำยของแม่น้้ำมูล 
ลุ่มน้้ำล้ำเชียงไกร จังหวัดนครรำชสีมำ กำรแก้ปัญหำของแต่ละพื้นที่จึงต่ำงกัน  

 ดังนั้นในกำรแก้ไขปัญหำแผนพัฒนำจึงมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละพื้นที่แนวทำงกำรพัฒนำทัพยำกรน้้ำโดย
ภำพรวม พิจำรณำแบ่งตำมกำรพัฒนำด้ำน น้้ำอุปโภคบริโภค น้้ำเพื่อควำมมั่นคงด้ำนกำรผลิต น้้ำท่วมและน้้ำเสียสรุป
ได้ดังนี้ 
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 1)  ด้านน  าเพื่ออุปโภคบริโภค  

 -  ประปำหมู่บ้ำน ด้ำนน้้ำต้นทุน หมู่บ้ำนที่ยังปัญหำส่วนใหญ่เนื่องจำกน้้ำต้นทุนไม่พอ (หรือกรณีไม่มี
ไฟฟ้ำและไม่มีสถำนที่ที่เหมำะสมในกำรติดตั้งระบบ) แนวทำงแก้ไขคือกำรเก็บน้้ำในพื้นที่ให้ได้มำกขึ้น หรือกำรส่งน้้ำ
มำจำกแหล่งน้้ำข้ำงเคียงที่มีศักยภำพเพียงพอ หรือกำรเสริมด้วยน้้ำบำดำลระดับลึก หรืออำจต้องมีกำรผลิตในพื้นที่ที่
เป็นศูนย์กลำงมีน้้ำต้นทุนแล้วกระจำยไปที่ชุมชนใกล้เคียง 

 -  กำรปรับปรุงให้ได้มำตรฐำนน้้ำประปำ (ถึงระดับดื่มได้) ควรจะต้องท้ำได้ไม่น้อยร้อยละ 25 เพิ่ม
รับประกันกำรมีน้้ำสะอำดอุปโภค บริโภคในต้ำบลนั้น ที่เหลือให้อยู่ในมำตรฐำนประปำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเสริมด้วย กำรกรองเพิ่มที่ปลำยทำง หรือกำรบริกำรจัดส่งบรรจุถังโดยวิสำหกิจชุมชน 

 -  น้้ำประปำเมืองที่มีควำมเสี่ยงขำดแคลนสูง ได้แก่ นครรำชสีมำเป็นพื้นที่ที่มีโอกำสขยำยตัวสูง ส่วน
ชุมชนขนำดใหญ่อื่นๆ กำรขยำยตัวไม่มำกนักแต่อัตรำกำรใช้เพิ่มตำมกำรพัฒนำของชุมชน เดิมมีควำมเสี่ยงที่ใช้น้้ำจำก
แหล่งน้้ำธรรมชำติ แต่ปัจจุบันที่ใช้น้้ำจำกอ่ำงเก็บน้้ำ ก็มีควำมเสี่ยงในกำรขำดแคลน เช่น ที่บุรีรัมย์ สุรินทร์ มีควำม
จ้ำเป็นต้องมีกำรส้ำรองน้้ำ กำรจัดสรรน้้ำ และกำรประหยัดน้้ำเพื่อรองรับตำมควำมจ้ำเป็นของแต่ละพื้นที่ 

 2) ด้านความมั่นคงน  าภาคการผลิต 

 -  พื้นที่กำรเกษตรที่มีควำมเสี่ยง ได้แก่ พื้นที่ปลูกข้ำวที่ต้องกำรน้้ำมำก และยิ่งเสี่ยงสูง ในพื้นที่ฝนน้อย 
(มูลลน มูลกลำง) และยิ่งเสี่ยงสูงขึ้นไปอีกถ้ำปลูกในพื้นที่ดอน/ต้นน้้ำ เนื่องจำกต้องใช้น้้ำฝนที่ตกบนแปลงเกือบทั้งหมด 
ถึงแม้จะอยู่ที่ลุ่มตำมล้ำน้้ำยังเสี่ยงถ้ำปีที่ฝนน้อย 

 -  พืชผัก พืชสวน จะท้ำได้ในเขตชลประทำนหรือ พื้นที่เกษตรน้้ำฝนเท่ำที่มีแหล่งน้้ำ 

 -  พืชไร่ ถือว่ำมีควำมเสี่ยงต่้ำ จะมีผลกระทบส่วนใหญ่คือผลผลิตที่ได้จะต่้ำลงในกรณีที่ฝนน้อย จึงเป็น
เป้ำหมำยรองที่จัดหำน้้ำให้  

 - ศักยภำพกำรพัฒนำเพิ่มน้้ำต้นทุน/พื้นที่ชลประทำน ภำยในลุ่มน้้ำมูลมีแผนงำนที่เพิ่มน้้ำต้นทุน    รวม 
210.38 ล้ำน ลบ.ม./ พื้นที่รับประโยชน์ 295,462 ไร่  (ข้อมูลโครงกำรที่มีศักยภำพในพื้นที่เป้ำหมำย Area Based ใน
พื้นที่ลุ่มน้้ำมูล-กำรจัดท้ำแผนแม่บทลุ่มน้้ำมูล 2562) แนวทำงก็ควรเร่งด้ำเนินกำรให้เต็มศักยภำพ 

   -  กำรพัฒนำที่ผ่ำนมำเป็นกำรพัฒนำในพื้นที่ขนำดเล็ก กำรใช้แหล่งน้้ำธรรมชำติ ส่วนใหญ่ไม่มีระบบ
กระจำยน้้ำท้ำให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ และส่วนใหญ่จะเป็นกำรเสริมน้้ำฝน (มีให้ใช้ปลูกพืชในฤดูแล้งได้น้อย) และที่
ส้ำคัญคือมีกำรช้ำรุดทรุดโทรม แนวทำงอันดับแรกคือกำรซ่อมแซม เพิ่มประสิทธิภำพ เพิ่มระบบส่งน้้ำให้แก่หัวงำนที่ยงั
ไม่มีระบบกระจำยน้้ำ 

 -  กำรใช้แหล่งน้้ำธรรมชำติ น้้ำบำดำล ข้อจ้ำกัดคือระบบกระจำยน้้ำท้ำได้จ้ำกัดและมีค่ำใช้จำ่ยในกำรสบู 
จึงเหมำะกับกำรท้ำเกษตร มูลค่ำสูง แนวทำงคือท้ำได้ตำมศักยภำพที่มีแต่ต้องมีกำรรวมกลุ่มผลิต ควบคู่กับกำรส่งเสริม
เร่ืองกำรตลำด 

 -  แนวทำงพัฒนำด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ โคกหนองนำ ต้องพิจำรณำด้ำเนินกำรในพื้นที่ที่เหมำะสม ต้อง
เป็นที่ลุ่มมีน้้ำไหลเขำมำเติมในพื้นที่ หรือมีระบบเติมน้้ำให้พื้นที่ (พื้นที่บริเวณมูลบน และมูลตอนล่ำงฝั่งขวำรอยต่อช่วง
พื้นที่กลำงน้้ำ-ปลำยน้้ำของลุ่มน้้ำย่อย บริเวณที่เปลี่ยนลำดชันและในพื้นที่ต้นน้้ำยังมีพื้นที่ป่ำต้นน้้ำ) 

 -  สระน้้ำในไร่นำ สระเก็บน้้ำชั่วครำว เหมำะที่จะสนับสนุนเกษตรเพื่อครัวเรือนมำกกว่ำในปัจจุบัน กำร
ใช้ตำมวัตถุประสงค์เดิมเพื่อส้ำรองกรณีฝนทิ้งช่วง (เพื่อให้สำมำรถตกกล้ำหรือเลี้ยงต้นกล้ำได้) แนวทำงนี้ในปัจจุบันมี
น้อยเนื่องจำกกำรปรับเป็นใช้เคร่ืองจักร แปลงที่ใหญ่ขึ้น และกำรใช้วิธีกำรหว่ำน (ถ้ำฝนน้อย/ทิ้งช่วง ก็ไถหว่ำนใหม่) 
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 -  กำรเก็บน้้ำในพื้นที่ให้ได้มำกที่สุดด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้้ำ (สระบวกคูไส้ไก่และกำรปรับปรุงดิน) 
กำรใช้สระลอยหรือกำรพัฒนำแหล่งกับเก็บน้้ำโดยกำรปั่นคันกักเก็บในระดับผิวขึ้นไป (เหมำะสมส้ำหรับพื้นที่มีควำม
ลำดชัน) กำรเก็บน้้ำในแปลงนำ รวมถึงแนวทำงกำรกระจำยน้้ำเข้ำไปเก็บในแหล่งน้้ำช่วงฝนชุก  

 -  กำรแก้ไขในพื้นที่มีปัญหำเฉพำะ เช่น ดินเค็ม/น้้ำเค็ม ดินตื้น ดินไม่เหมำะกับกำรเกษตร โดยกำร
ปรับเปลี่ยนกำรปลูกพืชที่เหมำะสมกับสภำพดิน หรือกำรปรับแบ่งพื้นที่เก็บกักน้้ำชั่วครำว 

 3) ด้านน  าท่วม  

 - จำกสภำพปัญหำน้้ำท่วม นอกจำกปัจจัยเร่ืองปริมำณน้้ำฝนสภำพภูมิประเทศแล้วกำรพัฒนำโครงสร้ำง
พื้นฐำนกำรขยำยตัวของเมือง กำรบุกรุกทำงน้้ำทำงระบำยน้้ำหลำก/พื้นที่หน่วงน้้ำ แก้มลิง จะเป็นตัวเร่งให้สถำนกำรณ์
รุนแรงขึ้นมีควำมเสี่ยงมำกขึ้น โดยเฉพำะตั้งแต่จุดบรรจบแม่น้้ำชีลงไปมีโอกำสน้้ำท่วมล้นตลิ่งบ่อยขึ้นและรุนแรงมำก
ขึ้น กำรป้องกันท้ำได้ยำกและอำจมีผลกระทบกับพื้นที่ต่อเนื่อง กำรใช้มำตรกำรในลักษณะกำรบรรเทำ กำรลด
ผลกระทบน่ำจะเป็นแนวทำงที่เหมำะสม เช่น กำรใช้มำตรกำรผังเมือง นอกจำกนี้ยังเสริมด้วยกำรปรับตัว เตรียมควำม
พร้อมเผชิญเหตุและกำรจัดตั้งเครือข่ำยเตือนภัยให้ทันต่อสถำนกำรณ์  

 4)  ด้านคุณภาพน  า 

  เกิดปัญหำคุณภำพมำกในพื้นที่ที่มีภำคเศรษฐกิจที่เป็นแหล่งก่อมลพิษค่อนข้ำงหนำแน่น เช่นที่มูล
ตอนบน (นครรำชสีมำ) พื้นที่ที่ เหลือเป็นปัญหำแบบกระจำยตัวจึงไม่มีผลในระดับลุ่มน้้ำมำกนัก มีปัญหำใน
ลักษณะเฉพำะพื้นที่ ส่วนน้้ำเสียชุมชน มีปัญหำในชุมชนใหญ่ ขนำดรองลงมำก็เริ่มมีปัญหำเนื่องจำกแหล่งน้้ำไม่
สำมำรถรองรับได้ และไม่มีน้้ำพอที่จะใช้รักษำระบบนิเวศน์กำรแก้ไขเน้นกำรจัดกำรและควบคุมที่แหล่งก้ำเนิด กำร
ติดตำมเฝ้ำระวังแหล่งที่มีควำมเสี่ยง อุตสำหกรรม ปศุสัตว์ 

 กำรด้ำเนินกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธ์ศำสตร์ (รูปที่ 9.1-1) กระบวนกำรที่เป็นระบบเพื่อ
สนับสนุนกำรตัดสินใจในกำรก้ำหนดนโยบำย แผน หรือแผนงำน โดยให้ควำมส้ำคัญกับกำรมีส่วนร่วม และ
กำรบูรณำกำร ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ซึ่งต้องน้ำผลไปใช้ในกำรวำงแผนเพื่อให้เกิดกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน โดยลักษณะส้ำคัญ คือ 

     1)   มีทำงเลือก รวมถึงทำงเลือกที่ไม่พัฒนำ  

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

     3)   กระบวนกำรของกำรมีส่วนร่วม 

   โดยกระบวนกำร SEA มีขั้นตอนโดยสรปุดังนี ้

 1)   กลั่นกรอง   

       SEA มีประโยชน์อย่างไร 

 รัฐบำล ใช้ SEA เป็นเครื่องมือช่วยในกำรตัดสินใจในเชิงนโยบำย และด้ำเนินกำรตำมแผนหรือ 
แผนงำนที่เหมำะสม ที่ได้มีกำรวิเครำะห์อย่ำงรอบด้ำน ในด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ค้ำนึงถึง
กำรพัฒนำในอนำคต และได้รับกำรยอมรับจำกทุกภำคส่วน  

 SEA ช่วยให้กำรวำงแผนมีควำมเชื่อมโยงและพิจำรณำไปถึงอนำคตข้ำงหน้ำ มีผลให้แผนหรือ
แผนงำนที่มีอยู่เดิมและจัดท้ำในอนำคตไปสู่วิสัยทัศน์กำรพัฒนำ ที่ยั่งยืนในระยะยำวร่วมกัน ซึ่งสำมำรถสอดรับกับกำร
เปลี่ยนแปลงที่คำดว่ำอำจจะเกิดขึ้น ในอนำคตได้  
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รูปที่ 9.1-1  ขอบเขตและระดบัการใช้งานของ SEA 

 ช่วยประสำนประโยชน์ระหว่ำงภำคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรพัฒนำ เนื่องจำก SEA จะช่วย เปิด
โอกำสให้สำธำรณชนมีส่วนร่วมในแผนหรือแผนงำนอย่ำงเหมำะสมและโปร่งใส สำมำรถ สนับสนุนผู้มีส่วนได้เ สียใน
กำรด้ำเนินงำนตำมแผนที่เหมำะสม 

 กำรจัดกำรลุ่มน้้ำ ต้องกำรกำรบูรฯกำรงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรน้้ำทั้งทำง
ทำงตรง (กรมชลประทำน กรมน้้ำบำดำล กรมทรัพยำกรน้้ำ ) ทำงอ้อม (กรมพัฒนำที่ดิน กรมป่ำไม้ กรมส่งเสรม
กำรเกษตร เป็นต้น) และมองอนำคตร่วมกัน โดยน้ำแผนงำนภำยใต้แผนแม่บทกำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำแห่งชำติ 
(2561-2580) ไปลงตำมพื้นที่สภำพต่ำงๆกันด้วยทำงเลือกต่ำงกันแต่สอดคล้องกับสภำพพื้นที่ จึงมีกำรก้ำหนดว่ำแผน
บริหำรจัดกำรลุ่มน้้ำเป็น SEA เชิงพื้นที่ (กำรก้ำหนดประเภทแผนหรือแผนงำนที่ต้องจัดท้ำ SEA ตำมที่ระบุในร่ำง
ระเบียบส้ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรประเมิน สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์) 

 2)   การก าหนดขอบเขตศึกษา ซึง่บอกว่าจะท าอะไรกันบ้าง ท าพื นที่ไหน ในขั้นตอนนี้จะต้อง 

• ศึกษำข้อมูลสภำพลุ่มน้้ำเพื่อทรำบปัญหำสำเหตุ แนวทำงกำรแก้ไข จะได้มำซึงทำงเลือกเบื้องต้น
หรือทำงเลือกทีเป็นไปได้ของพื้นที่ซึ่งมีปัญหำต่ำงกันในลุ่มน้้ำ เช่น โครำชมีปัญหำภัยแล้งรุนแรง บุรีรัมย์และสุรินทร์มี
ปัญหำน้้ำดื่มน้้ำใช้รุนแรง (ปี 2561-2562) อุบลมีปัญหำน้้ำท่วม (ปี 2562) เป็นต้น ผลเสียหำยทีเกิดขึ้นมีควำมรุนแรงขึ้น 

• ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ศักยภำพ หรือโอกำส ข้อจ้ำกัดต่ำงๆได้มำซึ่งวิสัยทัศน์ของลุ่มน้ำมูลใน
ภำพรวม และลุ่มน้้ำมูลตอนบน ตอนกลำง ตอนล่ำงที่ต้องมุ่งสู่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

• จำกจุดเน้นยุทธศำสตร์ ของจังหวัดต่ำงๆในลุ่มน้้ำมูลทีคล้ำยกัน คือเกษตรปลอดภัย /เกษตร
อินทรีย์ กำรแปรรูปสินค้ำ กำรท่องเที่ยว กำรค้ำชำยแดน ดังนั้นจะต้องหำน้้ำเพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นยุทธศำสตร์ ของ
จังหวัดต่ำงๆ 

• ประเด็นยุทธศำสตร์ ซึ่งจะยึดประเด็นยุทธศำสตร์  6 ด้ำนของแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน้้ำของชำติ  เป็นหลัก 

• ตัวชี้วัดทีวัดได้เชิงปริมำณทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมน้ำไปใช้ ในกำรประเมินทำงเลือก
และติดตำมตรวจสอบทั้งนี้ตัวชี้วัดจะอิงตัวชี้วัดทีก้ำหนดในแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำของชำติ 
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 3)   การพัฒนาและประเมินทางเลือก ทำงเลือกทีเป็นไปได้จะต้องน้ำไปให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภำคประชำชน ร่วมให้ข้อคิดเห็นจะได้แผนงำนทีมีทำงเลือกทีเหมำะสมกับสภำพของพื้นทีอย่ำงแท้จริง 

 4)   การพัฒนามาตรการเพื่อความยั่งยืน ประกอบด้วย มำตรกำรหลีกเลียงผลกระทบต่ำงๆ เช่นหลีก
เลียงกำรใช้พื้นที่ดินเค็ม มำตรกำรลดผลกระทบคุณภำพน้้ำเช่นกำรบ้ำบัดน้้ำเสียเป็นต้น มำตรกำรส่งเสริม เช่น กำรท้ำ
เกษตรปลอดภัยเป็นต้น 

 5)   จัดท ารายงาน SEA  

 6)   กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั นตอนของการศึกษา รำยละเอียดดังรูปที่ 9.1-2 

 
รูปที่ 9.1-2  กระบวนการมีส่วนร่วมในขั นตอนการจัดท า SEA 

   - โดยแนวความคิดการท า SEA ในพื นที่ลุ่มน  ามูล คือน้ำแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน้้ำ
ของชำติ 20 ปี สู่พื้นที่ลุ่มน้้ำด้วยทำงเลือกในกำรแก้ไขปัญหำที่ เหมำะสม สอดคล้องกับสภำพบริบทของพื้นที่ ที่มี
ข้อจ้ำกัดและศักยภำพของพื้นที่แตกต่ำงกัน โดยเฉพำะลุ่มน้้ำมูลที่มีพื้นที่กว้ำงขวำงขนำด 44 ล้ำนไร่ ครอบคลุมในพื้นที่ 
10 จังหวัด (มีพื้นที่เป็นอันดับ 1 ใน 22 ลุ่มน้้ำหลักของประเทศ)  

   - ในกำรศึกษำได้จัดมุมมองของพื้นที่ลุ่มน้้ำ (ที่มีล้ำน้้ำสำขำ 31 สำขำย่อย) ออกเป็นตอนบน ตอนกลำงและ
ตอนล่ำง รวมทั้งพิจำรณำในส่วนของแม่น้้ำมูลสำยหลัก และพื้นที่ฝั่งขวำ-ฝั่งซ้ำยของล้ำน้้ำมูล 

   - แผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน้้ำ 20 ปี 2561-2580 (ประกำศใช้เมื่อ 28 สิงหำคม 2562) ที่มีประเด็น
ยุทธศำสตร์ 6 ด้ำน รำยละเอียดดังรูปที่ 9.1-3 

  ด้วยกระบวนกำร SEA ซึ่งวิเครำะห์ปัญหำ สำเหตุ แนวทำงกำรแก้ไข ซึ่งจะน้ำไปสู่ทำงเลือกภำยใต้
แผนงำนของประเด็นยุทธศำสตร์ต่ำงๆ ทั้งนี้ผลกำรศึกษำมำจำกกำรบูรณำกำรข้อมูลทำงวิชำกำรกับควำมคิดเห็นทั้ง
หน่วยงำนภำครัฐ คณะกรรมกำรลุ่มน้้ำ ภำคเอกชน ภำคประชำชน ท้ำให้ทำงเลือกทีสอดคล้องกับสภำพปัญหำของ
พื้นที่อย่ำงเหมำะสม 

  ดังนั้น กำรท้ำ SEA จะได้ทำงเลือกพร้อมมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืนของแต่ละพื้นที่ แก้ปัญหำทั้งน้้ำแล้ง 
น้ำท่วม เช่น กำรเก็บกักน้้ำต้นทุนไว้ในพื้นทีที่มีศักยภำพ จะเป็นกำรใช้น้้ำผิวดิน หรือน้้ำใต้ดิน ที่เป็นกำรส่งน้้ำทำงท่อที่
เรียกว่ำระบบส่งน้้ำทำงไกล กำรสร้ำงแก้มลิงใกล้ล้ำน้้ำหลำยพื้นที่เพื่อเก็บกักน้้ำที่เกินในฤดูฝน นอกจำกจะได้ลดปัญหำ
น้้ำท่วม และยังเก็บกักน้้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งด้วย กำรแก้ปัญหำน้้ำเค็ม จะเป็นกำรสร้ำงสระลอยเพื่อเก็บกักน้้ำฝน กำรส่งน้้ำ
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ทำงไกล กำรปลูกพืชทนเค็ม เป็นต้น นอกจำกเรื่องน้้ำแล้ง น้ำท่วม น้้ำเค็ม ยังมีทำงเลือกส้ำหรับกำรจัดกำรน้้ำดื่มน้้ำใช้ 
กำรจัดกำรคุณภำพน้้ำซึ่งเก่ียวข้องกับเร่ืองน้้ำเสีย กำรอนุรักษ์ป่ำต้นน้้ำและกำรกัดเซำะพังทลำยของดิน ทั้งนี้ทำงเลือก
หนึ่งอำจจะใช้ในหลำยปัญหำได้ เช่นกำรส่งน้้ำทำงไกล จะช่วยแก้ปัญหำด้ำนขำดแคลนต้นทุนน้้ำเพื่อ กำรผลิต ด้ำน
เกษตร อุตสำหกรรม น้้ำดื่มน้้ำใช้ เป็นต้น 

 
รูปที่ 9.1-3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและการศึกษา SEA 

               เมื่อจัดกำรด้ำนน้้ำได้มีผลต่อไปทั้งภำคเศรษฐกิจอ่ืนๆ ทีไม่ใช่เฉพำะด้ำนเกษตรอย่ำงเดียว ยังส่งผลต่อไป
ยังกำรพัฒนำอุตสำหกรรม กำรท่องเทียว เขตเศรษฐกิจพิเศษ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อสังคมโดยเฉพำะคุณภำพชีวิต
ของประชำชน ทั้งนี้มีมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน ซึ่งเน้นย้้ำมำตรกำรหลีกเลี่ยง ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น 
  โดยสรุปกระบวนกำรศึกษำประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ พื้นที่ลุ่มน้้ำมูลมีดังนี้ 
  ขั้นแรก เป็นกำรรวบรวมข้อมูลสภำพปัญหำ สำเหตุ ก้ำหนดเป้ำหมำยและแนวทำงกำรแก้ไข ผ่ำน
กระบวนกำรมีส่วนร่วม (จัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นในพื้นที่) และข้อมูลทุติยภูมิจำกหน่วยงำนต่ำงๆ จำกนักวิชำกำร 
ผู้เชี่ยวชำญแต่ละสำขำ รวมทั้งข้อมูลปฐมภูมิที่เก็บเพิ่มเติมในพื้นที่ (เก็บตัวอย่ำงน้้ำ แบบส้ำรวจเศรษฐกิจสังคม) น้ำมำ
จัดเก็บในรูปแบบระบบสำรสนเทศภูมิศำสตร์ (GIS) จะท้ำให้เห็นสภำพปัญหำในพื้นที่อย่ำงชัดเจน จำกนั้นเข้ำสู่
กระบวนกำร SEA มีกำรพิจำรณำทำงเลือกภำยใต้แผนงำนต่ำงๆ พิจำรณำตำมตัวชี้วัดต่ำงๆของแต่ละแนวทำงแก้ไข
ปัญหำที่แบ่งตำมประเด็นยุทธศำสตร์ โดยมี 4 ทำงเลือกหลัก ดังนี้ 
  -  ทำงเลือกที่ 1 ไม่ท้ำอะไรเพิ่มเติม มีแต่กำรซ่อมบ้ำรุง 
  - ทำงเลือกที่ 2 ท้ำโดยหน่วยงำนของใครของเขำ เช่น กรมชลประทำน กรมน้้ำบำดำล  
  - ทำงเลือกที่ 3 ท้ำโดยหน่วยงำนที่บูรณำกำรกัน เช่น กรมน้้ำบำดำลกับอบต. เกี่ ยวกับกำรส่งน้้ำที
คุณภำพดีไปยังพื้นที่มีปัญหำน้้ำเค็ม (ระบบส่งน้้ำทำงไกล) เป็นต้น 
  - ทำงเลือกที่ 4 ใช้รูปแบบที่เป็นแนวคิดใหม่ๆหรือภูมิปัญญำท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบนี้จะเป็นแบบเดิมก็ได้แต่
ยังใช้กันไม่แพร่หลำย เช่น โคกหนองนำโมเดล สระพวง เป็นต้น 
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  เมื่อประเมินคัดเลือกแนวทำงเลือกที่เหมำะสมที่ให้คะแนนจำกนักวิชำกำร ผู้เชี่ยวชำญน้ำมำประเมิน
ร่วมกับควำมคิดเห็นจำกภำคประชำชนในพื้นที่ โดยจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นระดับพื้นที่ย่อยครั้งที่ 2 เมื่ อได้    
แนวทำงเลือกกำรพัฒนำที่ผ่ำนควำมคิดเห็นว่ำเหมำะสมตำมแต่ละบริบทของพื้นที่ต่ำงๆในลุ่มน้้ำมูล แล้วน้ำมำประเมิน
เพิ่มเติมน้ำไปสู่กำรจัดล้ำดับแผนงำนเป็นระยะเร่งด่วน ระยะสั้น ระยะยำว เพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ดังแสดงขั้นตอนใน
รูปที่ 9.1-4 
  

 
รูปที่ 9.1-4  แนวคิดการน าแผนแม่บทการบริหารทรัพยากรน  าสู่พื นที่ด้วยทางเลือกที่เหมาะสม 

 กำรประเมินทำงเลือกของแต่ละแผนพัฒนำโดย นักวิชำกำรของกลุ่มที่ปรึกษำ (ผู้เชี่ยวชำญ) และผู้มีส่วนได้
เสีย (ผู้ประชุมกลุ่มย่อย) โดยประมวลผลทำงเลือกที่เสนอโดย ผู้เชี่ยวชำญและผู้ประชุมกลุ่มย่อย พิจำรณำดังนี้ 
 1)  เปรียบเทียบผลประเมินทำงเลือกของแต่ละปัญหำ ในแต่ละพื้นที่และได้น้ำทำงเลือกที่เสนอแก้ไข
สำเหตุของแต่ละปัญหำ มำจัดท้ำเป็นแผนงำน ระยะสั้น ระยะกลำง ระยะยำว  
 2)  ประเมินจำกกำรเปรียบเทียบแผนงำน ของแต่ละด้ำนของแผนพัฒนำ ในแต่ละพื้นที่ที่มีลักษณะ
คล้ำยกัน เช่น มีน้้ำผิวดินและน้้ำใต้ดินที่ไม่เค็ม จะมีแผนงำนคล้ำยกัน และจะต่ำงจำกพื้นที่น้้ำเค็ม/ดินเค็ม จึงน้ำเสนอ
เป็นผลเปรียบเทียบระหว่ำง น้้ำจืดและน้้ำเค็มของแผนพัฒนำแต่ละด้ำน 
 จำกผลที่แสดงในตำรำงดังกล่ำว สรุปได้ดังนี้ 
 1)  ลุ่มน้้ำมูลครอบคลุมพื้นที่ขนำดใหญ่ ปัญหำ สำเหตุ ศักยภำพจะต่ำงกัน ทำงเลือกที่เป็นไปได้หรือ
ทำงเลือกเบื้องต้นที่วิเครำะห์จะต่ำงกันแต่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่นั้นๆ แต่เนื่องจำกทำงเลือกเบื้องต้นดังกล่ำวมี
เป็นจ้ำนวนมำก เม่ือน้ำมำวิเครำะห์เชิงวิชำกำรโดยผู้เชี่ยวชำญค่ำคะแนนของแต่ละทำงเลือกย่อยๆจึงไม่แตกต่ำงอย่ำง
มีนัยส้ำคัญ เมื่อน้ำไปให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งมำจำกหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคประชำชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร
เลือกสิ่งที่คุ้นเคยและพึ่งตนเองได้เช่นเดียวกันเนื่องด้วยมีจ้ำนวนทำงเลือกย่อยเป็นจ้ำนวนมำก และกำรคิดเป็นค่ำร้อย
ละของทำงเลือกนั้น ค่ำที่ได้เหมือนค่ำเฉลี่ยไม่แตกต่ำงมำกนัก 
 2)  แนวคิดทำงเลือก 4 ทำงเลือกที่กล่ำวข้ำงต้นจะให้ผลลัพธ์เชิงบวกแบบเพิ่มขึ้นจำกน้อยไปหำมำกจนถึง
มำกที่สุด แต่หลักกำรที่ผู้เข้ำร่วมประชุมซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรใช้สิ่งที่คุ้นเคยและพึ่งตนเองได้คืองบประมำณไม่สูง
สำมำรถด้ำเนินกำรโดยตนเองหรือร่วมกันด้ำเนินกำรเช่นกำรขุดลอก คลองหนองบึงเป็นต้น ในขณะที่ผู้เชียวชำญ
พิจำรณำทำงเลือกที่ให้ผลลัพธ์มำกที่สุดโดยอิงเป้ำหมำยหรือควำมต้องกำรของแผนแต่ละด้ำนเป็นตัวตั้งส่วนใหญ่จะใช้
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ทำงเลือก 3 หรือ 4  เช่นกำรพัฒนำระบบส่งน้้ำทำงท่อจำกพื้นที่มีศักยภำพน้้ำผิวดินหรือน้้ำใต้ดิน หรือที่เรียกว่ำ ระบบ
ส่งน้้ำทำงไกลจึงเหมำะที่จะเป็นกำรจัดท้ำในแผนระยะกลำง ถึงระยะยำวเป็นต้น อย่ำงไรก็ตำมทำงเลือกใดๆ จะมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงจ้ำเป็นต้องเสนอมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืนรวมด้วย 
 3) ในแต่ละทำงเลือกที่เสนอโดย ที่ปรึกษำ กับผู้มีส่วนได้เสีย (ผู้ประชุมกลุ่มย่อย) จะเสริมซึ่งกันและกันด้วย
เหตุผล แนวคิดทำงเลือกที่พัฒนำเพื่อให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นเชิงผลดีแบบสะสม ดังนั้นจะสำมำรถน้ำมำจัดเป็นแผนงำน
ระยะสั้น ระยะกลำง ระยะยำวได้ ซึ่งสำมำรถน้ำไปเสนอแนะเป็นเชิงนโยบำยในแต่และประเด็นของด้ำนกำรพัฒนำได้ 
โดยสรุปได้ดังนี้ 

แผนพัฒนา ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
ด้านที่ 1 การจดัการน  าอุปโภคบริโภค  ควำมจ้ำเป็นต้องส้ำรองน้้ำ ในฤดูแล้งมำกประมำณ 5 -6 เดือน บำงพื้นที่

มำกกว่ำ 6 เดือน คุณภำพ/และน้้ำดื่มสะอำดได้มำตรฐำนต้องมีนโยบำยและ
สนับสนุนด้ำนงบประมำณให้ท้องถิ่น จัดระบบกำรติดตำม กำรควบคุมคุณภำพ 
และกำรมีวิสำหกิจชุมชนท้ำเรื่องกำรจัดกำรระบบและกำรกระจำยน้้ำ โดย
จัดท้ำระบบประปำแบบคลัสเตอร์ (Cluster Water Supply System) 

ด้านที่ 2 การสรา้งความมั่นคงของน  าภาคการผลิต  ศักยภำพในพื้นที่มีน้อยมำก ไม่มีผลในเชิงกำรเปลี่ยนแปลง กำรผันน้้ำยังไม่
สำมำรถด้ำเนินกำรได้ในระยะสั้นถึงกลำง แนวทำงใหม่ที่หำวิธีเก็บน้้ำในพื้นที่ให้
มำกที่สุดจะต้องน้ำมำใช้ เช่น ระบบอนุรักษ์ดินและน้้ำทุกประเภท เช่น โคก
หนองนำ โมเดล และกำรปรับเปลี่ยนพืชที่มีมูลค่ำสูงและมีกำรแปรรูป
อุตสำหกรรมเกษตร จึงควรพิจำรณำสนับสนุน ส่งเสริม กำรพัฒนำระบบส่งน้้ำ
ทำงไกลจำกพื้นที่ที่มีศักยภำพน้้ำผิวดินและ/หรือน้้ำใต้ดิน รวมทั้ง กำรเกษตร
อัจฉริยะ (Smart farming) 

ด้านที่ 3 การจัดการน  าท่วมและอุทกภยั - ลุ่มน้้ำมูลตอนล่ำง เป็นจุดส้ำคัญที่ต้องหำทำงบรรเทำอุทกภัย และกำรจัดกำร
ด้ำนไม่ใช้สิ่งก่อสร้ำงเพิ่ม รวมทั้งต้องมีกำรปรับตัว/กำรเผชิญเพิ่มในจุดที่ยังมี
ควำมเส่ียงอยู่ 

- ลุ่มน้้ำมูลตอนบน ลุ่มน้้ำล้ำตะคอง ล้ำพระเพลิง จะต้องมีกำรจัดกำรลดกำรชะ
ล้ำงในพื้นที่เกษตรเพื่อลดควำมรุนแรงน้้ำหลำกและตะกอน  

- กำรวำงผังเมืองที่ค้ำนึงถึงกำรเกิดอุทกภัยด้วยเพื่อลดปัญหำที่จะเกิดจำกผัง
เมืองในอนำคต 

ด้านที่ 4 การจดัการคุณภาพน  าและอนุรักษ์ทรัพยากรน  า  เน้นกำรจัดกำรและควบคุมที่แหล่งก้ำเนิด กำรติดตำมเฝ้ำระวังแหล่งที่มีควำม
เส่ียง อุตสำหกรรม ปศุสัตว์ 

ด้านที่ 5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน  าที่เสื่อมโทรม
และป้องกันการพังทลายของดิน 

 กำรปลูกป่ำเศรษฐกิจ มีควำมเป็นไปได้จำกกฎหมำยที่อนุญำตให้ท้ำได้ แต่ยังไม่
มีควำมมั่นใจในกำรด้ำเนิน เพรำะต้องลงทุนและใช้เวลำกว่ำจะสำมำรถมีรำยได้ 
ถ้ำต้องกำรให้มีพื้นที่ป่ำเพิ่มขึ้น รัฐบำลควรจะต้องใช้กำรอุดหนุนกำรปลูกป่ำ
เศรษฐกิจ 

ด้านที่ 6 การบริหารจดัการ - จัดท้ำระบบโทรมำตรหมู่บ้ำนและเครือข่ำยเตือนภัยล่วงหน้ำ 
- กำรบังคับใช้ผังเมืองและผังน้้ำอย่ำงเข้มงวดในพื้นที่เสี่ยงน้้ำท่วมและพื้นที่

รองรับน้้ำหลำก 
- กำรรวมกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้้ำ 
- กำรบริหำรจัดกำรพื้นที่ลุ่มต่้ำ (ริมน้้ำมูล) กำรบริหำรอำคำรบังคับน้้ำ (ปตร.) 
- ส่งเสริมกำรศึกษำวิจัย ด้ำนองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำ นวัตกรรมและ 
 เทคโนโลยีใหม่ๆ 
- กำรปรับตัวรองรับภัย/กำรเปลี่ยนแปลงสภำพอำกำศ (น้้ำท่วม) 
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9.2  ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำพื้นที่ลุ่มน้้ำมูลอย่ำงยั่งยืนตำมผลกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์สรุป
ได้ดังนี้ 

 1)  โครงกำรพัฒนำพัฒนำแหล่งเก็บกักน้้ำและระบบส่งกระจำยน้้ำทั้งในแผนงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์   
ที่ 1 กำรจัดกำรน้้ำอุปโภคบริโภคและยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมมั่นคงของน้้ำภำคกำรผลิต ยุทธศำสตร์ที่ 3
แผนงำนกำรจัดกำรน้้ำท่วมและอุทกภัยจ้ำเป็นต้องมีกำรศึกษำลงไปในรำยละเอียดแต่ละโครงกำรก่อนกำรด้ำเนินกำร
โครงกำร เนื่องจำกยังมีประเด็นรำยละเอียดย่อยในกำรด้ำเนินงำนในแต่ละพื้นที่ที่มีควำมแตกต่ำงกัน 
 2)  แผนงำนกำรพัฒนำน้้ำบำดำลใช้ร่วมกับน้้ำผิวดิน ควรค้ำนึงถึงคุณภำพน้้ำบำดำลเป็นหลัก เนื่องจำก
พื้นที่ส่วนใหญ่โดยเฉพำะฝั่งซ้ำยของแม่น้้ำมูลประสบปัญหำน้้ำใต้ดินเค็ม  
 3)  มำตรกำรติดตำมตรวจสอบกำรด้ำเนินงำน สทนช. ประสำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในควำม
รับผิดชอบร่วมติดตำมตรวจสอบและประเมินผลในกำรด้ำเนินกำรให้สอดคล้องตำมวัตถุประสงค์ ผลกระทบเชิงบวก
และเชิงลบของดัชนีชี้วัดทั้งมิติด้ำนเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม  
 4)  แผนงำนพัฒนำต่ำงๆ โดยเฉพำะแผนงำนขนำดเล็กกระจำยในพื้นที่ กำรเชื่อมโยงแหล่งกักเก็บน้้ำที่มี
อยู่ กำรเพิ่มพื้นที่รับน้้ำฝนแก่แหล่งน้้ำ เพื่อเก็บกักปริมำณน้้ำน้้ำฝนให้ได้มำกที่สุดซึ่งเหมำะสมกับสภำพพื้นที่ลุ่มน้้ำมูล
ควรมีกำรขับเคลื่อนให้เกิดผลในทำงปฏิบัติทั้งในระดับนโยบำยและแผนระดับพื้นที่ 



ภำคผนวก ก    
แผนปฏิบัติกำรภำยใต้แผนแม่บท  

กำรบริหำรจัดกำร ทรัพยำกรน  ำ 20 ปี  
ลุ่มน  ำมูล ปีงบประมำณ พ.ศ.2563-2565 
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ภาคผนวก ก   
แผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บท การบริหารจัดการ 

ทรัพยากรน้้า 20 ปี ลุ่มน้้ามูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 
ก.1  แนวทางการขับเคลื่อนแผนแม่บท 

ก.1.1  การถ่ายทอดแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าระดับชาติลงสู่แผนแม่บท/  
 แผนปฏิบัติการระดับลุ่มน้้า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 65 กําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่างๆ ให้ สอดคล้องและบูรณาการ
กัน โดยกําหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 ไว้ทั้งหมด 6 ด้าน ซึ่งด้านที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา คือ ด้านที่ 5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 ด้าน มีด้านที่เก่ียวข้อง ได้แก่ 

 1)  การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

  1.1  อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ําลําคลองให้คลอบคลุมแม่น้ําลําคลองทั่วประเทศ  

 2)  พัฒนาความมั่นคงทางน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้อง คือ 

  2.1  มีการพัฒนา จัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําทั้งระบบ เพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ําของประเทศ 

  2.2 เพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบในการใช้น้ําอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง มูลค่าเพิ่มจากการใช้
น้ําให้ทัดเทียมระดับสากล 

 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กําหนดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไว้ทั้งหมดจํานวน 23 ประเด็น
แผนแม่บท ที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา คือ ด้านที่ 19 ประเด็นการบริหาร จัดการน้ํา ทั้งระบบ พ.ศ 
2561-2580 โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 3 แผนย่อย คือ 

 1)  แผนย่อย พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ําของประเทศ 

 2)  แผนย่อย เพิ่มผลิตภาพของน้ําทั้งระบบ ในการใช้น้ําอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
การใช้น้ําให้ทัดเทียมกับระดับสากล 

 3)  แผนย่อย อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติทั่วประเทศ 

 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ได้จัดทําให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยสําหรับ การขับเคลื่อนแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ปี สู่การปฏิบัติ (ตามรูปที่ ง.1-1) สรุปได้ดังนี้ 

 1)  คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (กนช.) โดยอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้ําซึ่งสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (สทนช.) เป็นเลขานุการนั้น จัดทําแผนแม่บทการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรน้ํา 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) (1) (มาตราที่ 17 ข้อ (1) พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561) ให้มีความ
สอดคล้องและสนับสนุนเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี พ.ศ. 2561 - 2580 โดยแผนแม่บทดังกล่าว 
ประกอบด้วย 28 กลยุทธ์ 54 แผนงาน 
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รูปที่ ก.1-1   ผังแสดงการขบัเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี 
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 2)  สํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานถ่ายทอดเป้าหมายและกลยุทธ์แผน แม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ไปสู่การจัดทําแผนแม่บทลุ่มน้ํา โดยพิจารณาแผนปฏิบัติการ
ตามภารกิจของหน่วยงานภายใต้แผนแม่บทฯ 20 ปี และแผนแม่บทรายพื้นที่ วิกฤต (Area based) /โครงการสําคัญ 
(Project based) (2) จําแนกรายลุ่มน้ํา เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้กับ คณะกรรมการลุ่มน้ําใช้พิจารณาในการจัดทําแผน
แมบ่ทลุ่มน้ํา 

 3)  คณะกรรมการลุ่มน้ํา (โดยเลขานุการลุ่มน้ํา/หน่วยงาน/จังหวัด/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ทําห น้ําที่ 
วิเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการตามภารกิจ (แผนปฏิบัติการตามภารกิจของหน่วยงานภายใต้แผนแม่บทฯ 20 ปี และ
แผนแม่บทรายพื้นที่วิกฤต (Area based) /โครงการสําคัญ (Project based)) เชื่อมโยงกับความ ต้องการในการ
พัฒนาของพื้นที่จากแผนปฏิบัติการของพื้นที่ (แผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด จังหวัด อปท. ท้องถิ่น) สถานการณ์ของ
พื้นที่ลุ่มน้ํา แผนหลัก การพัฒนาโครงการในลุ่มน้ํา และผลการวิเคราะห์ทางเลือก การบริหารจัดการน้ําของลุ่มน้ํา 
(การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมเชิงกลยุทธ : Strategic Environmental Assessment (SEA) เพื่อวิเคราะห์และ
จัดทําแผนแม่บทลุ่มน้ํา (3) 

 4) เลขานุการคณะกรรมการลุ่มน้ําทําหน้ําที่ในการวิเคราะห์และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปี (4) ตาม
กรอบแผนงาน/โครงการที่จะระบุไว้ในแผนแม่บทลุ่มน้ํา โดยเมื่อคณะกรรมการลุ่มน้ําพิจารณาให้ความ เห็นชอบ (5) 
ต่อแผนแม่บทลุ่มน้ําและแผนบูรณาการงบประมาณประจําปีเรียบร้อยแล้ว จะได้เสนอให้ คณะกรรมการทรัพยากรน้ํา
แห่งชาติ (6) ให้ความเห็นชอบต่อแผนแม่บทลุ่มน้ําและแผนบูรณา การงบประมาณประจําปีต่อไป โดยในส่วนแผน
บูรณาการงบประมาณประจําปีนั้น คณะกรรมการทรัพยากร น้ําแห่งชาติจะต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา (7) ให้
ความเห็นชอบ (มาตราที่ 17 ข้อ (2) พระราชบัญญัติ ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561) และเมื่อแผนดังกล่าวผ่านความ
เห็นชอบแล้ว (แผนแม่บทลุ่มน้ํา โดย คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ และแผนบู รณาการงบประมาณประจําปี 
โดยคณะรัฐมนตรี) การ ดําเนินการตามแผนแม่บทลุ่มน้ําสู่การปฏิบัติ กระทรวงเจ้าสังกัด (8) จะได้ขอจัดสรร
งบประมาณต่อสํานัก งบประมาณ (9) ในการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการตามแผนแม่บทลุ่มน้ําและแผนปฏิบัติการ
ประจําปีต่อไป ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงการจัดทํางบประมาณรายปี และปรับปรุงแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา ทุก 5 ปี พร้อมทั้งจะต้องพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลในทุกระดับ ตั้งแต่การประเมินผลในระดับ 
โครงการ ระดับลุ่มน้ํา ระดับแผนแม่บทและระดับยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อปรับปรุงแผนแม่บทการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรน้ํา ทุก 5 ปี ให้มีความสอดคล้องกับบริบทและแนวทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง 

ก.1.2  การจัดสรรงบประมาณแบบบูรณาการ  

 เพื่อให้เกิดการบูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดําเนินการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากร 
น้ํา อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กําหนด จําเป็นต้องมีการจัดสรร งบประมาณแบบ
บูรณาการตามกรอบนโยบาย ดังนี้ 

 1) คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (กนช.) จัดทํากรอบนโยบายการจัดทําแผนงาน งบประมาณ การ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการ โดยกําหนดเป้าหมาย ลําดับความสําคัญของ กิจกรรม แผนงาน โครงการ 
และพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และกรรมการลุ่มน้ํา เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด ระดับลุ่มน้ํา และของหน่วยงาน โดย มีหลักเกณฑ์ การจัดทําแผนปฏิบัติการ 
สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ปี ดังแสดงในตารางที่ ง.1-1 
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ตารางที่ ก.1-1 หลักเกณฑ์การจัดท้าแผนปฏิบัติการ สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้้า 20 ปี 

 
 

 2)  สํานักงบประมาณ หารือกับสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง 
บูรณาการสาระสําคัญ ของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําและการจัดสรรงบประมาณ ที่สอดคล้องกัน 
รวมทั้งแนวทางจัดทําแผนงานโครงการ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการอนุมัติงบประมาณ 

 3)  สํานักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกําหนดแนวทาง สนับสนุนแผนพัฒนา จังหวัด 
กลุ่มจังหวัดและท้องถิ่น ตามแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รวมทั้งการจัดสรรงบประมาณราย กระทรวงและมิติพื้นที่ 
โดยมีขั้นตอนในการเสนอแผนงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561 ดังแสดงในรูปที่ ก.1-2 
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รูปที่ ก.1-2  ขั้นตอนการเสนอแผนงานตามพระราชบัญญตัิทรัพยากรน้้า ปี พ.ศ. 2561 

ก.1.3  การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อน 

 1)  การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งเชิงพื้นที่อย่าง เป็นระบบ 
(Area Based) คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแห่งชาติได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2560 วันที่ 9 สิงหาคม 2560 ใน
การจัดทําแผนที่เชิงพื้นที่เพื่อป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งให้มีประสิทธิภาพ ภายใน ปี พ.ศ. 2561 และให้สํานักงาน
ทรัพยากรน้ําแห่งชาติเป็นหน่วยงานบูรณาการในการดําเนินงาน ซึ่งการ จัด 

  (1)  โครงการบูรณาการการดําเนินงานหลายหน่วยงาน เตรียมความพร้อมช่วงแรก โดย การจัดทํา
แผนหลัก (Master Plans) ในพื้นที่วิกฤต (Area based) หรือเพื่อกําหนดรายละเอียดการ ดําเนินการโครงการกรอบ
ระยะเวลา และการติดตามประเมินผล ภายใต้บริบทบูรณาการทั้งเชิงพื้นที่และ หน่วยงาน โดยภายหลังจากการจัดทํา
แผนหลัก หน่วยงานที่เก่ียวข้องจะได้ดําเนินการเตรียมความพร้อม ต่อไป 

  (2)  สําหรับโครงการที่มีหน่วยงานรับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียวนั้น หน่วยงานสามารถ เตรียม
ความพร้อมโครงการโดยการจัดทํารายละเอียดของแผนงาน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ การประเมินความ
เหมาะสม และดําเนินการโครงการตามกรอบเวลาที่กําหนดไว้ในแผนแม่บทการบริหาร จัดการทรัพยากรน้ํา 20 ปี 

 2)  การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา รายแผนงาน (Project 
based) 

  เพื่อให้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ปี สามารถขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม การดําเนินการตามแผนงานขับเคลื่อนโดยมีหน่วยงานหลักทําหน้ําที่ในการ ประสานงาน
บูรณาการการทํางานในส่วนที่เก่ียวข้อง โดยมีรายละเอียด ดังแสดงในตารางที่ ก.1-2 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ภาคผนวก ก 
พื้นที่ลุ่มน้้ามูล แผนปฏิบตัิการภายใตแ้ผนแม่บท การบริหารจดัการทรัพยากรน้้า 20 ปี ลุม่น้้ามูล ปงีบประมาณ พ.ศ.2563-2565 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จา้กัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จา้กัด   แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ ก-6 

ตารางที่ ก.1-2  ประเด็นการขับเคลื่อน หน่วยงานหลัก และหน่วยงานสนับสนุน 

 
หมายเหตุ :  มท. กระทรวงมหาดไทย/ ทส. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กษ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กศ. กระทรวง ดิจิทัล 
 เพื่อเศรษฐกิจและสังคม/ วท. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 3)  การศึกษาวิจัยเพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บท 

  สถาบันการศึกษา รวมกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการศึกษา และวิจัย เพื่อพัฒนา นวัตกรรมการ
บริหารทรัพยากรน้ํา โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนแผนแม่บท สามารถ บรรลุเป้าหมายตาม ที่
กําหนดไว้ เช่น การศึกษาเพื่อปรับโครงสร้างองค์บริหารจัดการน้ํา พื้นที่ใช้น้ํามากใน ภาคตะวันออก เป็นต้น 
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ก.2  การจัดท้าปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี  
 ลุ่มน้้ามูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 
 ในการจัดทําแผนปฏิบัติการจะมีขั้นตอนที่จําเป็น ได้แก่ การรวบรวมรายการโครงการจาก แหล่งที่มาต่างๆ 
การคัดกรองรายการโครงการที่เหมาะสมและตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลเพื่อนํามา จัดกลุ่มโครงการ และ การ
จัดกลุ่มข้อมูลโครงการเพื่อใช้ประกอบในการจัดทําแผนปฏิบัติการต่อไป  
ก.2.1  การรวบรวมรายการโครงการ 
 ที่มาของรายการโครงการที่จะนํามาพิจารณาเป็นแผนปฏิบัติการฯ ประกอบด้วย 3 แหล่งที่มา ได้แก่ 
 1) รายการโครงการจากกองวิเคราะห์โครงการและงบประมาณ สทนช. ซึ่งเป็นการ รวบรวมรายการ
โครงการจากหน่วยงานราชการจากส่วนกลาง คือ 1.แผนคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2563 2. แผนคํา
ขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2562 ที่ไม่ได้รับจัดสรร 3.โครงการสําคัญที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อพื้นที่สูง และ 4.
โครงการที่เสนอและได้รับเห็นชอบตามข้อสั่งการ คณะรัฐมนตรี 
 2) รายการโครงการจากหน่วยงานระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดยประสานงานไปยัง จังหวัดต่างๆ เพื่อให้
รวบรวมความต้องการและแผนงานการพัฒนาโครงการด้านทรัพยากรน้ําจากในพื้นที่ จริงมาร่วมพิจารณา 
 3)  รายการโครงการที่ได้รับจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทําแผน
แม่บทและแผนปฏิบัติการลุ่มน้ําฯ จะมีช่องทางให้นําเสนอโครงการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน หรือแผนงานของพื้นที่และ
หน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ รวมถึงก่อนการประชุมเชิง ปฏิบัติการ สทนช.ได้ประสานผ่านไปยัง
หน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานระดับจังหวัดที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อให้กรอกแบบสอบถาม ถึงสภาพปัญหาในพื้นที่ 
การแก้ไข รวมทั้งโครงการที่เห็นว่ามีความจําเป็น และที่ ไม่เหมาะสม เพื่อนํามาร่วมพิจารณา ดังแสดงจํานวนรายการ
โครงการแต่ละหน่วยงาน จําแนกตามแหล่งที่มา ในตารางที่ ก.2-1 
ตารางที่ ก.2-1    แสดงจ้านวนรายการโครงการแต่ละหน่วยงาน จ้าแนกตามแหล่งที่มา 

หน่วยงาน function จังหวัด/กลุม่ จังหวัด ท้องถิ่น รวม 

1 กรมเจ้าท่า 5   5 
2 กรมชลประทาน 1,419   1,419 
3 กรมทรพัยากรน้ํา 149   149 
4 กรมทรพัยากรน้ําบาดาล 388   388 
5 กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 68   68 
6 กรมป่าไม ้ 3   3 
7 กรมพัฒนาที่ดนิ 32   32 
8 กรมโยธาธกิารและผ ังเมอืง 92   92 
9 กรมอทุยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพนัธุ์พืช 40   40 

10 การประปาสว่นภ ูมิภาค 75   75 
11 จังหวดั  183  183 
12 สํานกังานปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส ิ่งแวดลอ้ม 4   4 
13 สํานกัพฒันาพืน้ที่ปฏิรูปที่ดนิ ส.ป.ก 9   9 
14 องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่   6,521 6,521 
15 องค์การกําจัดน้ําเสีย 1   1 

รวม 2,285 183 6,521 8,989 

ก.2.2  การคัดกรองรายการโครงการ 
 ขั้นตอนต่อไปคือการคัดกรองข้อมูล (Data Cleansing) มีวัตถุประสงค์เพื่อตัดโครงการที่มี ความซ้ําซ้อน
ออก ปรับปรุงและเติมข้อมูลที่จําเป็นเพื่อให้รายการโครงการให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มาก ยิ่งขึ้น และพร้อมที่จะนําไป
จัดกลุ่มการดําเนินการโครงการเพื่อกําหนดเป็นแผนปฏิบัติการ โดยการคัดกรอง ข้อมูลจะมีเงื่อนไข ดังนี้ 
 1.  คัดกรองโครงการที่มีความซ้ําซ้อน รวมถึงการขอรับงบประมาณมาหลายช่องทาง ออก  
 2.  คัดกรองโครงการที่ดําเนินการแล้ว ออก  



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ภาคผนวก ก 
พื้นที่ลุ่มน้้ามูล แผนปฏิบตัิการภายใตแ้ผนแม่บท การบริหารจดัการทรัพยากรน้้า 20 ปี ลุม่น้้ามูล ปงีบประมาณ พ.ศ.2563-2565 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จา้กัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จา้กัด   แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ ก-8 

 3.  คัดกรองโครงการขนาดกลาง ขนาดใหญ่ที่มีข้อมูลสถานภาพความพร้อม และมีแนวโน้มที่จะไม่
สามารถเร่ิมดําเนินการได้ภายในปี พ.ศ. 2565 ออก  
 4.  คัดกรองโครงการที่สนับสนุนการดําเนินการ แต่ไม่ให้ผลสัมฤทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านน้ํา เช่น ก่อสร้าง
สํานักงาน ก่อสร้างสะพาน ฯลฯ ออก  
 5.  ตรวจสอบค่าพิกัดโครงการ หากไม่มีจะใช้พิกัดของตําบลเป็นตัวแทน 
 6.  คัดโครงการที่ไม่รายละเอียดโครงการ และ/หรือไม่มีความพร้อมในการดําเนินโครงการ 
 จากการรวบรวมโครงการในพื้นที่ลุ่มน้ํามูล จากแหล่งที่มาต่าง ๆ คงเหลือรายการโครงการ ที่จะนํามาจัด
กลุ่ม ทั้งสิ้น 8,869 โครงการ ดังตารางที่ ก.2-2 ถึง ก.2-3 และได้มีการจัดกลุ่มแยกตามรายลุ่มน้ํา โดยพื้นที่ลุ่มน้ํามูล
ตอนบน มีโครงการทั้งสิ้น 481 โครงการ ลุ่มน้ํามูลตอนกลาง มีโครงการทั้งสิ้น 445 โครงการ และลุ่มน้ํามูลตอนล่างมี
โครงการทั้งสิ้น 871 โครงการ ซึ่งไม่รวมแผนงานส่วนจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ ก.2-4 ถึง ก.2-6 
ก.2.3  การจัดกลุ่มการด้าเนินการโครงการ  
 1)  เกณฑ์ที่น้ามาประกอบพิจารณาคะแนน 
  การกําหนดเกณฑ์ในการนํามาพิจารณาเพื่อจัดกลุ่มความสําคัญโครงการประกอบไป ด้วย 4 เกณฑ์
ได้แก่ เกณฑ์ด้านนโยบาย เกณฑ์เชิงพื้นที่ AreaBased เกณฑ์ด้านแผนแม่บท และเกณฑ์ด้าน ความต้องการในพื้นที่ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  เกณฑ์ด้านนโยบาย เป็นการให้ความสําคัญโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายใน ระดับประเทศ (Top-
Down) ได้แก่ โครงการตามแนวทางพระราชดําริ โครงการตามนโยบายรัฐบาล โครงการสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ โครงการตามข้อสั่งการคณะรัฐมนตรี 
  เกณฑ์เชิงพื้นที่ AreaBased เป็นการนําผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาเชิงพื้นที่ของ สทนช.มาปรับใช้
กับการพิจารณา โดยในลุ่มน้ําสาละวินมีพื้นที่ AreaBased คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษตาก 
  เกณฑ์ด้านแผนแม่บท  ได้จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาและกลยุทธ์แผนงานในการ แก้ไขซึ่ง
สอดคล้องกับแผนแม่บทฯน้ํา 20 ปี ลงมาในระดับลุ่มน้ํา โดยใช้กระบวนการในการจัดการประชุม เชิงปฏิบัติการในการ
วิเคราะห์และรับฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ 
  เกณฑ์ด้านความต้องการในพื้นที่ เป็นการสอบถามสภาพปัญหา แนวทางแก้ไขและ โครงการในระดับ
ชุมชน (Bottom-up) เพื่อให้เกิดการสะท้อนข้อมูลไปยังหน่วยปฏิบัติการในการจัดทําแผน 
  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการกําหนดค่าน้ําหนักของเกณฑ์ทั้ง 4 เกณฑ์ คือ 30 : 30 : 30 : 10 ซึ่งค่า
น้ําหนักดังกล่าว จะนํามาใช้ประโยชน์ในการจัดกลุ่มโครงการต่อไป 
 2)  การจัดกลุ่มโครงการ 
  การจัดกลุ่มโครงการ จะแบ่งเป็น 5 ช่วงเกรด คือ A B C D และ F โดยแต่ละช่วง คะแนน คือ A= 
ร้อยละ40 ขึ้นไป / B=ร้อยละ 30 - 39 / c=ร้อยละ 15 - 29 / D=ร้อยละ 10 - 14 และ F= น้อยกว่าร้อยละ 10 ซึ่ง
สามารถสรุปผลการจัดกลุ่มโครงการเพื่อประกอบการพิจารณาจัดทําเป็นแผนฏิบัติ การประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553-2565 ได้ ดังแสดงในตารางที่  ก.2-7 ถึง ก.2-9 
 

 

 

 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ภาคผนวก ก 
พื้นที่ลุ่มน้้ามูล แผนปฏิบตัิการภายใตแ้ผนแม่บท การบริหารจดัการทรัพยากรน้้า 20 ปี ลุม่น้้ามูล ปงีบประมาณ พ.ศ.2563-2565 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จา้กัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จา้กัด   แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ ก-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตา
รา

งท
ี่ ก

.2
-2

  แ
สด

งจ
้าน

วน
รา

ยก
าร

โค
รง

กา
รห

ลัง
คัด

กร
อง

แต
่ละ

หน
่วย

งา
น 

จ้า
แน

กร
าย

จัง
หวั

ด 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ภาคผนวก ก 
พื้นที่ลุ่มน้้ามูล แผนปฏิบตัิการภายใตแ้ผนแม่บท การบริหารจดัการทรัพยากรน้้า 20 ปี ลุม่น้้ามูล ปงีบประมาณ พ.ศ.2563-2565 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จา้กัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จา้กัด   แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ ก-10 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ภาคผนวก ก 
พื้นที่ลุ่มน้้ามูล แผนปฏิบตัิการภายใตแ้ผนแม่บท การบริหารจดัการทรัพยากรน้้า 20 ปี ลุม่น้้ามูล ปงีบประมาณ พ.ศ.2563-2565 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จา้กัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จา้กัด   แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ ก-11 

ตารางที่ ก.2-4   แผนงาน/โครงการจ้าแนกตามหน่วยงานและยุทธศาสตร์น้้าแต่ลด้านในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนบน 
รวมโครงการ

หน่วยงาน
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภยั  การจัดการ

คุณภาพน ้า
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สภาพปา่ตน้น ้า

การบริหารจัดการ ทุก

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.4 5.1 5.2 6.5 แผนงาน

กรมเจ้าท่า
1 1

กรมชลประทาน
65 348 50 65 1 4 24 10 567

กรมทรัพยากรน ้า
1 63 64

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล
6 40 4 29 4 7 90

กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
17 17 1 35

กรมปา่ไม้
2 2

กรมพัฒนาที่ดนิ
5 5

กรมโยธาธิการและผังเมอืง
5 16 21

กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตวป์า่ และพันธุ์พืช
24 3 27

การประปาส่วนภมูภิาค
23 23

ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 1 1 2
ส้านักพัฒนาพื นที่ปฏริูปที่ดนิ ส.ป.ก

4 4
รวมโครงการ 7 23 40 4 83 348 168 70 1 10 40 10 1 26 3 7 841

หมายเหต ุ: หมายเลข 1.1  การพัฒนา ขยายเขตระบบประปา หมายเลข 2.1  การจัดการดา้นความตอ้งการ หมายเลข 3.1  เพ่ิมประสทิธภิาพการระบายน า้ หมายเลข 5.1  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื นทีป่า่ตน้น า้ทีเ่สือ่มโทรม

                 เพ่ิมประสทิธภิาพระบบประปาหมู่บา้น หมายเลข 2.2  เพ่ิมประสทิธภิาพโครงการแหลง่น า้ หมายเลข 3.2  การปอ้งกันน า้ทว่มชุมชนเมือง หมายเลข 5.2  การปอ้งกันและลดการชะลา้งพังทลายของดนิในพื นทีต่น้น า้

หมายเลข 1.2  พัฒนาประปาเมือง/พื นทีเ่ศรษฐกิจ                  และระบบสง่น า้เดมิ หมายเลข 3.3  จัดการพื นทีน่ า้ทว่ม/พื นทีช่ะลอน า้

หมายเลข 1.3  พัฒนาน า้ดืม่ใหไ้ดม้าตรฐานและราคาทีเ่หมาะสม หมายเลข 2.3  การจัดหาน า้ในพื นทีเ่กษตรน า้ฝน

                 (SDGs) หมายเลข 2.4  การพัฒนาแหลง่เก็บกักน า้ /ระบบสง่น า้ใหม่ หมายเลข 4.4  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น า้ล้าคลองและ หมายเลข 6.5  การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน า้

หมายเลข 1.4 การประหยัดน า้ทกุภาคสว่น หมายเลข 2.5  พัฒนาระบบผันน า้และระบบเชื่อมโยงแหลง่น า้                  แหลง่น า้ธรรมชาตทิัว่ประเทศ
: จ้านวนโครงการทั งหมดไม่รวมแผนงานสว่นจังหวัดและองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

ทีม่า : การประชุมจัดทา้แผนแม่บทการบริหารจัดการน า้และแผนปฎิบตักิารภายใตแ้ผนแม่บทฯ ระดบัลุม่น า้ (ลุม่น า้มูล) พ.ศ.2563-2565 , สทนช.

การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมัน่คงของน ้าภาคการผลิต 

 

ตารางที่ ก.2-5   แผนงาน/โครงการจ้าแนกตามหน่วยงานและยุทธศาสตร์น้้าแต่ลด้านในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนกลาง 
รวมโครงการ

หน่วยงาน
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภยั  การจัดการ

คุณภาพน ้า
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สภาพปา่ตน้น ้า

การบริหารจัดการ ทุก

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 5.1 5.2 6.5 แผนงาน

กรมเจ้าท่า
2 2

กรมชลประทาน
24 79 61 36 4 1 13 218

กรมทรัพยากรน ้า
2 30 32

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล
9 44 13 21 4 12 103

กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
4 4

กรมพัฒนาที่ดนิ
14 14

กรมโยธาธิการและผังเมอืง
7 25 32

กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตวป์า่ และพันธุ์พืช
1 3 4

การประปาส่วนภมูภิาค
30 30

ส้านักพัฒนาพื นที่ปฏริูปที่ดนิ ส.ป.ก 4 1 5
องค์การจัดการน ้าเสีย

1 1
รวมโครงการ 9 30 44 13 26 79 134 41 13 26 13 1 1 3 12 445

หมายเหต ุ: หมายเลข 1.1  การพัฒนา ขยายเขตระบบประปา หมายเลข 2.1  การจัดการดา้นความตอ้งการ หมายเลข 3.1  เพ่ิมประสทิธภิาพการระบายน า้ หมายเลข 5.1  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื นทีป่า่ตน้น า้ทีเ่สือ่มโทรม

                 เพ่ิมประสทิธภิาพระบบประปาหมู่บา้น หมายเลข 2.2  เพ่ิมประสทิธภิาพโครงการแหลง่น า้ หมายเลข 3.2  การปอ้งกันน า้ทว่มชุมชนเมือง หมายเลข 5.2  การปอ้งกันและลดการชะลา้งพังทลายของดนิในพื นทีต่น้น า้

หมายเลข 1.2  พัฒนาประปาเมือง/พื นทีเ่ศรษฐกิจ                  และระบบสง่น า้เดมิ หมายเลข 3.3  จัดการพื นทีน่ า้ทว่ม/พื นทีช่ะลอน า้ หมายเลข 6.5  การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน า้

หมายเลข 1.3  พัฒนาน า้ดืม่ใหไ้ดม้าตรฐานและราคาทีเ่หมาะสม หมายเลข 2.3  การจัดหาน า้ในพื นทีเ่กษตรน า้ฝน

                 (SDGs) หมายเลข 2.4  การพัฒนาแหลง่เก็บกักน า้ /ระบบสง่น า้ใหม่ หมายเลข 4.1  การปอ้งกันและลดการเกิดน า้เสียทีต่น้ทาง
หมายเลข 1.4 การประหยัดน า้ทกุภาคสว่น                  แหลง่น า้ธรรมชาตทิัว่ประเทศ

: จ้านวนโครงการทั งหมดไม่รวมแผนงานสว่นจังหวัดและองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

ทีม่า : การประชุมจัดทา้แผนแม่บทการบริหารจัดการน า้และแผนปฎิบตักิารภายใตแ้ผนแม่บทฯ ระดบัลุม่น า้ (ลุม่น า้มูล) พ.ศ.2563-2565 , สทนช.

การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมัน่คงของน ้าภาคการผลิต 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ภาคผนวก ก 
พื้นที่ลุ่มน้้ามูล แผนปฏิบตัิการภายใตแ้ผนแม่บท การบริหารจดัการทรัพยากรน้้า 20 ปี ลุม่น้้ามูล ปงีบประมาณ พ.ศ.2563-2565 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จา้กัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จา้กัด   แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ ก-12 

ตารางที่ ก.2-6  แผนงาน/โครงการจ้าแนกตามหน่วยงานและยุทธศาสตร์น้้าแต่ลด้านในพื้นที่ลุ่มน้้ามูลตอนล่าง 
รวมโครงการ

หน่วยงาน
การจัดการน ้าท่วมและอุทกภยั  การจัดการ

คุณภาพน ้า
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สภาพปา่ตน้น ้า

การบริหารจัดการ ทุก

1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.4 5.1 5.2 6.5 แผนงาน

กรมชลประทาน
50 301 51 92 5 5 42 546

กรมทรัพยากรน ้า
10 1 27 38

กรมทรัพยากรน ้าบาดาล
44 40 12 71 17 5 189

กรมปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั
4 8 8 3 23

กรมพัฒนาที่ดนิ
9 1 10

กรมโยธาธิการและผังเมอืง
8 22 30

กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตวป์า่ และพันธุ์พืช
6 3 9

การประปาส่วนภมูภิาค
25 25

ส้านักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 1 1

รวมโครงการ 44 25 40 12 64 302 166 110 21 30 42 1 6 3 5 871
หมายเหต ุ: หมายเลข 1.1  การพัฒนา ขยายเขตระบบประปา หมายเลข 2.1  การจัดการดา้นความตอ้งการ หมายเลข 3.1  เพ่ิมประสทิธภิาพการระบายน า้ หมายเลข 5.1  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื นทีป่า่ตน้น า้ทีเ่สือ่มโทรม

                 เพ่ิมประสทิธภิาพระบบประปาหมู่บา้น หมายเลข 2.2  เพ่ิมประสทิธภิาพโครงการแหลง่น า้ หมายเลข 3.2  การปอ้งกันน า้ทว่มชุมชนเมือง หมายเลข 5.2  การปอ้งกันและลดการชะลา้งพังทลายของดนิในพื นทีต่น้น า้

หมายเลข 1.2  พัฒนาประปาเมือง/พื นทีเ่ศรษฐกิจ                  และระบบสง่น า้เดมิ หมายเลข 3.3  จัดการพื นทีน่ า้ทว่ม/พื นทีช่ะลอน า้

หมายเลข 1.3  พัฒนาน า้ดืม่ใหไ้ดม้าตรฐานและราคาทีเ่หมาะสม หมายเลข 2.3  การจัดหาน า้ในพื นทีเ่กษตรน า้ฝน

                 (SDGs) หมายเลข 2.4  การพัฒนาแหลง่เก็บกักน า้ /ระบบสง่น า้ใหม่ หมายเลข 4.4  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น า้ล้าคลองและหมายเลข 6.5  การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน า้

หมายเลข 1.4 การประหยัดน า้ทกุภาคสว่น                  แหลง่น า้ธรรมชาตทิัว่ประเทศ
: จ้านวนโครงการทั งหมดไม่รวมแผนงานสว่นจังหวัดและองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน

ทีม่า : การประชุมจัดทา้แผนแม่บทการบริหารจัดการน า้และแผนปฎิบตักิารภายใตแ้ผนแม่บทฯ ระดบัลุม่น า้ (ลุม่น า้มูล) พ.ศ.2563-2565 , สทนช.

การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค การสร้างความมัน่คงของน ้าภาคการผลิต 

 
 
ตารางที่ ก.2-7  แสดงการจัดกลุ่มโครงการแต่ละหน่วยงาน จ้าแนกตามเกรด 

 
 
 
 
 
 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  ภาคผนวก ก 
พื้นที่ลุ่มน้้ามูล แผนปฏิบตัิการภายใตแ้ผนแม่บท การบริหารจดัการทรัพยากรน้้า 20 ปี ลุม่น้้ามูล ปงีบประมาณ พ.ศ.2563-2565 

 

บริษัท  ซิกม่า ไฮโดร คอนซัลแตนท ์จา้กัด   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  รายงานแผนงานตามแนวทางพัฒนาลุ่มน้้า 
บริษัท เอส เอ็น ที คอนซัลแตนท์ จา้กัด   แบบบูรณาการระดับยุทธศาสตร์ ก-13 

ตารางที่ ก.2-8   แสดงการจัดกลุ่มโครงการแต่ละจังหวัด จ้าแนกตามเกรด 

จังหวัด เกรด A เกรด B เกรด C เกรด D เกรด F รวม 
1 นครราชสีมา 23 885 669   396 1,973 
2 บุรีรัมย์ 69 576 804   199 1,648 
3 ศรีสะเกษ 11 761 739   21 1,532 
4 สุรินทร์ 7 430 711   2 1,150 
5 อํานาจเจริญ 7 418 363   67 855 
6 อุบลราชธาน ี 74 1,150 411   196 1,831 

รวม 191 4,220 3,697   881 8,989 
 

 

ตารางที่ ก.2-9   แสดงการจัดกลุ่มโครงการแต่ละกลยุทธ์ จ้าแนกตามเกรด 

 

   อย่างไรก็ตาม การจัดทําแผนปฏิบัติการและการเสนอขอตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการ ยังมี 
ขั้นตอนในการพิจารณาอีกมาก ทั้งการดูความพร้อมของโครงการ การพิจารณาความจําเป็นเร่งด่วนของ โครงการ การ
พิจารณาผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ข้อจํากัดด้านภารระงบประมาณ รวมถึงนโยบายที่จะมี เพิ่มเติมในอนาคต ด้วยเหตุนี้ 
การจัดกลุ่มโครงการจึงเป็นการรวบรวมข้อมูลและลําดับความสําคัญของ โครงการออกมาเป็นกลุ่มใหญ่ๆ เพื่อให้เป็น
กรอบและทิศทางการดําเนินการในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่งจะต้องทํา การเติมเต็ม และตรวจสอบข้อมูลทั้งเรื่อง วงเงิน
โครงการ และผลสัมฤทธิ์โครงการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องได้รับ จากหน่วยงานในภายหลังอีกต่อไป 

   


