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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
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1 

 

บทที่ 1  
บทน้ำ 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 

ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวล้าภู หนองคาย อุดรธานี  
บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี มีเนื อที่ 47,165.08 ตารางกิโลเมตร 
หรือ 29.48 ล้านไร่ แบ่งเป็น 36 ลุ่มน ้าย่อย สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื นที่ราบสูง ทางด้านทิศใต้และทิศ
ตะวันตกของลุ่มน ้ามีแนวเขาเป็นตัวแบ่งเขตพื นที่  ลักษณะภูมิประเทศลาดเทจากด้านทิศใต้ไปทางทิศเหนือ 
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเฉพาะ คือ ทุกล้าน ้าในลุ่มน ้าสาขาจะไหลลงแม่น ้าโขง ซึ่งเป็น 
ทางน ้าธรรมชาติระหว่างประเทศ ล้าน ้าส่วนใหญ่ในลุ่มน ้าโขงจะมีความยาวน้อยกว่า  50 กิโลเมตร และ 
ความลาดชันของล้าน ้ามากจึงมีการกัดเซาะสูง  

ลักษณะการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื นที่เกษตรกรรม รวม 19.29 ล้านไร่ มีการพัฒนาพื นที่ชลประทาน
แล้ว 2.42 ล้านไร่ พบพื นที่เสี่ยงภัยแล้งทางการเกษตร ประมาณ 1.4 ล้านไร่ และเสี่ยงขาดแคลนน ้าอุปโภค
บริโภคระดับสูง 203 หมู่บ้าน และระดับปานกลาง 175 หมู่บ้าน และมีพื นที่ประสบภัยน ้าท่วม คือ พื นที่
ปากน ้าเลย และพื นที่ลุ่มน ้าสงคราม (พ.ศ. 2557) นอกจากนี  ยังมีพื นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษใน 3 จังหวัด ได้แก่ นครพนม หนองคาย และมุกดาหาร 

จากสภาพปัญหาของพื นที่จ้าเป็นต้องเร่งรัดวางแผนบริหารจัดการน ้าทั งระบบ จัดการความต้องการน ้า 
ตามการพัฒนาของเมือง เนื่องจากการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการน ้าท้าได้ยากขึ น การเชื่อมโยง
ข้อมูลการบริหารจัดการน ้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น ดังนั น ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ในฐานะ
หน่วยงานกลางที่ก้าหนดนโยบายด้านการบริหารจัดการน ้า เห็นควรให้มีการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือให้การพัฒนาของลุ่มน ้าสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดย
ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ หรือมีผลกระทบในระดับที่ยอมรับได้ และเป็นไปตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พร้อมทั งจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  จัดล้าดับ
ความส้าคัญของโครงการพัฒนาในอนาคต การป้องกันอุทกภัยและการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง เพ่ือเป็นกรอบ 
การด้าเนินการบริหารจัดการน ้าของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือส้าหรับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน้าไป
ด้าเนินการ ลดความซ ้าซ้อนของแผนงาน และก้าหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของพื นที่
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 
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1.2 วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1) เ พ่ือศึกษาและจั ดท้ า รายงานการประ เมินสิ่ งแวดล้ อมระดับยุทธศาสตร์  ( Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

2) เ พ่ือทบทวนวิ เคราะห์การด้า เนินงานพัฒนาแหล่ งน ้ า ในพื นที่ ศึกษาโครงการที่ผ่ านมา  
เพ่ือประกอบการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) พร้อมประเมินผลการด้าเนินงานของแผนหลักฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2561-
2563 และจัดท้าแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรน ้า  ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  
พ.ศ. 2565-2570 

1.3 เหตุผลและควำมจ้ำเป็นในกำรจัดท้ำ SEA ของโครงกำร 

การจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-
2580) (แผนหลักฯ) สทนช. ไดพิ้จารณาน้ากระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้เป็น
เครื่องมือสนับสนุนการทบทวนและจัดท้าแผนหลักฯ โดยมุ่งหวังให้เกิดการบูรณาการครอบคลุมประเด็น 
การพัฒนาอย่างมีดุลยภาพทั งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เกิดการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย  
สร้างเป้าหมายการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าแบบบูรณาการในระดับยุทธศาสตร์ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท้า
แผนพัฒนาลุ่มน ้าระดับแผนปฏิบัติการบริหารจัดการลุ่มน ้าในแต่ละรอบระยะเวลา ซึ่งกระบวนการ SEA นี   
จะเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันก้าหนดเป้าหมายในการพัฒนาร่วมกัน มุ่งสู่เป้าหมายเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน (Sustainable Development) ร่วมกันตัดสินใจก้าหนดทางเลือกการพัฒนาที่เหมาะสมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า มองไปข้างหน้าระยะยาวร่วมกัน (Forward Looking) มีการวิเคราะห์
ประเด็นการพัฒนาของพื นที่ลุ่มน ้าให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking) และเปิดโอกาสให้
สาธารณะเข้ามามีส่วนร่วม (Public Participation) ในการจัดท้าแผนหลักฯ ได้อย่างเหมาะสม  

ประกอบกับ การจัดท้า SEA ของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือนี  เป็นการศึกษาส้าหรับแผน 
การพัฒนารายสาขาทรัพยากรน ้า ซึ่งถูกระบุไว้ใน (ร่าง) ระเบียบส้านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ พ.ศ. .... ข้อ 1 หมวดที่ 2 ประเภทของแผนรายสาขาการบริหารจัดการทรัพยากร
น ้า อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทรัพยากรน ้าจะถูกจัดอยู่ในหมวดของแผนรายสาขา แต่ด้วยบริบทของทรัพยากรน ้า  
ที่มีความเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่าง ๆ เชิงพื นที่ รวมถึงความมุ่งหวังของ สทนช. ที่ต้องการให้แผนหลักฯ  
ได้น้าเอากระบวนการ SEA มาสนับสนุนให้มีความสมบูรณ์ ได้ผลลัพธ์เป็นแผนการบริหารจัดการในเชิงพื นที่
แบบบูรณาการ เกิดการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียที่ครอบคลุมอย่างแท้จริง ดังนั น สทนช. จึงได้น้า
กระบวนการ SEA มาช่วยสนับสนุนการจัดท้าแผนหลักฯ เป็นแกนหลักส้าคัญ และมีการพิจารณาทั งประเด็น
ด้านทรัพยากรน ้าโดยตรง และประเด็นอ่ืน ๆ ที่ทรัพยากรน ้ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงในบริบทของพื นที่ลุ่มน ้า
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ด้วย เพื่อให้เกิดการวางแผนการบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการและมีส่วนร่วมอย่างครอบคลุม และทรัพยากร
น ้านั นสามารถสนับสนุนการพัฒนาในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือได้อย่างเหมาะสม 

1.4 ขอบเขตเชิงพื นที่ในกำรจัดท้ำ SEA 

การจัดท้า SEA นี  ครอบคลุมพื นที่ลุ่ มน ้ า โขงตะวันออกเฉียงเหนือทั งหมด ซึ่ งตั งอยู่ ในพื นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ประกอบด้วยลุ่มน ้าสาขาขนาดกลางและขนาดเล็กจ้านวน 36  
ลุ่มน ้าสาขา ซึ่งการศึกษาได้ด้าเนินการพิจารณาครอบคลุมทุกพื นที่และครอบคลุมถึงผู้มีส่วนได้เสียจากทุกลุ่ม
น ้าสาขาเป็นขอบเขตการศึกษาเชิงพื นที่ ผลการวิเคราะห์เพ่ือก้าหนดขอบเขตของพื นที่ศึกษาจึงเลือกค้านึงถึง
ลักษณะเชิงพื นที่ในบริบทของลุ่มน ้าและลุ่มน ้าสาขาทุกแห่งเป็นหลักมากกว่าขอบเขตการปกครองเชิงพื นที่ 
โดยพิจารณาตามลักษณะขอบเขตลุ่มน ้าและลุ่มน ้าสาขาเป็นหลัก เพ่ือให้สอดคล้องกับระบบลุ่มน ้า และช่วยให้
เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าทีเ่ชื่อมโยงกันทั งระบบ แทนการแบ่งลักษณะพื นที่ตามขอบเขตการปกครอง 
โดยได้มีการแบ่งกลุ่มพื นที่ออกเป็น 9 กลุ่มลุ่มน ้าสาขา (รายละเอียดลักษณะการแบ่งลุ่มน ้าดังภำคผนวก ข.-2) 
ซึ่งได้ใช้เป็นกรอบในการพิจารณาของการศึกษาในขั นตอนต่าง ๆ ต่อไป นอกจากนี ยังได้มีการประยุกต์ ใช้
เครื่องมือการประเมินโดยการซ้อนทับแผนที่ (Overlay Mapping) เพ่ือให้สามารถพิจารณาขอบเขตเชิงพื นที่ 
ในภาพรวมที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือได้ดียิ่งขึ นด้วย 

1.5 กรอบระยะเวลำของกำรจัดท้ำ SEA 

กรอบระยะเวลาของการจัดท้า SEA ได้พิจารณาครอบคลุมการประเมินในช่วงระยะเวลาทีส่อดคล้องกับ
กรอบระยะเวลาของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) ประกอบกับ 
การจัดท้า SEA นี เป็นการทบทวนวิเคราะห์การด้าเนินงานพัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่ศึกษาตามแผนหลัก 
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ที่ได้ด้าเนินการไปแล้ว
ในช่วงปี พ.ศ. 2561–2563 ด้วย ดังนั นกรอบระยะเวลาในการพิจารณาของแผนหลักฯ และทิศทางการพัฒนา
ต่าง ๆ รวมไปถึงกรอบการพิจารณาในขั นตอนอ่ืน ๆ จึงมีรอบระยะเวลา 20 ปี  

นอกจากนี  กรอบระยะเวลาดังกล่าวยังน้าไปใช้เป็นกรอบของอนุกรมเวลาในขั นตอนการประเมินข้อมูล
ฐาน (Baseline Assessment) เพ่ือให้มีชุดของข้อมูลที่มีอนุกรมเวลาที่เพียงพอและเหมาะสมสามารถน้าไปใช้
ประกอบการประเมิน อนุกรมเวลาในการประเมินข้อมูลฐานจึงได้พิจารณาในกรอบระยะ 20 ปี เพ่ือมุ่งเป้าสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน อย่างไรก็ตามการพิจารณาขอบเขตของระยะเวลา จ้านวนปีในอดีต และจ้านวนปีคาดการณ์
ของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงประเด็นส้าคัญต่าง ๆ อาจมีความแตกต่างกันไปตามข้อเท็จจริง เช่น ข้อมูล 
อุทกวิทยา ซึ่งมีความจ้าเป็นต้องวิเคราะห์และมีกรอบระยะช่วงเวลาที่ยาวนานมากกว่ากรอบระยะ 20 ป ี
ตามรอบแผน ข้อมูลด้านคุณภาพน ้าซึ่งอาจมีกรอบระยะเวลาที่สั นกว่า ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมที่อาจต้อง
วิเคราะห์ในช่วงระยะเวลาที่มีการเก็บข้อมูล เป็นต้น 
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1.6 แนวทำงกำรจัดท้ำ SEA 

การจัดท้า SEA นี  ได้ด้าเนินการโดยอ้างอิงตามแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์  
(ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ., 2563) ของ ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ (สศช.) รายละเอียดดังรูปที่ 1.6-1 พร้อมกับพิจารณาให้สอดคล้องกับขอบเขตการด้าเนินงาน 
(TOR) ของโครงการ เพ่ือให้ผลลัพธ์ของกระบวนการ SEA สามารถสนับสนุนและบูรณาการกับการจัดท้าแผน
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือตลอดทุกขั นตอนควบคู่กันไป ใน

ลักษณะรูปแบบบูรณาการ (Integrated Model) รายละเอียดขั นตอนการด้าเนินงาน SEA สรุปดังรูปที่ 1.6-2  

นอกจากนี  ยังได้น้าเอาหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบบูรณาการ ( Integrated Water 
Resources Management: IWRM) มาผนวกใช้ด้วย ซึ่งมีเป้าหมายที่มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้ความส้าคัญ
และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ส่งเสริมให้มีการประสานร่วมกัน  
ในการจัดการทรัพยากรน ้า ดิน และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า เพ่ือให้เกิดประโยชน์ สูงสุด
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างเท่าเทียมและรักษาความยั่งยืนของระบบนิเวศท่ีส้าคัญไว้ด้วย ดังนั น แนวทาง
การศึกษาจึงได้บูรณาการระหว่างกระบวนการ SEA และหลักการ IWRM เข้าด้วยกัน เชื่อมโยงไปยัง
กระบวนการจัดท้าแผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  
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ที่มา : แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ., 2563) 

รูปที่ 1.6-1 ขั นตอนหลักของกระบวนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ อ้ำงอิงจำก 
แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (ส้ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชำติ., 2563) 
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รูปที่ 1.6-2 ขั นตอนหลักและย่อยของกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์  
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ทั งนี  เพ่ือให้การรายงานผลสามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ น ในรายงาน SEA ฉบับนี  จึงได้ 
มีการปรับปรุงโครงสร้างของรายงานใหม่ แต่ยังคงยึดตามหลักการที่แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ., 2563) ได้แนะน้าไว้ โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี  

หัวข้อตำม แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศำสตร์ (ส้ำนักงำนสภำพัฒนำ 
กำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ., 2563) 

หัวข้อ ในรำยงำน SEA ฉบับนี  

บทที่ หัวข้อ 

การกลั่นกรอง บทท่ี 1 บทน้า 1.3 เหตุผลและความจ้าเป็นในการจัดท้า SEA 
โครงการ 

การก้าหนดขอบเขต - - 

• การวิเคราะและทบทวนแผนหรือแผนงาน
และการทบทวนข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

บทท่ี 2 สภาพปัจจุบันของ
พื นท่ีลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.1 การทบทวนรายละ เอี ยดของนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 

2.2 การทบทวนข้อมูลพื นฐานท่ีเกี่ยวข องกับ
พื นท่ีลุ่มน ้า 

• การระบุขอบเขตเชิงพื นท่ีและระยะเวลา บทท่ี 1 บทน้า 1.4 ขอบเขตเชิงพื นท่ีในการจัดท้า SEA 

1.5 กรอบระยะเวลาของการจัดท้า SEA 

• การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย บทท่ี 6 การประชาสัมพันธ์ 
มวลชนสัมพันธ์ และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

6.3 การวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

• การด้าเนินงานแผนการมีส่วนร่วมและการ
สื่อสาร 

6.4 การด้าเนินงานแผนการมีส่วนร่วมและการ
สื่อสาร 

• การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการพัฒนา บทท่ี 3 บทวิเคราะห์ทิศ
ทางการพัฒนาทรัพยากร
น ้าพื นท่ีลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.1 การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการพัฒนาพื นท่ี
ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

• การก้ าหนดเป้าหมายการพัฒนาและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

3.2 การก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาและประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

• การก้าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืน
และตัวชี วัด 

3.3 การก้าหนดวัตถุประสงค์เพื่อความยั่งยืนและ
ตัวชี วัด 

• การประเมินข้อมูลฐาน 3.4 การประเมินข้อมูลฐาน 

• การก้าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื องต้น 3.5 การก้าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื องต้น 
การพัฒนาพื นท่ีลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

การพัฒนาและประเมินทางเลือก - - 

• การพัฒนาทางเลือก บทท่ี 4 แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรน ้าพื นท่ีลุ่มน ้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

4 .1  การพัฒนาทา ง เลื อกของการพัฒนา
ทรัพยากรน ้าพื นท่ีลุ่มน ้า 

• การประเมินทางเลือก 4.2 การประเมินทางเลือกของการพัฒนา
ทรัพยากรน ้าพื นท่ีลุ่มน ้า 

การก้าหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน บทท่ี 5 มาตรการเพื่อความ
ยั่ ง ยื น ท่ี ส นั บ ส นุ น ก า ร
พัฒนาทรัพยากรน ้า 

- 



บทที่ 2
สภาพปัจจุบันของพื้นทีลุ่่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
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บทที่ 2  
สภำพปัจจุบนัของพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

การศึกษาสภาพปัจจุบันของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการทบทวน วิเคราะห์ รายละเอียด 
สภาพปัจจุบันที่ส้าคัญของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ทั งในลักษณะของบริบท สภาพพื นที่ลุ่มน ้า  
ไปจนถึงการวิเคราะห์ถึงระดับทิศทางการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยวิเคราะห์จากนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
ระดับต่าง ๆ ด้วย เพ่ือให้สามารถเข้าใจสภาพดังกล่าวและน้าไปพิจารณาวิเคราะห์ก้าหนดทิศทางการพัฒนา
ทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคตต่อไปได้ ทั งนี  มีผลสรุปส้าคัญเก่ียวกับสภาพปัจจุบัน
ของ พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงดังต่อไปนี  

2.1 กำรทบทวนรำยละเอียดของนโยบำย ยุทธศำสตร์ และแผนพัฒนำระดับต่ำง ๆ 

การทบทวนรายละเอียดของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ เป็นการท้าความเข้าใจ
ลักษณะ องค์ประกอบ และเนื อหาส้าคัญของแผนหรือแผนงานระดับต่าง ๆ ทุกระดับที่เกี่ยวข้องทั งในระดับที่
สูงกว่า ในระดับเดียวกัน และในระดับที่อยู่ภายใต้ของแผนหลักการบริหารจัดการพื นที่ลุ่มน ้า โดยวิเคราะห์
ความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง และสนับสนุนกัน ระหว่างนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาต่าง  ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์และทบทวนดังกล่าว บ่งชี ว่าบริบทและทิศทางการพัฒนาของพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ปัจจุบัน สามารถเชื่อมโยง สัมพันธ์ และสนับสนุนกับแผนและแผนงานต่าง ๆ  
มีลักษณะและการด้าเนินงานที่มีผลกระทบท้าให้เกิดความสอดคล้อง (Coherence) และการสนับสนุน 
(Supportive) กับแผนอ่ืน ๆ ในทุกระดับได้ทั งการด้าเนินของแผนในแนวดิ่ง (Vertical) และในแนวราบ 
(Horizontal) และไม่พบความขัดแย้งใด ๆ กับแผนฯ อ่ืน ๆ อีกทั งมีปัจจัยภายนอกของแผนฯ อ่ืน ๆ ที่จะช่วย
สนับสนุนและมีความสอดคล้องกับการจัดแผนหลักฯ ด้วย รายละเอียดของผลการวิเคราะห์และทบทวนแผน
หรือแผนงานต่าง ๆ สรุปไว้ในภำคผนวก ก. ซ่ึงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และแผนงานต่าง ๆ ที่น้ามาวิเคราะห์
และประเมิน มีดังต่อไปนี  
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ระดับ นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้อง 
ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2565) 
 (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
 แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 
 เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs Goals) 
 นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
 แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นท่ีลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)* 
 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560–2565 
ระดับภูมิภาค แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 แผนพัฒนาจังหวัด 
หมายเหตุ: * จัดท้าโดยส้านักงานทรัพยากรน ้าภาค 3 จังหวัดอุดรธานี 

ผลการวิเคราะห์ฯ สรุปได้ว่า นโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องได้มุ่งเป้าหมายให้เกิดการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน ทั งในแง่ของการอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู ส่งเสริม และพัฒนา  
ไปจนถึงการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า เหมาะสมกับศักยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อย่างสมดุล สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากร
น ้า ที่มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้าและการบริหารเชิงพื นที่อย่างมีส่วนร่วม สร้างความสมดุล 
ในการใช้น ้า เพ่ิมผลิตภาพของน ้าทั งระบบ พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งน ้าธรรมชาติ เพ่ือให้เกิดความม่ันคงด้านน ้าของประเทศ ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวได้ถูกระบุเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาและการบริหารจัดการไว้อย่างชัดเจน ตั งแต่แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต.ิ, 2565) แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ถ่ายทอดลงมาสู่แผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี พร้อมทั งสอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นเป้าหมายระดับ
สากลที่น้าไปเป็นหลักในการพัฒนา อีกทั งการบริหารจัดการทรัพยากรน ้ายังสอดแทรกลงในแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ อีกด้วย  

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี ถือเป็นแผนแม่บทที่มีความส้าคัญมากเนื่องจากเป็น
แผนที่รับถ่ายทอดเจตนารมณ์ของแผนที่อยู่ในระดับที่สูงกว่าซึ่งใช้เป็นกรอบก้าหนดทิศทางของการพัฒนา
ระดับประเทศ ส้าหรับการพัฒนาในสาขาทรัพยากรน ้า สามารถรองรับการเติบโตและพัฒนาของประเทศอย่าง
ยั่งยืน พร้อมทั งถ่ายทอดต่อลงสู่แผนที่อยู่ภายใต้และมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยง ซึ่งหมายรวมถึงแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือด้วย กล่าวคือ ในการก้าหนดแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือนี  จะพิจารณาให้สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนแม่บท  
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี ซึ่งเป็นการตอบสนองเจตนารมณ์ทิศทางการพัฒนาของประเทศ 
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นอกจากนี  จ้าเป็นจะต้องพิจารณาให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในบริบทของพื นที่ด้วย โดยพิจารณา
เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดและแผนพัฒนาจังหวัด ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือทั งหมด ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมโยงระหว่างเจตนารมณ์
ของแผนในระดับบนซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของแผนหลักการบริหารจัดการพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้านี ให้เกิดความยั่งยืน สรุปผลการทบทวนยุทธศาสตร์ 
นโยบาย แผน และแผนงานที่เก่ียวข้องดังภำคผนวก ก. ทั งนี  สรุปความเชื่อมโยงของการวิเคราะห์และทบทวน

ยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนและแผนงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ได้ดังรูปที่ 2.1-1 



 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ (SEA Report) 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 12 
 

 
หมายเหตุ : 1/ เป็นแผนที่จดัท้าขึ นโดยกลุ่มประสานงานลุ่มน า้โขงตะวนัออกเฉยีงเหนือ สา้นกังานทรัพยากรน า้แห่งชาติ ภาค 3 ในฐานะฝา่ยเลขานกุารคณะกรรมการลุ่มน า้โขง (ภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื) 

รูปที่ 2.1-1 ควำมเชื่อมโยงของนโยบำย แผน และแผนงำนในระดับต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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นอกจากนี  ยังได้ทบทวน (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) 
ซึ่งจะเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาของประเทศในอนาคตที่ส้าคัญ โดยได้ก้าหนดกรอบเป้าหมายในการลด  
ความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งมีประเด็นด้านทรัพยากรน ้า
อยู่ภายใต้กรอบการพัฒนานี  โดยมุ่งเน้นในการป้องกันและลดผลกระทบ เพ่ิมศักยภาพประชาชนและชุมชน  
ไปจนถึงการยกระดับการบริหารจัดการในการรับมือภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ที่อาศัยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ และการส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศเพ่ือ
บริหารจัดการ ลดความเสี่ยงและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ   
ซึ่งจ้าเป็นจะต้องน้าไปพิจารณากรอบการพัฒนาของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือให้สอดคล้องด้วย 

2.2 กำรทบทวนข้อมูลพื นฐำนที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ลุ่มน ้ำ 

ผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลที่เกี่ยวข้อง สามารถได้น้ามาวิเคราะห์และประเมินสภาพและบริบท
ของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือได้ในทุกมิติ ทั งลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม (ท่ีตั งและลักษณะ 
ภูมิประเทศ สภาพลุ่มน ้าล้าน ้า สภาพอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ทรัพยากรป่าไม้ ชั นคุณภาพลุ่มน ้า ทรัพยากรสัตว์ป่า คุณภาพน ้า (คุณภาพน ้าผิวดินและคุณภาพน ้าใต้ดิน)  
อุทกธรณีวิทยา และพื นที่เสี่ยงภัย) สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม (ประชากรและพื นฐานทางเศรษฐกิจสังคม 
และระบบเมืองและชุมชน) ลักษณะโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (การเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและ
นันทนาการ เป็นต้น) โครงสร้างพื นฐาน (ผังเมือง ระบบคมนาคมขนส่ง ระบบประปา ระบบระบายน ้าและ
ป้องกันน ้าท่วมและการพัฒนาแหล่งน ้าและการชลประทาน) ตลอดจนการทบทวนและศึกษาด้านความต้องการ
น ้าและสมดุลน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียดดังภำคผนวก ข. และมีรายละเอียดโดย
สรุปดังต่อไปนี  

 ลักษณะทำงกำยภำพและสิ่งแวดล้อม 
 ที่ตั งและอำณำเขต 

พระราชกฤษฎีกา “ก้าหนดลุ่มน ้า พ.ศ. 2564” ที่ประกาศให้ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 138 
ตอนที่ 12 ก ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 (ภำคผนวก ข.-1) ได้ก้าหนดให้ลุ่มน ้าหลักในประเทศไทย มีทั งหมด  
22 ลุ่มน ้า โดยลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (รหัสลุ่มน ้าที่ 03) มีพื นที่ลุ่มน ้า 47,165.08 ตร.กม. หรือประมาณ 29.48 
ล้านไร่ ตั งอยู่ระหว่างพิกัด UTM 47N ที่ 1700000N ถึง 2030000N และ 700000E ถึง 1200000E โดยพื นที่ลุ่มน ้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือมีอาณาเขตติดต่อกับพื นที่ข้างเคียง ดังนี  

  ทิศเหนือ  ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 ทิศใต้  ติดกับ ลุ่มน ้าป่าสัก ลุ่มน ้าชี และลุ่มน ้ามูล  
 ทิศตะวันออก ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 ทิศตะวันตก ติดกับ ลุ่มน ้าน่าน 
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 ระบบลุ่มน ้ำ ลุ่มน ้ำสำขำ และแผนผังระบบลุ่มน ้ำ 
  ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื นที่ลุ่มน ้ารวมกันทั งสิ น 47,165.08 ตร.กม. 
ซึ่งครอบคลุม 36 ลุ่มน ้าสาขา เมื่อการพิจารณาสภาพการไหลที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบลุ่มน ้าตามลักษณะ 
ทางอุทกวิทยา สามารถจัดกลุ่มลุ่มน ้าสาขาทั ง 36 ลุ่มน ้า ได้เป็น 9 กลุ่มลุ่มน ้า ที่มี 2 ลักษณะ คือ 
  (1) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่มีกำรไหลต่อเนื่องจำกลุ่มน ้ำสำขำตอนบนจนถึงจุดออกที่
แม่น ้ำโขงร่วมกันเพียงจุดออกเดียว ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มลุ่มน ้าสาขา ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลย  
กลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม และกลุ่มลุ่มน ้าน ้าพุง-น ้าก่้า 
  (2) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่มีล้ำน ้ำสำยสั น ๆ หลำยสำยแต่ละสำยไหลอิสระลงสู่แม่น ้ำ
โขงโดยตรง ประกอบไปด้วย 5 กลุ่มลุ่มน ้าสาขา ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน-น ้าสาน กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง- 
น ้าสวย กลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิง กลุม่ลุ่มน ้าสาขาห้วยทวย และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุก 
  ดังแสดงขอบเขตลุ่มน ้าหลัก กลุ่มลุ่มน ้าสาขา และลุ่มน ้าสาขาในรูปที่ 2.2-1 และ
แสดงรายชื่อกลุ่มลุ่มน ้าสาขา ลุ่มน ้าสาขา และขนาดพื นที่ลุ่มน ้า ในตำรำงที่ 2.2-1 ส้าหรับรายละเอียดของ    
แต่ละลุ่มน ้าสาขา แผนที่ และจัดท้าแผนผังระบบลุ่มน ้าที่แสดงทิศทางการไหลของน ้า เขื่อน/อ่างเก็บน ้า อาคาร
ระบายน ้า และจุดพิจารณาที่ส้าคัญไว้ในภำคผนวก ข.-2 
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ตำรำงท่ี 2.2-1 รำยช่ือและขนำดพื นที่ของกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำและลุ่มน ้ำสำขำในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ/ลุ่มน ้ำสำขำ 
รหัส 
ลุ่มน ้ำ 

พื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละของพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำ 
ต่อพื นท่ีลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำหมัน-น ้ำสำน  2,986.25 6.33 
แม่น ้าโขงส่วนที่ 3 0301 680.35 1.44 
น ้าหมัน 0302 621.39 1.32 
น ้าสาน 0303 866.80 1.84 
แม่น ้าโขงส่วนที่ 4 0304 817.71 1.73 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำเลย  3,953.58 8.39 
แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนที่ 1 0305 1,314.96 2.79 
ห้วยน ้าปวน 0306 1,027.11 2.18 
แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนที่ 2 0307 1,611.51 3.42 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำโมง-น ้ำสวย  7,438.43 15.77 
แม่น ้าโขงส่วนที่ 5 0308 1,739.18 3.69 
ห้วยน ้าโสม 0309 1,065.24 2.26 
แม่น ้าโขงส่วนที่ 6/1 0310 172.21 0.36 
น ้าโมง 0311 2,685.74 5.69 
แม่น ้าโขงส่วนที่ 6/2 0312 448.82 0.95 
น ้าสวย 0313 1,318.73 2.80 
แม่น ้าโขงส่วนที่ 7/1 0314 8.51 0.02 

กลุม่ลุ่มน ้ำสำขำห้วยหลวง  4,146.42 8.79 
ห้วยหลวงส่วนที่ 1 0315 2,329.68 4.94 
ห้วยดาน 0316 683.69 1.45 
ห้วยหลวงส่วนที่ 2 0317 1,133.05 2.40 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยเป-ห้วยหนิง  2,388.23 5.06 
แม่น ้าโขงส่วนที่ 7/2 0318 2,388.23 5.06 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสงครำม  13,141.91 27.86 
แม่น ้าสงครามตอนบน 0319 3,302.97 7.00 
ห้วยคอง 0320 703.34 1.49 
แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 1 0321 1,807.77 3.83 
ห้วยฮี  0322 740.38 1.57 
แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 2 0323 108.57 0.23 
ห้วยน ้ายาม 0324 1,725.16 3.66 
แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 3 0325 264.56 0.56 
ห้วยน ้าอูน  0326 3,561.80 7.55 
แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 4 0327 927.36 1.97 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยทวย  1,935.22 4.10 
ห้วยทวย 0328 806.74 1.71 
แม่น ้าโขงส่วนที่ 8 0329 1,128.48 2.39 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำพุง-น ้ำก้่ำ  3,535.97 7.50 
น ้าพุง 0330 1,651.31 3.50 
ห้วยน ้าก่้า 0331 1,884.66 4.00 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก  7,639.07 16.20 
แม่น ้าโขงส่วนที่ 9 0332 460.60 0.98 
ห้วยบางทราย 0333 1,402.63 2.97 
ห้วยมุก 0334 797.00 1.69 
ห้วยบังอี่ 0335 1,528.07 3.24 
แม่น ้าโขงตอนล่าง 0336 3,450.77 7.32 

รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 47,165.08 100.00 

ที่มำ : ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ, 2564 
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 ลักษณะภูมิประเทศ และเขตกำรปกครอง 

1) ลักษณะภูมิประเทศ 

ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือตั งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมี
แม่น ้าโขงเป็นแม่น ้าสายหลักที่มีต้นก้าเนิดมาจากที่ราบสูงธิเบต ไหลผ่านตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ภาคตะวันออกของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และไหล
ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ทางภาคใต้ของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แม่น ้าโขงถือว่าเป็นแม่น ้าสายที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่ง
ในแม่น ้าที่มีขนาดใหญ่ของโลก ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื นที่ราบสูง  
มีเทือกเขาทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของลุ่มน ้าที่ส้าคัญ ได้แก ่เทือกเขาดงพญาเย็น เทือกเขาภูพาน และเทือกเขา
พนมดงรัก ท้าให้พื นที่ของลุ่มน ้าทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้มีแนวเขาเป็นตัวแบ่งเขต ระหว่างลุ่มน ้ามูลและลุ่มน ้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

  ส้าหรับกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน-น ้าสาน กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวย และกลุ่มลุ่มน ้า
สาขาน ้าพุง-น ้าก่้า พบว่ามีพื นที่ตอนบนของลุ่มน ้าเป็นภูเขาสูงและมีที่ราบตามแนวล้าน ้า ส่วนกลุ่มลุ่มน ้าสาขา
อ่ืน ๆ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและคลื่นลอนลาด โดยลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับอยู่เหนือระดับน ้าทะเล
ปานกลางระหว่ า ง  100 -1,800  เมตร  ( รทก . )  ดั งแสดงสภาพภูมิ ประ เทศของ พื นที่ ลุ่ ม น ้ า ใน  

รูปที่ 2.2-2 และแสดงลักษณะภูมิประเทศของแต่ละลุ่มน ้าสาขาในภำคผนวก ข.-3  

2) เขตปกครอง พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพื นที่ทั งสิ น 47,165.08 ตร.กม. 
ประกอบด้วย 15 จังหวัด 108 อ้าเภอ 668 ต้าบล ที่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอ้าเภอที่อยู่ใน
พื นที่ลุ่มน ้าทั งอ้าเภอจ้านวน 68 อ้าเภอ และเป็นอ้าเภอที่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าบางส่วนของอ้าเภอจ้านวน 40 อ้าเภอ 
เป็นต้าบลที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าทั งต้าบลจ้านวน 580 ต้าบล และเป็นต้าบลที่มีพื นที่บางส่วนของต้าบลอยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้าจ้านวน 88 ต้าบล รายละเอียดเพ่ิมเติมดังแสดงในภำคผนวก ข.-3 ทั งนี จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์ 
ร้อยเอ็ด และยโสธร มีพื นที่คาบเกี่ยวเข้ามาในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือเพียงร้อยละ 0.01-0.26 ของพื นที่
ลุ่มน ้าทั งหมด และพื นที่รวมทั ง 5 จังหวัดดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.65  เมื่อเปรียบเทียบกับพื นที่ของลุ่มน ้าทั งหมด 
ซึ่งบางพื นที่เป็นพื นที่เพียงเสี ยวหนึ่งของต้าบล บางพื นที่ได้ถูกน้าไปพิจารณารวมกับพื นที่ลุ่มน ้าข้างเคียงแล้ว ที่
ปรึกษาพิจารณาแล้วจึงเห็นว่า การจัดท้ารายงานการศึกษาของโครงการเฉพาะในส่วนที่จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์
ทีเ่กี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ขอบเขตการปกครอง และการประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาจะพิจารณา
พื นที่ศึกษาที่มีขอบเขตการปกครองระดับอ้าเภอและต้าบลที่อยู่ในพื นที่ 10 จังหวัดหลัก ซึ่งมีพื นที่รวมกันเป็น     
ร้อยละ 99.35 ของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวล้าภู บึงกาฬ 
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี 
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 อุตุนิยมวิทยำและอุทกวิทยำ  

 ภูมิอำกำศ 

ในการศึกษาการผันแปรของตัวแปรภูมิอากาศ ได้ท้าการรวบรวมข้อมูลสถิติ
ภูมิอากาศจากสถานีตรวจวัดอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ตั งอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ามีจ้านวนทั งสิ น 14 สถานี มีสถิติ
ข้อมูลล่าสุดถึงปี พ.ศ.2563 ดังแสดงที่ตั งและรายละเอียดตัวแปรภูมิอากาศของแต่ละสถานีในภำคผนวก ข.-4  
สามารถสรุปตัวแปรภูมิอากาศที่ส้าคัญ 6 ตัวแปร ได้ดังนี  
   อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีมีค่าผันแปรระหว่าง 25.58-27.43 องศาเซลเซียส โดยจังหวัดเลย
มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีต่้าที่สุด ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีสูงที่สุด ส้าหรับอุณหภูมิต่้าสุด-สูงสุด
รายเดือน พบว่าจังหวัดเลยมีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนต่้าที่สุด (21.50 องศาเซลเซียส) ส่วนจังหวัดอ้านาจเจริญ 
มีอุณหภูมิเฉลี่ยรายเดือนสูงที่สุด (30.50 องศาเซลเซียส) 
   ความชื นสัมพัทธ์ เฉลี่ ยรายปีมีค่าผันแปรระหว่าง  71.32-79.75 เปอร์ เซ็นต์    
โดยจังหวัดอุดรธานีความชื นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปีต่้าที่สุด ส่วนจังหวัดเลยมีความชื นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปีสูงที่สุด 
   ความเร็วลมเฉลี่ยรายปีมีค่าผันแปรระหว่าง  1.42-6.36 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
โดยจังหวัดสกลนครมีความเร็วลมเฉลี่ยรายปีต่้าที่สุด ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีมีความเร็วลมเฉลี่ยรายปีสูงที่สุด 
   ปริมาณการระเหยจากถาดเฉลี่ยรายปีมีค่าผันแปรระหว่าง  1,296.50-1,675.60 
มิลลิเมตร โดยจังหวัดสกลนครมีปริมาณการระเหยจากถาดเฉลี่ยรายปีต่้าที่สุด  ส่วนจังหวัดหนองบัวล้าภู 
มีปริมาณการระเหยจากถาดเฉลี่ยรายปีสูงที่สุด 
   ปริมาณฝนมีค่าผันแปรระหว่าง 1,247.70-2,328.20 มิลลิเมตร โดยจังหวดเลย 
มีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีต่้าที่สุด ส่วนจังหวัดนครพนมมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีสูงที่สุด 

 ปริมำณฝน 

กำรรวบรวมข้อมูลปริมำณฝน จากสถานีวัดน ้าฝนจ้านวน 79 สถานี ดังแสดงรายละเอียด
ปริมาณฝนของแต่ละสถานีในภำคผนวก ข.-4  โดยมีการบันทึกข้อมูลล่าสุดและเผยแพร่ในปี 2563  

ส้ าหรับการศึกษาการวิ เคราะห์สภาวะฝนทิ งช่ วง  ฝนทิ งช่ วง (ตามนิยามของ 
กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมพัฒนาที่ดิน) หมายถึง ระยะเวลาที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตร ติดต่อกันเกิน  
15 วัน ในช่วงฤดูฝน ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักเกิดประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม มีสาเหตุมาจากร่องความกด
อากาศต่้าที่เลื่อนขึ นไปทางเหนือพาดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเป็นเวลานานท้าให้ฝนบริเวณประเทศไทยลดลง 
สภาวะฝนทิ งช่วงจะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชในฤดูฝน โดยเฉพาะข้าวที่สามารถขาดน ้าได้เป็นระยะเวลานาน 
10-12 วัน แต่ถ้าหากเกิดสภาวะฝนทิ งช่วงก็อาจท้าให้ข้าวตายหรือให้ผลผลิตต่้าได้ ที่ปรึกษาจึงได้ท้าการวิเคราะห์
ช่วงเวลาที่เกิดฝนทิ งช่วงที่มีผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวโดยพิจารณาระยะเวลาที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ  
1 มิลลิเมตร ติดต่อกันเกิน 10 วัน ในช่วงฤดูฝน ของสถานีวัดน ้าฝนที่เป็นตัวแทนของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
จ้านวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีอ้าเภอเมืองเลย (180013) สถานีอ้าเภอเมืองหนองคาย (300013) สถานีอ้าเภอเมือง
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อุดรธานี (680013) สถานีอ้าเภอเมืองสกลนคร (500013) สถานีอ้าเภอเมืองนครพนม (240013) และสถานีอ้าเภอ
เมืองมุกดาหาร (640013) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไป 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) 

กำรวิเครำะห์ปริมำณฝนของพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยมีค่าผันแปรระหว่าง 1,013.31-3,131.54 มิลลิเมตร โดยสถานีวัด

น ้าฝนบริเวณจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดนครพนมเป็นสถานีที่มีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์สูง ส่วนสถานีวัด
น ้าฝนบริเวณจังหวัดเลยเป็นสถานีที่มีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยน้อยที่สุด จากการแบ่งกลุ่มลุ่มน ้าสาขาเป็น 9 กลุ่มลุ่ม
น ้า และลุ่มน ้าสาขา 36 ลุ่มน ้าสาขา สามารถค้านวณปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยและรายปีเฉลี่ยของแต่ละลุ่มน ้า
สาขาและกลุ่มลุ่มน ้าสาขาด้วยวิธี Thiessen Polygon และจัดท้าแผนที่เส้นชั นปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยและราย

เดือนเฉลี่ยของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ดังแสดงในรูปที่ 2.2-3 และสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดัง 

ตำรำงท่ี 2.2-2 
 

ตำรำงท่ี 2.2-2 ผลกำรวิเครำะห์ปริมำณฝนในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 

ผลกำรวิเครำะห ์

ฝนรำยปีเฉลีย่ 
(มม.) 

ฝนเฉลี่ย 
ปีน ้ำน้อย  

(พ.ศ. 2541) 
(มม.) 

ฝนเฉลี่ย 
ปีน ้ำมำก  

(พ.ศ. 2554) 
(มม.) 

แนวโน้ม 
ฝนรำยปี

ย้อนหลัง 80 ป ี

แนวโน้มฝน
ย้อนหลัง 30 ป ี

ฝนทิ งช่วง 
ในรอบ 30 ป ี

ผลกระทบต่อ
ข้ำวในระดบั

เสียหำยรุนแรง
ในรอบ 30 ป ี

1. น ้าหมัน-น ้าสาน 1,201.05 1,135.65 1,449.79 

สูงขึ น ฤดูฝนสูงขึ น 
 

ฤดูแล้งลดลง 

18 ครั ง  
ครั งละ 10-42 วัน 

10 ครั ง 

2. แม่น ้าเลย 1,286.44 1,073.12 1,709.09 18 ครั ง  
ครั งละ 10-42 วัน 

10 ครั ง 

3. น ้าโมง-น ้าสวย 1,550.74 1,071.09 2,182.42 5 ครั ง  
ครั งละ 10-28 วัน 

3 ครั ง 

4. ห้วยหลวง 1,503.58 1,147.94 1,845.65 5 ครั ง  
ครั งละ 10-28 วัน 

3 ครั ง 

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง 2,373.59 1,879.48 2,834.68 8 ครั ง  
ครั งละ 10-23 วัน 

3 ครั ง 

6. แม่น ้าสงคราม 1,955.95 1,443.44 2,475.39 5 ครั ง  
ครั งละ 10-28 วัน 

4 ครั ง 

7. ห้วยทวย 1,864.33 1,386.16 2,435.54 5 ครั ง  
ครั งละ 10-26 วัน 

1 ครั ง 

8. น ้าพุง-น ้าก่้า 1,671.71 1,135.38 2,244.89 5 ครั ง 
 ครั งละ 10-26 วัน 

1 ครั ง 

9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก 1,572.94 1,408.98 2,200.94 ลดลง 10 ครั ง  
ครั งละ 10-34 วัน 

7 ครั ง 

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 1,682.41 1,297.91 2,158.71     
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รูปที่ 2.2-3 เส้นชั นปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 1,682.41 มม. ซึ่งมีค่าสูง
กว่าปริมาณฝนรายปี เฉลี่ ยของประเทศไทย 1,467 มม. และสูงกว่าปริมาณฝนรายปี เฉลี่ ยของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 1,384 มม. (สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า., 2565). ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้า
สาขาน ้าหมัน-น ้าสาน และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลย มีค่าต่้ากว่าฝนเฉลี่ยค่อนข้างมาก คือมีปริมาณฝนเฉลี่ย
ประมาณ 1,201.05-1,286.44 มิลลิเมตร ส่วนในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่เหลือ มีค่าปริมาณฝนเฉลี่ ยระหว่าง 1,503.58-
2,373.59 มิลลิเมตร ซึ่งสูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยของประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิง กลุ่มลุ่มน ้า
สาแม่น ้าสงคราม และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยทวย บริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม ที่มี
ปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์สูงมาก ส่วนกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวย กลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง บริเวณจังหวัด
อุดรธานี และหนองบัวล้าภู และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุก บริเวณจังหวัดมุกดาหาร อ้านาจเจริญ และ
อุบลราชธานี จะมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยและยังคงสูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยของประเทศ 

ส้าหรับแนวโน้มปริมาณฝนรายปีพิจารณาจากข้อมูลย้อนหลัง 80 ปี พบว่ามีแนวโน้ม
สูงขึ นทุกพื นที่ ยกเว้นสถานีจังหวัดมุกดาหารที่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ในฤดูฝน (พ.ค.-ต.ค.) มีฝนประมาณ 90% 
ของฝนทั งปี ตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม ประมาณ 20% ของฝนทั งปี ปริมาณฝนในฤดูฝนเพ่ิมขึ นอย่างชัดเจน แต่
ลดลงในฤดูแล้ง จากการที่ปริมาณฝนเพ่ิมขึ นในฤดูฝนและเกิดการตกหนักเฉพาะพื นที่บ่อยขึ น ท้าให้มีความเสี่ยงจาก
น ้าท่วมฉับพลันในพื นที่ต้นน ้าและที่ลาดเชิงเขามากกว่าอดีต ประกอบกับการเปลี่ยนแปลงเป็นพื นเกษตร จึงเป็น
ปัจจัยที่ท้าให้ความรุนแรงเพ่ิมขึ นเป็นอย่างมาก และในพื นที่ต้นน ้าก็มีความเสี่ยงที่จะมีความรุนแรงเพ่ิมจากน ้าล้น
ตลิ่ง จากการที่น ้าหลากมีขนาดสูงสุดเพ่ิมขึ น และหลากจากต้นน ้าเร็วขึ น ส่วนในฤดูแล้งที่ปริมาณฝนน้อยลง รวมถึง
ไม่มีแหล่งเก็บกักน ้าภายในพื นที่เพียงพอ ก็เป็นสาเหตุท้าให้มีโอกาสเกิดภัยแล้งรุนแรงกว่าในอดีต 

 ส้าหรับการศึกษาการวิเคราะห์สภาวะฝนทิ งช่วง ซึ่งตามนิยามของกรมอุตุนิยมวิทยาและ
กรมพัฒนาที่ดิน หมายถึง ระยะเวลาที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตร ติดต่อกันเกิน 15 วัน ในช่วงฤดูฝน 
โดยส่วนใหญ่มักเกิดประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม มีสาเหตุมาจากร่องความกดอากาศต่้าที่เลื่อนขึ นไป
ทางเหนือพาดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเป็นเวลานานท้าให้ฝนบริเวณประเทศไทยลดลง สภาวะฝนทิ งช่วงจะ
ส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชในฤดูฝน โดยเฉพาะข้าวที่สามารถขาดน ้าได้เป็นระยะเวลานาน 10-12 วัน แต่ถ้า
หากเกิดสภาวะฝนทิ งช่วงก็อาจท้าให้ข้าวตายหรือให้ผลผลิตต่้าได้ ที่ปรึกษาจึงได้ท้าการวิเคราะห์ช่วงเวลาที่เกิดฝน
ทิ งช่วงที่มีผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวโดยพิจารณาระยะเวลาที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตร 
ติดต่อกันเกิน 10 วัน ในช่วงฤดูฝน ของสถานีวัดน ้าฝนที่เป็นตัวแทนจ้านวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีอ้าเภอเมืองเลย 
สถานีอ้าเภอเมืองหนองคาย สถานีอ้าเภอเมืองอุดรธานี สถานีอ้าเภอเมืองสกลนคร สถานีอ้าเภอเมืองนครพนม และ
สถานีอ้าเภอเมืองมุกดาหาร โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไป 30 ปี (พ.ศ. 2534-2563) พบว่า สถานการณ์ฝนทิ งช่วง ใน
ระดับที่จะท้าให้เกิดความเสียหายต่อการเพาะปลูก (ฝนทิ งช่วง 12 วันขึ นไป) ในพื นที่ฝนเฉลี่ยต่้าจะมีความเสี่ยงสูงใน
กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน-น ้าสาน และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลย (12 ครั งในรอบ 30 ปี) ในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาอ่ืน ๆ ที่
ฝนค่อนข้างสูงเกิดเพียง 1-4 ครั ง ถึงแม้ว่าในพื นที่ที่กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน-น ้าสาน และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลย 
จะเกิดฝนทิ งช่วงขึ นบ่อยครั ง แต่การเพาะปลูกเป็นพืชไร่ เช่น อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ มันส้าปะหลัง ไม้ยืนต้น 
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ยางพารา รวมเป็นพื นที่ประมาณร้อยละ 70 ของพื นที่ท้าการเกษตร จึงไม่กระทบท้าให้เกิดความเสียหายรุนแรง 
ยกเว้นในพื นที่ปลูกข้าวนอกเขตชลประทาน 

 ปริมำณน ้ำท่ำ 

กำรรวบรวมข้อมูลปริมำณน ้ำท่ำ จากสถานีวัดน ้าท่าจ้านวน 47 สถานี เป็นสถานีวัด
น ้าท่าของกรมชลประทานจ้านวน 26 สถานี และกรมทรัพยากรน ้า 21 สถานี มีพื นที่รับน ้า 28-419,000 ตร.กม. 
ข้อมลูที่รวบรวมได้ถึงปีล่าสุด พ.ศ.2563 ดังแสดงรายละเอียดปริมาณน ้าท่าของแต่ละสถานีในภำคผนวก ข.-4   

 
กำรวิเครำะห์ปริมำณน ้ำท่ำของพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
จากข้อมูลปริมาณน ้าท่าที่รวบรวมได้ มีปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื นที่รับน ้า 

5.59-57.07 ลิตร/วินาที/ตร.กม. หลังจากนั นได้ท้าการสร้างแผนที่เส้นชั นปริมาณน ้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื นที่
ของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ดังแสดงในรูปที่ 2.2-4 และวิเคราะห์ปริมาณน ้าท่าของแต่ละลุ่มน ้าสาขา ซึ่ง

สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังตำรำงที่ 2.2-3 

ตำรำงท่ี 2.2-3 ผลกำรวิเครำะห์ปริมำณน ้ำท่ำในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ผลกำรวิเครำะห์ปรมิำณน ำ้ท่ำ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี อัตรำกำรให้น ้ำเฉลีย่ต่อป ี
 ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ ล้ำน ลบ.ม. (ลิตร/วินำที/ตร.กม.) 

1. น ้าหมัน-น ้าสาน 1,268.83 87.22    185.96  12.78 1,454.79 15.45 

2. แม่น ้าเลย 1,708.28 91.54    157.84  8.46 1,866.12 14.97 

3. น ้าโมง-น ้าสวย 2,437.52 92.14    208.01  7.86 2,645.53 11.28 

4. ห้วยหลวง    751.57  91.87      66.49  8.13 818.0658 6.26 

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง 1,683.92 77.86    478.82  22.14 2,162.74 28.72 

6. แม่น ้าสงคราม 7,712.83 90.96    766.52  9.04 8,479.35 20.46 

7. ห้วยทวย    884.58  95.21      44.54  4.79 929.124 15.22 

8. น ้าพุง-น ้าก่้า 1,470.82 93.47    102.79  6.53 1,573.60 14.11 

9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก 3,771.96 94.54    217.86  5.46 3,989.81 16.56 

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 21,690.32 90.68  2,228.82  9.32 23,919.14 16.08 
ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือปริมาณน ้าท่าไหลออกจากลุ่มน ้า 23,919.14 ล้าน ลบ.ม./ปี 
อัตราการให้น ้าเฉลี่ยต่อปี 16.08 ลิตร/วินาที/ตร.กม. โดยมีความแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขาตั งแต่ 6.26-
28.72 ลิตร/วินาที/ตร.กม. โดยปกติการเกิดน ้าท่าจะขึ นอยู่กับปริมาณฝน ความลาดชัน และลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดิน พื นที่ในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน-น ้าสาน และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลย บริเวณจังหวัดเลย และกลุ่ม
ลุ่มน ้าสาขาห้วยทวย กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าพุง-น ้าก่้า และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุก บริเวณจังหวัด
นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี มีอัตราการใช้น ้าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 14.11-16.56 ลิตร/
วินาที/ตร.กม. โดยบริเวณจังหวัดเลยที่ถึงแม้จะมีปริมาณฝนน้อย (1,201.05-1,286.44 มิลลิเมตร) แต่มีความลาดชัน
สูง และการปลูกพืชเป็นไม้ยืนต้นและพืชไร่ในพื นที่ลาดชันเป็นส่วนใหญ่ จึงท้าให้เกิดน ้าท่าอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
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ส่วนบริเวณจังหวัดนครพนม สกลนคร มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี ที่ถึงแม้จะเป็นที่ราบปลูกข้าวเป็น
ส่วนใหญ่ แต่มีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง (1,572.94-1,864.33 มิลลิเมตร) จึงท้าให้เกิดน ้าท่าในเกณฑ์ปาน
กลางเช่นเดียวกัน 

ส้าหรับบริเวณกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวย และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง บริเวณ
จังหวัดอุดรธานี หนองบัวล้าภู และหนองคาย ที่ถึงแม้จะมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง แต่มีพื นที่ชลประทาน
และสถานีสูบน ้าเป็นจ้านวนมาก รวมถึงปริมาณน ้าท่าส่วนหนึ่งถูกควบคุมโดยอ่างเก็บน ้า จึงท้าให้เกิดน ้าท่าในเกณฑ์
ต่้าโดยเฉพาะในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง ส่วนกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิง และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม 
บริเวณจังหวัดบึงกาฬ และสกลนคร เป็นพื นที่ที่มีฝนเฉลี่ยสูงมาก จึงเป็นสาเหตุหลักที่ท้าให้เกิดน ้าท่าในเกณฑ์สูง
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 กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
    ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้งที่ เกิดขึ นในปัจจุบันมีสาเหตุหนึ่งมาจากสภาวะการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะปริมาณฝนที่มักเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผันแปรแตกต่างไป  
จากในอดีต การศึกษาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นการน้าแบบจ้าลองภูมิอากาศโลก 
(Global Climate Model หรือ Global Circulation Model, GCM) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับตัวแปรภูมิอากาศ
อากาศระดับท้องถิ่น (Local Climate Variabilities) ที่มีการตรวจวัด อาทิเช่น ปริมาณฝน หรืออุณหภูมิ  
เพ่ือท้านายการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ นในอนาคต โดยตัวแปรภูมิอากาศโลก (GCM Output) มีลักษณะเป็น 
กริด (Grid) ขนาดใหญ่ที่หน่วยงานด้านภูมิอากาศทั่วโลกได้จัดท้าไว้ในรูปของแบบจ้าลอง เช่น แบบจ้าลอง 
MPI-ESM-LR ของประเทศเยอรมัน แบบจ้าลอง HadCM3 ของประเทศอังกฤษ หรือแบบจ้าลอง CSIRO  
ของประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น  
    แบบจ้าลองภูมิอากาศโลกได้ถูกจ้าลองขึ นภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Scenarios) แบบต่าง ๆ โดยมีสถานการณ์พื นฐานที่น้ามาพิจารณาในการพัฒนาแบบจ้าลอง ได้แก่ 
สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Emissions Scenarios) สถานการณ์ภูมิอากาศ (Climate Scenarios) 
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Scenarios) และสถานการณ์ความเสี่ยง (Vulnerability Scenarios) 
ที่ต้องอาศัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาแบบจ้าลอง เช่น การเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ รูปแบบการใช้ชีวิต และนโยบายการพัฒนาประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระท้า
ของมนุษย์ 
    หากจะท้าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนหรืออุณหภูมิในอนาคตของลุ่มน ้า
ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก จะต้องท้าการประยุกต์ใช้วิธีการดาวน์สเกล
(Downscaling Techniques) ในแปลงข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศโลก (GCM Output) ให้เป็นปริมาณฝนหรือ
อุณหภูมิของพื นที่ลุ่มน ้าโดยใช้ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดสอบเทียบ ซึ่งเป็นวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้ข้อมูล
จ้านวนมาก ภายใต้ข้อจ้ากัดดังกล่าวนี  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส้าหรับโครงการศึกษาการ
ประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้ าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ด้าเนินการในลักษณะของการศึกษาการผันแปรและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
ตัวแปรภูมิอากาศระดับท้องถิ่นที่ส้าคัญ ซึ่งได้แก่ อุณหภูมิ และปริมาณฝน เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นจาก
อดีตจนถึงปัจจุบัน 
    แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ จากการรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีย้อนหลังเพ่ือ
แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอดีตของสถานีตรวจอากาศทั ง 6 สถานี มีจ้านวน 5 สถานี ที่ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยราย
ปีในอดีตมแีนวโน้มสูงขึ น ได้แก่ สถานีตรวจอากาศเลย หนองคาย อุดรธานี นครพนม และมุกดาหาร ส่วนสถานีตรวจ
อากาศสกลนครมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย สรุปได้ว่า อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีตั งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันของลุ่มน ้าโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือโดยส่วนใหญ่แล้วมีแนวโน้มสูงขึ น ดังแสดงในรูปที่ 2.2-5 
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  ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

รูปที่ 2.2-5 แนวโน้มของกำรผันแปรของอุณหภูมิเฉลี่ยรำยปีในอดีตของสถำนีตรวจวัดอำกำศ 

ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

สถานีตรวจอากาศเลย

สถานีตรวจอากาศสกลนครสถานีตรวจอากาศอุดรธานี

สถานีตรวจอากาศมุกดาหารสถานีตรวจอากาศนครพนม

สถานีตรวจอากาศหนองคาย
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y = -0.0019x + 26.452
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y = 0.0109x + 25.753
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y = 0.0037x + 26.508
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y = 0.0052x + 25.625

24

25

26

27

28

29
24

94

25
00

25
06

25
12

25
18

25
24

25
30

25
36

25
42

25
48

25
54

25
60

อุณ
หภู

มิร
ำย

ปีเ
ฉล

ี่ย 
(อ

งศ
ำเ 

ลเ
 ีย

ส)

y = 0.0241x + 25.529
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    แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงปริมำณฝน แนวโน้มปริมาณฝนรายปีรายปีจากข้อมูล
ย้อนหลัง 80 ปี พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ นทุกพื นที่ ยกเว้นที่สถานีจังหวัดมุกดาหารที่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย ดัง

แสดงในรูปที่ 2.2-6 และเมื่อพิจารณาปริมาณฝนรายปีย้อนหลังไป 30 ปี ในทุกช่วงเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2534-
2543, พ.ศ. 2544-2553 และ พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน) พบว่า มีค่าเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 1,666.75, 1,800.21 และ 
1,692.59 มิลลิเมตร ซึ่งจะเห็นได้ว่าในทุก 10 ปี ไม่ได้มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ นหรือลดลงที่ชัดเจน แต่จะเป็นแนวโน้ม
ของปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยมากหรือน้อยสลับกันในทุก 10 ปี ดังแสดงรายละเอียดในตำรำงท่ี 2.2-4  
 

  
 

อ้ำเภอเมืองเลย (180013) 
 

อ้ำเภอเมืองหนองคำย (300013) 

  
 

อ้ำเภอเมืองอุดรธำนี (680013) 
 

อ้ำเภอเมืองสกลนคร (500013) 

  
 

อ้ำเภอเมืองนครพนม (240013) 
 

อ้ำเภอเมืองมุกดำหำร (640013) 

  ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

รูปที่ 2.2-6 ของกำรผันแปรของปริมำณฝนรำยปีในอดีตในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 2.2-4 ปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยย้อนหลังทุก 10 ปี ของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 
ปริมำณฝนรำยปเีฉลีย่ 

พ.ศ. 2534-2543 พ.ศ. 2544-2553 พ.ศ. 2554-ปัจจบุัน 

1. น ้าหมัน-น ้าสาน 1,233.66 1,309.45 1,255.56 

2. แม่น ้าเลย 1,295.28 1,358.13 1,323.02 

3. น ้าโมง-น ้าสวย 1,491.98 1,655.71 1,408.55 

4. ห้วยหลวง 1,558.35 1,649.02 1,400.70 

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง 2,496.02 2,585.60 2,546.87 

6. แม่น ้าสงคราม 1,909.87 2,062.73 2,036.32 

7. ห้วยทวย 1,941.45 2,042.10 1,863.10 

8. น ้าพุง-น ้าก่้า 1,547.58 1,834.47 1,813.86 

9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก 1,581.21 1,673.14 1,536.09 

รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 1,666.75 1,800.21 1,692.59 

  ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

    หากเปรียบเทียบการผันแปรของปริมาณฝนรายปี ในเชิงพื นที่ของลุ่มน ้ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างค่าเฉลี่ย 30 ปี ปีน ้ามาก ปีน ้าปานกลาง และปีน ้าน้อย สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 

2.2-7  ซึ่งพบว่า ที่ค่าเฉลี่ย 30 ปี ปริมาณฝนมีการผันแปรเชิงพื นที่ระหว่าง 1,018.56-3,244.30 มิลลิเมตรต่อ
ปี ปีน ้ามากมีการผันแปรระหว่าง 905.60-3,950.24 มิลลิเมตรต่อปี ปีน ้าปานกลางมีการผันแปรระหว่าง 
993.21-3,076.12 มิลลิเมตรต่อปี และในปีน ้าน้อยมีการผันแปรระหว่าง 552.17-2,603.89 มิลลิเมตรต่อปี โดย
กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่มีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์สูงยังคงมีปริมาณฝนที่สูงกว่ากลุ่มลุ่มน ้าสาขาอ่ืน ๆ ทั งในปีน ้ามาก ปี
น ้าปานกลาง และปีน ้าน้อย เช่น กลุ่มลุ่มน ้าสาขาบริเวณจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม 
ส่วนกลุ่มลุ่มน ้าสาขาบริเวณจังหวัดเลยก็ยังคงมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ต่้าที่สุดทั งในปีน ้ามาก  ปีน ้าปานกลาง 
และปีน ้าน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มลุ่มน ้าสาขา 
 

 สภำวะฝนทิ งช่วง 
    สภาวะฝนทิ งช่วงของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยู่ใน
ระดับรุนแรง โดยกลุ่มลุ่มน ้าสาขาบริเวณจังหวัดเลย มุกดาหาร และอ้านาจเจริญ มีโอกาสเกิดสภาวะฝนทิ งช่วง
มากกว่ากลุ่มลุ่มน ้าสาขาอ่ืน ๆ จากสถิติพบว่าเคยเกิดขึ น 10-18 ครั ง ในรอบ 30 ปี ส่วนกลุ่มลุ่มน ้าสาขาบริเวณ
จังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวล้าภู สกลนคร และนครพนม เป็นกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่มีโอกาสเกิด
สภาวะฝนทิ งช่วงน้อย จากสถิติพบว่าเคยเกิดขึ น 5-8 ครั ง ในรอบ 30 ปี ดังแสดงรายละเอียดในตำรำงท่ี 2.2-5 
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รูปที่ 2.2-7 ปริมำณฝนรำยปีส้ำหรับปีน ้ำมำก ปีน ้ำปำนกลำง และปีน ้ำน้อย กับปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 2.2-5 กำรเกิดเหตุกำรณ์ฝนทิ งช่วง (มิถุนำยน-กรกฎำคม) ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

จ้ำนวนวันที่ฝนตกน้อยกว่ำ 1 มม. ติดต่อกันเกิน 10 วัน 
ปี พ.ศ. 180013 300013 680013 500013 240013 640013  

อ.เมืองเลย อ.เมืองหนองคำย อ.เมืองอุดรธำนี อ.เมืองสกลนคร อ.เมืองนครพนม อ.เมืองมุกดำหำร 
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ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
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 ทรัพยำกรดินและกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 ทรัพยำกรดิน 

ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพื นที่ 47,165.08 ตร.กม. ประกอบด้วยกลุ่มชุดดิน 35 
กลุ่มชุดดิน (รายละเอียดดังภำคผนวก ข.-5) โดยกลุ่มชุดดินที่ครอบคลุมพื นที่มากที่สุด คือกลุ่มชุดดินที่ 49 
ครอบคลุมพื นที่ 11,1298.27 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 23.95 ของพื นที่ลุ่มน ้า พบมากในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้า
สงครามบริเวณจังหวัดบึงกาฬ สกลนคร และนครพนม ในส่วนของกลุ่มชุดดินที่ 62 หรือ กลุ่มชุดดินที่เป็นภูเขา
ลาดชัน พื นที่ 8,085.71 ตร.กม. (ร้อยละ 17.14 ของพื นที่ลุ่มน ้า) พบมากในพื นที่ตอนบนของกลุ่มลุ่มน ้าสาขา
น ้าหมัน-น ้าสาน แม่น ้าเลย และน ้าโมง-น ้าสวย บริเวณจังหวัดเลย หนองบัวล้าภู และอุดรธานี ส้าหรับปัญหา
ดินเคม็ที่พบในระดับที่ไม่สามารถท้าการเพาะปลูกพืชได้ (คราบเกลือบนผิวดินมากกว่า 10% ของพื นที)่ มีพื นที่
ทั งลุ่มน ้าประมาณ 26.24 ตร.กม. ส่วนใหญ่พบในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงครามประมาณร้อยละ 84.68 
ของพื นที่ดินเค็มทั งหมด หรือมีพื นที่ประมาณ 22.22 ตร.กม. ปัจจุบันบริเวณพื นที่ที่พบปัญหาดินเค็มมีการท้า
นาเกลือสินเธาว์ แหล่งท้านาเกลือที่ส้าคัญได้แก่ บริเวณต้าบลบ้านดุง อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี และ
บริเวณบ้านหนองกวั่ง ต้าบลหนองกวั่ง อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 

จากการศึกษาวิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์เกี่ยวกับระดับความเหมาะสมของพื นที่ในการปลูกพืชเศรษฐกิจส้าคัญในลุ่มน ้า ซึ่งได้แก่ 
ข้าว อ้อยโรงงาน มันส้าปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ยางพารา และไม้ผล พบว่ามีพื นที่ที่เหมาะสมมากส้าหรับ
ปลูกข้าว (S1 ) 1,635,976 ไร่ โดยเฉพาะกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงครามมีมากถึง 671,830 ไร่ (ร้อยละ 40.99)   พื นที่
เหมาะสมส้าหรับปลูกพืชไร่ ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลย ส้าหรับกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวย และ
กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม  มีพื นที่เหมาะสมส้าหรับปลูกยางพาราและไม้ผลมากที่สุด  

 กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

จากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินมาตราส่วน 1:50,000 ปี พ.ศ. 2562 ของกรมพัฒนาที่ดิน  
พบว่าพื นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 65.45 เป็นพื นที่เกษตรกรรม ( 30,867.86 ตร.กม.)  รองลงมาคือ พื นที่ป่าไม้ร้อยละ 20.26 
(9,557.17 ตร.กม.) พื นที่สิ่งปลูกสร้างร้อยละ 5.18 (2,444.58 ตร.กม.) พื นที่เบ็ดเตล็ดร้อยละ 4.93 (2,327.35 ตร.กม.) 
และพื นที่แหล่งน ้าร้อยละ 4.17 (1,968.12 ตร.กม.) รายละเอียดดังแสดงไว้ในภำคผนวก ข.-5 

เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-

2562) ดังแสดงในรูปที่ 2.2-8 และ รูปที่ 2.2-9 พบว่าการใช้ประโยชน์ที่ดินหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นได้แก่ 
พื นที่สิ่งปลูกสร้าง พื นที่แหล่งน ้า และพื นที่เกษตรกรรม เพ่ิมขึ นร้อยละ 17.52, 17.17 และ 10.16 ตามล้าดับ ส่วนที่
ลดลงได้แก่ พื นที่เบ็ดเตล็ด ลดลงร้อยละ 27.33  และพื นที่ป่าไม้ ลดลงร้อยละ 21.54  ดังแสดงการเปลี่ยนแปลงการใช้

ประโยชน์ที่ดินในตำรำงที่ 2.2-6 โดยสามารถอธิบายได้ดังนี  
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ตำรำงท่ี 2.2-6 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในช่วง 10 ปีท่ีผ่ำนมำ (พ.ศ. 2552-2562)   
 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
 

1) กลุ่มที่มีกำรเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ น  

พื นที่แหล่งน ้ำ : เนื่องจากการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม ตลอดจนนโยบาย
สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน ้าฝาย และแหล่งน ้าขนาดเล็ก โดยส่วนใหญ่เกิดจากการน้าพื นที่เกษตรกรรม
และพื นที่เบ็ดเตล็ดมาใช้ประโยชน์ และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับความต้องการน ้าอุปโภคบริโภค
ที่สูงขึ นจากขยายตัวของชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร การพัฒนานิคม
อุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี 

พื นที่สิ่งปลูกสร้ำง  : พื นที่ที่เพ่ิมขึ นส่วนใหญ่เป็นการใช้พื นที่เกษตรกรรมที่พัฒนาเป็น
หมู่บ้าน สถานที่ราชการและสถาบันต่าง ๆ  รวมถึงพื นที่ลานตากพืชผลทางการเกษตร และมีแนวโน้มเพ่ิมขึ นอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะบริเวณพื นที่ชุมชนจังหวัดหนองคาย นครพนม และ
มุกดาหาร พื นที่ศูนย์กลางเมืองขนาดใหญ่ และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี  

พื นที่เกษตรกรรม  : มีพื นที่เพ่ิมขึ นจากการน้าพื นที่ป่าไม้มาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการ
ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ในอนาคตการใช้พัฒนาพื นที่เกษตรกรรมจะเพ่ิมมากขึ น เนื่องจากแนวโน้มการพัฒนา
อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร และนโยบายเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตร
อินทรีย์และอาหารปลอดภัย  โดยเฉพาะพื นที่จังหวัดเลย สกลนคร นครพนม 

 

 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 

กำรเปลีย่นแปลงกำรใชป้ระโยชน์ทีด่ิน พ.ศ.2552-2562 (เพิ่ม + ลด -) 

พื นที่เกษตร พื นที่ป่ำไม ้ พื นที่เบ็ดเตล็ด พื นที่สิ่งปลูกสร้ำง พื นที่แหล่งน ้ำ 

พื นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ พื นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ พื นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ พื นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ พื นที่ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

1. น ้าหมัน-น ้าสาน 170.85 12.95 -180.29 -11.81 -6.83 -11.12 10.13 16.62 6.14 36.08 

2. แม่น ้าเลย 84.97 3.48 -108.38 -8.93 -12.96 -13.82 25.42 17.11 10.95 20.76 

3. น ้าโมง-น ้าสวย 470.67 10.05 -427.87 -24.16 -13.12 -31.74 53.10 16.51 37.22 15.23 

4. ห้วยหลวง 228.15 9.02 -149.87 -23.02 -138.32 -30.55 41.74 12.92 18.30 9.58 

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง 27.03 1.64 -18.14 -6.43 -60.86 -31.95 23.49 23.83 28.48 17.09 

6. แม่น ้าสงคราม 886.28 10.25 -606.81 -28.86 -437.57 -35.69 71.07 12.42 87.03 15.18 

7. ห้วยทวย 80.11 6.40 -180.52 -38.84 14.23 30.06 48.08 50.10 38.10 50.59 

8. น ้าพุง-น ้าก่้า 92.66 4.91 -182.29 -16.55 20.59 15.85 30.81 13.82 38.23 19.63 

9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก 805.96 22.34 -770.03 -25.25 -120.62 -20.75 60.68 25.73 24.01 14.61 

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 2,846.68 10.16 -2,624.20 -21.54 -875.46 -27.33 364.52 17.52 288.46 17.17 
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2) กลุ่มที่มีกำรเปลี่ยนแปลงลดลง 

พื นที่เบ็ดเตล็ด : พื นที่ส่วนใหญ่ถูกเปลี่ยนแปลงน้าไปใช้เพ่ือเป็นพื นที่เกษตรกรรม พื นที่
แหล่งน ้า หรือพื นที่สิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะพื นที่จังหวัดบึงกาฬ สกลนคร นครพนม 

พื นที่ป่ำไม้ : มีพื นที่ลดลง โดยพื นที่มีการเปลี่ยนแปลงมาเป็นพื นที่เกษตรกรรม 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนพื นที่ป่าไม้ไปเป็นพื นที่ส้าหรับปลูกยางพาราและนาข้าว โดยเฉพาะพื นที่จังหวัดเลย สกลนคร 
นครพนม 

 

 ทรพัยำกรป่ำไม้ ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ พื นที่ชุ่มน ้ำ และทรัพยำกรสัตว์ป่ำ 

 ทรัพยำกรป่ำไม้ 

ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพื นที่ป่าอนุรักษ์ตามกฎหมาย ได้แก่ อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนรุกขชาติ และพื นที่เตรียมประกาศอุทยาน
แห่งชาติ เท่ากับ 5,209.59 ตร.กม. หรือคิดเป็น 3,255,993.08 ไร่ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 11.05 ของพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนพื นที่ป่าสงวนแห่งชาติ มีพื นที่ทั งหมด เท่ากับ 21,160.43 ตร.กม. หรือคิดเป็น 

13,255,268.75 ไร่ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 44.86 ของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (รูปที่ 2.2-10) โดยมี
พื นที่คงสภาพป่าไม้กระจายอยู่ตามกลุ่มลุ่มน ้าสาขา ซึ่งพื นที่ที่มีพื นที่คงสภาพป่ามากที่สุดได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้า
สาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุก บริเวณจังหวัดมุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี  (ร้อยละ 4.83) รองลงมา 
ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม บริเวณจังหวัดสกลนครและบึงกาฬ (ร้อยละ 2.94) และกลุ่มลุ่มน ้าสาขา
น ้าหมัน-น ้าสาน บริเวณจังหวัดเลย (ร้อยละ 2.68) (รายละเอียดดังภำคผนวก ข.-6) ส้าหรับข้อมูลทรัพยากร
สัตว์ป่า ในปัจจุบันยังคงมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่มากนัก ซึ่งรายละเอียดแสดงดังภำคผนวก ข.-
7 

 ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ 

 จากข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านชั นคุณภาพลุ่มน ้า (ส้านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม., 2548). ได้จ้าแนกพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 เรื่องการก้าหนดชั นคุณภาพลุ่มน ้าภาคตะวันตก ภาคกลางและลุ่มน ้าป่าสัก 
และการก้าหนดชั นคุณภาพลุ่มน ้าภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอ่ืน ๆ (ลุ่มน ้าชายแดน) เมื่อ
พิจารณาตามขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า มีพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้า 1A 1B และ 2 
เท่ากับ 3,709.16 988.84 และ 2,221.70 ตร.กม. ตามล้าดับ ซึ่งรวมเท่ากับร้อยละ 14.67 ของพื นที่ลุ่มน ้า
ทั งหมด และมีพื นที่ที่อยู่ในชั นคุณภาพลุ่มน ้าที่ 5 มากที่สุด ร้อยละ 57.47 ดังแสดงขอบเขตชั นคุณภาพลุ่มน ้า

ในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือในรูปที่ 2.2-11 (รายละเอียดดังภำคผนวก ข.-6) 
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รูปที่ 2.2-10 พื นที่ป่ำไม้ของพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 2.2-11 ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำของพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2542-2563) กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวย บริเวณจังหวัด
หนองบัวล้าภูและอุดรธานี มีการเปลี่ยนแปลงของพื นที่คงสภาพป่าไม้ในชั นคุณภาพลุ่มน ้าลดลงร้อยละ 37.91 โดย
พื นที่คงสภาพป่าไม้ในพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าที่ 2 มีขนาดพื นที่ลดลงมากที่สุดเท่ากับ 226.24 ตร.กม. รองลงมา
ได้แก่ พื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าที่ 1A ลดลงเท่ากับ 149.17 ตร.กม. พื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าที่ 3 ลดลงเท่ากับ 122.76 
ตร.กม. พื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าที่ 1B ลดลงเท่ากับ 58.49 ตร.กม. พื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าที่ 4 ลดลงเท่ากับ 53.12 
ตร.กม. และพื นที่ชั นคุณภาพลุ่มน ้าที่ 5 มีพื นที่คงสภาพป่าไม้ลดลงเท่ากับ 74.25 ตร.กม. ส้าหรับในกลุ่มลุ่มน ้าสาขา
ห้วยเป-ห้วยหนิงและกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าพุง-น ้าก่้า บริเวณจังหวัดบึงกาฬ สกลนคร และนครพนม พบว่ามีการ
เปลี่ยนแปลงของพื นที่คงสภาพป่าไม้ในชั นคุณภาพลุ่มน ้าเพ่ิมขึ นร้อยละ 6.67 และร้อยละ 2.73 ตามล้าดับ ดังแสดง

การเปลี่ยนแปลงของพื นที่คงสภาพป่าไม้ในรูปที่ 2.2-12 (รายละเอียดแสดงไว้ในภำคผนวก ข.-6) 
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รูปที่ 2.2-12 ร้อยละกำรเปลี่ยนแปลงของพื นที่คงสภำพป่ำไม้ในช่วง 20 ปี ในชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ 
 

 พื นที่ชุ่มน ้ำ  

จากการรวบรวมข้อมูลภาพรวมพื นที่ชุ่มน ้าของไทย (Wetlands)  (ส้านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม., 2548). กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส้ารวจ
และพบว่าประเทศไทยมีพื นที่ชุ่มน ้า ประกอบด้วย ป่าชายเลน ป่าพรุ หนอง บึง สนุ่น ทะเลสาบและแม่น ้ากระจาย
อยู่ทั่วประเทศ การแบ่งกลุ่มตามล้าดับความส้าคัญตามอนุสัญญาแรมซาร์ประกอบด้วย พื นที่ชุ่มน ้าที่มีความส้าคัญ
ระดับระหว่างประเทศ (Ramsar Sites) 15 แห่ง พื นที่ชุ่มน ้าที่มีความส้าคัญระดับนานาชาติ 69 แห่ง และพื นที่ชุ่ม
น ้าที่มีความส้าคัญระดับชาติ 47 แห่งส้าหรับพื นที่ชุ่มน ้าที่อยู่ในบริเวณพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงดัง
รูปที่  2.2-13 รายละเอียดของพื นที่ชุ่มน ้าที่ขึ นทะเบียนและมีความส้าคัญในระดับต่าง ๆ ในลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือแสดงในภำคผนวก ข.-6 
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รูปที่ 2.2-13 พื นที่ชุ่มน ้ำที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 อุทกธรณีวิทยำ 
   ลักษณะอุทกธรณีวิทยำพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ในแอ่งน ้าบาดาลเลย และ
แอ่งน ้าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร ประกอบด้วยชั นหินให้น ้า 24 ประเภท (รายละเอียดในภำคผนวก ข.-9) โดยพื นที่
ส่วนใหญ่เป็นชั นหินให้น ้าหินชุดมหาสารคาม (Ms) ร้อยละ 36.46 (พื นที่ 17,194.48 ตร.กม.) ความลึกของชั นน ้า
บาดาลประมาณ 10-30 เมตร ปริมาณน ้าโดยเฉลี่ย 6-10 ลบ.ม./ชม. บางแห่งอาจมากถึง 50 ลบ.ม./ชม. พบมาก
บริเวณในลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงครามบริเวณจังหวัดสกลนคร รองลงมาคือชั นหินให้น ้าหินชุดภูทอก/หินชุดมหาสารคาม 
(KTpt/Ms) ร้อยละ 10.14 (พื นที่ 4,780.91 ตร.กม.) การพัฒนาน ้าบาดาลควรพัฒนาที่ความลึกประมาณ 20-40 เมตร 
ถ้าลึกมากกว่านี โอกาสที่จะได้น ้าเค็มมีสูง น ้าบาดาลมักพบตามรอยแตกของชั นหิน ปริมาณน ้าโดยเฉลี่ย 2-10 ลบ.ม./
ชม. บางพื นที่มีปริมาณน ้าน้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. ขณะที่บางพื นที่มีปริมาณน ้า 10-20 ลบ.ม./ชม. หรือมากกว่า 20 
ลบ.ม./ชม. พบมากบริเวณกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิง บริเวณจังหวัด
สกลนคร บึงกาฬ และนครพนม 

ศักยภำพน ้ำบำดำล จากแผนที่อุทกธรณีวิทยารายจังหวัด มาตราส่วน 1:100,000 ของ กรม
ทรัพยากรน ้าบาดาล ปี พ.ศ. 2562 พบว่า พื นที่ที่มีความสามารถในการให้น ้าของชั นหินให้น ้าน้อยกว่า 2 ลบ.ม./ชม. 
(ปริมาณน ้าบาดาลน้อย) คิดเป็นพื นที่ 16,982.50 ตร.กม. หรือร้อยละ 36.00 ของพื นที่ลุ่มน ้า และพื นที่ที่มีการให้น ้า
ปานกลางถึงสูงคิดเป็นร้อยละ 62.68 ของพื นที่ลุ่มน ้า หรือมีพื นที่ 29,561.9 ตร.กม. และพื นที่แหล่งน ้า 620.68 ตร.กม. 
หรือร้อยละ 1.32 ทั งนี มีพื นที่ที่คุณภาพน ้าบาดาลเหมาะสมส้าหรับการน้ามาใช้ประโยชน์เพ่ือการอุปโภคบริโภค (TDS 
< 500 ppm) เท่ากับ 42,209.40 ตร.กม.หรือร้อยละ 89.49 ของพื นที่ลุ่มน ้า ส้าหรับพื นที่ที่มีศักยภาพน ้าบาลที่จะ
สามารถพัฒนาน้ามาใช้เพ่ือการเกษตรได้ (ปริมาณการให้น ้ามากกว่า 10 ลบ.ม./ชม.) เท่ากับ 6,721.05 ตร.กม. คิดเป็น
ร้อยละ 14.25 ของพื นที่ลุ่มน ้า ส่วนมากอยู่ในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลย 
ความสามารถในการให้น ้าบาดาลในพื นที่ลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ดังรูปที่ 2.2-14  
ตำรำงท่ี 2.2-7 ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพน ้ำบำดำล 
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กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 

ผลกำรวิเครำะห ์

แอ่งน ้ำบำดำล ศักยภำพน ้ำ
บำดำลเฉลี่ย 
(ลบ.ม./ชม.) 

ควำมลึกบ่อ
บำดำลเฉลี่ย 

(ม.) 

พื นที่ที่มีศักยภำพน ้ำบำดำลเพื่อ
กำรเกษตร 60 ไร่/บ่อ  (กำรให้น ้ำ 

10 ลบ.ม./ชม.) (ตร.กม.) 

พื นที่ศักยภำพน ้ำบำดำลเพื่อ
กำรอุปโภคบริโภค 

( TDS < 500 ppm ) 

1. น ้าหมัน-น ้าสาน 
แอ่งเลย 

<2 10-30 19.13 2,971.56 

2. แม่น ้าเลย <2 30-60 1,519.02 3,923.73 

3. น ้าโมง-น ้าสวย 

แอ่งอุดรธาน-ี
สกลนคร 

 

<2 10-40 1,122.59 6,512.52 

4. ห้วยหลวง 2-10 20-40 372.74 3,282.09 

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง 2-10 10-30 215.55 2,323.56 

6. แม่น ้าสงคราม 2-10 10-30 1,614.57 11,053.88 

7. ห้วยทวย 2-10 10-30 581.39 1,723.63 

8. น ้าพุง-น ้าก่้า 2-10 10-30 1,023.59 2,940.09 

9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก 2-10 20-30 255.47 7,586.34 

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ    6,724.05 42,317.40 
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รูปที่ 2.2-14 แผนที่ศักยภำพน ้ำบำดำลของพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มำตรำส่วน 1:100,000
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 คุณภำพน ้ำ  

 คุณภำพน ้ำผิวดิน  

จากการศึกษาและทบทวนจากกรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ.  2558-2563 
(http://iwis.pcd.go.th) (กรมควบคุมมลพิษ., 2563). และจากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ประจ้าปี (พ.ศ. 2559-2563) โดยส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 และภาคที่ 12 (ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 
และภาคที่ 12., 2563). และรายงานโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้าม
พรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน ้าในแม่น ้าโขงสายประธาน (ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ., 2563). 
สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพน ้าในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มที่ดีขึ นตั งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 และ
อยู่ในเกณฑ์ประเภทที่ 3 (พอใช้) ถึงประเภทที่ 2 (ดี) ยกเว้นกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน-น ้าสาน, กลุ่มลุ่มน ้าสาขา
ห้วยหลวง และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยเป–ห้วยหนิง ที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2563 ดังแสดง
คุณภาพน ้าในพื นท่ีลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือใน ปี 2563 ในรูปที่ 2.2-15 (รายละเอียดแสดงดังภำคผนวก 
ข.-10)  

ส้าหรับล้าน ้าที่มีปัญหาคุณภาพน ้าส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้กับชุมชน และพื นที่ท้า
เกษตรกรรมที่มีการใช้สารเคมี  ได้แก่ ห้วยหมัน ห้วยสาน แม่น ้าเลย ในจังหวัดเลย น ้าสวย ในจังหวัดหนองคาย และ
ห้วยหลวง ในจังหวัดหนองคาย และแม่น ้าโขงในเขตจังหวัดเลยจนถึงจุดบรรจบแม่น ้าสงครามที่จังหวัดนครพนม ใน
ด้านแหล่งน ้าธรรมชาติที่ส้าคัญ ได้แก่ หนองหาร บึงโขงหลงและกุดทิง พบว่าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี 

 คุณภำพน ้ำใต้ดนิ 

ลุ่มน ้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีแอ่งน ้าบาดาล 2 แอ่ง ได้แก่  แอ่งเลย  
และแอ่งอุดรธานี-สกลนคร โดยกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน-น ้าสานและกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลยอยู่แอ่งเลย  
ส่วนกลุ่มลุ่มน ้าสาขาอ่ืน ๆ อยู่ในอุดรธานี-สกลนครทั งหมด รายละเอียดสรุปได้ดังนี  

แอ่งอุดรธานี-สกลนครมีศักยภาพน ้าบาดาลดีกว่าแอ่งเลย โดยเฉลี่ยแล้วให้น ้าได้ 
มากกว่า 20 ลบ.ม./ชม. ในขณะที่แอ่งเลยให้น ้าได้ 10-20 ลบ.ม./ชม. ความลึกบ่อบาดาลเฉลี่ยแล้วว่าส่วนใหญ่มี
ความลึกไม่เกิน 30 ม. ส้าหรับศักยภาพน ้าบาดาลเพ่ือการเกษตรคือพื นที่ที่ให้น ้าบาดาลได้มากกว่า 10 ลบ.ม./ชม. 
โดยพื นที่ 60 ไร่ สามารถขุดได้เพียง 1 บ่อ จึงจะไม่ท้าให้ระดับน ้าบาดาลดลลง (ที่มาจากส้านักพัฒนาน ้าบาดาล 
กรมทรัพยากรน ้าบาดาล) ซึ่งพบว่าบริเวณจังหวัดอุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มีพื นที่ที่สามารถให้น ้า
บาดาลเพ่ือการเกษตรอยู่ในเกณฑ์ดีประมาณ 49%-95% ของพื นที่ ในขณะที่กลุ่มลุ่มน ้าน ้าหมัน-น ้าสาน และ
กลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุก บริเวณจังหวัดมุกดาหารและอ้านาจเจริญมีพื นที่ที่สามารถให้น ้าบาดาล
เพ่ือการเกษตรอยู่ในเกณฑ์น้อย ส่วนศักยภาพน ้าบาดาลในด้านคุณภาพนั นถือได้ว่าโดยภาพรวมแล้วมีความ
เหมาะสมสามารถน้าไปใช้เพ่ือการเกษตรได้เป็นอย่างดี ในด้านศักยภาพน ้าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคคือ
พื นที่ที่ให้น ้าบาดาลได้ มากกว่า 2 ลบ.ม./ชม. ซึ่งพบว่าพื นที่โดยส่วนใหญ่ในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

http://iwis.pcd.go.th/


 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ (SEA Report) 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

44 

 

สามารถให้น ้าบาดาลเพ่ือการอุปโภคบริโภคได้อยู่ในเกณฑ์ดีประมาณ 56%-95% ของพื นที่ และมีคุณภาพที่
เหมาะสมกับการอุปโภคบริโภค (TDS < 500 ส่วนในล้านส่วน) (รายละเอียดดังภำคผนวก ข.-11) 
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รูปที่ 2.2-15 คุณภำพน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือใน ปี 2563
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 สถำนกำรณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม 

 มลพิษทำงน ้ำ 

กลุ่มที่ปรึกษาได้ด้าเนินการวิเคราะห์ปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ นในพื นที่ลุ่มน ้าโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งออกเป็น 9 กลุ่มลุ่มน ้าสาขา ประกอบด้วย น ้าหมัน-น ้าสาน, แม่น ้าเลย, น ้าโมง-

น ้าสวย, ห้วยหลวง, ห้วยเป-ห้วยหนิง, แม่น ้าสงคราม, ห้วยทวย, น ้าพุง-น ้าก่้า และห้วยบางทราย-ห้วยมุก  

โดยวิธีการคาดการณ์ปริมาณน ้าเสียในอัตราเกิดน ้าเสีย 150 ลิตรต่อคนต่อวัน (ส้านักจัดการคุณภาพน ้า  

กรมควบคุมมลพิษ) ซึ่งปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ นแปรผันตรงกับจ้านวนประชากร โดยในปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณ

น ้าเสียรวมที่เกิดขึ นในพื นที่ ประมาณ 789,822.38 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ส้าหรับการคาดการณ์ปริมาณน ้าเสียที่

เกิดขึ นรายลุ่มน ้าสาขา ในปี พ.ศ. 2563 แสดงดังภำคผนวก ข.-13 

อย่างไรก็ตาม ในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงปรับปรุงคุณภาพน ้า 

จ้านวน 6 แห่ง ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด้าเนินการ ประกอบด้วย 1) โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเทศบาล

นครอุดรธานี 2) โรงบ้าบัดน ้าเสียเทศบาลต้าบลท่าแร่ 3) โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเทศบาลเมืองสกลนคร  

4) โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเทศบาลเมืองมุกดาหาร 5) โรงปรับปรุงคุณภาพน ้าเทศบาลเมืองอ้านาจเจริญ และ  

6) โครงการปรับปรุงคุณภาพน ้าเทศบาลเมืองวารินช้าราบ ซึ่งมีศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพน ้ารวมทั งหมด 

102,373 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 12.96 ของปริมาณน ้าเสียทั งหมดที่เกิดขึ น (ในปี พ.ศ. 2563  

มีปริมาณน ้าเสียเกิดขึ น ประมาณ 789,822.38 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน)  

เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์มลพิษทางน ้าที่มีการรวบรวมข้อมูลคุณภาพน ้า 

ผิวดินของแม่น ้าส้าคัญทั งหมดที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีการประเมินคุณภาพน ้าโดยใช

ดัชนีคณภาพน ้าทั่วไป (WQI) จากการรวมคะแนนดัชนีคุณภาพน ้า 8 พารามิเตอร์ ไดแก ความเปนกรด-ดาง 

(pH), ออกซิเจนละลายน ้า (DO), ของแข็งทั งหมด (Total Solid, TS), แบคทีเรียกลุมฟคอลโคลิฟอรม (Fecal 

Coliform Bacteria, FCB), ไนเตรท (NO3
-), ฟอสฟอรัสทั งหมด(TP), ของแข็งแขวนลอย(SS), และความสกปรก

ในรูปสารอินทรีย์ (Biological Oxygen Demand, BOD) พบว่า คุณภาพน ้าแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขาทั ง 9 กลุ่ม

ลุ่มน ้าส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกัน โดยคุณภาพน ้าในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขามีแนวโน้ม

ที่ดีขึ นตั งแต่ปี พ.ศ. 2558-2562 และอยู่ในเกณฑ์ประเภทที่ 3 (พอใช้) ถึงประเภทที่ 2 (ดี) ขณะที่ในปี 2563 

คุณภาพน ้าในแหล่งน ้าของบางกลุ่มลุ่มน ้าที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 
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 มลพิษทำงอำกำศ 

กลุ่มท่ีปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากกรมควบคุมมลพิษ
และส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 และส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 ซึ่งมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ
เดียวกัน โดยมีทั งหมด 10 สถานีกระจายครอบคลุมในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (รายละเอียดแสดง
ดังภำคผนวก ข. -12) ซึ่งจากรายงานของกรมควบคุมมลพิษในช่วงปี พ.ศ. 2560-2563 แสดงข้อมูลการ
ตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองขนาด 2 .5  ไมครอน ( PM2 .5)  พบว่ ามีบางจั งหวัดในพื นที่ ลุ่ มน ้ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการตรวจวัดค่า PM2.5 ซึ่งบางช่วงมีค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะจังหวัด
หนองคายมีค่า PM2.5 สูงที่สุด ซึ่งมีค่าสูงถึง 139 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

ส้าหรับข้อมูลการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย  
1 ชั่วโมง ค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ของกรมควบคุมมลพิษ พบว่าทุกดัชนีที่ตรวจในพื นที่เขตเมือง ของ
จังหวัดในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2559-2563 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด แต่ปี พ.ศ. 2563 ค่า
โอโซน (O3) ของจุดตรวจวัดในจังหวัดอ้านาจเจริญ มีค่าเกินมาตรฐานและสูงสุดถึง 158 ppb  

ส้าหรับข้อมูลการตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยการตรวจวัด
คุณภาพอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่และการตรวจวัดจากสถานีตรวจวัด กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งได้ท้าการตรวจวัดในพื นที่
เขตเมือง ของจังหวัดในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในปี พ.ศ. 
2559-2563 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด  

 ขยะมูลฝอยและของเสีย 

จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2556-

2562 ของส้านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ (กรมควบคุมมลพิษ., 2562).ที่มีการ

จัดการเก็บขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ นจริงโดยองค์การบริหารส่วนต้าบลและเทศบาลต้าบล ในพื นที่ลุ่มแม่น ้าโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ และการส้ารวจข้อมูลโดยส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย 

สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ) ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 (จังหวัดมุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี) 

และส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จังหวัดหนองบัวล้าภู) พบว่า ปริมาณขยะที่เกิดขึ นในแต่ละจังหวัดในลุ่มแม่น ้า

โขงตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มลดลงในช่วงปี พ.ศ.2556-2558 และเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ.

2558-2562 สอดคล้องกับปริมาณขยะที่ได้ถูกดึงน้ามากลับมาใช้ประโยชน์ในแต่ละจังหวัดที่มีสัดส่วนแนวโน้ม

มากขึ นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ.2556-2562 ดังภำคผนวก ข.-13 
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 ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 
 กำรพัฒนำเมือง 

(1) กำรพัฒนำบทบำทเมืองในอนำคต 
 จากนโยบายประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและแผนพัฒนาต่าง  ๆ โดยเฉพาะ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจที่มุ้งเน้นให้พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางจังหวัดให้
เป็นเมืองที่น่าอยู่  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง การพัฒนาพื นที่เศรษฐกิจชายฝั่งตะวันออก พื นที่
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน การเพ่ิมพื นที่เมืองเศรษฐกิจ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม 
และเทคโนโลยี  โดยมีการก้าหนดบทบาทของเมืองได้ดังนี  

1) กำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงหลักของจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ได้แก่  จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และอุบลราชธานี จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับบทบาทจากเดิม
ที่มีความส้าคัญในระดับภาคเป็นระดับประเทศ โดยการเพ่ิมความหนาแน่นในพื นที่ศูนย์กลางเมืองของจังหวัด 
โดยเฉพาะเขตเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบ 

2) กำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำงรอง จะมีการพัฒนาเป็นเมืองที่มีความโดดเด่น
ด้านอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ส่งผลใหแ้หล่งท่องเที่ยว และสิ่งอ้านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
จะถูกพัฒนาขึ นเป็นจ้านวนมาก ท้องถิ่นจ้าเป็นต้องวางแผนรองรับการขยายตัวเมืองควบคู่ไปด้วยเพ่ือลด
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ น  เมืองศูนย์กลางรอง ได้แก่ เทศบาลเมืองเลย เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลเมือง
นครพนม เป็นต้น 

3) กำรพัฒนำเมืองใหม่บริเวณชำยแดนภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ 
จังหวัดหนองคาย นครพนม สกลนคร และอุบลราชธานี เพ่ือรองรับแรงงานจากภูมิอ่ืนและประเทศเพ่ือนบ้านที่จะ
เข้ามามากขึ น ส้าหรับในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีประกาศก้าหนดพื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ตาม
หลักเกณฑ์และจัดล้าดับความส้าคัญของพื นที่ชายแดนที่มีศักยภาพและเหมาะสมพัฒนาเป็นพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ
จ้านวน 3 จังหวัด โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะแรก จังหวัดมุกดาหาร (อ้าเภอเมืองมุกดาหาร ครอบคลุมต้าบล
ค้าอาฮวน นาสีนวน บางทรายใหญ่ มุกดาหาร และศรีบุญเรือง อ้าเภอหว้านใหญ่ ครอบคลุมต้าบลชะโนด บางทราย
น้อย ป่งขาม และหว้านใหญ่ และอ้าเภอดอนตาล ครอบคลุมต้าบลดอนตาล และโพธิ์ไทร) เริ่มด้าเนินการได้ในปี 
พ.ศ. 2558 และระยะสอง ประกอบด้วยจังหวัดหนองคาย (อ้าเภอเมืองหนองคาย ครอบคลุมต้าบลค่ายบกหวาน ใน
เมือง บ้านเดื่อ พระธาตุบังพวน โพธิ์ชัย โพนสว่าง มีชัย เวียงคุก สีกาย หนองกอมเกาะ หาดค้า และหินโงม และ
อ้าเภอสระใคร ครอบคลุมต้าบลสระใคร) และจังหวัดนครพนม ( อ้าเภอเมืองนครพนม ครอบคลุมต้าบลกุรุคุ ท่าค้อ 
นาทราย นาราชควาย ในเมือง บ้านผึ ง โพธิ์ตาก หนองญาติ หนองแสง อาจสามารถ และอ้าเภอท่าอุเทน ครอบคลุม
ต้าบลโนนตาล เวินพระบาท และรามราช) เริ่มด้าเนินการในปี 2559 
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(2) กำรเปลี่ยนแปลงของล้ำดับเมืองในอนำคต 
 จากการคาดการณ์บทบาทและล้าดับความส้าคัญของเมืองในอนาคต 50 ปี
ข้างหน้า (พ.ศ.2600) ของผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ.2600 พบว่าลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีเมือง
หลักหรือเมืองที่มีบทบาทส้าคัญจ้านวน 237 เมือง รายละเอียดดังแสดงในภำคผนวก ข.-15 และจากรายงาน
การติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์พื นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2563 ของกรมโยธาธิการและผัง
เมือง พบว่านโยบายการพัฒนาเมือง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษการค้าชายแดน การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่งและโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว ส่งผลต่อการพัฒนาเมืองในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือดังนี   

1) ชุมชนศูนย์กลำงระดับภำค ที่มีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมขึ นมาจากชุมชน
ศูนย์กลางระดับจังหวัด ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี เป็นชุมชนที่เติบโตขึ นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับ
จังหวัด-อ้าเภอ อันเนื่องมาจากการพัฒนาฐานเศรษฐกิจด้านเกษตรกรรม การค้าและการท่องเที่ยว ตลอดจน
ศูนย์กลางการศึกษาและการวิจัย ในขณะที่เทศบาลเมืองมุกดาหาร มีศักยภาพในการยกล้าดับขึ นเป็น
ศูนย์กลางระดับภาค เนื่องด้วยนโยบายการสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการค้าขายแดน 

2) ชุมชนศูนย์กลำงระดับจังหวัด โดยมีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมขึ นมาจากชุมชน
ศูนย์กลางระดับจังหวัด-อ้าเภอ ผลจากการขยายตัวของขนาดประชากร ได้แก่ เทศบาลเมืองเลย เทศบาลเมือง
หนองคาย เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลเมืองนครพนม และเทศบาลนครมุกดาหาร 

3) ชุมชนศูนย์กลำงระดับจังหวัด-อ้ำเภอ มีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมขึ นมาจากการ
พัฒนาเมืองและการเพ่ิมขึ นของจ้านวนประชากร ซึ่งมีแนวโน้มเติบโตเพ่ิมขึ นมาจากชุมชนศูนย์กลางระดับ
อ้าเภอ ได้แก่ เทศบาลเมืองหนองส้าโรง เทศบาลต้าบลหนองบัว เทศบาลต้าบลพังโคน และเทศบาลต้าบล    
ธาตุพนม 

 
 ประชำกรและสภำพเศรษฐกิจสังคม 

พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีประชากรทั งสิ น 5,283,016 คน จ้านวน
ครัวเรือน 1,842,810 ครัวเรือน ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน โดยกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงครามใน
เขตจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ และนครพนม มีประชากรสูงที่สุด 1,534,468 คน คิดเป็นร้อยละ 29.05 ของ
จ้านวนประชากรในพื นที่ลุ่มน ้า  รองลงมาคือ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวยในเขตจังหวัดอุดรธานี  
หนองบัวล้าภู และหนองคาย และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวงในเขตจังหวัดอุดรธานี มีประชากรร้อยละ 16.13 
และ 14.61 ตามล้าดับ และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน-น ้าสานในเขตจังหวัดเลยมีประชากรน้อยที่สุดเพียงร้อยละ 
2.20 ของประชากรในพื นที่ลุ่มน ้าเท่านั น ในอนาคตข้างหน้าในปี พ.ศ. 2570 2575 และ 2580 คาดว่าจะมี
ประชากรลดลงเท่ากับ 5,151,698 คน 5,011,286 คน และ 4,816,095 คน ตามล้าดับ รายละเอียดแสดงใน

ภำคผนวก ข.-14 และจ้านวนประชากรในอนาคตแยกรายกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแสดงได้ดังตำรำงที่ 2.2-8 
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ตำรำงท่ี 2.2-8 จ้ำนวนประชำกรในอนำคตของพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 
จ้ำนวนประชำกร (คน) 

พ.ศ.2570 พ.ศ.2575 พ.ศ.2580 
1. น ้าหมัน-น ้าสาน 113,573 110,728 106,926 

2. แม่น ้าเลย 320,672 311,767 299,844 
3. น ้าโมง-น ้าสวย 829,075 806,453 775,997 

4. ห้วยหลวง 748,139 725,860 696,486 
5. ห้วยเป-ห้วยหนิง 251,943 245,190 236,082 

6. แม่น ้าสงคราม 1,484,479 1,438,099 1,378,668 
7. ห้วยทวย 269,921 257,397 242,863 

8. น ้าพุง-น ้าก่้า 459,972 442,551 421,288 
9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก 673,924 673,242 658,751 
รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 5,151,698 5,011,286 4,816,905 

ที่มำ: ที่ปรึกษา, 2564 

การกระจายตัวของประชากร พบว่าประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 78.12 อาศัยอยู่นอก
เขตเทศบาล และอาศัยในเขตเทศบาลร้อยละ 21.88 (1,156,113 คน) ทั งกลุ่มลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมี
ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 112 คน/ตร.กม. กลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวงในเขตจังหวัดอุดรธานีมีความ
หนาแน่นของประชากรสูงสุดถึง 186 คน/ตร.กม. และความหนาแน่นน้อยสุดอยู่ในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน-น ้า
สานในเขตจังหวัดเลย 39 คน/ตร.กม. รายละเอียดแสดงในภำคผนวก ข.-14 
  รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือนประมาณ 21 ,274 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อ
เดือนประมาณ 17,530 บาท ครัวเรือนเกษตรกรทั งหมดในพื นที่ลุ่มน ้า 778,915 ครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยต่อปี
ประมาณ 7,281 ล้านบาท แยกเป็นรายได้จากภาคการเกษตร 4 ,134 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.78 และ
รายได้จากนอกภาคการเกษตร 3,147 ล้านบาท หรือร้อยละ  43.22 กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลยครัวเรือนเกษตร
มีรายได้ต่อเดือนสูงที่สุดถึง 11,358 บาทต่อเดือน และรายได้ต่้าสุด 4,240 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนในกลุ่มลุ่ม
น ้าสาขาน ้าพุง-น ้าก่้า รายละเอียดแสดงในภำคผนวก ข.-14 
  ครัวเรือนในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีจ้านวนทั งสิ น 1,842,810 ครัวเรือน มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนประมาณ 20,670 บาท ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวประมาณ 
16,916 บาท คิดเป็นรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวประมาณ 3,753 บาท 
  ครัวเรือนเกษตรกรมีจ้านวน 778,915 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 42 ของจ้านวน
ครัวเรือนทั งหมด โดยกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุกในเขตจังหวัดมุกดาหาร อ้านาจเจริญ และ
อุบลราชธานี มีสัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรต่อครัวเรือนทั งหมดสูงสุดร้อยละ 58 (ครัวเรือนเกษตรกร 119,216 
ครัวเรือน) รองลงมาคือกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงครามในเขตจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ และนครพนม ร้อยละ 52 
(ครัวเรือนเกษตรกร 256,732 ครัวเรือน) และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวงในเขตจังหวัดอุดรธานีและหนองคาย 
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มีสัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรต่อครัวเรือนทั งหมดน้อยที่สุดร้อยละ 26 (ครัวเรือนเกษตรกร 76,279 ครัวเรือน) 
รายละะเอียดแสดงในภำคผนวก ข.-14 
  ครัวเรือนเกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อปีประมาณ 7,281 ล้านบาท เป็นรายได้จากภาค
การเกษตร 4,134 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 56.78 และเป็นรายได้จากนอกภาคการเกษตร 3 ,147 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 43.22 เมื่อพิจารณารายได้ต่อเดือนของครัวเรือนเกษตรกรจากทั งภาคการเกษตรและนอกภาค
การเกษตร พบว่า กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลยมีรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรต่อเดือนสูงที่สุดถึง 11 ,358 บาท
ต่อเดือน และต่้าที่สุดในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าพุง-น ้าก่้าประมาณ 4,240 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน รายละเอียด
แสดงในในภำคผนวก ข.-14 
  จากข้อมูลของครัวเรือนเกษตรกรที่ให้ข้อมูลรายได้และหนี สินจ้านวน 84,363 

ครัวเรือน พบว่าส่วนใหญ่ทุกกลุ่มลุ่มน ้าสาขามีรายได้จากภาคการเกษตรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มลุ่มน ้าสาขา

น ้าพุง-น ้าก่้าท่ีมีรายได้จากภาคการเกษตรเพียงเดือนละ 2,438 บาทต่อครัวเรือน ถัดมาคือกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วย

หลวง 2,861 บาทต่อครัวเรือน จึงต้องหารายได้จากนอกภาคการเกษตรมาเสริม แต่ส้าหรับกลุ่มลุ่มน ้าสาขา

แม่น ้าเลยพบว่ามีรายได้จากภาคการเกษตรต่อเดือนมากที่สุด 6,010 บาทต่อครัวเรือน ทั งนี เนื่องจากพืชที่ปลูก

มีความหลากหลาย พืชเศรษฐกิจส้าคัญอันดับ 1 ได้แก่ ยางพารา อันดับที่ 2 ได้แก่ อ้อย รองลงมา ได้แก่ ข้าว 

ไม้ยืนต้นผสม มันส้าปะหลัง และข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ซึ่งยางพารามีพื นที่ปลูกมากกว่าข้าวถึง 2 เท่า จากข้อมูล

ด้านรายได้ของเกษตรกรจากภาคการเกษตรสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าควรพิจารณาถึงการปลูกพืชที่มีมูลค่าสูง

และใช้น ้าน้อยเพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากขึ น รายละเอียดแสดงในภำคผนวก ข.-14 

  ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเฉลี่ย (GPP) ในปี 2562 เท่ากับ 544,562.78 ล้านบาท 

เป็นการผลิตภาคเกษตรร้อยละ 22.31 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 16.09 และภาคบริการร้อยละ 61.60  

ในขณะที่การประกอบอาชีพของประชากรส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรม พืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ ข้าว 

มันส้าปะหลัง อ้อย และยางพารา ส่วนอาชีพรองได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย และเลี ยงสัตว์ เป็นต้น ส่งผลให้ฐานะ

ทางเศรษฐกิจในพื นที่ต่้ากว่าภูมิภาคอ่ืน ส้าหรับอัตราการเจริญเติบโตของ GPP เพ่ิมขึ น 80,771.32 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 17.42 เมื่อเทียบกับปี 2558 รายละเอียดแสดงในภำคผนวก ข.-14 และสรุปได้ดังตำรำงท่ี 2.2-9 

ตำรำงท่ี 2.2-9 ผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จังหวัดในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2558-2562 
กิจกรรมทำงเศรษฐกิจ 2558 2559 2560 2561 2562 

ภาคการเกษตร 114,446.74  120,346.36  123,828.37  123,229.44  121,491.59  

ภาคการอุตสาหกรรม 72,440.67  82,101.81  85,337.93  83,546.40  87,624.84  

ภาคการบริการ 276,904.05  295,060.77  314,115.39  323,461.90  335,446.34  

ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (ล้ำนบำท) 463,791.46  497,508.94  523,281.70  530,237.74  544,562.78  
ที่มา  : สา้นักงานสถิติแห่งชาต.ิ, 2565. http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/10.aspx.     
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 กำรเกษตร 
1) กำรเพำะปลูกพืช 
 จากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน พ.ศ. 2562 ของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า ลุ่มน ้าโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื นที่เกษตรกรรม จ้านวน 19,291,495 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 65.44 ของพื นที่ลุ่มน ้า โดย
ส่วนใหญ่เป็นพื นที่เพาะปลูกข้าว จ้านวน 8,478,597 ไร่ (ร้อยละ 43.95) ผลผลิตเฉลี่ย 405 กก./ไร่ รองลงมา
เป็นพื นที่เพาะปลูกไม้ยืนต้น จ้านวน 5,835,936 ไร่ (ร้อยละ 30.25) ไม้ยืนต้นที่ส้าคัญ ได้แก่ ยางพารา ผลผลิต
เฉลี่ย  255 กก./ไร่  ไม้ยูคาลิปตัส ผลผลิตเฉลี่ย 9,293 กก./ไร่ และปาล์มน ้ามัน ผลผลิตเฉลี่ย  2,479 กก./ไร่  
พื นที่ปลูกพืชไร่ จ้านวน 4,586,699 ไร่ (ร้อยละ 23.78) พืชไร่ที่ส้าคัญ ได้แก่  อ้อยโรงงาน ผลผลิตเฉลี่ย  8,719 
กก./ไร่ มันส้าปะหลังโรงงาน ผลผลิตเฉลี่ย  2,993 กก./ไร่ และข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ผลผลิตเฉลี่ย 757  กก./ไร่ 
ส้าหรับพื นที่เพาะปลูกไม้ผล 250,819 ไร่ (ร้อยละ 1.30)  ไม้ผลที่ส้าคัญได้แก่ มะขาม ผลผลิตเฉลี่ย  380  กก./
ไร่ กล้วยน ้าว้า ผลผลิตเฉลี่ย 2,391 กก./ไร่ และมะม่วง ผลผลิตเฉลี่ย 822 กก./ไร่ 

พื นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงครามในเขตจังหวัดสกลนคร 
บึงกาฬ และนครพนม ร้อยละ 30.89 (5,959,401 ไร่) รองลงมาคือ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวยในเขต
จังหวัดอุดรธานี หนองบัวล้าภู และหนองคาย ร้อยละ 16.69  (3,220,454 ไร่) และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยบาง
ทราย-ห้วยมุกในเขตจังหวัดมุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี ร้อยละ 14.30 (2,758,434 ไร่) 
รายละเอียดดังแสดงในภำคผนวก ข.-16 

เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงพื นที่เพาะปลูกพืชในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-

2562) มีพื นที่เพาะปลูกเพ่ิมมากขึ น ร้อยละ 10.16 รูปที่ 2.2-16 ที่แสดงกราฟการเปลี่ยนแปลงพื นที่เพาะปลูกพืช ซ่ึง
พบว่า พื นที่เพาะปลูกพืชที่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ นได้แก่ ไม้ยืนต้น พืชสวน และพืชไร่ เพ่ิมขึ นร้อยละ 96.71, 48.40 
และ 16.84 ตามล้าดับ ส่วนที่ลดลงได้แก่ พื นที่เกษตรผสมผสาน ไร่หมุนเวียน ไม้ผล และพื นที่นาข้าว ลดลงร้อยละ 
95.27, 82.27, 49.63 และ 14.16 ตามล้าดับ ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงของพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
สามารถอธิบายได้ดังนี  
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พืชเศรษฐกิจ 

 

ปี 2552  ปี 2562 

  ที่มำ: กรมพัฒนาที่ดิน., 2562  

รูปที่ 2.2-16 กรำฟกำรเปลี่ยนแปลงพื นที่เพำะปลูกพืชปี 2552 และ 2562   

พื นที่ปลูกข้ำว มีพื นที่ปลูก 8,478,597 ไร่ ลดลงร้อยละ 14.16 โดยมีการเปลี่ยนไป
เพาะปลูกไม้ยืนต้นและพืชใช้น ้าน้อยมากขึ น  (ยางพารา อ้อย มันส้าปะหลัง) ทั งนี เนื่องจากราคาผลผลิตข้าวตกต่้า
และยังประสบปัญหาภัยแล้ง ขาดแคลนน ้าเพ่ือเพาะปลูก และที่ผ่านมารัฐบาลได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน
การปลูกยางพาราและอ้อยโรงงาน โดยเฉพาะในพื นที่นาดอนที่ให้ผลผลิตต่้าเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนพื นที่นาดอน
เป็นพื นที่ยางพาราที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า และพื นที่นาบางส่วนเปลี่ยนไปเป็นการปลูกอ้อยโรงงานและมัน
ส้าปะหลัง ซึ่งเป็นพืชที่ใช้น ้าน้อย ทนทานต่อภัยแล้ง มีตลาดรองรับผลผลิต และสร้างรายได้ที่เป็นผลตอบแทนต่อ
ไร่สูงกว่าการปลูกข้าวที่ปลูกในพื นที่นาดอน 

พื นที่ปลูกข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ มีพื นที่ปลูก 520,136 ไร่ ลดลงร้อยละ 46.27 โดยมีการ
เปลี่ยนไปเพาะปลูกยางพาราเพ่ิมมากขึ น โดยเฉพาะที่ปลูกในพื นที่ที่มีความลาดชันสูงและในพื นที่ป่าอนุรักษ์ (กลุ่มลุ่ม
น ้าสาขาน ้าหมัน-น ้าสาน กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลย และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวย ในเขตจังหวัดเลย อุดรธานี 
หนองบัวล้าภู และหนองคาย เนื่องจากราคาผลผลิตที่สูงกว่า ประกอบกับได้รับการส่งเสริมและสนับสนันปัจจัยการ
ปลูกตามนโยบายของรัฐบาล 

พื นที่ปลูกไม้ผล มีพื นที่ปลูก 250,819 ไร่ ลดลงร้อยละ 49.63 โดยมีการเปลี่ยนไปเพาะปลูก
ยางพาราและปาล์มน ้ามัน ด้วยเหตุผลนโยบายของภาครัฐให้การสนับสนุนเกษตรกรปลูกยางพาราและปลูกปาล์ม
น ้ามัน มีหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ได้แก่ กรมการยาง และการยางพาราแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนด้านทุน 
วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และวิชาการ แก่เกษตรกร  

พื นที่ปลูกอ้อยโรงงำน มีพื นที่ปลูก 2,063,513 ไร่ เพ่ิมขึ นร้อยละ 106.54 เปลี่ยนแปลงมา
จากการพื นที่ปลูกข้าวและไม้ผล เนื่องจากอ้อยโรงงานเป็นพืชให้ผลตอบแทนสูงกว่าและราคาสูงที่มั่นคง สามารถใช้
เครื่องจักรทุ่นแรงช่วย ปลูกง่ายและบ้ารุงดูแลรักษาไม่ยากล้าบาก และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
พร้อมทั งรับซื อผลผลิตจากโรงงานอ้อยและน ้าตาลหลายแห่งที่ตั งกระจายอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าและบริเวณใกล้เคียง รวมทั ง
มีการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนเพ่ือเพ่ิมรายได้จากการผลิต 
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พื นที่ปลูกมันส้ำปะหลัง มีพื นที่ปลูก 8,478,597 ไร่ เพ่ิมขึ นร้อยละ 42.06 เปลี่ยนแปลงมา
จากพื นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้นบางชนิด เช่น ยูคาลิปตัส ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรขายเป็นหัวมันสดให้กับลานมันและ
โรงงานท้ามันเส้นที่อยู่ในบริเวณพื นที่ปลูก และน้าไปขายส่งให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ส้าเร็จรูป โรงงานแป้งมันและ
โรงงานผลิตเอทานอลที่มีอยู่ในลุ่มน ้า และส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ส่งขายต่างประเทศ 

พื นที่ปลูกยำงพำรำ มีพื นที่ปลูก 4,928,536 ไร่ เพ่ิมขึ นร้อยละ 123.26 โดยมีการเปลี่ยนมา
จากพื นที่เพาะปลูกข้าว อ้อย และไม้ผล  เนื่องจากผลผลิตมีราคาสูง มีโรงงานในพื นที่รองรับ และรัฐบาลให้การส่งเสริม
และสนับสนุนปัจจัยการปลูก ประกอบกับการจัดตั งนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ท้าให้เกษตรกรเพ่ิมพื นที่ปลูกยางพารา
เพ่ิมมากขึ นเพ่ือรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมยางพาราในพื นที่  

2) กำรปศุสัตว์ แนวโน้มจ้านวนปศุสัตว์ที่เลี ยงมีแนวโน้มจะเพ่ิมจ้านวนขึ น การผลิต 
ปศุสัตว์ในพื นที่ลุ่มน ้า มีทั งปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ โคเนื อ โคนม ขนาดกลาง ได้แก่ สุกร แพะ แกะ และสัตว์
ปีก ได้แก่ ไก่เนื อ ไก่ไข ่และเป็ด มีแนวโน้มเพ่ิมจ้านวนขึ น โดยเฉพาะโคเนื อ และแพะ ทั งนี เพราะมีธุรกิจเอกชน
รับซื อผลผลิต โดยมีแหล่งรับซื อผลผลิตอยู่ใกล้กับพื นที่เลี ยงสัตว์ของเกษตรกร ท้าให้เกษตรกรมีแหล่งตลาดใน
การขายสิ นค้า และรัฐบาลก้าหนดนโยบายการเลี ยงโคเนื อคุณภาพดี และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) ได้เน้นการส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือขยายการเลี ยงปศุสัตว์ มี
โคเนื อคุณภาพดีและมีอยู่แล้วในพื นที่ ได้แก่ โคขุนโพนยางค้า โคเนื อด้า หมูด้าและไก่ด้าภูพานจึงท้าให้มีการ
เลี ยงสัตว์เพ่ิมมากขึ น ประกอบกับเกษตรกรได้ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวในพื นที่นาดอนที่ประสบปัญหาการขาด
แคลนน ้า เปลี่ยนเป็นการปลูกหญ้าเลี ยงสัตว์ โดยเฉพาะในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม 

3) กำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2552-2562) พื นที่เพาะเลี ยง

สัตว์น ้ามีขนาดเพ่ิมขึ น โดยเฉพาะสถานที่เพาะเลี ยงปลา เพ่ิมขึ นร้อยละ 43.94 ในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง และกลุ่ม

ลุ่มน ้าสาชาน ้าโมง-น ้าสวย ในเขตจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย เป็นการเพ่ิมขึ นของพื นที่บ่อดินเลี ยงปลาและการ

เลี ยงปลาในกระชังบริเวณริมฝั่งในแม่น ้าโขง  การเพาะเลี ยงปลาในบ่อดินแนวโน้มในอนาคตจะเพ่ิมจ้านวนขึ น ทั งนี 

เพราะภาครัฐให้การสนับสนุนการเพาะเลี ยงเพ่ือพ่ึงพาตนเองในการตอบ สนองความต้องการบริโภคปลาของครัวเรือน

และจ้าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ของครัวเรือน ประกอบกับภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการสระน ้าในไร่นาของเกษตรกร

โดยกรมพัฒนาที่ดิน โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน ้าปฏิรูปที่ดิน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรผสมผสาน 

รวมทั งโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี ยงปลาตามโครงการประมงหมู่บ้าน (รายละเอียดแสดงดัง ภำคผนวก ข. -8) 

 อุตสำหกรรม 
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีโรงงานอุตสาหกรรม 2,560 โรง ส่วนใหญ่พบ

ในเขตจังหวัดอุดรธานีและสกลนครของกลุ่มลุ่มน ้าห้วยหลวง ร้อยละ 23.90 (612 โรงงาน) รองลงมาคือกลุ่ม
ลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวย ร้อยละ 20.82 (533 โรงงาน) และ 18.90 (407 
โรงงาน) ตามล้าดับ ประเภทอุตสาหกรรมส่วนใหญ่เป็นโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 
(คอนกรีตผสมเสร็จ)  กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ในการก่อสร้าง (ดูดทราย) กิจการ



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ (SEA Report) 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

55 

 

เกี่ยวกับ เมล็ดพืช หรือหัวพืช (ท้ามันเส้น) และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับไม้ โรงงานอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ่ (เงินลงทุนมากกว่า 200 ล้านบาท) เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน ้าตาลทราย  โรงงานผลิตไฟฟ้า 
โรงงานผลิตยาง และโรงงานผลิตเอทานอล (รายละเอียดแสดงดังภำคผนวก ข.-17 ) ส้าหรับทิศทาง
อุตสาหกรรมในอนาคต พบว่า อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นการใช้ฐานการผลิตเป็นผลผลิต
ทางการเกษตร ดังนี  อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาหาร และอาหารสัตว์ (อุดรธานี และ
อุบลราชธานี) อุตสาหกรรมยางพารา (หนองคาย และอุดรธานี) และอุตสาหกรรมเอทานอล (อุดรธานี)  และ
การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีในจังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นนิคมอุตสาหกรรมสีเขียว โดยมี กลุ่ม
อุตสาหกรรมเป้าหมายประกอบด้วย อุตสาหกรรมยางพาราขั นปลาย แปรรูปสินค้าเกษตร ผลิตวัสดุก่อสร้าง 
อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตชิ นส่วนยานยนต์ รวมถึงแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมชายแดน (อาทิ  ร้านค้า
ปลอดภาษี คลังสินค้า ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เป็นต้น) ในพื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร) ในอนาคต ซึ่งพื นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดหนองคาย มุ่งเน้นให้เป็นแหล่ง
การค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว และศูนย์กลางโลจิสติกส์ พื นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม เน้นเป็น
พื นที่ธุรกิจการค้าชายแดน พื นที่บริการโลจิสติกส์และศูนย์กระจายสินค้า และพื นที่เศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
มุกดาหาร ไม่มีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมหนัก  มุ่งเน้นที่อุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร และ
การค้าชายแดน 

 กำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร 
แหล่งท่องเที่ยวในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความหลากหลายทั งการ

ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ น เทศกาลและงานประเพณี 
และการท่องเที่ยวเมืองชายแดนริมแม่น ้าโขง แหล่งท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นการเน้นการชมแหล่งท่องเที่ยว     
ขาดการสร้างมูลค่าเพ่ิม อีกทั งแหล่งท่องเที่ยวแต่ละแห่งยังอยู่ห่างไกลกัน ท้าให้ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางนาน  

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวจังหวัดในพื นที่ลุ่มน ้ามีประมาณ 12 ,138,691 คน      
คิดเป็นร้อยละ 27.68 ของจ้านวนนักท่องเที่ยวทั งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่เป็นการท่องเที่ยวในเขต
จังหวัดหนองคาย อุดรธานี มุกดาหาร มีระยะเวลาการเข้าพักเฉลี่ยประมาณ 3 วัน  มีรายได้จากการท่องเที่ยว
ประมาณ 24,568 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.63 ของรายได้นักท่องเที่ยวทั งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส้าหรับ
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ สามารถเชื่อมต่อไปยังเมือง
ส้าคัญและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือนบ้านได้ ในอนาคตข้างหน้าในปี พ.ศ.2570 2575 และ 2580  
คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ น 13,844,681 คน 14,447,275 คน และ 14,930,856 คน ตามล้าดับ ดังแสดง

รายละเอียดในภำคผนวกที่ ข.-18 และสามารถสรุปได้ดงัตำรำงท่ี 2.2-10 
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ตำรำงท่ี 2.2-10 จ้ำนวนนักท่องเที่ยวในอนำคตของพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 
จ้ำนวนนักท่องเท่ียว (คน) 

พ.ศ.2570 พ.ศ.2575 พ.ศ.2580 
1. น ้าหมัน-น ้าสาน 544,316 575,639 600,776 

2. แม่น ้าเลย 699,835 740,107 772,426 
3. น ้าโมง-น ้าสวย 2,516,506 2,602,250 2,671,059 

4. ห้วยหลวง 2,356,670 2,426,763 2,483,013 
5. ห้วยเป-ห้วยหนิง 1,148,443 1,194,916 1,232,211 

6. แม่น ้าสงคราม 2,672,692 2,789,199 2,882,697 
7. ห้วยทวย 680,906 718,174 748,082 

8. น ้าพุง-น ้าก่้า 499,767 526,292 547,579 
9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก 2,725,547 2,873,933 2,993,013 
รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 13,844,681 14,447,274 14,930,856 

ที่มำ: ที่ปรึกษา, 2564 

รูปแบบการท่องเที่ยวในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแบบการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีอารยธรรมลุ่มน ้าโขง มีการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติอยู่ในบางจุด และเชื่อมโยงการท่องเที่ยว
กับประเทศสปป.ลาว โดยเป็นนักท่องเที่ยวภายในประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยสามารถแบ่งลักษณะการท่องเที่ยวได้
ดังนี  

 1. กลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวภำยในประเทศเป็นหลัก ได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวล้าภู บึง
กาฬ สกลนคร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี รูปแบบการท่องเที่ยวจะใช้ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ของพื นที่เป็น
ตัวน้า และการมีธรรมชาติเป็นตัวสนับสนุน จ้านวนนักท่องเที่ยวจึงไม่สูงมาก ยกเว้นจังหวัดเลยที่มีแหล่งธรรมชาติที่
สามารถดึงดูดได้มาก การเติบโตของนักท่องเที่ยวจึงไม่สูง สามารถใช้ระบบโครงสร้างพื นฐานด้านน ้าที่มีอยู่แล้ว
รองรับได ้

2. กลุ่มที่เป็นนักท่องเที่ยวไทย และมีนักท่องเที่ยวต่ำงประเทศในจ้ำนวนที่มำก
พอสมควร ได้แก่ จังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร รูปแบบการท่องเที่ยวจะคล้ายกับกลุ่มที่ 1. แต่จะ
เป็นไปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแม่น ้าโขงและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับ สปป.ลาว การเติบโตของนักท่องเที่ยวอยู่ใน
ลักษณะค่อนข้างสูง (เพ่ิมร้อยละ 5-10) แต่เมืองดังกล่าวอยู่ติดกับแม่น ้าโขงจึงไม่มีผลต่อการที่ต้องจัดการน ้าเพ่ือ
การท่องเที่ยวเป็นการเฉพาะ 

 3. กลุ่มที่มีรูปแบบเฉพำะ คือ จังหวัดอุดรธานี ที่มีนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมเยือนจาก 
สปป.ลาว เข้ามาเป็นจ้านวนมาก ที่เป็นรูปแบบการเข้ามาใช้จ่ายซื อสินค้า และพักผ่อนหย่อนใจ การใช้น ้าของ
เทศบาลนครอุดรธานีจึงมีนัยยะที่ต้องรักษาเพ่ือรองรับภาคบริการได้ ท้าให้อัตราการใช้น ้าต่อหัวประชากรสูงกว่า
เมืองทั่วไปค่อนข้างมาก 
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  กำรศึกษำด้ำนเศรษฐกิจสังคม 
  กลุ่มที่ปรึกษาได้ด้าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสังคม โดยมีผลการ

รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิด้านเศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการออกแบบแบบส้ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม 
และวิเคราะห์ผลการส้ารวจด้านเศรษฐกิจสังคม ซึ่งกลุ่มที่ปรึกษาได้จัดท้าแบบส้ารวจข้อมูล ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม แยกประเภทตามประเภทกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ดังแสดงรายละเอียดแบบสอบถามในภำคผนวกข.-25 
รวมทั งได้รวบรวมประเด็นปั หำในพื นที่  และควำมคำดหวังต่อกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน ้ ำ โข ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งปัญหาที่พบมากที่สุดในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มีน ้าใช้ไม่
เพียงพอในการประกอบอาชีพและการยังชีพ (ร้อยละ 10.4) รองลงมาเป็นปัญหาการจัดสรรน ้าไม่ทั่วถึง และไม่
เพียงพอต่อความต้องการ (ร้อยละ 6.8) และปัญหาน ้าท้าการเกษตรไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรต่้า 
(ร้อยละ 5.8)  
 

 โครงสร้ำงพื นฐำน  
 ระบบคมนำคมและขนส่ง 

จากการรวบรวมข้อมูลระบบคมนาคมและขนส่ง ของจังหวัดในพื นที่ลุ่มน ้าโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งออกเป็นการขนส่งทางบก ทางน ้า  การขนส่งทางอากาศ และโครงการพัฒนา

ระบบคมนาคม ส่วนรายละเอียดข้อมูลระบบคมนาคมและขนส่งของแต่ละจังหวัดแสดงในภำคผนวก ข.-19 

จากข้อมูลที่รวบรวมได้พบว่าในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีระบบคมนาคม

ขนส่งที่รองรับความต้องการใช้ประโยชน์ในพื นที่ทั งระบบขนส่งทางบก ทางน ้า และทางอากาศ ซึ่งระบบขนส่ง

ทางบกคือระบบที่มีการใช้ประโยชน์สูงสุด มีโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งทางบกกระจายและเชื่อมโยงไปใน

แต่ละพื นที่แต่อาจยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ ส่วนระบบคมนาคมทางน ้าส่วนใหญ่จะมีเพียงเฉพาะในพื นที่ที่อยู่ติด

กับแม่น ้าสายหลักโดยเฉพาะพื นที่ริมแม่น ้าโขง ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ในการเดินทางข้ามจังหวัดและการเดินทาง

ระหว่างประเทศ ในส่วนระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศจะมีเพียงจังหวัดที่เป็นเมืองการท่องเที่ยวและเมือง

การค้าในภูมิภาคเท่านั น  

อย่างไรก็ตาม พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีเป้าหมายในการพัฒนาด้าน

ระบบคมนาคมขนส่ง โดยเน้นการพัฒนาเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด 

เชื่อมโยงจังหวัดใกล้เคียง โดยครอบคลุมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มต่าง ๆ ในพื นที่ลุ่มน ้าโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ  
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  ระบบประปำ  
ระบบประปาได้พิจารณาเป็น 2 ระบบคือ ระบบประปาภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน 

โดยระบบประปาภูมิภาคจะให้บริการในเขตชุมชนเมืองและเขตรอบเมือง ส้าหรับประปาหมู่บ้านจะให้บริการ
นอกเขตพื นที่บริการของประปาภูมิภาคหรือพื นที่ชนบท 

ระบบประปำภูมิภำคหรือประปำเมือง   พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ         
มีบริการระบบประปาครอบคลุมพื นที่เขตเมืองจ้านวน 21 แห่ง มีก้าลังการผลิตรวม 482,405 ลบ.ม./ชม.        
มีจ้านวนผู้ใช้น ้าจากประปาทั งสิ น 307 ,657 ราย ดังแสดงรายละเอียดในภำคผนวก ข.-20 และสรุปได้ดัง

ตำรำงที่ 2.2-11 ส่วนใหญ่เป็นการใช้น ้าต้นทุนจากล้าน ้าสายหลัก เช่น แม่น ้าโขง แม่น ้าสงคราม แหล่งน ้า
ธรรมชาติ เช่น หนองหาร บึงโขงหลง อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง เช่น เขื่อนน ้าอูน เขื่อนห้วยหลวง 
และบางแห่งมีการใช้น ้าจากบ่อบาดาล ส้าหรับประปาที่ใช้น ้าดิบจากอ่างเก็บน ้าขนาดกลางจะมีความเสี่ยงที่จะ
ขาดแคลนน ้าดิบในช่วงฤดูแล้งเนื่องมาจากปริมาณฝนที่ตกและการเกิดฝนทิ งช่วง โดยเฉพาะในเขตบริการของ
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน ที่มีการใช้น ้าดิบจากบ่อบาดาล และอ่างเก็บน ้าขนาดกลาง จะเห็น
ได้ว่ามีปริมาณน ้าผลิตและปริมาณน ้าผลิตจ่ายใกล้เคียงกันมากจนไม่เหลือเก็บ แสดงถึงแนวโน้มศักยภาพใน
การผลิตน ้าประปาที่เริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในบางพื นที ่
 

ตำรำงท่ี 2.2-11 ระบบประปำภูมิภำคในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ/ จ้ำนวนผู้ใช้น ้ำ 
(รำย) 

ปริมำณน ้ำ
ผลิตจริง  

อัตรำกำรใช้น ้ำ
เฉลี่ย1/ แหล่งน ้ำ 

สำขำของกำรประปำส่วนภูมภิำค (ลบ.ม./ปี) (ลิตร/คน/วัน) 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 13,217 4,184,926   
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาเชียงคาน 8,558 2,645,610 264 แม่น ้าโขง 
- การประปาภูมิภาค สาขาด่านซ้าย 4,659 1,539,316 215 ล้าน ้าหมัน และหว้ยน า้อุ่น 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่2 (แม่น ้ำเลย) 30,015 10,395,179 
 

  
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาเลย 21,365 7,753,520 380 อ่างเก็บน ้าหว้ยน า้หมานตอนบน 
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาวังสะพุง 8,650 2,641,659 236 แม่น ้าเลย 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) 32,144 10,486,422 
 

  
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาหนองคาย 23,049 7,907,019 347 แม่น ้าโขง 
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาบา้นผือ 9,095 2,579,403 220 รับน ้าจากหน่วยบริการกลางใหญ่  

(สถานีจ่ายน ้าโนนวารี) และบ่อบาดาล 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่4 (ห้วยหลวง) 94,315 39,435,884 
 

  

- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาอุดรธาน ี 80,956 35,580,773 426 เขื่อนห้วยหลวง และอ่างเก็บน า้หนองสา้โรง 
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาหนองบัวล้าภ ู 13,359 3,855,111 211 สระน ้านเรศวร และอ่างเก็บน า้หว้ยเหลา่ยาง 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) 4,696 1,209,939 
 

  
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาบา้นแพง 4,696 1,209,939 206 แม่น ้าโขง และหนองเครือเขา 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่6 (แม่น ้ำสงครำม) 56,021 15,995,544 
 

  
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาบา้นดุง 10,334 2,858,131 185 อ่างเก็บน ้าหว้ยเจยีม 
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาบึงกาฬ 7,010 2,392,072 265 แม่น ้าโขง 
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กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ/ จ้ำนวนผู้ใช้น ้ำ 
(รำย) 

ปริมำณน ้ำ
ผลิตจริง  

อัตรำกำรใช้น ้ำ
เฉลี่ย1/ แหล่งน ้ำ 

สำขำของกำรประปำส่วนภูมภิำค (ลบ.ม./ปี) (ลิตร/คน/วัน) 

- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาพังโคน 10,368 3,151,752 241 เขื่อนน ้าอูน 
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาสวา่งแดนดิน 9,007 2,309,481 213 อ่างเก็บน ้าหว้ยทราย ห้วยยาง หนองพะเนาว์ 

บึงฟ้าแลบ และบ่อบาดาล 
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาศรีสงคราม 5,955 1,485,003 210 แม่น ้าสงคราม 
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาศรีเชียงใหม่ 5,137 1,408,428 206 บ่อบาดาล 

- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาโพนพิสยั 8,210 2,390,677 202 แม่น ้าโขง 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่7 (ห้วยทวย) 15,877 4,923,924 
 

  
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขานครพนม 15,877 4,923,924 286 แม่น ้าโขง 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่8 (น ้ำพุง-น ำ้ก่้ำ) 35,059 12,143,415 
 

  
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาสกลนคร 23,597 8,793,895 348 หนองหาร 
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาธาตุพนม 11,462 3,349,520 241 แม่น ้าโขง 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 26,313 10,306,515 
 

  
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขามุกดาหาร 18,294 7,956,540 229 แม่น ้าโขง 
- การประปาสว่นภูมภิาค สาขาเขมราฐ 8,019 2,349,975 176 แม่น ้าโขง 

รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 307,657 109,081,748 
 

  

ระบบประปำหมู่บ้ำน จากการรวบรวมข้อมูลจาก กชช.2ค กรมพัฒนาชุมชน 
พบว่าในปี 2562 พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีจ้านวนหมู่บ้านทั งหมด 11,924 หมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านที่มีระบบ
ประปา 11,533 หมู่บ้าน (ร้อยละ 96.72) หมู่บ้านที่มีระบบประปาแต่มีปัญหาน ้าไม่สะอาดจ้านวน 524หมู่บา้น (ร้อย
ละ 4.54) โดยเฉพาะในเขตจังหวัดเลยมีหมู่บ้านที่มีปัญหาน ้าไม่สะอาดมากถึง 281 หมู่บ้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 53.62 

ของจ้านวนหมู่บ้านที่มีปัญหาทั งหมด  ดังแสดงรายละเอียดในภำคผนวก ข.-20 และสรุปได้ดังตำรำงที่ 2.2-12 โดย
ระบบประปาหมู่บ้านมีทั งที่เป็นระบบประปาบาดาลและระบบประปาผิวดิน แหล่งน ้าต้นทุนของประปาผิวดินในพื นที่
ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีทั งการใช้น ้าจากแม่น ้าโขงสายหลัก แม่น ้า ล้าน ้า และแหล่งน ้าธรรมชาติ แต่แหล่งน ้า
ต้นทุนที่เป็นแหล่งน ้าธรรมชาติโดยเฉพาะแหล่งน ้าขนาดเล็ก เช่น หนอง บึง สระ มีความเสี่ยงสูงมากที่จะขาดแคลน
น ้าในฤดูแล้ง เนื่องจากไม่มีความมั่นคงในการเก็บกักน ้า ปริมาณน ้าต้นทุนที่สามารถน้าไปใช้ได้ในฤดูแล้งจะขึ นอยู่กับ
ปริมาณฝนที่ตกในแต่ละปีและประสิทธิภาพในการเก็บกัก 
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ตำรำงท่ี 2.2-12 ระบบประปำหมู่บ้ำนในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 
จ้ำนวน
หมู่บ้ำน 

มีระบบ
ประปำ 

ไม่มีระบบ
ประปำ 

 ครัวเรือนที่ใช้น ้ำประปำ
ตลอดปี(ครัวเรือน)  

 จ้ำนวนครัวเรือน
ทั งหมด  

1. น ้าหมัน-น ้าสาน 427 425 2 53,727 55,548 

2. แม่น ้าเลย 845 843 2 137,239 142,718 

3. น ้าโมง-น ้าสวย 1,830 1,753 77 248,829 275,153 

4. ห้วยหลวง 1,272 1,217 55 189,117 200,204 

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง 649 603 46 78,940 88,614 

6. แม่น ้าสงคราม 3,534 3,388 146 476,585 521,121 

7. ห้วยทวย 660 649 11 92,196 96,476 

8. น ้าพุง-น ้าก่า้ 1,050 1,039 11 150,612 160,684 

9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก 1,657 1,616 41 217,309 237,121 

รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ    11,924     11,533  391  1,644,554   1,777,639  

ที่มำ : กชช.2ค กรมพัฒนาชุมชน ,2562 
 

 กำรพัฒนำแหล่งน ้ำและกำรชลประทำน 
1) โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย โครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก สูบน ้าด้วยไฟฟ้า และแก้มลิง  
มีจ้านวนทั งสิ น 1,859 โครงการ มีพื นที่ชลประทานทั งสิ น 2,423,765 ไร่ คิด

เป็นร้อยละ 12.56 เมื่อเทียบกับพื นที่เกษตรกรรมทั งหมด (รายละเอียดแสดงดังภำคผนวก ข. 22) โดยกลุ่มลุ่ม
น ้าสาขาที่มีอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ในพื นที่ ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง (เขื่อนห้วยหลวง) กลุ่มลุ่มน ้าสาขา
แม่น ้าสงคราม (เขื่อนน ้าอูน) และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าพุง-น ้าก่้า (เขื่อนน ้าพุง) โดยกลุ่มน ้าสาขาที่มีพื นที่
ชลประทานมากที่สุด 2 อันดับแรก ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงครามในเขตจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ และ
นครพนม และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวยในเขตจังหวัดอุดรธานี และหนองคาย มีพื นที่ชลประทาน 
731,749 ไร่ และ 421,813 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 12.28 และ 13.10 ของพื นที่เกษตรกรรมในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้า 
ตามล้าดับ พื นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่จะปลูกข้าวเป็นหลัก กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่มีพื นที่ชลประทานน้อยที่สุด คือ 
กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน-น ้าสานในเขตจังหวัดเลย มีพื นที่ชลประทาน 66,416 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.13 ของ
พื นที่เกษตรกรรมในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้า เนื่องจากการพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าขนาดกลาง และขนาดใหญ่เป็นไปได้
ยากจากข้อจ้ากัดของสภาพภูมิประเทศ รวมทั งปัจจัยทางด้านสังคม และ สิ่งแวดล้อม เช่น พื นที่ที่เป็นป่าสงวน
แห่งชาติ และชั นคุณภาพลุ่มน ้าชั น 1 พื นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกยางพาราและพืชไร่ สามารถแสดง

รายละเอียดพื นที่เกษตรกรรมในเขตพื นที่ชลประทานในตำรำงที่ 2.2-13 
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ตำรำงท่ี 2.2-13 ควำมจุเก็บกักของโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำและพื นที่เกษตรกรรมในเขตพื นที่ชลประทำน 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
หมำยเหตุ :1/ พื นที่ในฤดูฝน ได้แก่ พื นที่ปลูกพืชฤดูฝนรวมกับพืขที่ปลูกตลอดปี 
 2/ พื นที่ในฤดูแล้ง ได้แก่ พื นที่ปลูกพืชฤดูแล้งรวมกับพืขที่ปลูกตลอดปี 
 

2) แหล่งน ้ำธรรมชำติ 

  ปริมาณน ้าเก็บกักในแหล่งน ้าธรรมชาติถือเป็นปริมาณน ้าต้นทุนที่จะถูกน้าไปใช้ส้าหรับ
พื นที่ที่ไม่ได้มีการใช้น ้าจากระบบล้าน ้าหรือเป็นพื นที่เกษตรน ้าฝน (Rainfed Area) ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นพื นที่
เกษตรกรรมน ้าฝนที่ใช้น ้าจากน ้าฝนเป็นหลักและมีการน้าน ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติที่เก็บกักน ้าในฤดูฝนไปใช้
เสริมในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ งช่วง โดยการประเมินปริมาณน ้าเก็บกักในแหล่งน ้าธรรมชาติของแต่ละลุ่มน ้าสาขา
ในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือนั น ได้พิจารณาแหล่งน ้าธรรมชาติขนาดต่าง ๆ ที่มีความลึกเฉลี่ยแตกต่างกัน
ดังนี  

  1) แหล่งน ้าธรรมชาติที่มีพื นที่น้อยกว่า 20 ไร่ ก้าหนดให้มีความลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร 
  2) แหล่งน ้าธรรมชาติที่มีพื นที่ 20-100 ไร่ ก้าหนดให้มีความลึกเฉลี่ย 3.0 เมตร 
  3) แหล่งน ้าธรรมชาติที่มีพื นที่มากกว่า 100 ไร่ ก้าหนดให้มีความลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร 
  หลังจากค้านวณปริมาณน ้าเก็บกักของแหล่งน ้าธรรมชาติที่อยู่ในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาต่าง  ๆ 

แล้ว จึงก้าหนดให้มีปริมาณน ้าที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้มีเพียงร้อยละ 60 ของปริมาณน ้าที่เก็บกักทั งหมด 
เนื่องจากปริมาณน ้าที่ถูกเก็บกักไว้บางส่วนจะเหยหรือรั่วซึมลงสู่ชั นดิน ยกเว้นแหล่งน ้าขนาดใหญ่ ก้าหนดให้
สามารถน้าน ้ามาใช้ได้เพียงร้อยละ 20 ของปริมาณน ้าเก็บกักทั งหมด (หนองหาร บึงโขงหลง กุดทิงใหญ ่หนอง
นาแซง หนองคอน) เนื่องจากแหล่งน ้าดังกล่าวจะต้องมีปริมาณน ้าคงเหลือไว้เพ่ือรักษาระบบนิเวศและเพ่ือ
สันทนาการและการท่องเที่ยว 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 
ควำมจุเก็บกัก 
(ล้ำน ลบ.ม..) 

พื นที่เกษตรกรรม 
(ไร่) 

พื นที่ในเขตชลประทำน (ไร่) 

ฤดูฝน1/  ฤดูแล้ง2/ 

1. น ้าหมัน-น ้าสาน 19.05 931,615 66,416 34,154 

2. แม่น ้าเลย 79.47 1,580,719 140,307 103,033 

3. น ้าโมง-น ้าสวย 114.09 3,220,454 421,813 348,504 

4. ห้วยหลวง 181.50 1,722,904 207,194 158,086 

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง 25.37 1,048,263 156,644 79,538 

6. แม่น ้าสงคราม 882.74 5,959,401 731,749 466,430 

7. ห้วยทวย 74.98 832,467 85,556 50,812 

8. น ้าพุง-น ้าก่้า 600.66 1,237,238 414,837 227,738 

9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก 203.83 2,758,434 199,249 120,232 

รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 2,181.69 19,291,495 2,423,765 1,588,527 
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ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งน ้าธรรมชาติเป็นพื นที่ประมาณ 184,404 ไร่ คิดเป็น

ความจุเก็บกักรวม 1,009.47 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 534.78 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร โดยกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงครามในเขตจังหวัดสกลนคร บึงกาฬ และนครพนม เป็นกลุ่มลุ่มน ้า

ที่มีแหล่งน ้าธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวยในเขตจังหวัดอุดรธานี และกลุ่มลุ่ม

น ้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิงในเขตจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งมีพื นที่แหล่งน ้าธรรมชาติประมาณ 72,107, 41,330 และ 

32,180 ไร่ คิดเป็นปริมาณน ้าที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ประมาณ 203.80, 104.75และ 99.77 ล้าน

ลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ โดยปริมาณน ้าที่เก็บกักในแหล่งน ้าธรรมชาติที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้นี  จะถูก

น้าไปใช้ส้าหรับพื นที่เกษตรน ้าฝน โดยจะน้าไปใช้เสริมในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ งช่วง ส้าหรับผลการวิเคราะห์

ปริมาณน ้าที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ของแหล่งน ้าธรรมชาติต่าง ๆ สรุปได้ดังตำรำงท่ี 2.2-14 

ตำรำงท่ี 2.2-14 ปริมำณน ้ำเก็บกักในแหล่งน ้ำธรรมชำติ 

 ปริมำณน ้ำเก็บกักในแหล่งน ้ำธรรมชำติ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ พื นที ่ ควำมจุ ควำมจุที่สำมำรถน้ำมำใช้ 
  (ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) ประโยชน์ได้ (ล้ำน ลบ.ม.) 

1. น ้าหมัน - น ้าสาน 67 0.32 0.19 

2. แม่น ้าเลย 1,115 5.94 3.57 

3. น ้าโมง - น ้าสวย 32,180 176.61 104.75 

4. ห้วยหลวง 18,920 103.26 61.95 

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง 41,330 229.55 99.77 

6. แม่น ้าสงคราม 72,107 392.55 203.80 

7. ห้วยทวย 6,247 33.90 20.34 

8. น ้าพุง - น ้าก่้า 9,251 50.05 30.03 

9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 3,187 17.30 10.38 

รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 184,404 1,009.47 534.78 
ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
 

นอกจากนี  กลุ่มที่ปรึกษาได้มีการรวบรวมรายงานการศึกษาที่เก่ียวข้องกับการระบายน ้า
และการป้องกันน ้าท่วม  ในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (รายละเอียดแสดงดังภำคผนวก ข.-21) 
ประกอบด้วย  

• โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ลุ่มน ้าสงคราม  

• โครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื นที่เกษตรและพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
หนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร  

• งานศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน ้าในเขตจังหวัดบึงกาฬ  

• โครงการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าห้วยบางบาด จังหวัดบึงกาฬ  
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• โครงการพัฒนาลุ่มน ้าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย 

• โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน ้าลุ่มน ้าห้วยน ้าโมง จังหวัดอุดรธานี  

• โครงการศึกษาเพ่ือจัดท้าแผนหลักการพัฒนาหนองหาร  
 

 สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำ  
การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไป

ด้วย การวิเคราะห์สถานการณ์การใช้น ้าและการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านน ้าท่วม ซึ่งเป็นการศึกษา
สถานการณ์ในปัจจุบันเพ่ือแสดงสภาพปัญหาด้านการขาดแคลนน ้าและสภาวะน ้าท่วม รวมถึงการศึกษา
แนวโน้มในอนาคตภายใต้ข้อจ้ากัดต่าง ๆ และน้าผลการศึกษาที่ได้มาเป็นข้อมูลพื นฐานในการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือก้าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน ้าในพื นที่ส้าหรับการจัดท้า
แผนหลักและแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้าต่อไป 

 สถำนกำรณ์กำรใช้น ้ำ 
     การศึกษาสถานการณ์การใช้น ้าเป็นการศึกษาความเพียงพอของปริมาณน ้า
ต้นทุนต่อความต้องการน ้าของกิจกรรมการใช้น ้าต่าง ๆ ในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบไปด้วย การ
วิเคราะห์ความต้องการน ้าและการวิเคราะห์สมดุลน ้าหรือความเพียงพอของทรัพยากรน ้าต่อการใช้น ้า โดยได้
ด้าเนินการในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี  
  1) ควำมต้องกำรน ้ำ การศึกษาด้านความต้องการน ้าเป็นการวิเคราะห์และประเมิน
ความต้องการน ้าของกิจกรรมการใช้น ้าต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย ความต้องการน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความ
ต้องการน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม ความต้องการน ้าเพ่ือการท่องเที่ยว ความต้องการน ้าเพ่ือการปศุสัตว์และ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า น ้า และความต้องการน ้าเพ่ือการเพาะปลูก รายละเอียดการวิเคราะห์ความต้องการน ้าของ

กิจกรรมการใช้น ้าต่าง ๆ แสดงในภำคผนวก ข.-23 สรุปได้ดังตำรำงท่ี 2.2-15
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ตำรำงท่ี 2.2-15 ควำมต้องกำรน ้ำของกิจกรรมกำรใช้น ้ำต่ำง ๆ ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ควำมต้องกำรน ้ำ (ล้ำน ลบ.ม.) 

ประเภทของควำมต้องกำรน ้ำ ปัจจุบัน พ.ศ. 2565 อนำคต พ.ศ. 2580 

 ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยปี 

1. เพื่อการอุปโภคบริโภค       
    - ประปาเมืองหรือกปภ. 54.54 54.54 109.08 71.04 71.04 142.08 
    - ประปาหมู่บ้าน 13.68 13.67 27.35 27.30 27.30 54.60 

2. เพื่อการอุตสาหกรรม 24.43 24.43 48.86 52.40 52.40 104.80 

3. เพื่อการท่องเท่ียว 4.25 4.25 8.50 5.23 5.22 10.45 

4. เพื่อการปศุสัตว์และเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 15.01 46.12 61.13 11.74 74.85 86.59 

5. เพื่อการเพาะปลูก       

- พื นท่ีในเขตชลประทาน 1,291.59 850.85 2,142.44 1,291.59 850.85 2,142.44 

- พื นท่ีเกษตรน ้าฝน 5,221.55 1,401.04 6,622.59 5,221.55 1,401.04 6,622.59 

รวม 6,625.05 2,394.90 9,019.95 6,680.85 2,482.70 9,163.55 
ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
 
     (1) ควำมต้องกำรน ้ำเพ่ือกำรอุปโภคบริโภค การประเมินความต้องการน ้าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคถูกจ้าแนกออกเป็น 2 ประเภท ตามลักษณะและขนาดของการผลิต ได้แก่ (1) ระบบประปาเมือง
หรือระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) และ (2) ระบบประปาหมู่บ้าน  
      1. ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคจำกระบบประปำเมืองหรือ 
กปภ. เป็นการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจากระบบประปาขนาดใหญ่หรือกปภ. โดยใช้ข้อมูล
ปริมาณน ้าผลิตจริงในปี พ.ศ. 2563 มาประเมินความต้องการน ้าในปัจจุบัน และน้าข้อมูลปริมาณน ้าผลิตจริง
ย้อนหลังร่วมกับข้อมูลการขยายก้าลังการผลิตและการขยายเขตมาศึกษาแนวโน้มของการเติบโตในอนาคต 
       ปัจจุบันลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีสาขาของ กปภ.จ้านวนทั งสิ น 21 
สาขา มีความต้องการน ้ารวมทั งสิ น 109.08 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง มีความต้องการ
น ้ามากที่สุด เนื่องจากเป็นที่ตั งของ กปภ.สาขาอุดรธานีที่มีจ้านวนผู้ใช้น ้าสูงที่สุด และมีอัตราการใช้น ้าเฉลี่ยต่อ
ประชากรสูงที่สุด คือ 426 ลิตร/คน/วัน ส่วนในอนาคตปี พ.ศ. 2580 มีความต้องการน ้าทั งสิ น 142.08 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งเพ่ิมขึ นจากปัจจุบันประมาณร้อยละ 1.30 
       กปภ.ที่มีอัตราการใช้น ้าต่อประชากรมากกว่า 300 ลิตร/คน/วัน   มี
จ้านวน 4 สาขา ได้แก่ อุดรธานี เลย สกลนคร และหนองคาย ซึ่งมีอัตราการใช้น ้าเฉลี่ย 426, 380, 348 และ 347 
ลิตร/คน/วัน ตามล้าดับ (ข้อมูลจากรายงานโครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลตัวชี วัดประสิทธิภาพการใช้น ้าและ
ความขาดแคลนน ้า, ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ, พ.ศ. 2564) กปภ.ที่มีอัตราการใช้น ้าต่อประชากรน้อยกว่า 
200 ลิตร/คน/วัน มี 2 สาขา ได้แก่ บ้านดุง และเขมราฐ มีอัตราการใช้น ้าเฉลี่ย 185 และ 176 ลิตร/คน/วัน 
ตามล้าดับ จากข้อมูลอัตราการใช้น ้าต่อประชากรดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พื นที่ที่มีอัตราการใช้น ้าสูงโดยส่วนใหญ่เป็น
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พื นที่ที่มีสภาพเศรษฐกิจเป็นลักษณะธุรกิจการค้า มีการเดินทางท่องเที่ยว หรือเป็นศูนย์กลางของภาคราชการ จึง
กล่าวได้ว่าอัตราการใช้น ้าต่อประชากรดังกล่าวได้รวมการใช้น ้าของนักท่องเที่ยว นักทัศนาจร หรือผู้ที่เดินทางมาพัก
ค้างแรมไว้ด้วยแล้ว โดยแหล่งน ้าที่ใช้เป็นน ้าต้นทุนของกปภ.โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้น ้าจากแม่น ้าสายหลัก เช่น 
แม่น ้าโขง แม่น ้าสงคราม แหล่งน ้าธรรมชาติ เช่น หนองหาร อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง เช่น เขื่อนน ้าอูน 
และบางแห่งมีการใช้น ้าจากบ่อบาดาล 
      2. ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคจำกระบบประปำหมู่บ้ำน 
ประเมินจากข้อมูลจ้านวนประชากรที่อยู่นอกเขตบริการของประปาเมืองขนาดใหญ่หรือกปภ. และตรวจสอบกับ
ข้อมูลประปาหมู่บ้านจาก กชช.2ค. โดยกรณีปัจจุบันก้าหนดให้อัตราการใช้น ้าเป็นไปตามรายงานโครงการศึกษา
และจัดเก็บข้อมูลตัวชี วัดประสิทธิภาพการใช้น ้า และความขาดแคลนน ้าของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ 2564 
ที่ก้าหนดไว้ โดยมีอัตราการใช้น ้าเท่ากับ 250 ลิตร/คน/วัน เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล และนอกเขตเทศบาล
เท่ากับ 100 ลิตร/คน/วัน ส่วนกรณีอนาคตนั นถึงแม้ว่าจ้านวนประชากรจะมีแนวโน้มลดลง แต่ในการประเมินความ
ต้องการน ้าจะถือว่าชุมชนในระดับนอกเขตเทศบาลจะถูกปรับขึ นเป็นระดับเทศบาลที่มีอัตราการใช้น ้าที่สูงขึ น 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปและประชาชนสามารถเข้าถึงน ้าประปาได้มากขึ น 
       ปัจจุบันมีความต้องการน ้า 27.35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยกลุ่มลุ่มน ้า
สาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุกในเขตจังหวัดมุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี มีความต้องการน ้ามากท่ีสุด 
ทั งนี ก็เนื่องมาจากโดยส่วนใหญ่แล้วเป็นพื นที่ที่อยู่นอกเขตบริการของประปาขนาดใหญ่หรือ กปภ. ส่วนการประเมิน
ความต้องการน ้าในอนาคตปี พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 และ พ.ศ. 2580 นั นพบว่าประชากรมีแนวโน้มลดลง แต่ในการ
ประเมินความต้องการน ้าจะถือว่าชุมชนในระดับนอกเขตเทศบาลจะถูกปรับขึ นเป็นระดับเทศบาลที่มีอัตราการใช้น ้า
ที่สูงขึ น จึงส่งผลให้ความต้องการน ้าในอนาคตมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น ซึ่งมีค่าเท่ากับ 39.93, 47.60 และ 54.60 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามล้าดับ หากพิจารณาปีปัจจุบันเปรียบเทียบกับอนาคตปี พ.ศ. 2580 พบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ น
คิดเป็นร้อยละ 99.63 ของความต้องการน ้าในปัจจุบัน 
       ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีหมู่บ้านที่มีระบบประปาจ้านวนทั งสิ น 
11,533 หมู่บ้าน จาก 11,924 หมู่บ้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 96.72 ของจ้านวนหมู่บ้านทั งหมด มีจ้านวนครัวเรือนที่
ใช้น ้าประปาตลอดปี 1,644,554 ครัวเรือน จาก 1,777,639 ครัวเรือน หรือคิดเป็นร้อยละ 92.51 ของจ้านวน
ครัวเรือนทั งหมด โดยลุ่มน ้าสาขาที่มีจ้านวนหมู่บ้านที่มีระบบประปา 100% มีจ้านวน 4 ลุ่มน ้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน ้า
สาขาแม่น ้าโขงส่วนที่ 3 น ้าหมัน แม่น ้าเลยตอนล่าง และแม่น ้าโขงส่วนที่ 9 ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเลยและมุกดาหาร 
แต่อย่างไรก็ดี จากจ้านวนครัวเรือนที่ใช้น ้าประปาตลอดปีจะเห็นได้ว่า มีบางลุ่มน ้าสาขาที่มีจ้านวนครัวเรือนที่ใช้
น ้าประปาตลอดปีน้อยกว่าร้อยละ 90 ซึ่งพบว่าอยู่ในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวย กลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง กลุ่ม
ลุ่มน ้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิง กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม และกลุ่มลุ่มน ้าห้วยบางทราย-ห้วยมุก ส้าหรับแหล่งน ้า
ที่ใช้ส้าหรับผลิตน ้าประปานั น พบว่าส่วนใหญ่เป็นประปาบาดาลมากกว่าร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือเป็นประปาผิวดินที่
ใช้น ้าจากหนอง บึง สระ หรือบ่อน ้าตื น 
       สถานการณ์คุณภาพน ้ าของระบบประปาหมู่ บ้ านในลุ่ มน ้ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ถึงแม้จะมีการเข้าถึงระบบประปาหมู่บ้านได้ถึงร้อยละ 96.72 ทั งที่เป็นระบบประปา
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บาดาลและระบบประปาผิวดิน ซึ่งโดยปกติแล้วระบบประปาบาดาลจะให้น ้าบาดาลที่มีคุณภาพค่อนข้างคงที่และมี
ปริมาณที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ตลอดทั งปี แต่จากข้อมูลคุณภาพน ้าจากระบบประปาหมู่บ้านในลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือที่ใช้น ้าบาดาลเป็นน ้าต้นทุน พบว่าร้อยละ 69.17 มีคุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน ้าบาดาล
ที่จะใช้บริโภคได้ แต่ร้อยละ 30.83 มีคุณภาพน ้าเกินเกณฑ์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ความหลากหลาย
ของสภาพทางธรณีวิทยาของน ้าที่ถูกกักเก็บ สภาพการปนเปื้อนของปัจจัยทางภายนอกลงสู่แหล่งน ้าบาดาลที่ท้าให้
คุณภาพของน ้าบาดาลมีการเปลี่ยนแปลง โดยพื นที่ที่มีคุณภาพน ้าบาดาลเกินเกณฑ์ ได้แก่ บริเวณอ้าเภอปลาบาก 
อ้าเภอบ้านแพง และอ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม อ้าเภอพรรณนานิคม อ้าเภอส่องดาว อ้าเภอโคกศรีสุวรรณ 
จังหวัดสกลนคร และอ้าเภอเมือง อ้าเภอค้าชะอี และอ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ส่วนระบบประปาผิวดินนั น 
คุณภาพของน ้าดิบจะขึ นอยู่กับสภาพแวดล้อมในพื นที่และการปนเปื้อนของคุณภาพน ้า แต่อย่างไรก็ดี เพ่ือให้ได้
คุณภาพน ้าประปาที่ได้มาตรฐาน ประปาหมู่บ้านทั ง 2 ระบบ จะต้องมีการดูแลบ้ารุงรักษาระบบผลิตน ้าประปาอยู่
อย่างสม่้าเสมอแสดงการเปรียบเทียบความต้องการน ้าในปัจจุบันและอนาคตจ้าแนกตามกลุ่มลุ่มน ้าสาขาของระบบ

ประปาเมืองหรือกปภ.และของระบบประปาหมู่บ้านในรูปที่ 2.2-17 และรูปที่ 2.2-18 
 

 
     ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

รูปที่ 2.2-17 กำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคจำกระบบประปำเมืองหรือกปภ. 
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     ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
 

รูปที่ 2.2-18 กำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคจำกระบบประปำหมู่บ้ำน 
    

(2) ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม 
    การประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ ซึ่งสรุป
ได้ดังนี  
    1. หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันที่แสดงจ้านวน ประเภท และก้าลังการผลิต 
หลังจากนั นคาดการณ์การเพ่ิมขึ นของโรงงานอุตสาหกรรมในอนาคตจาก อัตราการเพ่ิมขึ นของพื นที่
ประกอบการอุตสาหกรรมรายจังหวัดโดยใช้วิธีแบบอนุกรมเลขคณิต และประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคตโดยใช้อัตราการใช้น ้าต่อแรงม้าตามประเภทของโรงงานอุตสาหกรรม 107 
ประเภท จากคู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดสรรน ้าของกรมชลประทาน เล่มที่ 8/16 คู่มือการประเมินการใช้น ้าใน
กิจกรรมต่าง ๆ 
    2. ประเภทอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือเป็นโรงงาน
ประกอบกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ (คอนกรีตผสมเสร็จ) กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับ
ใช้ในการก่อสร้าง (ดูดทราย) กิจการเกี่ยวกับ เมล็ดพืช หรือหัวพืช (ท้ามันเส้น) และโรงงานประกอบกิจ การ
เกี่ยวกับไม้ ซึ่งมีอัตราการใช้น ้าต่อก้าลังการผลิตน้อย ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ (ที่มีเงินลงทุน
มากกว่า 200 ล้านบาท) เป็นโรงงานอุตสาหกรรมผลิตน ้าตาลทราย โรงงานผลิตไฟฟ้า โรงงานผลิตยาง และ
โรงงานผลิตเอทานอล ก็มีจ้านวนไม่มากและส่วนใหญ่มีอัตราการใช้น ้าต่อก้าลั งการผลิตน้อยเช่นเดียวกัน 
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ส้าหรับทิศทางอุตสาหกรรมในอนาคต พบว่า อุตสาหกรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นการใช้ฐานการผลิต
เป็นผลผลิตทางการเกษตร ดังนี  อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อาหาร และอาหารสัตว์ (อุดรธานี 
และอุบลราชธานี) อุตสาหกรรมยางพารา (หนองคาย และอุดรธานี) และอุตสาหกรรมเอทานอล (อุดรธานี) 
และการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดอุดรธานี รวมถึงแนวโน้มการขยายตัวของอุตสาหกรรมชายแดน  

(อาทิ ร้านค้าปลอดภาษี คลังสินค้า ศูนย์แสดงสินค้านานาชาติ เป็นต้น) ของพื นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษในอนาคต 
    3. การเปรียบเทียบความต้องการน ้าในปัจจุบันและอนาคตจ้าแนกตามกลุ่มลุ่มน ้า

สาขาในรูปที่ 2.2-19 ซึ่งจะเห็นได้ว่า มีความต้องการน ้าในปัจจุบันประมาณ 48.86 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
ส่วนความต้องการน ้าในอนาคตปี พ.ศ. 2580 มีค่าประมาณ 104.80 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี พบว่ามีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ นคิดเป็นร้อยละ 114.49 ของความต้องการน ้าในปัจจุบัน โดยกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่มีความต้องการน ้าเพ่ือ
การอุตสาหกรรมมากที่สุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวย และ
กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม ส้าหรับในพื นที่ที่นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี มีการผลิตน ้าประปาใช้เองภายใน
เขตนิคม มีบ่อพักน ้าฝน 1.6 ล้าน ลบ.ม./ปี สามารถผลิตประปาได้ 8,000 ลบ.ม./วัน และมีแผนในการน้าน ้า
จาก กปภ. มาใช้ในช่วงที่การผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ ในพื นทีเ่ขตเศรษฐกิจพิเศษ มีการศึกษาโครงการ
รองรับกิจกรรมการใช้น ้าที่ส้าคัญคือ โครงการฟื้นฟูพัฒนาหนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย และ
โครงการปรับปรุงบึงหนองบ่อและระบบสูบน ้าบึงหนองบ่อเพ่ือส่งน ้าไปยังพื นที่นิคมอุสาหกรรมเขตเศรษฐกิจ
พิเศษมีความส้าคัญ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 
    4. เนื่องจากโดยส่วนใหญ่โรงงานอุตสาหกรรมในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้น ้าน้อย แหล่งน ้าต้นทุนของโรงงานโดยส่วนใหญ่จึงเป็นการใช้น ้าจากกปภ. หรือ
จัดหาแหล่งน ้าเพื่อการผลิตภายในโรงงานเอง เช่น บ่อบาดาล หรือสระเก็บน ้า และมีโรงงานขนาดใหญ่บางแห่ง
ที่อยู่ใกล้ล้าน ้าและใช้น ้าจากล้าน ้า ดังนั น จึงสามารถจ้าแนกแหล่งน ้าที่โรงงานอุตสาหกรรมใช้เป็นน ้าต้นทุนได้
เป็น 3 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการใช้น ้าจากล้าน ้าสายหลัก (2) กลุ่มโรงงานขนาดเล็กที่จัดหา
แหล่งน ้าเพ่ือการผลิตเอง และ (3) กลุ่มโรงงานที่ใช้น ้าจาก กปภ. โดยโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มที่ (1) จะถูกน้า
ปริมาณความต้องการใช้น ้าที่ประเมินได้ไปใช้ในการวิเคราะห์สมดุลน ้าของระบบลุ่มน ้า ส่วนโรงงาน
อุตสาหกรรมกลุ่มที่ (2) ซึ่งเป็นการใช้น ้าจากแหล่งน ้าภายในโรงงานเองหรือแหล่งน ้าธรรมชาติขนาดเล็ก
ประเภทสระเก็บน ้าหรือบ่อบาดาลนั น ในการวิเคราะห์สมดุลน ้าจะวิเคราะห์ในลักษณะของการแสดงบัญชีน ้า 
และโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มที่ (3) ที่เป็นการใช้น ้าจากกปภ.จะไม่ถูกน้าปริมาณความต้องการใช้น ้ามา
วิเคราะห์สมดุลน ้า เนื่องจากปริมาณน ้าถูกรวมอยู่ในปริมาณน ้าผลิตของกปภ.อยู่แล้ว 
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รูปที่ 2.2-19 กำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม 
 
   (3) ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรท่องเที่ยว 
    การประเมินความต้องการน ้าเพื่อการท่องเที่ยวมีรายละเอียดหลักเกณฑ์ สรุปได้ดังนี  
    1. หลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการท่องเที่ยยว 
ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลนักท่องเที่ยวในปัจจุบันและย้อนหลังไปอย่างน้อย 5 ปี หลังจากนั นคาดการณ์
จ้านวนนักท่องเที่ยวในอนาคตจากอัตราการเพ่ิมขึ นหรือลดลงของนักท่องเที่ยว และประเมินความต้องการน ้า
เพ่ือการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคตโดยใช้อัตราการใช้น ้าของนักท่องเที่ยวและนักทัศนาจรจากคู่มือการ
ปฏิบัติงานด้านจัดสรรน ้าของกรมชลประทาน เล่มที่ 8/16 คู่มือการประเมินการใช้น ้าในกิจกรรมต่าง  ๆ 
(นักท่องเที่ยวที่พักค้างคืนเฉลี่ย 2 วัน มีการใช้น ้าในอัตราเฉลี่ย 350 ลิตร/คน/วัน ส้าหรับนักทัศนาจรที่ไม่ได้พัก
ค้างคืนก้าหนดให้มีอัตราการใช้น ้าเฉลี่ย 30 ลิตร/คน/วัน) 
    2. จากสถิติจ้านวนนักท่องเที่ยวย้อนหลังในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็น
ได้ว่า จ้านวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2563 ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การระบาด
ของเชื อไวรัส COVID-19 ที่เริ่มมีการระบาดตั งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 ดังนั นในการประเมินปริมาณความ
ต้องการน ้าเพื่อการท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบันจะได้ประเมินจากสถิติจ้านวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2562 
และใช้ข้อมูลย้อนหลังปี พ.ศ. 2553-2562 เพ่ือประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการท่องเที่ยวในอนาคต และแสดง

การเปรียบเทียบความต้องการน ้าในปัจจุบันและอนาคตจ้าแนกตามกลุ่มลุ่มน ้าสาขาในรูปที่ 2.2-20 ซึ่งพบว่า
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ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการใช้น ้าเพ่ือการท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบันเฉลี่ย 8.50 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี จากการพิจารณาคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจ้านวนนักท่องเที่ยวในอนาคตพบว่า
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการท่องเที่ยวในอนาคตปี พ.ศ. 2580 มีค่าเท่ากับ 
10.45 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี 
 
 

 
      ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

รูปที่ 2.2-20 กำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรท่องเที่ยว 
 
    3. หากพิจารณาสถิติข้อมูลจ้านวนนักท่องเที่ยวที่รวบรวมได้และปริมาณความต้องการ
ใช้น ้าเพ่ือการท่องเที่ยวที่ประเมินได้จะพบว่า นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่เดินทางไปจังหวัดอุดรธานี รองลงมาคือ
จังหวัดเลย หนองคาย และมุกดาหาร และพักค้างคืนที่โรงแรมในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ทั งเพ่ือการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจการค้า ดังนั นในความเป็นจริงแล้วการใช้น ้าเพ่ือการท่องเที่ยวจะเป็นการใช้น ้าที่อยู่ในระบบประปาของกปภ.ที่มี
พื นที่บริการครอบคลุมพื นที่เศรษฐกิจของจังหวัดหลัก ๆ  อยู่แล้ว นอกจากนี แล้วเมื่อพิจารณาอัตราการใช้น ้าเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคจากระบบประปาของกปภ.ของจังหวัดหลัก เช่น อุดรธานี เลย หนองคาย และมุกดาหาร ที่มีอัตราการ
ใช้น ้าสูงกว่าอัตราการใช้น ้าเฉลี่ยต่อประชากรในเขตเทศบาลนครมาก จึงกล่าวได้ว่า การใช้น ้าเพ่ือการท่องเที่ยวของ
พื นที่ที่อยู่ในเขตบริการของกปภ.ได้ถูกรวมไว้ในปริมาณน ้าที่กปภ.ผลิตและจ้าหน่วยแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ในการศึกษา
ความเพียงพอของทรัพยากรน ้าจะได้น้าผลการประเมินปริมาณความต้องการใช้น ้าเพ่ือการท่องเที่ยวส่วนหนึ่งไป
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พิจารณาเป็นตัวแทนการใช้น ้าเพ่ือการท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่นอกเขตบริการของกปภ.หรือเป็น
นักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้น ้าจากแหล่งน ้าอ่ืน ๆ ด้วย 
   (4) ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรปศุสัตว์และเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ 
    การประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการปศุสัตว์และเพาะเลี ยงสัตว์น ้า  ซึ่งมีวิธ ี
การประเมินที่แตกต่างกัน สรุปได้ดังนี  
    1. การประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการปศุสัตว์ มีแนวทางการด้าเนินงาน 
ประกอบด้วย การรวบรวมข้อมูลการท้าปศุสัตว์ในปัจจุบันและย้อนหลังไปอย่างน้อย 5 ปี หลังจากนั น
คาดการณ์จ้านวนปศุสัตว์ในอนาคตจากอัตราการเพ่ิมขึ นหรือลดลงของปศุสัตว์แต่ละประเภท และประเมิน
ความต้องการน ้าเพ่ือการปศุสัตว์ในปัจจุบันและอนาคตโดยใช้ อัตราการใช้น ้าของปศุสัตว์แต่ละประเภทจาก
คู่มือการปฏิบัติงานด้านจัดสรรน ้าของกรมชลประทาน เล่มที่ 8/16 คู่มือการประเมินการใช้น ้าในกิจกรรม    
ต่าง ๆ (โค 80 ลิตร/ตัว/วัน สุกร 20 ลิตร/ตัว/วัน แพะ/แกะ 15 ลิตร/ตัว/วัน และสัตว์ปีก 0.5 ลิตร/ตัว/วัน) 
     จากการรวบรวมข้อมูลพบว่า ในปัจจุบันลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีการ
เลี ยงปศุสัตว์ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ ประกอบด้วย ปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ โคเนื อ กระบือ ปศุสั ตว์ขนาดกลาง 
ได้แก่ สุกร ปศุสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ แพะ แกะ และปศุสัตว์ประเภทปีก ได้แก่ ไก่เนื อ เป็ด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว 
การเลี ยงปศุสัตว์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก (โคเนื อ กระบือ แพะ แกะ) จะเป็นการเลี ยงแบบปล่อยให้กินหญ้า
ตามธรรมชาติในหมู่บ้านในช่วงฤดูแล้ง และตัดหญ้ามาให้ขังคอกในฤดูฝน ส่วนปศุสัตว์ขนาดกลาง (สุกร)  
จะเป็นการเลี ยงแบบรายย่อย (ประมาณ 5-10 ตัว/ครัวเรือน) ในบริเวณบ้านโดยใช้เศษอาหารผสมร้าข้าวหรือ
ปลายข้าวเป็นอาหาร และปศุสัตว์ประเภทปีก (ไก่เนื อ เป็ด) โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเลี ยงแบบปล่อยให้หา
อาหารกินเองและให้ข้าวเปลือก ร้าข้าว และปลายข้าวเป็นอาหารเสริม ส้าหรับการวิเคราะห์อัตราการเพ่ิมขึ น
หรือลดลงของจ้านวนปศุสัตว์ย้อนหลังเพ่ือศึกษาแนวโน้มการเลี ยงปศุสัตว์ในอนาคตพบว่ามีแนวโน้มไม่คงท่ี 
    2. การประเมินความต้องการน ้าเพื่อการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า เป็นการวิเคราะห์เพื่อหา
ปริมาณน ้าที่สูญเสียเนื่องจากการระเหยและการรั่วซึมของบ่อเพาะเลี ยงสัตว์น ้า มีแนวทางการด้าเนินงาน 
ประกอบด้วย การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ที่ดินประเภท A9 (สถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้า) ย้อนหลัง 
ในปี พ.ศ. 2552-2562 เพ่ือประเมินสถานการณ์ในปัจจุบันและคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานที่
เพาะเลี ยงสัตว์น ้าในอนาคต ซ่ึงพบว่าตั งแต่ปี พ.ศ. 2552-2562 มีแนวโน้มของสถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้าเพ่ิมขึ น 
ท้าให้สามารถคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของสถานที่เพาะเลี ยงสัตว์น ้าในอนาคต 10 ปี (พ.ศ. 2570)  15 ปี 
(พ.ศ. 2575) และ 20 ปี (ปี พ.ศ. 2580) ได้โดยมแีนวโน้มไปในทิศทางที่เพ่ิมขึ น หลังจากนั นจึงค้านวณปริมาณ
การระเหยจากบ่อเพาะเลี ยงสัตว์น ้า โดยใช้หลักการการค้านวณปริมาณการระเหยจากอ่างเก็บน ้าที่ใช้แฟคเตอร์ 
ปรับค่าปริมาณการระเหยจากถาด Class A-pan มาเป็นการระเหยจากผิวน ้าเปิดโล่งของบ่อเพาะเลี ยงสัตว์น ้า 
และค้านวณปริมาณน ้าที่รั่วซึม ซึ่งปริมาณความต้องการน ้าเพ่ือการเพาะเลี ยงสัตว์น ้าจะมีค่าเท่ากับปริมาณ 
การระเหยรวมกับปริมาณการรั่วซึม 
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    3. แสดงการเปรียบเทียบความต้องการน ้าในปัจจุบันและอนาคตจ้าแนกตามกลุ่ม

ลุ่มน ้าสาขาในรูปที่ 2.2-21 ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีความต้องการน ้าเพ่ือการปศุสัตว์และเพาะเลี ยงสัตว์น ้ารวม 
61.13 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ส่วนในอนาคตปี พ.ศ. 2580 มีความต้องการน ้ารวม 86.59 ล้านลูกบาศก์เมตร
ต่อปี โดยกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่มีความต้องการใช้น ้าเพ่ือการปศุสัตว์และเพาะเลี ยงสัตว์น ้ามากที่สุด 3 ล้าดับแรก 
ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวย รองลงมาเป็นกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้า
สงคราม 
     ทั งนี  จากรูปแบบการเลี ยงปศุสัตว์และเพาะเลี ยงสัตว์น ้าของเกษตรกรในลุ่มน ้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า เป็นการใช้น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติขนาดเล็กประเภทสระ หนอง กุด หรือใช้
น ้าจากครัวเรือน และมีการใช้น ้าจากล้าน ้าของระบบลุ่มน ้าอยู่บ้าง ดังนั น ในการวิเคราะห์สมดุลน ้าจะวิเคราะห์
เช่นเดียวกับพื นที่เกษตรน ้าฝนโดยจะมีการพิจารณาน้าปริมาณน ้าต้นทุนตามแหล่งน ้าธรรมชาติต่าง ๆ มาใช้
ร่วมด้วย 
 

 
     ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
 

รูปที่ 2.2-21 กำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรปศุสัตว์และเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ 
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   (5) ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะปลูก 
    การประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการเพาะปลูกจะถูกพิจารณาพื นที่เพาะปลูกเป็น  
2 กรณี คือ (1) พื นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน และ (2) พื นที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานหรือพื นที่เกษตร
น ้าฝน ซี่งสามารถสรุปได้ดังนี  
    1. พื นที่เกษตรกรรมทั งหมด จากผลการศึกษาด้านการใช้ที่ดิน การเกษตร และ
การพัฒนาแหล่งน ้าและการชลประทานจะเห็นได้ว่า ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพื นที่ลุ่มน ้า 29.48 ล้าน
ไร่ มีพื นที่ตามการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมรวม 19 .29 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 65.44 ของ
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในเขตชลประทาน 2 ,423,765 ไร่ (ร้อยละ 
12.56 ของพื นที่เกษตรกรรมทั งหมด) และพื นที่เกษตรน ้าฝน 16,867,729 ไร่ (ร้อยละ 87.44 ของพื นที่
เกษตรกรรมทั งหมด) โดยกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงครามมีพื นที่เกษตรกรรมมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มลุ่มน ้า
สาขาน ้าโมง-น ้าสวย และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุก ซึ่งมีพื นที่เกษตรกรรม 5.96, 3.22 และ 2.76 
ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 20.22, 10.92 และ 9.36 ของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ตามล้าดับ       

ดังแสดงรายละเอียดในตำรำงท่ี 2.2-16 
 

ตำรำงท่ี 2.2-16 พื นที่เกษตรกรรมในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  
 พื นที่ลุ่มน ้ำ 

(ไร่) 
พื นที่เกษตรกรรม (ไร่) 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่ในเขต
ชลประทำน 

พื นที่ 
เกษตรน ้ำฝน 

รวมพื นที่
เกษตรกรรม 

1. น ้าหมัน - น ้าสาน  1,866,406.25  66,416  865,199 931,615 

2. แม่น ้าเลย  2,470,987.50  140,307  1,440,411 1,580,719 

3. น ้าโมง - น า้สวย  4,649,018.75  421,813  2,798,641 3,220,454 

4. ห้วยหลวง  2,591,512.50  207,194  1,515,710 1,722,904 

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง  1,492,643.75  156,644  891,619 1,048,263 

6. แม่น ้าสงคราม  8,213,693.75  731,749  5,227,652 5,959,401 

7. ห้วยทวย  1,209,512.50  85,556  746,911 832,467 

8. น ้าพุง - น า้ก่า้  2,209,981.25  414,837  822,401 1,237,238 

9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก  4,774,418.75  199,249  2,559,185 2,758,434 

รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  29,478,175.00  2,423,765  16,867,729 19,291,495 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
 
    2. พื นที่เพำะปลูกในเขตชลประทำนและพื นที่เกษตรน ้ำฝน (ดรููปที่ 2.2-22) จาก
พื นที่เกษตรกรรม 19.29 ล้านไร่ เป็นพื นที่เกษตรกรรมที่อยู่ในเขตชลประทาน 2.42 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 
12.56 ของพื นที่เกษตรกรรมทั งหมด และเป็นพื นที่เกษตรน ้าฝน 16.87 ล้านไร่ ซึ่งจะเห็นได้ว่าลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนพื นที่ชลประทานต่อพื นที่เกษตรกรรมค่อนข้างน้อย กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่มีพื นที่
ชลประทานมากที่สุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม น ้าโมง-น ้าสวย และน ้าพุง-น ้าก่้า มี
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พื นที่ชลประทาน 0.73, 0.42 และ 0.41 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.28, 13.10 และ 33.53 ของพื นที่
เกษตรกรรมในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขา โดยทั งสามกลุ่มลุ่มน ้าสาขามีแหล่งเก็บกักน ้าหรืออ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่ 
รวมถึงโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้าหลายแห่ง ท้าให้มีน ้าต้นทุนและระบบกระจายน ้าส้าหรับเพาะปลูกพืชในเขต
ชลประทานได้ ส่วนกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่มีพื นที่ชลประทานน้อยที่สุดคือกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน-น ้าสานมีพื นที่
ชลประทาน 66,416 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 7.13 ของพื นที่เกษตรกรรมกลุ่มลุ่มน ้าสาขา เนื่องจากมีพื นที่โดย
ส่วนใหญ่เป็นเขาสูงและมีพื นที่ราบแคบ ๆ ตามแนวล้าน ้า จึงมีพื นที่เกษตรกรรมและพื นที่ชลประทานน้อย 
    3. พื นที่เกษตรกรรมที่ถูกน้ำมำประเมินควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะปลูก 
ระบบการเกษตรและปฏิทินการผลิตทางการเกษตรของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีรูปแบบการเพาะปลูก
พืช 3 รูปแบบหลัก ได้แก่ พื นที่นาลุ่มต่้าริมแหล่งน ้า พื นที่นาดอน และพื นที่ดอน ซึ่งมีชนิดของพืชที่ปลูกโดย
ส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง พืชผัก เช่น แตงโม มะเขือเทศโรงงาน หน่อไม้ฝรั่ง พืชไร่อายุสั น เช่น 
ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ยาสูบ ถั่วลิสง พืชไร่อายุยาว เช่น อ้อยโรงงาน มันส้าปะหลัง รวมถึงมีการปลูกไม้ผล เช่น 
มะม่วง กล้วยหอม ลิ นจี่ มะนาว และไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ปาล์มน ้ามัน สัก ยูคาลิปตัส 
     แต่อย่างไรก็ดี จากชนิดของพืชที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าพืชบางชนิดสามารถ
เพาะปลูกและเจริญเติบโตได้ด้วยฝนใช้การและไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อผลผลิตในช่วงฤดูแล้ง
หรือกรณีฝนทิ งช่วง เช่น ยางพารา สัก ยูคาลิปตัส มันส้าปะหลัง เป็นต้น รวมถึงมีพื นที่เกษตรกรรมประเภทนา
ร้าง ไร่ร้าง หรือสวนร้าง ซึ่งมีพื นที่รวมกันประมาณ 8.13 ล้านไร่ ดังนั น ในการประเมินความต้องการน ้าเพ่ือ
การเพาะปลูกจึงไม่ได้พิจารณาพื นที่ดังกล่าว แต่ได้พิจารณาเฉพาะพื นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชชนิดหลัก ๆ ที่
ต้องการน ้าเพ่ือการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตแต่หากขาดน ้าจะท้าให้ผลผลิตต่้าหรือเกิดความเสียหายต่อพื นที่
เพาะปลูกได้ ซึ่งมีพื นที่รวมกันประมาณ 11.16 ล้านไร่ ดังแสดงสัดส่วนพื นที่เพาะปลูกพืชที่ถูกน้ามาประเมิน

ความต้องการน ้าและไม่ถูกน้ามาประเมินความต้องการน ้าในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขาในรูปที่ 2.2-22 และ
สามารถจ้าแนกพื นที่เพาะปลูกพืชที่จะถูกน้ามาประเมินความต้องการน ้าจ้านวน 11.16 ล้านไร่ เป็นพื นที่
เพาะปลูกที่อยู่ในเขตชลประทาน 1.40 ล้านไร่ และพื นที่เกษตรน ้าฝน 9.76 ล้านไร่ ดังแสดงสรุปผลการ

วิเคราะห์พื นที่เกษตรกรรมในลุ่มน ้าโขงตัวออกเฉียงเหนือได้ดังตำรำงท่ี 2.2-17
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รูปที่ 2.2-22 พื นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทำนและพื นที่เกษตรน ้ำฝน
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ตำรำงท่ี 2.2-17 รูปแบบกำรเพำะปลูกพืชในแต่ละลุ่มน ้ำสำขำของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่เพำะปลูกที่จะถูกน้ำมำประเมิน 

ควำมต้องกำรน ้ำ 
พื นที่เพำะปลูกที่ไม่ได้ถูกน้ำมำประเมิน 

ควำมต้องกำรน ้ำ1/ 

1. น ้าหมัน - น ้าสาน ปลูกข้าวโพดเลี ยงสัตว์ ข้าว และไม้ผล คิดเป็นร้อยละ 32, 11 
และ 7 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้าสาขา นอกจากนั น
เป็นการปลูกผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และทุ่งหญ้าเลี ยงสัตว์ 

ปลูกยางพาราและมันสา้ปะหลังซ่ึงมีพื นที่เพาะปลูกรวม
มากกว่าร้อยละ 38 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้าสาขา 
นอกจากนั นเป็นการปลกูสัก และเป็นนาร้าง ไร่ร้าง สวนร้าง 

2. แม่น ้าเลย ปลูกอ้อยโรงงาน ข้าว ขา้วโพดเลี ยงสัตว ์และไม้ผล คิดเป็น
ร้อยละ 22, 15, 7 และ 2 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้า
สาขา 

ปลูกยางพาราและมันสา้ปะหลังซ่ึงมีพื นที่เพาะปลูกรวม
มากกว่าร้อยละ 39 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้าสาขา 
นอกจากนั นเป็นการปลกูสัก ไมย้ืนต้นผสม และเป็นนาร้าง ไร่
ร้าง สวนร้าง 

3. น ้าโมง - น า้สวย ปลูกข้าว ออ้ยโรงงาน และข้าวโพดเลี ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 
30, 21 และ 4 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้าสาขา 

ปลูกยางพารา มันสา้ปะหลัง ปาล์มน ้ามนั และยูคาลปิตัส ซ่ึงมี
พื นที่เพาะปลูกรวมมากกวา่ร้อยละ 40 ของพื นที่เกษตรกรรม
ในกลุ่มลุ่มน ้าสาขา นอกจากนั นเป็นการปลูกสัก ไม้ผลผสม 
และเป็นนาร้าง ไร่ร้าง สวนร้าง 

4. ห้วยหลวง ปลูกข้าวและออ้ยโรงงาน คิดเป็นร้อยละ 51 และ 22 ของ
พื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้าสาขา 

ปลูกยางพาราและมันสา้ปะหลังซ่ึงมีพื นที่เพาะปลูกรวม
มากกว่าร้อยละ 18 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้าสาขา 
นอกจากนั นเป็นการปลกูยูคาลิปตัส สัก และเป็นนาร้าง ไร่ร้าง 
สวนร้าง 

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง ปลูกข้าวคิดเป็นร้อยละ 31 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้า
สาขา สว่นข้าวโพดเลี ยงสัตว ์อ้อยโรงงาน และไม้ผล มีพื นที่
เพาะปลูกรวมรอ้ยละ 1 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้า 

ปลูกยางพารามากกว่าร้อยละ 60 ของพื นที่เกษตรกรรมใน
กลุ่มลุ่มน ้าสาขา นอกจากนั นเป็นการปลูกมันส้าปะหลัง ยูคา
ลิปตัส และเป็นนาร้าง ไร่ร้าง สวนร้าง 

6. แม่น ้าสงคราม ปลูกข้าวและออ้ยโรงงานคิดเป็นร้อยละ 54 และ 5 ของพื นที่
เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้าสาขา 

ปลูกยางพาราและมันสา้ปะหลังซ่ึงมีพื นที่เพาะปลูกร้อยละ 6 
และ 29 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้าสาขา นอกจากนั น
เป็นการปลูกปาล์มน ้ามัน ยูคาลิปตัส และเป็นนาร้าง ไร่ร้าง 
สวนร้าง 

7. ห้วยทวย ปลูกข้าวคิดเป็นร้อยละ 73 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้า
สาขา สว่นข้าวโพดเลี ยงสัตว ์อ้อยโรงงาน และไม้ผล มีพื นที่
เพาะปลูกรวมรอ้ยละ 1.5 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้า 

ปลูกยางพาราซ่ึงมีพื นที่เพาะปลกูมากกว่าร้อยละ 14 ของพื นที่
เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้าสาขา นอกจากนั นเป็นการปลูกมัน
ส้าปะหลัง ยูคาลิปตัส และเป็นนาร้าง ไร่ร้าง สวนร้าง 

8. น ้าพุง - น า้ก่า้ ปลูกข้าวคิดเป็นร้อยละ 76 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้า
สาขา สว่นอ้อยโรงงานและไม้ผล มีพื นทีเ่พาะปลูกรวมรอ้ยละ 
25 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้า 

ปลูกมันส้าปะหลังและยางพาราซ่ึงมีพื นที่เพาะปลูกรวม
มากกว่าร้อยละ 19 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้าสาขา 
นอกจากนั นเป็นการปลกูยูคาลิปตัส และเป็นนาร้าง ไร่ร้าง 
สวนร้าง 

9. ห้วยบางทราย - 
ห้วยมกุ 

ปลูกข้าวคิดเป็นร้อยละ 42 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้า
สาขา สว่นอ้อยโรงงานและไม้ผล มีพื นทีเ่พาะปลูกรวมรอ้ยละ 
15.5 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้า นอกจากนั นเป็นการ
ปลูกไม้ผลผสม 

ปลูกยางพาราและมันสา้ปะหลังซ่ึงมีพื นที่เพาะปลูกรวม
มากกว่าร้อยละ 38 ของพื นที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน ้าสาขา 
นอกจากนั นเป็นการปลกูปาล์มน า้มัน ยคูาลิปตัส และเป็นนา
ร้าง ไร่ร้าง สวนร้าง 

พื นที่รวม (ไร่)  11,165,010 8,126,485 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
หมำยเหตุ : 1/ พื นที่เกษตรกรรมที่จะไม่ถูกน้ามาประเมินความต้องการน ้าเพื่อการเพาะปลูก เนื่องจากพื นที่ดังกล่าวเป็นพื นที่ที่สามารถเพาะปลูกพืช 
และเติบโตได้ด้วยฝนใช้การ และไม่มีความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายต่อผลผลิตในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ งช่วง เช่น ยางพารา สัก/ยูคาลิปตัส         มัน
ส้าปะหลัง เป็นต้น รวมถึงพื นที่นาร้าง ไร่ร้าง สวนร้าง 
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ตำรำงท่ี 2.2-18 กำรจ้ำแนกพื นที่เกษตรกรรมส้ำหรับกำรประเมินควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะปลูก 
รำยกำรพื นที่เกษตรกรรม พื นที่เกษตรกรรม (ไร่) 

 รวม ในเขตชลประทำน เกษตรน ้ำฝน 

พื นที่เกษตรกรรม 19,291,495 2,423,765 16,867,730 

พื นที่เกษตรกรรมที่ไม่ถูกน้ามาประเมินความต้องการน ้า 8,126,485 1,023,954 7,102,531 

พื นที่เกษตรกรรมที่ถูกน้ามาประเมินความต้องการน ้า 11,165,010 1,399,811 9,765,199 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 
    4. ผลกำรประเมินควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะปลูก  จากหลักการข้างต้น
สามารถแสดงพื นที่เพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้งของพื นที่ในเขตชลประทานและพื นที่เกษตรน ้าฝนได้ดังตำรำงที่ 

2.2-19และตำรำงที่ 2.2-20 ซึ่งจะถูกน้ามาประเมินความต้องการน ้าเพ่ือการเพาะปลูกโดยมีปัจจัยที่ต้อง
พิจารณาเพ่ิมเติมประกอบด้วย รูปแบบการเพาะปลูกตามชนิดพืชแต่ละชนิดที่ได้จากการศึกษาด้านการเกษตร 
ปริมาณน ้ารั่วซึม ปริมาณฝนใช้การ และประสิทธิภาพในการส่งน ้าชลประทาน โดยพื นที่ในเขตชลประทานได้
ก้าหนดประสิทธิภาพในการส่งน ้าชลประทานที่ขึ นอยู่กับประเภทของระบบส่งน ้า ซึ่งในรายงานการศึกษาฉบับนี 
ก้าหนดให้เท่ากับ 60% ส่วนการประเมินความต้องการน ้าในพื นที่เกษตรน ้าฝนใช้วิธีการเดียวกับการประเมินใน
เขตชลประทาน แต่ไม่ได้พิจารณาการสูญเสียในระบบส่งน ้า ดังนั นความต้องการน ้าที่ค้านวณได้ คือ ปริมาณน ้า
ที่ขาดจากความต้องการน ้าที่ค้านวณจากทฤษฎี 
     ผลการประเมินความต้องการน ้าเ พ่ือการเพาะปลูกส้าหรับพื นที่ ใน เขต

ชลประทานและพื นที่เกษตรน ้าฝนแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขาในลุ่มน ้าโขงแสดงได้ดังตำรำงที่ 2.2-21 ซึ่งจะเห็นได้
ว่า ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการน ้าในเขตพื นที่ชลประทานเท่ากับ 2,142.44 ล้านลูกบาศก์
เมตร (ฤดูฝน 1,291.59 ล้านลูกบาศก์เมตร และฤดูแล้ง 850.85 ล้านลูกบาศก์เมตร) และความต้องการน ้าใน
พื นที่เกศตรน ้าฝนมีค่าเท่ากับ 6,622.59 ล้านลูกบาศก์เมตร (ฤดูฝน 5,221.55 ล้านลูกบาศก์เมตร และฤดูแล้ง 
1,401.04 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่มีความต้องการน ้าเพ่ือการเพาะปลูกในเขตชลประทาน
มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าพุง-น ้าก่้า กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวย 
และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง ซ่ึงเป็นไปตามชนาดพื นที่ชลประทานที่อยู่ในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขา 
     หากพิจารณาความต้องการน ้าเพ่ือการเพาะปลูกในพื นที่เกษตรน ้าฝน   จะพบว่า 
กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม กลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุก และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวย  
มีความต้องการน ้ามากที่สุด ทั งนี ก็เนื่องมาจากทั ง 3 กลุ่มลุ่มน ้าสาขาดังกล่าวมีพื นที่เกษตรกรรมจ้านวนมากอยู่
ในพื นที่ลุ่มน ้า 
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ตำรำงท่ี 2.2-19 พื นที่ในเขตชลประทำนแยกกำรเพำะปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้ง 
 พื นที่ในเขต พื นที่เพำะปลูกฤดูฝน1/ (ไร่) พื นที่เพำะปลูกฤดูแล้ง2/ (ไร่) 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ ชลประทำน ทั งหมด พื นที่ที่ถูกประเมิน ทั งหมด พื นที่ที่ถูกประเมิน 
 (ไร)่  ควำมต้องกำรน ้ำ  ควำมต้องกำรน ้ำ 

1. น ้าหมัน – น ้าสาน 66,416  66,416  38,894 34,154 6,632 

2. แม่น ้าเลย 140,307  140,307  81,874 103,033 44,599 

3. น ้าโมง – น ้าสวย 421,813  421,813  243,299 348,504 169,990 

4. ห้วยหลวง 207,194  207,194  120,457 158,086 71,349 

5. ห้วยเป – ห้วยหนิง 156,644  156,644  91,732 79,538 14,626 

6. แม่น ้าสงคราม 731,749  731,749  414,131 466,430 148,812 

7. ห้วยทวย 85,556  85,556  50,102 50,812 15,358 

8. น ้าพุง - น ้าก่้า 414,837  414,837  242,640 227,738 55,541 

9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 199,249  199,249  116,682 120,232 37,665 

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 2,423,765  2,423,765  1,399,811 1,588,527 564,572 
ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
หมายเหตุ : 1/ พื นที่ในฤดูฝน ได้แก่ พื นที่ปลูกพืชฤดูฝนรวมกับพืขที่ปลูกตลอดปี 
 2/ พื นที่ในฤดูแล้ง ได้แก่ พื นที่ปลูกพืชฤดูแล้งรวมกับพืขที่ปลูกตลอดปี 
 

ตำรำงท่ี 2.2-20 พื นที่เกษตรน ้ำฝนแยกกำรเพำะปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้ง 
 พื นที่ พื นที่เพำะปลูกฤดูฝน1/ (ไร่) พื นที่เพำะปลูกฤดูแล้ง2/ (ไร่) 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ เกษตรน ้ำฝน ทั งหมด พื นที่ที่ถูกประเมิน ทั งหมด ร้อยละของ พื นที่ที่ถูกประเมิน 
 (ไร)่  ควำมต้องกำรน ้ำ  พื นที่ฤดูฝน ควำมต้องกำรน ้ำ 

1. น ้าหมัน - น ้าสาน 865,199 865,199 421,237 535,417 62 91,455 

2. แม่น ้าเลย 1,440,411 1,440,411 648,876 1,159,830 80 368,295 

3. น ้าโมง - น ้าสวย 2,798,641 2,798,641 1,436,915 1,940,783 69 579,057 

4. ห้วยหลวง 1,515,710 1,515,710 1,161,911 744,925 49 391,126 

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง 891,619 891,619 242,168 663,062 74 13,611 

6. แม่น ้าสงคราม 5,227,652 5,227,652 3,099,606 2,395,718 46 267,672 

7. ห้วยทวย 746,911 746,911 570,175 196,015 26 19,279 

8. น ้าพุง - น ้าก่้า 822,401 822,401 722,189 133,418 16 33,206 

9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 2,559,185 2,559,185 1,462,122 1,528,150 60 431,087 

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 16,867,729 16,867,729 9,765,199 9,297,318 55 2,194,788 
ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
หมายเหตุ : 1/ พื นที่ในฤดูฝน ได้แก่ พื นที่ปลูกพืชฤดูฝนรวมกับพืขที่ปลูกตลอดปี 
 2/ พื นที่ในฤดูแล้ง ได้แก่ พื นที่ปลูกพืชฤดูแล้งรวมกับพืขที่ปลูกตลอดปี 
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ตำรำงท่ี 2.2-21 ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะปลูกของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะปลูก (ล้ำน ลบ.ม.) 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ พื นที่ในเขตชลประทำน พื นที่เกษตรน ้ำฝน 
 ฤดูฝน ฤดูแล้ง รวม ฤดูฝน ฤดูแล้ง รวม 

1. น ้าหมัน - น ้าสาน 22.45 10.27 32.72 145.92 73.16 219.08 

2. แม่น ้าเลย 60.85 47.78 108.63 289.34 235.16 524.50 

3. น ้าโมง - น ้าสวย 162.85 226.61 389.46 577.08 331.18 908.26 

4. ห้วยหลวง 110.05 102.55 212.60 636.92 233.57 870.49 

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง 55.35 20.47 75.82 87.67 8.07 95.74 

6. แม่น ้าสงคราม 468.40 274.87 743.27 2,103.48 224.00 2,327.48 

7. ห้วยทวย 18.12 29.46 47.58 123.49 15.14 138.63 

8. น ้าพุง - น ้าก่้า 293.23 96.28 389.51 503.65 29.61 533.26 

9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 100.29 42.56 142.85 754.00 251.15 1,005.15 

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 1,291.59 850.85 2,142.44 5,221.55 1,401.04 6,622.59 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 
  2) กำรวิเครำะห์ควำมเพียงพอของปริมำณน ้ำ 
   การวิเคราะห์ความเพียงพอของปริมาณน ้าหรือการวิเคราะห์สมดุลน ้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศึกษาความเพียงพอของปริมาณน ้าต้นทุน (Supply Side) ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการน ้า (Demand 
Side) ของกิจกรรมการใช้น ้าต่าง ๆ ทั งในด้านปริมาณและเวลาในพื นที่ลุ่มน ้า 
   (1) แนวคิดและวิธีกำรศึกษำ 
    การวิเคราะห์สมดุลน ้าในแต่ละลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือจะมี
ความแตกต่างกันในแง่ของแหล่งน ้าต้นทุนที่น้ามาใช้ส้าหรับกิจกรรมการใช้น ้าต่าง ๆ เช่น การใช้น ้าจากน ้าฝน 
การใช้น ้าจากน ้าท่าในล้าน ้า การใช้น ้าจากน ้าที่เก็บกักในอ่างเก็บน ้า หรือการใช้น ้าจากแหล่งน ้าธรรมชาติ ดังนั น 
ในการศึกษานี จึงได้พิจารณาจ้าแนกการวิเคราะห์สมดุลน ้าเป็น 2 กรณี ตามพื นที่ที่มีกิจกรรมการใช้น ้าจาก
แหล่งน ้าต้นทุนที่แตกต่างกัน ดังนี  
    1) พื นที่ที่มีกำรใช้น ้ำจำกระบบล้ำน ้ำ เป็นการใช้น ้าของกิจกรรมการใช้น ้าต่าง ๆ 
จากล้าน ้าโดยตรง รวมถึงพื นเกษตรกรรมที่อยู่ในเขตชลประทาน เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน ้าขนาดใหญ่ 
ขนาดกลาง ขนาดเล็ก หรือโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า การวิเคราะห์สมดุลน ้าส้าหรับพื นที่ที่มีการใช้น ้าจากระบบ
ล้าน ้าจะท้าการวิเคราะห์เป็นรายลุ่มน ้าสาขาโดยใช้ข้อมูลแบบรายเดือนร่วมกับการประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง 
HEC-3 (Reservoir System Analysis for Conservation) ที่มีหลักการวิเคราะห์ความสมดุลของปริมาณน ้าท่า
และปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าที่จะจัดการให้เหมาะสมกับปริมาณน ้าที่ต้องการใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ 
    2) พื นที่ที่ไม่ได้มีกำรใช้น ้ำจำกระบบล้ำน ้ำหรือพื นที่เกษตรน ้ำฝน  (Rainfed 
Area) เนื่องจากพื นที่ดังกล่าวนี โดยส่วนใหญ่เป็นพื นที่เกษตรน ้าฝนที่อาศัยน ้าฝนเป็นน ้าต้นทุนหลักหรือเป็น
พื นที่ที่ไม่ได้อยู่ตามแนวล้าน ้าที่จะสามารถน้าน ้าจากล้าน ้ามาใช้ได้ ดังนั นในการพิจารณาความเพียงพอของ
ปริมาณน ้าต้นทุนต่อกิจกรรมการใช้น ้าจะเป็นการพิจารณาความต้องการน ้าเพ่ือการเพาะปลูกในเขตเกษตร
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น ้าฝนร่วมกับปริมาณน ้าต้นทุนในแหล่งน ้าธรรมชาติที่จะสามารถน้ามาใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง รวมถึง
การพิจารณาปริมาณฝนและระยะเวลาที่ฝนตกประกอบด้วย ซึ่งหากปริมาณน ้าต้นทุนมีไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการน ้าและเกิดการขาดแคลนน ้าขึ น ก็จ้าเป็นจะต้องมีการพัฒนาแหล่งน ้าให้มีความจุเก็บกักเพ่ิมขึ น หรือ
ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน ้าต่าง ๆ ให้สามารถเก็บกักน ้าได้เต็มศักยภาพ เพ่ือเป็นการสร้างความมั่นคงของการใช้
น ้าในเขตเกษตรน ้าฝนนั่นเอง แต่อย่างไรก็ดี ปริมาณการขาดแคลนน ้าที่เกิดขึ นจากปริมาณน ้าต้นทุนที่มีไม่
เพียงพอดังกล่าวนี  เป็นปริมาณน ้าที่พืชต้องการเพ่ือให้มีผลผลิตใกล้เคียงกับพื นที่ในเขตชลประทาน ซึ่งหากพืช
ไม่ได้รับปริมาณน ้าดังกล่าวก็อาจท้าให้ผลผลิตต่้าแต่ไม่ท้าให้พืชที่เพาะปลูกตาย และถ้าหากขาดแคลนน ้าเป็น
ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานก็อาจท้าให้พื นที่เกษตรกรรมดังกล่าวเสียหายได้ 
   (2) ผลกำรวิเครำะห์ 
    การวิเคราะห์สมดุลน ้าในแต่ละลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมี

โครงข่ายของระบบลุ่มน ้า (Schematic Diagram) แสดงในรูปที่ 2.2-23 จากแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์สมดุล
น ้า สามารถวิเคราะห์ความเพียงพอของปริมาณน ้าต้นทุนต่อการใช้น ้าในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขาของลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือแสดงรายละเอียดไว้ในภำคผนวก ข.-24 และแสดงผลการวิเคราะห์ความเพียงพอของ

ปริมาณน ้าต้นทุนในภาพรวมของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือได้ดังรูปที่ 2.2-24 ซึ่งสรุปได้ดังนี  
    1) น ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
     1. ระบบประปำเ มืองหรือกปภ.  ในที่นี ได้ รวมความต้องการน ้ า เ พ่ือ 
การท่องเที่ยวไว้ด้วยแล้ว เนื่องจากพื นที่มีสภาพเศรษฐกิจเป็นธุรกิจการค้าและมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นส่วนใหญ่
จะอยู่ในพื นที่บริการของกปภ.อยู่แล้วซึ่งจะเห็นได้จากอัตราการใช้น ้าที่ค่อนข้างสูง และโดยส่วนใหญ่ระบบ
ประปาเมืองหรือกปภ.จะใช้น ้าดิบจากแม่น ้า โขง อ่างเก็บน ้า แหล่งน ้าธรรมชาติ และล้าน ้าสาขาต่าง ๆ 
นอกจากนี ยังมีการใช้น ้าจากบ่อบาดาลหรือมีการส้ารองน ้าจากบ่อบาดาลไว้ใช้เป็นน ้าดิบในปีที่เกิดการขาด
แคลนน ้า จากการวิเคราะห์สมดุลน ้าพบว่าโดยรวมแล้วในปีเฉลี่ยไม่มีการขาดแคลนน ้าเพ่ือท้าน ้าดิบส้าหรับ
ระบบประปาเมืองหรือ กปภ. แต่ส้าหรับปีน ้าน้อยมีโอกาสเกิดการขาดแคลนน ้าดิบเพ่ือใช้ในการผลิตน ้าประปา
อยู่บ้างแต่ไม่มากนัก เช่น กปภ.สาขาอุดรธานี ที่อยู่ในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวงและใช้น ้าจากอ่างเก็บน ้าเขื่อน
ห้วยหลวง แต่อย่างไรก็ดี กปภ.สาขาต่าง ๆ ได้มีการจัดท้าแผนส้ารองไว้แก้ปัญหาดังกล่าวอยู่แล้ว 
     2. ระบบประปำหมู่บ้ำน โดยภาพรวมแล้วในปีเฉลี่ยในฤดูฝนจะไม่มีปัญหาด้าน
การขาดแคลนน ้าดิบเพ่ือน้าไปท้าประปาหมู่บ้าน จะมีปัญหาแต่เฉพาะฤดูแล้งที่จะขาดแคลนน ้าในบางหมู่บ้าน 
เนื่องจากแหล่งน ้าต้นทุนโดยส่วนใหญ่ของระบบประปาหมู่บ้านเป็นบ่อบาดาลและแหล่ งน ้าขนาดเล็กประเภท
บึง หนอง กุด ปริมาณน ้าที่เก็บกักได้จะขึ นอยู่กับปริมาณฝนในปีนั น ๆ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน ้า
ดิบดังกล่าวนี ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการขนส่งน ้าจากแหล่งน ้าอ่ืนมาใช้ก่อนเป็นครั งคราว 
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    2) น ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม ความต้องการน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมมีปริมาณไม่
มากเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการน ้ารวมของทุกกิจกรรมการใช้น ้า  ส่วนใหญ่เป็นการใช้น ้าที่อยู่ในเขต
บริการของ กปภ.อยู่แล้ว จะมีอยู่เฉพาะบางอุตสาหกรรมที่อยู่นอกเขตบริการของกปภ. แต่ก็จะมีแหล่งเก็บกัก
น ้าเป็นของตนเอง เช่น บ่อ สระ ดังนั นจึงถือว่าไม่เกิดการขาดแคลนน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมแต่อย่างใด 
    3) น ้ำเพื่อกำรปศุสัตว์และเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ การใช้น ้าเพ่ือกิจกรรมดังกล่าวเป็น
การใช้น ้าในปริมาณไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น ้าเพ่ือการเพาะปลูก และโดยสภาพการใช้น ้าเพ่ือการ
ปศุสัตว์พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เลี ยงแบบฟาร์มปศุสัตว์ แต่จะเลี ยงครอบครัวละไม่มากนัก โดยปล่อยตาม
พื นที่ว่างให้สัตว์หากินตามหนอง บ่อ บึง ต่าง ๆ ทั งที่เกษตรกรได้ขุดขึ นเองและตามธรรมชาติ ส่วนการ
เพาะเลี ยงสัตว์น ้า เกษตรกรจะเลี ยงในบ่อขุดบนที่ดินของตนเอง และส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่งน ้าที่สามารถสูบน ้า
ไปเติมให้กับบ่อเพาะเลี ยงได้เพ่ือทดแทนน ้าที่ระเหยและรั่วซึม ซึ่งก็ใช้ในปริมาณไม่มาก ดังนั นโดยภาพรวมแล้ว
ในปีน ้าเฉลี่ยจะไม่มีการขาดแคลนน ้าเพื่อการปศุสัตว์และเพาะเลี ยงสัตว์น ้าแต่อย่างใด 
    4) น ้ำเพื่อกำรเพำะปลูก 
     1. พื นที่ในเขตชลประทำน ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพื นที่ในเขต
ชลประทานรวมทั งสิ น 2.42 ล้านไร่ โดยกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม น ้าโมง-น ้าสวย และน ้าพุง-น ้าก่้า มีพื นที่
ชลประทานมากที่สุด 3 ล้าดับแรก เนื่องจากมีอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และโครงการสูบน ้าด้วยไฟฟ้า ท้าให้มีน ้า
ต้นทุนและระบบกระจายน ้าส้าหรับเพาะปลูกพืชในเขตชลประทานได้ สภาพปัจจุบันในช่วงฤดูฝนทุกกลุ่มลุ่ม
น ้าสาขาจะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนในฤดูแล้งแต่ละลุ่มน ้าจะสามารถเพาะปลูกได้แตกต่างกันขึ นอยู่กับปริมาณน ้า
ต้นทุนที่มีอยู่ ซึ่งจากการวิเคราะห์สมดุลน ้าพบว่า โดยภาพรวมของพื นที่ในเขตชลประทานในฤดูฝนเมื่อมีฝนทิ ง
ช่วงจะมีปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าส่งมาให้ จึงไม่เกิดการขาดแคลนน ้าแต่อย่างใด 
      ส้าหรับในช่วงฤดูแล้ง ถ้าปลูกพืชโดยพิจารณาปริมาณน ้าต้นทุนที่มีอยู่ในแต่
ละปีพบว่า ในปีเฉลี่ยจะมีการขาดแคลนน ้าอยู่บ้างแต่ไม่เกินเกณฑ์ก้าหนดร้อยละ 20 ของความต้องการน ้า ซึ่ง
ถือได้ว่าไม่ขาดแคลนน ้า นอกจากบางปีที่เป็นปีน ้าน้อยจะมีการขาดแคลนน ้ามากกว่าร้อยละ 20 เช่น กลุ่มลุ่ม
น ้าสาขาห้วยหลวง ทั งนี ก็เนื่องมาจากถึงแม้กลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวงจะมีอ่างเก็บน ้าห้วยหลวงซึ่งเป็นอ่างเก็บ
น ้าขนาดใหญ่ แต่สัดส่วนของปริมาณน ้าท่าต่อปริมาณฝนของลุ่มน ้านี ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อย จึงท้าให้ปริมาณ
น ้าท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน ้าไม่สม่้าเสมอโดยเฉพาะในปีน ้าน้อย แต่อย่างไรก็ดี เกษตรกรทราบดีว่าปีใดน ้าแล้ง 
(น ้าในอ่างเมื่อสิ นฤดูฝนมีน้อย) เกษตรกรก็จะปรับพื นที่เพาะปลูก ชนิดพืชใช้น ้าน้อย หรืองดเว้นการปลูกพืช
เพ่ือลดความเสี่ยงต่อความเสียหายซึ่งจะไม่คุ้มกับการลงทุน ดังแสดงพื นที่ในเขตชลประทานที่เพาะปลูกในฤดู
ฝนและพื นที่เพาะปลูกในฤดูแล้งที่เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุนที่จะท้าให้เกิดการขาดแคลนน ้าไม่เกินเกณฑ์

ก้าหนดในตำรำงที่ 2.2-22 จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพื นที่เพาะปลูกใน
ฤดูแล้ง  (พิจารณาเฉพาะพื นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชชนิดหลัก ๆ ที่ต้องการน ้าเพ่ือการเจริญเติบโตและให้ผล
ผลิต) ที่เหมาะสมกับปริมาณน ้าต้นทุนในปีน ้าน้อยที่จะไม่ท้าให้เกิดการขาดแคลนน ้าเกินเกณฑ์ก้าหนดประมาณ 
431,000 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของพื นที่ชลประทาน 
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ตำรำงท่ี 2.2-22 พื นที่เพำะปลูกในฤดูแล้งท่ีเหมำะสมกับปริมำณน ้ำต้นทุนส้ำหรับพื นที่ในเขตชลประทำน 

 พื นที่เพำะปลูกในฤดูฝน (ไร่) พื นที่เพำะปลูกในฤดูแลง้ (ไร่) 
พื นที่เพำะปลูกในฤดูแลง้ที่

เหมำะสม1/ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ ทั งหมด พื นที่ที่ถูกประเมิน ทั งหมด พื นที่ที่ถูกประเมิน (ไร่) ร้อยละของ 
  ควำมต้องกำรน ้ำ  ควำมต้องกำรน ้ำ  พื นที่ฤดูฝน 

1. น ้าหมัน - น ้าสาน 66,416  38,894 34,154 6,632 6,000 9 

2. แม่น ้าเลย 140,307  81,874 103,033 44,599 40,000 28 

3. น ้าโมง - น ้าสวย 421,813  243,299 348,504 169,990 100,000 24 

4. ห้วยหลวง 207,194  120,457 158,086 71,349 30,000 14 

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง 156,644  91,732 79,538 14,626 30,000 19 

6. แม่น ้าสงคราม 731,749  414,131 466,430 148,812 120,000 16 

7. ห้วยทวย 85,556  50,102 50,812 15,358 20,000 23 

8. น ้าพุง - น ้าก่้า 414,837  242,640 227,738 55,541 55,000 13 

9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 199,249  116,682 120,232 37,665 30,000 15 

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 2,423,765  1,399,811 1,588,527 564,572 431,000 18 
ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
หมำยเหตุ :  1/ พิจารณาเฉพาะพื นที่ที่มีการเพาะปลูกพืชชนิดหลัก ๆ  ที่ต้องการน ้าเพื่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต เช่น ข้าว ข้าวโพด          อ้อย
โรงงาน ไม้ผล ผัก เป็นต้น  
 
     2. พื นที่เกษตรน ้ำฝน ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีการปลูกพืชในเขต
เกษตรน ้าฝนจะเห็นได้ว่า มีพื นที่เกษตรน ้าฝนทั งสิ นประมาณ 16.87 ล้านไร่ ฤดูฝนจะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดู
แล้งจะปลูกประมาณ 9.30 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 55 ของพื นที่ฤดูฝน (รวมพืชไร่อายุสั น เช่น ข้าวโพด
เลี ยงสัตว์ พืชไร่อายุยาว เช่น อ้อยโรงงาน มันส้าปะหลัง และไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา)  แต่ในบางกลุ่มลุ่มน ้า
สาขา เช่น กลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยทวย และน ้าพุง-น ้าก่้า พบว่ามีพื นที่เพาะปลูกฤดูแล้งค่อนข้างน้อย เนื่องจาก
ส่วนใหญ่ในฤดูฝนเกษตรกรจะปลูกข้าวมากกว่าร้อยละ 70 ของพื นที่เกษตรกรรม ดังนั นในฤดูแล้งจึงท้าการ
เพาะปลูกเฉพาะพื นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน ้าหรือปลูกพืชตามปริมาณน ้าต้นทุนที่มีในปีนั น ๆ ดังแสดงความต้องการ

น ้าเพ่ือการเพาะปลูกของพื นที่เกษตรน ้าฝนในตำรำงที่ 2.2-23 ซึ่งเป็นปริมาณน ้าที่พืชต้องการตามทฤษฎี
นอกเหนือจากปริมาณฝนที่เป็นน ้าต้นทุนหลักเพ่ือให้ได้ผลผลิตเต็มที่เหมือนกับการปลูกพืชในเขตชลประทาน 
      ความต้องการน ้าในฤดูฝนของพื นที่เกษตรน ้าฝนจะผันแปรไปตามปริมาณ
ฝนของพื นที่ หากพิจารณาความต้องการน ้าต่อพื นที่ของพืชชนิดหลัก ๆ ที่เพาะปลูกในฤดูฝน เช่น ข้าว พืชไร่

อายุสั น สามารถแสดงได้ดังตำรำงที่ 2.2-23 ซึ่งจะเห็นได้ว่า กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่มีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความต้องการน ้าต่อพื นที่ของพืชที่เพาะปลูกในฤดูฝนน้อยกว่า
กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่มีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ต่้ากว่าค่าเฉลี่ย เช่น กลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิง แม่น ้าสงคราม 
ห้วยทวย และน ้าพุง-น ้าก่้า มีความต้องการน ้าของข้าวนาปีประมาณ 217-255 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ พืชไร่อายุ
สั น (ฤดูฝน) มีความต้องการน ้าเพียง 40-47 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ทั งนี ก็เนื่องมาจากพื นที่ดังกล่าวมีปริมาณฝน
อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าค่าเฉลี่ยของลุ่มน ้าจึงเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชในฤดูฝนและต้องการน ้าเพียงเล็กน้อย
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เท่านั น ซึ่งถือว่าไม่ขาดแคลนน ้าหรือขาดแคลนน ้าน้อยมาก ในขณะที่กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน -น ้าสาน และ
แม่น ้าเลย มีความต้องการน ้าของข้าวนาปีประมาณ 550 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ พืชไร่อายุสั น (ฤดูฝน) มีความ
ต้องการน ้า 230 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มลุ่มน ้าสาขาอ่ืน ๆ ทั งนี ก็
เนื่องมาจากมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยมาก นอกจากนี ยังพบว่าการเพาะปลูกพืชฤดูฝนในทุกพื นที่
ส่วนใหญ่จะขาดแคลนน ้าในกรณีฝนทิ งช่วงที่บางปีเกิดขึ น 10-20 วัน ซ่ึงมีผลกระทบต่อผลผลิตพืชอยู่บ้างแต่ไม่
ท้าให้พืชที่ปลูกตาย แต่ในปีเฉลี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูฝนแต่อย่างใด ดังนั นจึงถือได้ว่าการ
เพาะปลูกพืชฤดูฝนจะเกิดการขาดแคลนน ้าอยู่ในเกณฑ์ท่ียอมรับได้ 

ตำรำงท่ี 2.2-23 ควำมต้องกำรน ้ำในฤดูฝนของพื นที่เกษตรน ้ำฝน 
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ ควำมต้องกำรน ้ำตำมทฤษฎ ี ควำมต้องกำรน ้ำต่อพื นที่ของพืชหลัก (ลบ.ม./ไร่) 

 ในฤดูฝนรวมทั งสิ น (ล้ำน ลบ.ม.) ข้ำวนำป ี พืชไร่อำยุสั น (ฤดูฝน) 

1. น ้าหมัน - น ้าสาน 145.92 549.83 230.55 

2. แม่น ้าเลย 289.34 549.83 230.55 

3. น ้าโมง - น ้าสวย 577.08 360.86 80.42 

4. ห้วยหลวง 636.92 337.28 103.33 

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง 87.67 254.78 40.32 

6. แม่น ้าสงคราม 2,103.48 216.85 47.13 

7. ห้วยทวย 123.49 216.85 47.13 

8. น ้าพุง - น ้าก่้า 503.65 216.85 47.13 

9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 754.00 483.99 145.54 

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 5,221.55 - - 
  ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
 
      ส้าหรับความต้องการน ้าในฤดูแล้งนั นจะถูกน้ามาพิจารณาร่วมกับปริมาณ
น ้าเก็บกักในแหล่งน ้าต่าง ๆ ที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์เป็นน ้าต้นทุนได้ (หลักการประเมินปริมาณน ้าเก็บกัก
ในแหล่งน ้าต่าง ๆ ได้กล่าวไว้แล้วในหัวขอ้ 2.2.3.2) หากปริมาณน ้าเก็บกักในแหล่งน ้าต่าง ๆ มีมากเพียงพอกับ
ความต้องการน ้าในฤดูแล้งก็ถือว่าไม่ขาดแคลนน ้า แต่ถ้าหากปริมาณน ้าเก็บกักในแหล่งน ้าต่าง ๆ มีไม่เพียงพอ
กับความต้องการน ้าในฤดูแล้งจะถือว่าเป็นการขาดแคลนน ้าหรือจะต้องหาแหล่งเก็บกักน ้าเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิ ม

ความมั่นคงของการใช้น ้าในเขตเกษตรน ้าฝน ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตำรำงท่ี 2.2-24 
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ตำรำงท่ี 2.2-24 ปริมำณน ้ำที่ขำดแคลนในฤดูแล้งของพื นที่เกษตรน ้ำฝน 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 
ควำมต้องกำรน ้ำ 

ตำมทฤษฎีในฤดูแลง้
รวมทั งสิ น 

ปริมำณน ้ำ 
ในแหล่งน ้ำตำ่ง ๆ 

ปริมำณน ้ำ 
ที่ขำดแคลน 
ในฤดูแล้ง 

ปริมำณน ้ำ 
ที่ขำดแคลน 

ต่อพื นที่เพำะปลูก 
 (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำน ลบ.ม.) (ลบ.ม./ไร่) 

1. น ้าหมัน - น ้าสาน 73.16 0.19 72.97 136.29 

2. แม่น ้าเลย 235.16 3.57 231.59 199.68 

3. น ้าโมง - น ้าสวย 331.18 104.75 226.43 116.67 

4. ห้วยหลวง 233.57 61.95 171.62 230.38 

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง 8.07 99.77 - - 

6. แม่น ้าสงคราม 224.00 203.80 20.20 8.43 

7. ห้วยทวย 15.14 20.34 - - 

8. น ้าพุง - น ้าก่้า 29.61 30.03 - - 

9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 251.15 10.38 240.77 157.55 

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 1,401.04 534.78 963.58 103.64 
  ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
 

      จากตำรำงที่ 2.2-24 จะเห็นได้ว่าลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความ
ต้องการน ้าในช่วงฤดูแล้งประมาณ 1,401.04 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขามีปริมาณน ้าท่ีเก็บกัก
ในแหล่งน ้าต่าง ๆ และสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้รวมกันทั งสิ นประมาณ 534.68 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั น 
ในเขตเกษตรน ้าฝนจึงยังคงขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้งอยู่ประมาณ 963.58 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น
การขาดแคลนน ้าต่อพื นที่เพาะปลูกฤดูแล้งประมาณ 103.64 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ถือได้ว่ามี
แหล่งน ้าต่าง ๆ ที่มีปริมาณเก็บกักเพียงพอส้าหรับการใช้ในฤดูแล้ง ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยเป -ห้วยหนิง 
ห้วยทวย และน ้าพุง-น ้าก่้า ทั งนี  ปริมาณน ้าที่ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้งประมาณ 963.58 ล้านลูกบาศก์เมตร  
ถือเป็นความต้องการปริมาณน ้าเพ่ิมจากแหล่งเก็บกักน ้าต่าง ๆ ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงแหล่งเก็บกักน ้า
ต่าง ๆ ให้สามารถเก็บกักน ้าได้เต็มศักยภาพ หรือเพ่ือเป็นการเพ่ิมความมั่นคงในการใช้น ้าในเขตเกษตรน ้าฝน 
จึงควรมีการพัฒนาเพ่ิมความจุเก็บกักให้ได้มากกว่า 963.58 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 

 สถำนกำรณ์ด้ำนน ้ำท่วม 
  1) ลักษณะน ้ำท่วมในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถจ้าแนกการเกิดผล
กระทบตามลักษณะทางกายภาพของพื นที่ลุ่มน ้าและล้าน ้าได้ดังนี  
   (1) พื นที่ต้นน ้ำ บริเวณพื นที่ต้นน ้าของล้าน ้าสาขาส่วนใหญ่เป็นพื นที่สูงและมี
สภาพภูมิประเทศเป็นป่า พื นที่ชุมชนบริเวณที่ราบเชิงเขามักได้รับผลกระทบจากน ้าหลากและน ้าท่วมฉับพลัน 
และบางแห่งอาจได้รับผลกระทบจากดินโคลนถล่ม เช่น พื นที่ต้นน ้าของกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน-น ้าสาน แมน่ ้า
เลย ห้วยหลวง แม่น ้าสงคราม 
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   (2) พื นที่กลำงน ้ำ มีพื นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ท้องน ้ามีความลาดชันน้อย และ
ประสิทธิภาพการระบายน ้าหลากต่้า การใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื นที่เกษตรกรรม บางล้าน ้าสาขามีพื นที่ชุมชน
อยู่ริมน ้า เช่น แม่น ้าเลย แม่น ้าสวย ห้วยหลวง และแม่น ้าสงคราม บางล้าน ้าสาขามีลักษณะเป็นป่าบุ่ง-ป่าทาม 
เช่น แม่น ้าสงคราม และเนื่องจากลักษณะส่วนใหญ่ของพื นที่เป็นที่ราบ ดังนั นในฤดูน ้าหลากจึงท้าให้น ้าในล้าน ้า
เอ่อเข้าท่วมพื นที่สองฝั่งแม่น ้า โดยเฉพาะพื นที่ชุมชนที่มักจะได้รับผลกระทบ เช่น เทศบาลเมืองเลย เทศบาล
เมืองอุดรธานี 
   (3) พื นที่ปลำยน ้ำ บริเวณปลายน ้าของล้าน ้าสาขาที่ไหลไปบรรจบกับแม่น ้าโขง
จะมีประสิทธิภาพการระบายน ้าหลากในฤดูฝนขึ นอยู่กับระดับน ้าในแม่น ้าโขง โดยเฉพาะล้าน ้าสาขาที่ไม่มี
อาคารควบคุม เช่น น ้าหมัน แม่น ้าสวย แม่น ้าสงคราม ส่วนล้าน ้าสาขาที่มีอาคารควบคุม เช่น  อาคารควบคุม
ปลายแม่น ้าโมง ห้วยหลวง และล้าน ้าก่้า ก็จะสามารถบริหารจัดการน ้าเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากระดับน ้าใน
แม่น ้าโขงได้ด้วยการปิดประตูระบายน ้าไม่ให้น ้าในแม่น ้าโขงไหลเข้าสู่ล้าน ้าสาขา และสามารถสูบระบายน ้าจาก
ล้าน ้าสาขาสู่แม่น ้าโขงได้ในกรณีที่ระดับน ้าในแม่น ้าโขงสูงกว่าล้าน ้าสาขา ในปัจจุบันนี มีโครงการก่อสร้าง
อาคารควบคุมปลายแม่น ้าเลย คือ ประตูระบายน ้าศรีสองรักษ์ ที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งมีองค์ประกอบ
ส้าคัญของโครงการ ได้แก่ ประตูระบายน ้า สถานีสูบน ้า และคันกั นน ้า 
   (4) พื นที่ปำกล้ำน ้ำสำขำที่บรรจบกับแม่น ้ำโขง เป็นพื นที่ที่ได้รับผลกระทบ
จากระดับน ้าในแม่น ้าโขงโดยตรง รวมถึงผลกระทบจากตะกอนบริเวณสันดอนล้าน ้าสาขา ท้าให้ประสิทธิภาพ
การระบายน ้าต่้าโดยเฉพาะในกรณีที่ระดับน ้าในแม่น ้าโขงวิกฤติและไหลเอ่อเข้ามาในล้าน ้าสาขา พื นที่ที่ได้รับ
ความเสียหายมากส่วนใหญ่จะเป็นพื นที่ชุมชนที่อยู่บริเวณปากแม่น ้าของล้าน ้าสาขา เช่น ชุมชนบริเวณปากล้า
น ้าก่้า 
   (5) พื นที่ชุมชนริมแม่น ้ำโขง ตลอดความยาวของแม่น ้าโขงมีชุมชนริมแม่น ้าโขง
ที่ส้าคัญ ได้แก่ เทศบาลเมืองเชียงคาน เทศบาลต้าบลปากชม จังหวัดเลย เทศบาลต้าบลศรีเชียงใหม่ เทศบาล
เมืองท่าบ่อ เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลต้าบลโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย เทศบาลเมืองบึงกาฬ        
อบต.บุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ เทศบาลต้าบลท่าอุเทน เทศบาลเมืองนครพนม เทศบาลต้าบลธาตุพนม จังหวัด
นครพนม เทศบาลเมืองมุกดาการ ที่ถึงแม้จะมีระดับตลิ่งสูง แต่ในบางปีก็ได้รับผลกระทบจากระดับน ้าในแม่น ้า
โขงท่ีล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชน 
  2) กำรวิเครำะห์พื นที่เสี่ยงอุทกภัยในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ รายละเอียด
การด้าเนินงานแสดงไว้ในภำคผนวก ค. ซึ่งเป็นการวิเคราะห์พื นที่เสี่ยงอุทกภัยที่คาบอุบัติ 2, 5, 10, 25, 50 
และ 100 ปี โดยการจ้าลองสภาพการไหลในล้าน ้าด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ (Hydrodynamic Model) 
เพ่ือศึกษาลักษณะการไหลของน ้า พื นที่น ้าท่วมขัง ความลึก และระยะเวลาน ้าท่วมขังในแต่ละล้าน ้าสาขา ผล

การประยุกต์ใช้แบบจ้าลองวิเคราะห์พื นที่เสี่ยงอุทกภัยที่คาบอุบัติ 100 ปี แสดงได้ดังรูปที่ 2.2-25 พื นที่เสี่ยง
อุทกภัยที่คำบอุบัติ 100 ปีและแสดงพื นที่เสี่ยงอุทกภัยที่คาบอุบัติ 2, 5, 10, 25, 50 และ 100 ปี ของแต่ละ

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาในตำรำงท่ี 2.2-25 ซี่งสามารถสรุปได้ดังนี    
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   ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพื นที่เสี่ยงอุทกภัยที่คาบอุบัติ 2, 5, 10, 25, 50 
และ 100 ปี เท่ากับ 937.39, 1,075.87, 1,160.56, 1,288.84, 1,405.38 และ 1,521.14 ตารางกิโลเมตร หรือ
มีพื นที่เสี่ยงทั งหมดคิดเป็นร้อยละ 3.23 ของพื นที่ลุ่มน ้า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื นที่เกษตรกรรมมีพื นที่ประมาณ 
1,002.65 ตารางกิโลเมตร กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่มีพื นที่เกษตรกรรมเสี่ยงอุทกภัยมากที่สุด ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขา
แม่น ้าสงคราม น ้าโมง-น ้าสวย น ้าพุง-น ้าก่้า แม่น ้าเลย และห้วยหลวง ส่วนพื นที่เสี่ยงอุทกภัยที่เป็นพื นที่ชุมชนมี
พื นที่ประมาณ 57.68 ตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม และแม่น ้าเลย 
   กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงครามเป็นกลุ่มลุ่มน ้าที่มีพื นที่เสี่ยงอุทกภัยมากที่สุด 
ในช่วงฤดูฝนระดับน ้าในแม่น ้าโขงจะสูงขึ นและไหลเอ่อย้อนเข้ามาในแม่น ้าสงครามเป็นระยะทางประมาณ 200 
กิโลเมตร เกิดพื นที่น ้าท่วมขังประมาณ 900 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6 แสนไร่ โดยเฉพาะบริเวณที่ราบ
ลุ่มแม่น ้าสงครามตอนกลางและตอนล่าง ในเขตจังหวัดนครพนม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื นที่เกษตรกรรม แต่อย่างไร
ก็ดี แม่น ้าสงครามยังคงมีพื นที่ป่าบุ่ง - ป่าทาม (Lowland Floodplain Forest) หลงเหลืออยู่และกระจาย
ทั่วไปบริเวณริมสองฝั่งแม่น ้าสงครามและล้าน ้าสาขา มีพื นที่ประมาณ 160,000 ไร่ ซึ่งสามารถเป็นพื นที่รองรับ
น ้าท่วมขังได ้
   กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวยมีพื นที่เสี่ยงอุทกภัยส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน ้าสาขาน ้า
สวย เนื่องจากน ้าสวยไหลผ่านพื นที่ราบการเกษตรปลายน ้าบรรจบกับน ้าแม่น ้าโขง ล้าน ้ามีความคดเคี ยว ท้อง
น ้ามีความชันต่้า จึงเป็นอุปสรรคต่อการระบายน ้าหลากสู่แม่น ้าโขง นอกจากนี บริเวณปากแม่น ้าสวยช่วง
บรรจบกับแม่น ้าโขงยังไม่มีอาคารควบคุม จึงอาจได้รับผลกระทบจากระดับน ้าในแม่น ้าโขงที่เอ่อเข้ามาในแม่น ้า
สวย ส่วนล้าน ้าสาขาน ้าโมงมีอาคารบังคับน ้าพร้อมประตูระบายน ้าและสถานีสูบน ้าบริเวณปากล้าน ้าโมงก่อน
ไหลลงสู่แม่น ้าโขง ซึ่งท้าหน้าที่ช่วยระบายน ้าจากน ้าโมงสู่แม่น ้าโขงและป้องกันไม่ให้แม่น ้าโขงเอ่อเข้ามาในน ้า
โมง พื นที่ตอนกลางของล้าน ้าโมงมีหนองอีเลิงท้าหน้าที่เป็นแก้มลิง ดังนั นจึงสามารถบรรเทาอุทกภัย ในลุ่มน ้า
สาขาน ้าโมงส่วนหนึ่งได้ 
   กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าพุง-น ้าก่้ามีพื นที่เสี่ยงอุทกภัยส่วนใหญ่อยู่บริเวณพื นที่ราบ
ปลายล้าน ้าก่้าก่อนไหลบรรจบกับแม่น ้าโขง ซึ่งมีสาเหตุส้าคัญมาจากระดับน ้าในแม่น ้าโขงเป็นอุปสรรคต่อการ
ระบายน ้าของล้าน ้าก่้าสู่แม่น ้าโขง แต่ในปัจจุบันกรมชลประทานได้ด้าเนินโครงการพัฒนาลุ่มน ้าก่้าอัน
เนื่องมาจากพระราชด้าริแล้วเสร็จซึ่งมีองค์ประกอบที่ส้าคัญคือ ประตูระบายน ้า  7 แห่ง ระบบส่งน ้า 16 แห่ง 
และงานพัฒนาหนองบึงขนาดใหญ่ 15 แห่ง จึงช่วยบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน ้าก่้าได้ โดยเฉพาะประตูระบายน ้า
น ้าก่้าตอนล่าง (ประตูระบายน ้าธรณิศนฤมิต) ที่ปิดปากล้าน ้าก่้าก่อนไหลลงสู่แม่น ้าโขง ท้าหน้าที่ช่วยการ
ระบายน ้าสู่แม่น ้าโขง ป้องกันไม่ให้น ้าในแม่น ้าโขงเอ่อเข้าสู่ล้าน ้าก่้า นอกจากนั นบริเวณชุมชนริมแม่น ้าโขงใกล้
กับล้าน ้าก่้ามักเกิดระดับน ้าจากแม่น ้าโขงเอ่อเข้าท่วมจ้าเป็นต้องก้าหนดมาตรการป้องกันและบรรเทาที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ระดับน ้าของแม่น ้าโขง 
   กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลยมีพื นที่เสี่ยงอุทกภัยอยู่ในพื นที่เกษตรกรรมและพื นที่
ชุมชนโดยเฉพาะพื นที่ชุมชนริมแม่น ้าในเขตเทศบาลเมืองเลยที่มักจะได้รับความเสียหายจากน ้าในแม่น ้าเลยล้น



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ (SEA Report) 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

89 

 

ตลิ่ง ซึ่งในปัจจุบันนี มีหลายหน่วยงานเข้ามาด้าเนินงานเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน ้าเลย เช่น กรม
โยธาธิการและผังเมืองอยู่ในระหว่างด้าเนินการก่อสร้างก้าแพงป้องกันน ้าท่วมในเขตชุมชนส้าคัญ กรมเจ้าท่า
ด้าเนินการ ศึกษา ส้ารวจ ออกแบบขุดลอกแม่น ้าเลย และกรมชลประทานอยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้างประตู
ระบายน ้าศรีสองรักษ์ท่ีปากแม่น ้าเลยก่อนไหลลงสู่แม่น ้าโขง 
 

 

รูปที่ 2.2-25 พื นที่เสี่ยงอุทกภัยท่ีคำบอุบัติ 100 ปี 
 

ตำรำงท่ี 2.2-25 พื นที่เสี่ยงอุทกภัยที่คำบอุบัติต่ำง ๆ ในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 

 
ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

รวม ร้ อยละพ้ืนท่ีเส่ียง รวม ร้ อยละพ้ืนท่ีเส่ียง

2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี ต่อพ้ืนท่ีร วม 2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี ต่อพ้ืนท่ีร วม

1. น ้ำหมนั - น ้ำสำน     1,490.59         0.38         1.61         2.82         3.51         3.78         4.15                0.28         71.07         0.15         0.48         0.70         0.80         0.80         0.86                1.21 

2. แมน่ ้ำเลย     2,529.15         1.17       25.33       26.66       46.43       64.02       71.86                2.84       173.99         2.33         8.07         8.14       10.71       13.14       13.75                7.90 

3. น ้ำโมง - น ้ำสวย     5,152.72       48.23       87.39      100.23      141.53      167.02      184.98                3.59       374.77         1.07         2.91         3.41         5.05         5.94         6.77                1.81 

4. ห้วยหลวง     2,756.65         9.30       12.80       12.90       18.00       20.80       21.80                0.79       364.87         0.40         0.50         0.60         1.20         1.30         1.40                0.38 

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง     1,677.21           -           0.05         0.32         0.68         0.85         0.99                0.06       122.07           -             -             -             -             -           0.03                0.02 

6. แมน่ ้ำสงครำม     9,536.53      498.00      504.00      518.00      529.00      544.00      586.00                6.14       643.44       19.00       21.00       22.00       23.00       25.00       27.00                4.20 

7. ห้วยทวย     1,331.94           -             -             -             -             -             -                     -         144.04           -             -             -             -             -             -                     -   

8. น ้ำพุง - น ้ำก ้ำ     1,979.58       44.63       68.23       91.52      103.75      121.99      132.87                6.71       253.79         1.14         2.32         3.58         4.63         6.63         7.87                3.10 

9. ห้วยบำงทรำย - ห้วยมกุ     4,413.49           -             -             -             -             -             -                     -         296.54           -             -             -             -             -             -                     -   

ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  30,867.86     601.71    699.41     752.45    842.90    922.46  1,002.65               3.25   2,444.58      24.09      35.28      38.43      45.39      52.81       57.68               2.36 

รวม ร้ อยละพ้ืนท่ีเส่ียง รวม ร้ อยละพ้ืนท่ีเส่ียง

2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี ต่อพ้ืนท่ีร วม 2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี ต่อพ้ืนท่ีร วม

1. น ้ำหมนั - น ้ำสำน     1,424.59           -           0.02         0.05         0.05         0.09         0.10                0.01     2,986.25         0.53         2.11         3.57         4.36         4.67         5.11                0.17 

2. แมน่ ้ำเลย     1,250.44         0.59         1.18         1.47         2.44         2.72         2.97                0.24     3,953.58         4.09       34.58       36.27       59.58       79.88       88.58                2.24 

3. น ้ำโมง - น ้ำสวย     1,910.94       26.91       40.34       48.77       62.09       71.95       75.32                3.94     7,438.43       76.21      130.64      152.41      208.67      244.91      267.07                3.59 

4. ห้วยหลวง     1,024.90       24.00       29.20       30.70       36.40       38.50       38.90                3.80     4,146.42       33.70       42.50       44.20       55.60       60.60       62.10                1.50 

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง       588.95           -           0.21         9.97       10.79       11.72       12.33                2.09     2,388.23           -           0.26       10.29       11.47       12.57       13.35                0.56 

6. แมน่ ้ำสงครำม     2,961.94      245.00      247.00      251.00      257.00      268.00      290.00                9.79   13,141.91      762.00      772.00      791.00      809.00      837.00      903.00                6.87 

7. ห้วยทวย       459.24           -             -             -             -             -             -                     -       1,935.22           -             -             -             -             -             -                     -   

8. น ้ำพุง - น ้ำก ้ำ     1,302.60       15.09       23.23       27.72       31.78       37.13       41.19                3.16     3,535.97       60.86       93.78      122.82      140.16      165.75      181.93                5.15 

9. ห้วยบำงทรำย - ห้วยมกุ     2,929.04           -             -             -             -             -             -                     -       7,639.07           -             -             -             -             -             -                     -   

ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  13,852.64     311.59     341.18     369.68     400.55     430.11     460.81               3.33  47,165.08    937.39   1,075.87   1,160.56  1,288.84  1,405.38  1,521.14               3.23 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขา พ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัยท่ีคาบอุบัติ พ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัยท่ีคาบอุบัติ

พ้ืนท่ีอ่ืน ๆ (ตร .กม.) รวมพ้ืนท่ี (ตร .กม.)

กลุ่มลุ่มน้้าสาขา พ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัยท่ีคาบอุบัติ พ้ืนท่ีเส่ียงอุทกภัยท่ีคาบอุบัติ

พ้ืนท่ีเกษตรกรรม (ตร .กม.) พ้ืนท่ีชุมชน (ตร .กม.)
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  3) พื นที่เสี่ยงภัยน ้ำป่ำไหลหลำก น ้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม พื นที่ลุ่มน ้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นพื นที่สูงและป่าเขามักเกิดน ้าป่าไหลหลาก น ้าท่วมฉับพลันบริเวณที่ราบเชิงเขา
และดินโคลนถล่ม กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่เป็นพื นที่เสี่ยงน ้าท่วมฉับพลันที่ราบเชิงเขาดินโคลนถล่ม ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้า
สาขาน ้าหมัน-น ้าสาน แม่น ้าเลย ห้วยหลวง และแม่น ้าสงคราม จากข้อมูลพื นที่เสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจาก
น ้าป่าไหลหลาก น ้าท่วมฉับพลัน ดินถล่ม ของกรมทรัพยากรธรณี ที่ รวบรวมจากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 
ข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศ ข้อมูลภูมิประเทศ ข้อมูลภูมิอากาศ ข้อมูลการตั งถิ่นฐานของชุมชน และข้อมูล  
การส้ารวจธรณีวิทยาภาคสนาม สามารถน้ามาจัดท้าข้อมูลพื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น ้าป่าไหลหลาก และน ้าท่วม
ฉับพลัน และจัดท้าแผนที่พื นที่ เสี่ยงภัยดินถล่ม น ้าป่าไหลหลาก และน ้าท่วมฉับพลัน ของลุ่มน ้าโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือได้ดังรูปที่ 2.2-26 และแสดงพื นที่ประสบภัยในตำรำงที่ 2.2-26 จากรูปและตาราง
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พื นที่ที่ประสบภัยน ้าป่าไหลหลาก น ้าท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม ส่วนใหญ่จะอยู่ใน
พื นที่ต้นน ้าของกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน-น ้าสาน กลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลย และบางส่วนของกลุ่มลุ่มน ้าสาขา 
น ้าโมง-น ้าสวย 
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                                   ที่มำ : กรมทรัพยากรธรณี และ ส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA 

รูปที่ 2.2-26 แผนที่พื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น ้ำป่ำไหลหลำก และน ้ำท่วมฉับพลัน และพื นที่น ้ำท่วม  ้ำ ำกในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 2.2-26 พื นที่ประสบภัยน ้ำป่ำไหลหลำก น ้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ/รำยลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นที่ปั หำน ้ำป่ำไหลหลำก น ้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม (ตร.กม.) 
ระดับ 1  

พื นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม 
(มำกกว่ำ 80% ของหมู่บ้ำน) 

ระดับ 2  
พื นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม 

และน ้ำป่ำไหลหลำก (มำกกว่ำ 50% 
ของหมู่บ้ำน) 

ระดับ 3  
พื นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม 

(น้อยกว่ำ 50% ของหมู่บ้ำน) น ้ำป่ำ
ไหลหลำกและน ้ำท่วมฉับพลัน 
(มำกกว่ำ 50% ของหมู่บ้ำน) 

พื นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำก น ้ำป่ำไหล
หลำกและน ้ำท่วมฉับพลัน หรือไม่ได้รับ
ผลกระทบจำกดินถล่มโดยตรง (ไม่มี

โอกำสเกิดดินถล่ม) 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำหมัน-น ้ำสำน  1,186.52 178.01 512.41 2.47 
แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 487.63 - - - 
น ้าหมัน  303.58 - 255.07 - 
น ้าสาน  395.31 10.51 188.59 - 
แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4  - 167.50 68.75 2.47 
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำเลย 474.90 231.25 479.80 269.97 
แม่น ้าเลยตอนล่าง ส่วนท่ี 1 302.64 113.29 146.80 0.25 
ห้วยน ้าปวน  - - 106.64 165.62 
แม่น ้าเลยตอนล่าง ส่วนท่ี 2 172.26 117.96 226.36 104.10 
 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำโมง-น ้ำสวย 205.14 922.51 885.96 303.90 
แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5  31.26 777.44 656.51 2.95 
ห้วยน ้าโสม  173.88 145.07 190.28 128.64 
แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1  - - - - 
น ้าโมง  - - 39.17 172.31 
แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2  - - - - 
น ้าสวย  - - - - 
แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/1  - - - - 
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ตำรำงท่ี 2.2-35 พื นที่ประสบภัยน ้ำป่ำไหลหลำก น ้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ/รำยลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นที่ปั หำน ้ำป่ำไหลหลำก น ้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม (ตร.กม.) 
ระดับ 1  

พื นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม 
(มำกกว่ำ 80% ของหมู่บ้ำน) 

ระดับ 2  
พื นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม 

และน ้ำป่ำไหลหลำก (มำกกว่ำ 50% 
ของหมู่บ้ำน) 

ระดับ 3  
พื นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม 

(น้อยกว่ำ 50% ของหมู่บ้ำน) น ้ำป่ำ
ไหลหลำกและน ้ำท่วมฉับพลัน 
(มำกกว่ำ 50% ของหมู่บ้ำน) 

พื นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำก น ้ำป่ำไหล
หลำกและน ้ำท่วมฉับพลัน หรือไม่ได้รับ
ผลกระทบจำกดินถล่มโดยตรง (ไม่มี

โอกำสเกิดดินถล่ม) 

 กลุ่มลุ่มน ้ำสำห้วยหลวง 0.00 0.00 0.00 0.00 
ห้วยหลวงส่วนท่ี 1  - - - - 
ห้วยดาน  - - - - 
ห้วยหลวงส่วนท่ี 2  - - - - 
 กลุม่ลุ่มน ้ำสำขำห้วยเป-ห้วยหนิง 0.00 0.00 0.00 0.00 

  แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2  - - - - 
 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสงครำม 0.00 0.00 0.00 0.00 
แม่น ้าสงครามตอนบน  - - - - 
ห้วยคอง  - - - - 
แม่น ้าสงครามตอนล่าง ส่วนท่ี 1 - - - - 
ห้วยฮี   - - - - 
แม่น ้าสงครามตอนล่าง ส่วนท่ี 2 - - - - 
ห้วยน ้ายาม  - - - - 
แม่น ้าสงครามตอนล่าง ส่วนท่ี 3 - - - - 
ห้วยน ้าอูน   - - - - 
แม่น ้าสงครามตอนล่าง ส่วนท่ี 4 - - - - 
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ตำรำงท่ี 2.2-35 พื นที่ประสบภัยน ้ำป่ำไหลหลำก น ้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่ม ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ/รำยลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นที่ปั หำน ้ำป่ำไหลหลำก น ้ำท่วมฉับพลัน ดินถล่ม (ตร.กม.) 
ระดับ 1  

พื นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม 
(มำกกว่ำ 80% ของหมู่บ้ำน) 

ระดับ 2  
พื นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม 

และน ้ำป่ำไหลหลำก (มำกกว่ำ 50% 
ของหมู่บ้ำน) 

ระดับ 3  
พื นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำกดินถล่ม 

(น้อยกว่ำ 50% ของหมู่บ้ำน) น ้ำป่ำ
ไหลหลำกและน ้ำท่วมฉับพลัน 
(มำกกว่ำ 50% ของหมู่บ้ำน) 

พื นที่ท่ีได้รับผลกระทบจำก น ้ำป่ำไหล
หลำกและน ้ำท่วมฉับพลัน หรือไม่ได้รับ
ผลกระทบจำกดินถล่มโดยตรง (ไม่มี

โอกำสเกิดดินถล่ม) 

 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยทวย 0.00 0.00 0.00 0.00 
ห้วยทวย  - - - - 
แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8  - - - - 
 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำพุง-น ้ำก้่ำ 0.00 0.00 0.00 0.00 
น ้าพุง  - - - - 
ห้วยน ้าก่้า  - - - - 
 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก 0.00 0.00 0.00 0.00 
แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9  - - - - 
ห้วยบางทราย  - - - - 
ห้วยมุก  - - - - 
ห้วยบังอี่  - - - - 
แม่น ้าโขงตอนล่าง  - - - - 

รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 1,866.56 1,331.77 1,878.17 576.34 
ที่มำ : กรมทรัพยากรธรณี และ ส้านกังานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ GISTDA 
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 สรุปสภำพปั หำในพื นที่ลุ่มน ้ำ 
   จากการทบทวนข้อมูล พื นฐานที่ เกี่ ยวข้องกับพื นที่ ลุ่ มน ้ า  ซึ่ งประกอบไปด้วย  
ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพื นฐาน รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์  
ด้านทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปสภาพปัญหาหลัก ๆ และสาเหตุของ
ปัญหาสรุปได้ดังนี  
   (1) ปั หำขำดแคลนน ้ำอุปโภคบริโภค  จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้น ้ า เ พ่ือ 
การอุปโภคบริโภคจะเห็นได้ว่า ระบบประปาเมืองขนาดใหญ่หรือกปภ.มีพื นที่บริการที่ครอบคลุมพื นที่
เศรษฐกิจส้าคัญ ๆ ของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนืออยู่แล้ว เช่น กปภ .สาขาอุดรธานี เลย สกลนคร 
หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร และมีแหล่งน ้าต้นทุนที่มั่นคง เช่น แม่น ้าโขง แม่น ้าสงคราม แหล่งน ้า
ธรรมชาติ เช่น หนองหาร อ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง เช่น เขื่อนน ้าอูน และบางแห่งมีการใช้น ้าจาก
บ่อบาดาล ดังนั น จึงถือว่าไม่มีปัญหาการขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภคส้าหรับประปาขนาดใหญ่หรือกปภ. ส่วน
ระบบประปาหมู่บ้านนั นพบว่ามีมากกว่าร้อยละ 96 ของจ้านวนหมู่บ้านทั งหมด จ้านวนครัวเรือนที่ใช้น ้าประปา
ตลอดปมีากกว่าร้อยละ 92 ของจ้านวนครัวเรือนทั งหมด และใช้ประปาบาดาลมากกว่าร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือ
เป็นประปาผิวดินที่ใช้น ้าจากหนอง บึง สระ หรือบ่อน ้าตื น ปัญหาส่วนใหญ่พบว่ามีเพียงร้อยละ 69 ของระบบ
ประปาหมู่บ้านทั งหมด ที่คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน ้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลาย
ปัจจัย เช่น ความหลากหลายของสภาพทางธรณีวิทยาของน ้าที่ถูกกักเก็บ สภาพการปนเปื้อนของปัจจัยทาง
ภายนอกลงสู่แหล่งน ้าบาดาลที่ท้าให้คุณภาพของน ้าบาดาลมีการเปลี่ยนแปลง โดยพื นที่ที่มีคุณภาพน ้าบาดาล
เกินเกณฑ์ ได้แก่ บริเวณอ้าเภอปลาบาก อ้าเภอบ้านแพง และอ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม อ้าเภอพรรณนา
นิคม อ้าเภอส่องดาว อ้าเภอโคกศรีสุวรรณ จังหวัดสกลนคร และอ้าเภอเมือง อ้าเภอค้าชะอี และอ้าเภอดอน
ตาล จังหวัดมุกดาหาร ส่วนระบบประปาผิวดินนั น คุณภาพของน ้าดิบจะขึ นอยู่กับสภาพแวดล้อมในพื นที่และ
การปนเปื้อนของคุณภาพน ้า แต่อย่างไรก็ดี เพ่ือให้ได้คุณภาพน ้าประปาที่ได้มาตรฐาน ประปาหมู่บ้านทั ง 2 
ระบบ จะต้องมีการดูแลบ้ารุงรักษาระบบผลิตน ้าประปาอยู่อย่างสม่้าเสมอ 
   (2) ปั หำน ้ำแล้ง โดยส่วนใหญ่เกิดขึ นในพื นที่เกษตรน ้าฝนหรือพื นที่เกษตรกรรมของ
โครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่มีแหล่งเก็บกักน ้าหรือระบบส่งน ้า ท้าให้ไม่สามารถน้าน ้า  
มาใช้ในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ งช่วงได้ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่มีปัญหาน ้าแล้งในระดับปานกลางมี 4 กลุ่มลุ่มน ้า ได้แก่ 
กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 6 (แม่น ้าสงคราม) กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย) 
และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 8 (น ้าพุง-น ้าก่้า) ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดบึงกาฬ สกลนคร นครพนม เนื่องมาจากพื นที่
ดังกล่าวมีปริมาณฝนค่อนข้างมาก มีปัญหาฝนทิ งช่วงน้อย รวมถึงมีแหล่งน ้าธรรมชาติจ้านวนมากที่สามารถน้า
น ้ามาใช้เสริมช่วงฝนทิ งช่วงหรือในช่วงฤดูแล้งได้  ส่วนพื นที่ในเขตชลประทานก็มีอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่เป็น
แหล่งน ้าต้นทุนส้าคัญ คือ อ่างเก็บน ้าน ้าอูน และอ่างเก็บน ้าน ้าพุง 
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    กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่มีปัญหาน ้าแล้งในระดับสูงมี 3 กลุ่มลุ่มน ้า ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 
1 (น ้าหมัน-น ้าสาน) กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 3 (น ้าโมง-น ้าสวย) และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 
ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวล้าภู มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี ทั งนี ก็เนื่องมาจาก
พื นที่ดังกล่าวไม่มีแหล่งเก็บกักน ้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุกที่สภาพภูมิ
ประเทศไม่เหมาะสมที่จะสร้างอ่างเก็บน ้า หรือกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน-น ้าสานที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า
ขนาดกลางและขนาดใหญ่เป็นไปได้ยากเนื่องจากมีข้อจ้ากัดของสภาพภูมิประเทศ รวมทั งปัจจัยทางด้านสังคม
และสิ่งแวดล้อม เช่น พื นที่ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และชั นคุณภาพลุ่มน ้าชั น 1 แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรม พบว่า พื นที่ดังกล่าวมีพื นที่เกษตรกรรม พบว่า ส่วนใหญ่ปลูกยางพาราและ
พืชไร่ ดังนั นระดับความรุนแรงของปัญหาน ้าแล้งที่มีผลกระทบต่อผลผลิตจึงขึ นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในแต่ละปี
เป็นส้าคัญ 
    กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่มีปัญหาน ้าแล้งในระดับสูงมากมี 2 กลุ่มลุ่มน ้า ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้า
สาขาที่ 2 (แม่น ้าเลย) และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) ซึ่งอยู่ในเขตจังหวัดเลย อุดรธานี และหนองบัวล้าภู 
ทั งนี ก็เนื่องมาจากจังหวัดเลย มีปริมาณฝนและสัดส่วนปริมาณน ้าท่าต่อปริมาณฝนค่อนข้างน้อย นอกจากนี ยัง
มีแหล่งน ้าธรรมชาติที่จะสามารถน้าน ้ามาใช้เสริมช่วงฝนทิ งช่วงหรือในฤดูแล้งจ้านวนน้อย จึงมีความเสี่ยงต่อ
ปัญหาน ้าแล้ง ส่วนส่วนจังหวัดอุดรธานีและหนองบัวล้าภูของกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวง ถึงแม้จะมีอ่างเก็บน ้า
ขนาดใหญ่ คือ อ่างเก็บน ้าห้วยหลวง และมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ แต่
มีสัดส่วนปริมาณน ้าท่าต่อปริมาณฝนน้อยมาก จึงท้าให้มีโอกาสเกิดความเสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน ้าอยู่ในเกณฑ์สูง
มาก 
   (3) ปั หำน ้ำท่วม พื นที่ในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาน ้าท่วมฉับพลัน 
น ้าป่าไหลหลาก และดินโคลนถล่ม โดยเฉพาะในพื นที่ต้นน ้าของน ้าหมัน-น ้าสาน แม่น ้าเลย ในจังหวัดเลย 
ส้าหรับในพื นที่เกษตรกรรมและชุมชนที่อยู่ริมน ้า ซึ่งเป็นที่ราบ ความลาดชันน้อย ประสิทธิภาพการระบายน ้า
ต่้า ในฤดูน ้าหลากน ้าจะเอ่อเข้าท่วมโดยเฉพาะชุมชนริมน ้า เช่น เช่น แม่น ้าเลย แม่น ้าสวย ห้วยหลวง แม่น ้า
สงคราม โดยเฉพาะในเทศบาลเมืองเลย เทศบาลนครอุดรธานี ส่วนพื นที่ที่อยู่ปากล้าน ้าที่ไหลไปบรรจบกับ
แม่น ้าโขง จะได้รับผลกระทบจากระดับน ้าในแม่น ้าโขง โดยเฉพาะล้าน ้าสาขาที่ไม่มีอาคารควบคุม เช่น น ้าหมัน
ในจังหวัดเลย แม่น ้าสวยในจังหวัดหนองคาย ชุมชนบริเวณปากล้าน ้าก่้า นอกจากนี พื นที่ชุมชนริมแม่น ้าโขงอาจ
ได้รับผลกระทบจากระดับน ้าในแม่น ้าโขงที่ล้นตลิ่งเข้าท่วมได้ เช่น เทศบาลเมืองเชียงคาน เทศบาลต้าบลปาก
ชม เทศบาลต้าบลศรีเชียงใหม่ เทศบาลเมืองท่าบ่อ เทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลต้าบลโพนพิสัย 

ผลการวิเคราะห์และทบทวนข้อมูลพื นที่ลุ่มน ้าข้างต้น ได้น้ามาประกอบกับข้อมูลที่รวบรวมและได้รับ
จากผู้มีส่วนได้เสียจากการประชุมปฐมนิเทศของโครงการ และการประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 1 โดยวิเคราะห์
เนื อหาและสาระส้าคัญของข้อมูลข่าวสารซึ่งบ่งชี สภาพทางกายภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์น ้า ปริมาณและคุณภาพน ้า การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ซึ่งเป็นฐานของ
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สภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือในรายละเอียดของแต่ละลุ่มน ้า
สาขาที่ส้าคัญ กลุ่มที่ปรึกษาได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง (Content Analysis) อย่างเป็นระบบ 
เพ่ือใช้ในการยืนยันข้อเท็จจริง สภาพและสถานการณ์ที่ปรากฎ ปัญหาที่ผู้มีส่ วนได้เสียประสบและห่วงกังวล 
พร้อมน้าไปใช้เป็นข้อมูลพื นฐานที่ใช้ในขั นตอนของการศึกษาต่าง ๆ ได้แก่ การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสีย  
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสาเหตุต้นตอในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในพื นที่ และการวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาและสาเหตุ (Problem Analysis) อันจะน้าไปสู่การก้าหนดเป้าหมายการพัฒนา 
และประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นทิศทางของการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ต่อไป  



บทที่ 3
บทวิเคราะหท์ิศทางการพัฒนาทรัพยากรน้้า

พื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
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บทที่ 3 
บทวิเครำะห์ทิศทำงกำรพฒันำทรพัยำกรน ้ำ 

พื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.1 กำรวิเครำะห์แรงขับเคลื่อนของกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ได้วิเคราะห์หาปัจจัยส้าคัญที่
ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือทั งในทางบวกและทางลบ และ
บ่งชี ช่องว่างและโอกาสในการพัฒนา ขั นตอนการวิเคราะห์ฯ นั น ได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสาเหตุที่
เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า โดยน้าข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียและบางส่วนจากการรวบรวมข้อมูลและ
ข้อเท็จจริงของผู้เชี่ยวชาญโครงการ (รายละเอียดดังภำคผนวก ข.) ในส่วนของข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียนั น  
เป็นประเด็นที่ค้นพบจากกระบวนการมีส่วนร่วมที่ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันวิเคราะห์และน้าเสนอไว้ในกิจกรรม 
“การประชุมปฐมนิเทศ” ซึ่งด้าเนินการไปเมื่อวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2564 กระจายในทุกพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ในการประชุมดังกล่าว  ได้แบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียออกตามพื นที่ล้าน ้ าส้าคัญ  
เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น ในประเด็นปัญหา ความต้องการและ 
ความคาดหวังที่มีต่อการพัฒนาในพื นที่เชื่อมโยงกับบริบทของทรัพยากรน ้าเป็นหลัก โดยมีรายละเอียด 
ผลการจัดประชุมแสดงดังบทที่ 6  

จากประเด็นปัญหาที่รวบรวมได้ครอบคลุมทุกพื นที่ต่าง ๆ ในขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้าโขงะวันออกเฉียงเหนือ 
ไดน้้ามาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสาเหตุที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรน ้าในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขา ตัวอย่าง

แผนผังการวิเคราะห์ของกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลย ดังรูปที่ 3.1-1 และของกลุ่มลุ่มน ้าสาขาอ่ืน ๆ ในภำคผนวก 
ง.-1 แล้วน้าประเด็นจากพื นที่ต่าง ๆ มาวิเคราะห์รวมกัน (Content Analysis) ซึ่งเป็นการแจกแจงความ
คิดเห็นที่ได้รับ และจัดหมวดหมู่ความคิดเห็นสรุปเป็นปัญหาภาพรวมของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
พร้อมทั งน้าประเด็นปัญหาที่สรุปได้มาวิเคราะห์หาความเชื่อมโยงระหว่างปัญหาและสาเหตุของปัญหา (Root 
Cause Analysis) เ พ่ื อ ใ ห้ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ใ จ ถึ ง ส ภ า พ ปั ญ ห า ไ ด้ ชั ด เ จ น ยิ่ ง ขึ น  
จากการวิ เคราะห์พบว่า ประเด็นปัญหาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับทรัพยากร น ้ าในพื นที่ลุ่ มน ้ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือในแต่ละพื นที่หรือแต่ละล้าน ้าส้าคัญ มีประเด็นที่คล้ายคลึงกัน (ปัญหาเดียวกัน) แต่อาจมี
ลักษณะของปัญหาแตกต่างกันไปตามบริบทของพื นที่และปัจจัยแวดล้อม  

เมื่อได้พิจารณาความเชื่อมโยงและเข้าใจสภาพปัญหาทั งหมดที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว สามารถวิเคราะห์เป็นปัจจัยส้าคัญที่มีอิทธิพลสูงต่อการขับเคลื่อนและ 
การเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงกับหลากหลายภาคส่วนในพื นที่ โดยสรุปออกเป็น 7 ปัจจัยส้าคัญ ได้แก่ ปัจจัยด้าน



 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

 รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA Report) 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

99 

 

การขาดแคลนน ้า น ้าท่วม คุณภาพน ้าเสื่อมโทรม ทรัพยากรแหล่งต้นน ้าถูกท้าลาย ผลผลิตทางการประมงลดลง 

รายได้ของประชาชนต่้า และการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม รายละเอียดดังตำรำงที่ 3.1-1 ทั งนี  
ปัจจัยส้าคัญดังกล่าว สอดคล้องกับผลการทบทวนข้อมูลพื นฐานที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ลุ่มน ้า (รายละเอียดดัง
ภำคผนวก ข.) แต่อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่กลุ่มลุ่มน ้าสาขา  
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ตำรำงท่ี 3.1-1 สรุปปัจจัยส้ำคั ที่ส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 
สรุปประเด็น 
ปัจจัยหลัก 

1. กำรขำดแคลนน ้ำ 2. น ้ำท่วม 3. คุณภำพน ้ำ 
เสื่อมโทรม 

4. ทรัพยำกร 
แหล่งต้นน ้ำถูกทำ้ลำย 

5. ผลผลิตทำง 
กำรประมงลดลง 

6. รำยได้ของ 
ประชำชนต่ำ้ 

7. กำรเปลี่ยนแปลงของ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

ประเด็นปัจจัยย่อย • น ้าไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภคบริโภค 

• น ้าไม่เพียงพอต่อภาค
การเกษตร 

• ขาดแคลนน ้าใช้ในช่วง
ฤดูแล้ง 

• การจัดสรรแบ่งปันน ้า
ที่ไม่เท่าเทียม 

• ไม่มีระบบชลประทาน 

• ขาดแหล่งกักเก็บน ้าใน
พื นที่ 

• ล้ า น ้ า ตื น เ ขิ น  ไ ม่
สามารถรองรับน ้าได้
เต็มศักยภาพ 

• การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน ้าระหว่าง
ประเทศ 

• มี ค ว ามต้ อ งก า ร ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ จ า ก
ทรัพยากรน ้าในหลาย
ภาคส่วน 

• น ้าท่วมในช่วงฤดูฝน 

• พื นที่ราบลุ่มประสบ
ปั ญ ห า น ้ า ท่ ว ม เป็ น
ประจ้า 

• กา รระบายน ้ าที่ ไ ม่
เหมาะสมกับฤดูกาล
และสภาพภูมิประเทศ 

• ไม่มีระบบเตือนภัยน ้า
ท่วม/ อุทกภัย 

• การใช้สารเคมีในภาค
เกษตรกรรมส่งผลให้
เกิดการปนเปื้อนใน
แหล่งน ้า 

• แหล่งน ้าสาธารณะมี
คุณภาพเสื่ อมโทรม 
โดยเฉพาะแหล่งน ้าที่
อยู่ติดกับชุมชน/ เมือง 

• แหล่งน ้าปนเปื้อนจาก
น ้าทิ งอุตสาหกรรมใน
บางพื นที่ 

• สภาพทางธรณีวิทยาที่
มีความเค็มส่งผลต่อ
แ ห ล่ ง น ้ า ใ น พื น ที่  
โดยเฉพาะแหล่งน ้าใต้
ดินมีความเค็มสูง 

• คุณภาพน ้ า อุ ป โภค 
บริโภค ไม่ได้มาตรฐาน 

• ปัญหาขยะชุมชน 

• แหล่งต้นน ้าถูกท้าลาย
จากการบุ ก รุ กขอ ง
ประชาชนในพื นที่ 

• ประชาชนไม่มีที่ดินท้า
กิ น  ไ ม่ มี ที่ ท้ า ก า ร
เพาะปลูก จึงมีการตัด
ไม้ท้าลายป่า เพื่อหา
แหล่งเพาะปลูก 

• ป่าไม้ต้นน ้าถูกท้าลาย
เพื่อที่อยู่อาศัย 

• ระดับน ้าในแม่น ้าเกิด
การเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วส่งผลต่อการ
ด้ารงชีวิตของสัตว์น ้า
ในแหล่งน ้า 

• แม่น ้า/ แหล่งน ้า มีการ
ป น เ ปื้ อ น ส่ ง ผ ล ต่ อ
สิ่งมีชีวิตในน ้า 

• สารอาหารในแหล่งน ้า 
(ตะกอน) ลดลง จาก
การสร้างเขื่อนกั นล้า
น ้า 

• จ้านวน ชนิดพันธุ์สัตว์
น ้ าในพื นที่มีปริมาณ
ลดลง 

• การท้าประมงผิดวิธี 
ท้าประมงผิดกฎหมาย 

• ระบบนิเวศเสื่อมโทรม 
ความหลากหลายทาง
ชนิดพันธุ์ลดลง 

• ประชาชนในพื นที่มี
รายได้ลดน้อยลง 

• เกษตรกรในพื นที่ ไม่
ส า ม า ร ถ ท้ า ก า ร
เพาะปลูกได้ตามความ
ต้องการ (ปลูกได้น้อย) 
ผลผลิตน้อยลง รายได้
จึงลดน้อยลง 

• ร า ค า ต้ น ทุ น ภ า ค
การเกษตรสูงขึ น 

• ราคาผลผลิตที่ต้่าลง 

• ชาวประมงในพื นที่มี
รายได้ต่้า เนื่องจากจับ
สัตว์น ้าได้น้อยลง 

• ใ น ช่ ว ง ฤ ดู แ ล้ ง ไ ม่
สามารถท้าการประมง
ได ้

• การพัฒนาของเมือง
และชุมชน 

• แ ห ล่ ง น ้ า เ กิ ด ก า ร
เปลี่ยนแปลง ส่งผลต่อ
วิ ถี ชี วิ ต  วัฒนธรรม 
และประเพณีในพื นที่ 
เช่น ประเพณีการแข่ง
เรือยาว ซ่ึงไม่สามารถ
จัดได้เนื่องจากไม่มีน ้า
ในแม่น ้า เป็นต้น 

• การย้ายถิ่นฐานของวัย
แรงงาน 
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รูปที่ 3.1-1 ตัวอย่ำงกำรวิเครำะห์ประเด็นปั หำและสำเหตุที่เกี่ยวข้องกับกำรใช้ทรัพยำกรน ้ำในกลุ่ม 

ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำเลย 

เมื่อวิเคราะห์หาสาเหตุที่ท้าให้เกิดปัจจัยส้าคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการน ้าของพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว ได้ด้าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุโดยตรงของการเกิดปัจจัยส้าคัญและค้นหาสาเหตุ 
ต้นตอของแรงขับเคลื่อนในแต่ละปัจจัย และประเมินว่าเป็นแรงขับเคลื่อนทางบวก (ส่งผลดีต่อการใช้ประโยชน์
ลุ่มน ้า) และแรงขับเคลื่อนทางลบ (ส่งผลเสียต่อการใช้ประโยชน์ลุ่มน ้า ) ต่อการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ และประเมินน ้าหนักของแรงขับเคลื่อนแต่ละประเด็น (ระดับบวกและลบ) จากการแสดง
ความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียจากกระบวนการมีส่วนร่วม ดังแผนภาพแสดงแรงขับเคลื่อนของการพัฒนาการ

ใช้ประโยชน์พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ รูปที่ 3.1-2 และตำรำงที่ 3.1-2 ค้าอธิบายแรงขับเคลื่อนแต่
ละด้าน มีดังนี  

1) ปัจจัยด้านการขาดแคลนน ้ า/ น ้ าไม่ เพียงพอ มีแรงขับเคลื่อนของการพัฒนาทางลบ คือ  
1) การกักเก็บน ้าที่ไม่เพียงพอส่งผลให้มีปริมาณน ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของประชาชนในพื นที่ 
โดยเฉพาะในฤดูแล้ง ถือเป็นแรงขับเคลื่อนทางลบที่มีอิทธิพลสูงมาก 2) การระบายน ้าที่ไม่เหมาะสม  
ไม่สอดคล้องกับฤดูกาลและความต้องการใช้ประโยชน์ ส่งผลให้บางพื นที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน ้า  และ 
3) การแย่งชิง/ จัดสรรการใช้ประโยชน์น ้า เนื่องจากมีหลากหลายภาคส่วนที่มีความจ้าเป็นต้องพ่ึงพิ งอาศัย 
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การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าจึงเกิดการแย่งชิงทรัพยากรน ้าที่เป็นทรัพยากรสาธารณะขึ น รวมไปถึง  
การจัดสรรน ้าให้ภาคส่วนต่าง ๆ ที่ไม่เท่าเทียมกัน การเข้าถึงทรัพยากรแตกต่างกัน แต่ยังคงมีแรงขับเคลื่อน
การพัฒนาทางบวกที่สามารถช่วยส่งเสริมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ได้ คือ การมีต้นทุน
ทางด้านการพัฒนาเกี่ยวกับแหล่งน ้า ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน ้าต่าง ๆ และการมีแหล่งกักเก็บน ้าในพื นที่ 
รวมไปถึง การมีแหล่งน ้าตามธรรมชาติหรือน ้าท่าที่กระจายอยู่ทั่วพื นที่ทั งแหล่งน ้าผิวดินและแหล่งน ้าบาดาล 

2)  ั                                        ฒ                    ั                         
               1)                                                             ฉ                      2) 
                             ผ                      ฉ                                      ั            
                            ฒ                                                                    ็    
                      ั                                                                  ฒ           
                          ฒ                ๆ  

3)  ั                                                    ฒ            1)         ษ      
                                     ษ                          ็              ผ                   
             ผ                                 ็                                      2)              
                                                               ื้        ผ                           ฉ   
         ผ          3)                     ผ                        ผ                                
            ็ ผ                                    ื้                               ฒ           
                                                 1)                                              
                                                                         2)                                 
               ษ                                     

4) ปัจจัยด้านแหล่งต้นน ้าถูกท้าลาย/ ลดลง มีแรงขับเคลื่อนของการพัฒนาทางลบที่ส้าคัญ คือ  
การบุกรุกพื นที่ต้นน ้าของประชาชน เนื่องจากความต้องที่อยู่อาศัยและที่ดินท้ากิน แต่ยังคงมีแรงขับเคลื่อนการ
พัฒนาทางบวกที่สามารถช่วยส่งเสริมด้านการจัดการแหล่งต้นน ้าได้ คือ 1) มีพื นที่ที่ได้รับการประกาศคุ้มครอง
ตามกฎหมาย เช่น พื นที่อนุรักษ์ พื นที่ชุ่มน ้า เป็นต้น และ 2) มีโครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้
มีการด้าเนินการมาเป็นระยะอย่างต่อเนื่องในพื นที่ แสดงให้เห็นถึงความตั งใจที่จะช่วยกันอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติในพื นที่ให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์ 

5) ปัจจัยด้านผลผลิตทางการประมง มีแรงขับเคลื่อนของการพัฒนาทางลบ คือ 1) ความหลากหลาย
ทางชีวภาพของแหล่งน ้าลดลง และ 2) แหล่งอาหารของสัตว์น ้า (ตะกอน) ลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากความผันผวน
ของการไหลของน ้าในแม่น ้า โดยเฉพาะแม่น ้าโขงที่เป็นแม่น ้าสายส้าคัญหล่อเลี ยงประชาชนในพื นที่ แต่ยังคงมี
แรงขับเคลื่อนการพัฒนาทางบวกท่ีสามารถช่วยส่งเสริมด้านการจัดการผลผลิตทางการประมงได้ คือ การเริ่มมี
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แหล่งอนุรักษ์ ขยายพันธุ์สัตว์น ้า ในพื นที่ รวมไปถึงการมีพื นที่ชุ่มน ้าในพื นที่ที่ถือเป็นพื นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
เป็นแหล่งต้นทุนทางระบบนิเวศ  

6) ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรม มีแรงขับเคลื่อนของการพัฒนาทางลบ คือ 1) อาชีพที่
เชื่อมโยงกับแหล่งน ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงและมีจ้านวนลดลง ซึ่งเป็นผลมาจากที่สภาพแหล่งน ้าเกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถใช้ประโยชน์เพ่ือประกอบอาชีพได้ และ 2) การย้ายถิ่นของแรงงาน ที่ต้องหา
โอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้เพียงพอต่อการเลี ยงดูครอบครัว ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้าย
ของประชากรในพื นที่โดยเฉพาะวัยแรงงาน แต่ยังคงมีแรงขับเคลื่อนการพัฒนาทางบวกที่สามารถช่วยส่งเสริม
ด้านการจัดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต วัฒนธรรม คือ การมีแหล่งมรดกทางวัฒนาะรรมที่ส้าคัญในพื นที่ ซึ่งมี
ความเป็นเอกลักษณ์ และผูกผันเชื่อมโยงกับประชาชนในพื นท่ีต่าง ๆ  

7) ปัจจัยด้านรายได้ประชาชนต่้า มีแรงขับเคลื่อนของการพัฒนาทางลบ คือ 1) รายได้ภาคการเกษตร
ต่้า และ 2) รายได้ภาคการประมงต่้า ถือเป็นแรงขับเคลื่อนทางลบที่มีอิทธิพลสูงมาก เนื่องจากประชาชนใน
พื นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและท้าการประมง เป็นแหล่งรายได้หลักและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
พื นที่ ซึ่งเป็นผลมาจากผลผลิตทั งภาคเกษตรและประมงมีจ้านวนลดลง ต้นทุนในการผลิตมีราคาสูงขึ น ผนวก
กับราคาผลผลิตต่อหน่วยที่ตกต่้าลง ส่งผลให้รายได้จากทั งภาคการเกษตรและการท้าประมงมีแนวโน้มลดลง 
แต่ยังคงมีแรงขับเคลื่อนการพัฒนาทางบวกที่สามารถช่วยส่งเสริมด้านการจัดการรายได้ของประชาชนในพื นที่ 
คือ 1) ภาคการท่องเที่ยว ซึ่งพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพในการท่องเที่ยวทั งในเชิง
ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม 2) ภาคอุตสาหกรรม ที่มีกระจายอยู่ในพื นที่แต่อาจไม่ใช่
ภาคส่วนหลัก และ 3) การพัฒนาโลจิสติกส์ในพื นที่ ซึ่งเป็นส่วนช่วยสนับสนุนและเปิดโอกาสทางการค้าได้  

จากแรงขับเคลื่อนดังกล่าวข้างต้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื นที่ที่
มีศักยภาพด้านปริมาณน ้าต้นทุน ทั งปริมาณฝน น ้าท่า และน ้าบาดาล แต่กลับยังคงมีปัญหาการขาดแคลนน ้า
หรือน ้าไม่เพียงพอและมีพื นที่ที่ประสบปัญหาน ้าท่วม/ อุทกภัย ซึ่งถือเป็นความท้าทายอย่างมากในด้านบริบท
พื นที่ต่อการบริหารจัดการน ้าต้นทุนในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ทั งในการกักเก็บน ้าต้นทุนและ
จัดสรรน ้าให้เพียงพอในแต่ละพื นที่ นอกจากนี ยังคงมีความท้าทายในด้านการบริหารจัดการการใช้น ้าของภาค
ส่วนหลัก ได้แก่ ภาคเกษตรกรรมที่มีความต้องการใช้น ้าที่เพ่ิมสูงขึ นอย่างต่อเนื่อง ทั งในมิติของการจัดสรร
ปริมาณน ้าให้เพียงพอต่อความต้องการ และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าอย่างคุ้มค่า  ภาคเกษตรกรรมนี 
ถือเป็นภาคส่วนที่ครอบคลุมกับประชาชนส่วนมากในพื นที่ ซ่ึงหากสามารถจัดการหรือมุ่งเน้นพัฒนาในส่วนนี ได้
นั น จะช่วยแก้ไขปัญหาและเสริมศักยภาพด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ได้เป็นอย่างมาก 

แรงขับเคลื่อนของการพัฒนาที่วิเคราะห์ดังกล่าว ได้น้าไปประกอบการพิจารณาก้าหนดเป้าหมาย 
การพัฒนาของแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อไป 
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รูปที่ 3.1-2 กำรวิเครำะห์แรงขับเคลื่อนของกำรพัฒนำ (Driving Force) พื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 3.1-2 สรุปแรงขับเคลื่อนของกำรพัฒนำ (Driving Force) พื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กำรขำดแคลนน ้ำ/  
น ้ำไม่เพียงพอ 

น ้ำท่วม คุณภำพน ้ำเสื่อมโทรม ทรัพยำกรแหล่งต้นน ้ำ
ถูกท้ำลำย 

ผลผลิตทำงกำร
ประมงลดลง 

รำยได้ของ 
ประชำชนต่้ำ 

กำรเปลี่ยนแปลงของ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

แรงขับเคลื่อนของกำรพัฒนำทำงบวก 

- จ้านวน และการกัก
เก็บน ้าได้ของ
โครงการชลประทาน
ในพื นที ่

- จ้านวนแหล่งน า้
บาดาล และความ
อุดมสมบูรณ์ของน ้า
บาดาล 

- ปริมาณน า้ฝน และ
น ้าทา่ 

- โครงการพัฒนาลุ่ม
น ้าตา่ง ๆ เชน่ 
โครงการขุดคลอง 
เป็นต้น 

- โครงการพัฒนาลุ่ม
น ้าตา่ง ๆ เชน่ 
โครงการขุดคลอง 
เป็นต้น 

- การทา้เกษตรที่
เหมาะสม เช่น เกษตร
อินทรีย์ สินคา้เกษตร
ปลอดภัย เปน็ตน้ 

- มีการส่งเสริมการท้า
เกษตรที่เหมาะสม 

- ชุมชนเมืองมีระบบ
บ้าบดัน า้เสีย 

- พื นที่ปา่ที่ถูก
คุ้มครอง/อนุรักษ์ 
เช่น ปา่สงวน
แห่งชาติ อุทยาน
แห่งชาติ เขตรักษา
พันธุ์สัตวป์่า พื นทีชุ่่ม
น ้า เปน็ต้น 

- โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ ต่าง ๆ 

- แหล่งน ้า และพื นที่
ชุ่มน ้าที่มีความส้าคัญ  

- การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม/
ประวัติศาสตร์ 

- การท่องเที่ยวเชิง
ธรรมชาต ิ

- การพัฒนาระบบ 
โลจิสติกส ์

- การส่งเสริม
อุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป 

- การพัฒนาแหล่งน า้/
แหล่งเพาะพันธุ ์

- แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม วัด และ
มรดกทางวัฒนธรรม 
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ตำรำงท่ี 3.1-2 สรุปแรงขับเคลื่อนของกำรพัฒนำ (Driving Force) พื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 
กำรขำดแคลนน ้ำ/  

น ้ำไม่เพียงพอ 
น ้ำท่วม คุณภำพน ้ำเสื่อมโทรม ทรัพยำกรแหล่งต้นน ้ำ

ถูกท้ำลำย 
ผลผลิตทำงกำร
ประมงลดลง 

รำยได้ของ 
ประชำชนต่้ำ 

กำรเปลี่ยนแปลงของ
วิถีชีวิต วัฒนธรรม 

แรงขับเคลื่อนของกำรพัฒนำทำงลบ 

- เกิดการแยง่ชิงน ้า 
เพื่อใช้ประโยชน์ 
เช่น ภาคการเกษตร 
อุปโภคบริโภค 
อุตสาหกรรม และ
การท่องเที่ยว  
เป็นต้น 

- มีจัดสรรการใช้
ประโยชนน์ ้าทีไ่ม่
เสมอภาค 

- การกักเก็บน ้าที่ไม่
เพียงพอ 

- การระบายน ้าทีไ่ม่
เหมาะสม 

- การกักเก็บน ้าที่ไม่
เพียงพอ 

- การระบายน ้าทีไ่ม่
เหมาะสม 

คุณภาพน ้าผิวดนิ 
- การขยายตัวของ

ชุมชนเมืองใกล้แหล่ง
น ้า 

- การท้าเกษตรที่ไม่
เหมาะสม 

คุณภาพน ้าใต้ดนิ 
- การท้าเกษตรที่ไม่

เหมาะสม  
- การปนเปื้อนของ

สารเคมีจากการท้า
เกษตร 

- แหล่งน ้าที่ใช้ในการ
ผลิตประปามี
คุณภาพต่้า  

- น ้าเค็มในบางพื นที ่

- การบุกรุกพื นที่ปา่ต้น
น ้าเพื่อต้องการที่ดิน
ท้ากิน 

- การบุกรุกพื นที่ปา่ต้น
น ้าเพื่อเป็นแหล่งที่
อยู่อาศัย 

- การขยายตัวของ
เมือง 

- ระบบนิเวศป่า
เสียหาย ขาดความ
สมดุล 

- แหล่งอาหารของ
สัตว์น า้ลดลง 
(ตะกอน) 

- คุณภาพน ้าเสื่อม
โทรม 

- ความหลากหลาย
ทางชวีภาพของ
แหล่งน ้าลดลง 

- การผันผวนการไหล
ของแม่น ้าโขงสาย
ประธาน (การ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ และการ
ใช้น ้าข้ามพรมแดน) 

รายได้ภาคเกษตรต่้า 
- ผลผลติทาง

การเกษตรต่้า  
- การขาดแคลนน า้

ของพื นที่นอกเขต
ชลประทาน 

- เกษตรกรขาด
ความรู ้

รายได้ภาคการประมง
ต่้า  
- เนื่องจากราคา

ผลผลติต่้า 
- ผลผลติการประมง

ต่้า 

- อาชีพที่เก่ียวโยงกบั
ลุ่มน ้ามีการ
เปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงของ
สภาพลา้น า้ 

- การย้ายถิ่นของ
แรงงาน เนื่องจากค่า
ครองชีพที่สูงขึ น 
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3.2 กำรก้ำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำและประเด็นยุทธศำสตร์  

การก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ ได้น้าผลการพิจารณาและวิเคราะห์ 
ความเชื่อมโยงกับนโยบาย แผน และแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสาเหตุ  
และผลการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนาข้างต้น มาพิจารณาควบคู่กับประเด็นความต้องการและ
ความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่ได้น้าเสนอไว้ในกิจกรรมการมีส่วนร่วม ทั งจากการประชุมปฐมนิเทศ 
และยืนยันความต้องการในการประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 1 มาวิเคราะห์การตอบสนองของการก้าหนดเป้าหมาย
การพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์  กับความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้ เสี ย อีกนัยหนึ่ ง  
เป็นการเชื่อมโยงและบูรณาการความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือก้าหนดเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาและประเด็นยุทธศาสตร์ที่สะท้อนตอบสนองผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างครบถ้วน สามารถก้าหนดทิศทาง
ในการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือทีม่ีความสมบูรณ์สอดคล้อง
กับบริบทและความต้องการของพื นที่มากท่ีสุด 

จากการพิจารณาประเด็นความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียที่มีต่อการพัฒนาพื นที่  
ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า ความต้องการและความคาดหวังเป็นประเด็นในทิศทางเดียวกันกับปัจจัย
ส้าคัญที่ได้วิเคราะห์ไว้ทั ง 7 ปัจจัย ซึ่งมีประเด็นความต้องการและความคาดหวังหลัก คือ 1) มีน ้าใช้เพียงพอ  
2) น ้าไม่ท่วม/ ไม่มีอุทกภัย 3) มีการกระจายน ้าอย่างทั่วถึงและจัดสรรน ้าอย่างเหมาะสม 4) มีคุณภาพน ้าดี  
มีการท้าเกษตรที่ เหมาะสม 5) ป่าต้นน ้า ฟ้ืนฟู 6) มีพื นที่ดินประกอบอาชีพ/ อยู่อาศัยที่ เหมาะสม  
7) ความหลากหลายทางชีวภาพสูงขึ น/ รักษาระบบนิเวศ 8) มีรายได้สูงขึ น 9) มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น  
10) วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมกลับมาเหมือนเดิม 11) มีการบริหารน ้าร่วมกันระหว่างประเทศ และ  

12) ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า โดยสามารถสรุปได้ดังตำรำงท่ี 3.2-1  

ทั งนี  เพ่ือให้ทราบทิศทางของการพัฒนาและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือและสอดรับกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความ
เชื่อมโยงระหว่าง ปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา 
และประเด็นความต้องการและความคาดหวัง โดยการวิเคราะห์โครงข่ายความสัมพันธ์ (Network Analysis) 
น้าไปสู่การก้าหนดเป้าหมายการพัฒนา และทิศทางการพัฒนาของแผนหลักการบริหารจัดการลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ แผนผังแสดงความความสัมพันธ์เป็นล้าดับต่อเนื่อง และส่งผลต่อกันอย่างเป็นระบบ  

โดยสรุปการวิเคราะห์ได้ดังรูปที่ 3.2-1 
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ตำรำงท่ี 3.2-1 สรุปควำมต้องกำรและควำมคำดหวังท่ีได้รับจำกผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

มีน ้ำใช้เพียงพอ 
น ้ำไม่ท่วม/ ไม่มี

อุทกภัย 

มีกำรกระจำยน ำ้
อย่ำงทั่วถึงและ
จัดสรรน ้ำอย่ำง

เหมำะสม 

มีคุณภำพน ้ำด ี
มีกำรท้ำเกษตรที่

เหมำะสม 
ป่ำต้นน ้ำฟื้นฟู 

มีพื นที่ดินประกอบ
อำชีพ/ อยู่อำศัยที่

เหมำะสม 

ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพสงูขึ น/ รักษำ

ระบบนิเวศ 
มีรำยไดสู้งขึ น มีคุณภำพชีวิตทีด่ีขึ น 

วิถีชีวิต ประเพณ ี
วัฒนธรรมกลับมำ

เหมือนเดิม 

มีกำรบริหำรน ้ำ
ร่วมกันระหว่ำง

ประเทศ 

มีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำร
ทรัพยำกรน ้ำ 

• ให้มีน ้าท้า
การเกษตร เลี ยง
ปลา เพาะปลูก 

• ให้สร้างเขื่อนน ้า
โขงเพื่อบูรณาการ
น ้าและการ
ท่องเที่ยว 

• ต้องการให้รัฐบาล
ช่วยเหลือ โดยขุด
บ่อบาดาล/ขุดสระ
เพื่อกักเก็บน า้ใช้
ยามหนา้แล้ง 

• ต้องการน ้าใช้อยา่ง
พอเพียง สามารถ
ท้านาได้ปีละ 2 
ครั ง และมีที่ท้ากิน
แบบไม่ขาดน ้า 

• ต้องการให้ผันน ้า
โขงขึ นมาใช้ในฤดู
แล้ง ตามล้าน ้า
สาขา 

• ต้องการน ้าที่
เพียงพอ ราคาถูก 

• มีน ้าเพียงพอต่อ
การอุปโภคบริโภค 

• อยากมีแหล่งกัก
เก็บน ้าเพื่อกกัน ้าไว้
ใช้ตลอดทั งปี 

• มีน ้าในการ
ประกอบอาชีพได ้

• การระบายน ้าได้
สะดวกตลอดทั งป ี

• การชะล้าง
พังทลายของตลิ่ง
ลดลง 

• มีการจัดระบบน า้ที่
ดี 

• มีกลไกร่วมมือใน
การปล่อยน า้เพื่อ
ป้องกันผลกระทบ 
เช่น ตลิ่งพัง น ้า
ท่วม 

• มีการระบายน ้า
อย่างเป็นระบบ
มากขึ น 

• น ้าไม่ท่วมในฤดูฝน 

• จัดสรรงบประมาณ
เพื่อขุดลอก/ 
ระบายน า้ 

• มีระบบเตือนภัย 

• เก็บน ้าในฤดูฝนที่
น ้าท่วมไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

• ต้องการให้ทุก
ชุมชนเข้าถึงการใช้
น ้า 

• การจัดการน ้าโดย
มีมิต ิการแบ่งปัน
น ้าอยา่งเป็นธรรม 
และมีความ
รับผิดชอบ 

• เกษตรกรไม่ต้อง
แย่งกันสูบน ้า 

• มีระบบ
ชลประทานที่ทั่วถึง
ทุกพื นที ่

• ต้องการให้มีการ
จัดสรรปันส่วนน ้า
เพื่อการเกษตรให้
เพียงพอ/เหมาะสม
ตามฤดูกาล 

• มีการจัดสรร
แบ่งปันการใช้
ประโยชน์อย่างเท่า
เทียม 

• เกษตรกรเข้าถึง
การใช้น ้าอย่าง
ทั่วถึง 

• มีเส้นทางส่งน ้าที่
ทั่วถึง 

• สามารถส่งน ้าถึง
พื นที่เกษตรกรรม
ได้ครอบคลุม 

• ต้องการให้แก้ไข
ปัญหาคุณภาพน ้า
อย่างเป็นรูปธรรม 

• ปัญหามลพิษทาง
น ้าลดลง 

• แม่น ้าโขงมี
คุณภาพ อุดม
สมบูรณ์ 

• มีคุณภาพน ้าที่ดี
ขึ น/ มีการบา้บัด
น ้าเสีย 

• น ้าจากแหล่งน ้า
ธรรมชาติมีความ
ปลอดภัยต่อการ
อุปโภค บริโภค 

• มีการควบคุม
โรงงาน
อุตสาหกรรมใน
การปล่อยน า้เสีย
ลงแหล่งน ้า
สาธารณะ 

• น ้าปลอดสารพิษ 

• ระบบน ้าประปาใน
ชุมชนสะอาด 

• มีคุณภาพของ
แหล่งน ้าที่ดี 

• เปลี่ยนเกษตร
เชิงเด่ียวเป็นวน
เกษตร/ยกเลิกการ
ใช้สารเคมี 

• ต้องการปลูกพืช
อย่างมั่นคงและ
ยั่งยืน 

• การท้าเกษตร
ผสมผสาน 

• มีแผนการท้า
เกษตรท่ีสอดคล้อง
กับปัจจยัน ้าการ
ผลิต 

• การเกษตร/ ปลูก
พืชที่ใช้น ้าน้อย 

• ต้องการให้ภาครัฐ
ส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรมให้ดี 

• การท้าเกษตรอย่าง
ยั่งยืน 

• อยากได้ราคา
สินค้าเกษตรมีที่
มาตรฐาน 

• การพัฒนาการ
เกษตรเพื่อสร้าง
ความมั่นคง
ทางด้านอาหาร 
การเกษตร ชุมชน 
สูต่ลาดเมืองอย่าง
ยั่งยืน เพื่อสร้าง
รายได้ตลอดปี 

• เพิ่มพื นที่ป่า และ
ฟื้นฟูป่าให้สมบูรณ์ 

• อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปา่
และแหล่งน ้า 
รวมถึง
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

• มีพื นที่ป่าไม้ชุ่มน ้า
มากขึ น 

• ปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน ้า ระบบ
นิเวศ 

• การปลูกปา่ต้นน ้า/
ริมฝ่ังแม่น ้า 

• มีการจัดการการ
บุกรุก พื นที่ต้นน า้ 
และลุ่มน ้า (ขอ
พื นที่คืน) 

• ต้องการให้ได้ใช้
ประโยชน์ในเรื่อง
พื นดิน 

• จ้าแนกเขตที่ดินให้
มีการใช้ประโยชน์
ที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ 

• ต้องการให้คงความ
อุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติ 

• ต้องการให้น ้า
เป็นไปตามฤดูกาล 
ระบบนิเวศ
สมบูรณ์เหมือนเดิม 

• เพิ่มพื นที่ป่า และ
ฟื้นฟูป่าให้สมบูรณ์ 

• ความหลากหลาย
ทางชีวภาพไม่ถูก
ท้าลาย 

• แหล่งน ้าเป็นแหล่ง
อาหาร 

• อนุรักษ์และรักษา
พันธุ์ปลาในพื นที ่

• ปรับปรุงฟื้นฟู
แหล่งน ้า ระบบ
นิเวศ 

• การฟื้นฟูระบบ
นิเวศป่า/แม่น ้า ให้
กลับคืนมา  

• ป่าบุ่งป่าทาม
กลับคืนมา ความ
อุดมสมบูรณ ์

• มีความสมดุลของ
ธรรมชาติที่
สมบูรณ์และยั่งยืน 

• ประชาชนในพื นที่
มีรายได้เพียงพอ
ต่อการด้ารงชีวิต 

• มีแหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 

• ประชาชนในพื นที่
มีรายได้เพิ่มขึ น 

• ต้องการให้ราษฎร
มีรายได้เพิ่มเพื่อลด
ปัญหาของสังคม 
ลดการพึ่งยาเสพ
ติด 

• มีตลาดเกษตรใน
ทุกระดับและ
สามารถส่งออกได ้

• มีรายได้ที่มั่นคง 

• ประชาชนกลับมามี
รายได้เหมือนเดิม 

• ชาวบ้านมอีาชีพที่
เหมาะสม มีรายได้
เพียงพอ 

• เกษตรกรมีรายได้
เพิ่มขึ น 

• ต้องการให้มี
น ้าประปา ไฟฟ้า 
และทางสัญจรที่
สะดวก สบาย 

• ปัญหามลพิษทาง
อากาศลดลง 

• มีการจัดการขยะที่
ถูกวธิ ี

• ประชาชนในพื นที่
มีจิตส้านึกเร่ืองการ
จัดการขยะ 

• มีแหล่งฝังกลบ/ 
รองรับขยะที่
เพียงพอในพื นที ่

• ลดมลพิษในพื นที่
ลง 

• คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมดีขึ น 

• คุณภาพชีวิตของ
ชุมชนกลับคืนมา 

• เยาวชนมี
การศึกษาที่
เหมาะสม และเป็น
คนดีของสังคม 

• ผู้สูงอายุมีผู้ดูแล 

• ชุมชนมีสุขภาพที่ด ี

• แรงงานอพยพ
ลดลง 

• มีการประกอบ
อาชีพที่สอดคล้อง
กับวิถีชวีิต 
วัฒนธรรม 

• ประเพณีได้รับการ
สืบทอด 

• รักษา สืบทอดภูมิ
ปัญญา 

• อยากเห็นชุมชนมี
รอยยิ มแห่ง
ความสุขดั งเดิม
ตามวิถีลุ่มแม่น า้
โขง 

• ให้ระงับการ
ก่อสร้างเขื่อนของ
ลาวเพราะส่งผล
กระทบต่อประเทศ
ใกล้เคียง 

• ต้องการให้ทบทวน
หยุดการสร้างเขื่อน
ในน ้าโขงสายหลกั 

• การตัดสินใจของ
ประเทศที่ใช้แม่น ้า
โขงร่วมกัน โดย
ประชาชน 2 ฝั่ง
โขง ต้องมีส่วนร่วม 

• การประสานความ
ร่วมมือระหวา่ง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง 

• มีกลไกการใช้น ้าที่
เป็นรูปธรรมกับ
ประเทศที่ใช้แม่น ้า
โขงร่วมกัน 

• อยากเห็นความ
รับผิดชอบ 
ผลกระทบข้าม
พรมแดน 

• ทุกโครงการที่
เกี่ยวกบัน ้า อยาก
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ในการคิด 
และการตัดสินใจ 

• ชุมชนมีส่วนร่วม 
ในการบริหาร
จัดการน ้าในระดับ
ชุมชน 

• ให้ประชาชนใน
พื นที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
แก้ไขปัญหาดา้น 
น ้า ขยะ และ
สารเคมี 

• การบริหารจัดการ
น ้าทั งระบบโดยมี
ส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน 

• ต้องการให้รัฐและ
ประชาชนผู้มีส่วน
ได้ท้าแผนบริหาร
จัดการน ้าร่วมกัน
ทั งระบบ ต้นน ้า 
กลางน ้า และ
ปลายน ้า 

• อยากให้มีกลไก
จัดการน ้าที่
ประชาชนมีส่วน
ร่วมมากขึ น 

 

  



 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ (SEA Report) 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 109 
 

ตำรำงท่ี 3.2-1 สรุปควำมต้องกำรและควำมคำดหวังท่ีได้รับจำกผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

มีน ้ำใช้เพียงพอ 
น ้ำไม่ท่วม/ ไม่มี

อุทกภัย 

มีกำรกระจำยน ำ้
อย่ำงทั่วถึงและ
จัดสรรน ้ำอย่ำง

เหมำะสม 

มีคุณภำพน ้ำด ี
มีกำรท้ำเกษตรที่

เหมำะสม 
ป่ำต้นน ้ำฟื้นฟู 

มีพื นที่ดินประกอบ
อำชีพ/ อยู่อำศัยที่

เหมำะสม 

ควำมหลำกหลำยทำง
ชีวภำพสงูขึ น/ รักษำ

ระบบนิเวศ 
มีรำยไดสู้งขึ น มีคุณภำพชีวิตทีด่ีขึ น 

วิถีชีวิต ประเพณ ี
วัฒนธรรมกลับมำ

เหมือนเดิม 

มีกำรบริหำรน ้ำ
ร่วมกันระหว่ำง

ประเทศ 

มีส่วนร่วมในกำร
บริหำรจดักำร
ทรัพยำกรน ้ำ 

• แหล่งน ้าผิวดินและ
ใต้ดินได้รับการ
พัฒนาอยา่งจริงจัง
และเป็นระบบ 

• มีแหล่งน ้าส้ารอง
ในพื นที่/ ชุมชน 

• มีการจัดระบบน า้ที่
ดี 

• มีการบริหาร
จัดการน ้าเพื่อ
การเกษตรและ
วางไข่ปลาทุกชนิด
เพื่อมีอาหาร น ้า 
ปลูกพืช ทกุชนิด 

• มีน ้าเพื่อการ
ประมง 

• น ้าประปาเพยีงพอ
ต่อการท้า
การเกษตร และใช้
ในครัวเรือน 

• เก็บน ้าในฤดูฝนที่
น ้าท่วมไว้ใช้ในฤดู
แล้ง 

• เกษตรกรทุกคน มี
สระเก็บน ้าในไร่นา
ของตนเอง 

• มีการพัฒนาแหล่ง
น ้าขนาดใหญ่ที่
สามารถใช้
ประโยชน์ได้ทุก ๆ 
ด้าน 

- • มีระบบกระจายน า้
ไปแปลงเกษตร
อย่างทั่วถึง 

• มีระบบ
ชลประทานที่
สามารถบริหาร
จัดการความ
ต้องการใช้น ้าของ
ประชาชนได้อย่ามี
ประสิทธิภาพ 

• มีการพัฒนาเร่ือง
สิทธิของผู้ใช้น ้าให้
ชัดเจนและเป็น
ธรรม ค้านึงด้าน
ปริมาณ เวลา 
คุณภาพ ราคา ใน
การเข้าถึงน ้าเพื่อ
ใช้ประโยชน์ใน
รูปแบบต่าง ๆ 

- - - - • มีทรัพยากรที่
เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้ใน
ชุมชน 

• รักษาสภาพแม่น า้
ให้คงสภาพเดิม 

• มีแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติสมบูรณ์
ดังเดิม 

• สร้างความเชื่อมั่น
ทางอาหารให้
ลูกหลานมีอาหาร
ไว้กิน 

• เยาวชนรุ่นหลังมี
ความตระหนักใน
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดล้อม 

• สภาพปา่มีความ
อุดมสมบูรณ ์ฝน
ตกตามฤดูกาล 

• ประชาชนรักษา
และหวงแหนพื นที่
ป่าใกล้ชุมชน 

• ต้องการให้ประเทศ
ไทยมีป่าไม้ที่
สมบูรณ์ 

• การท่องเท่ียว
กลับมาคึกคัก
เหมือนเดิมเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้กับ
ชุมชน สร้างอาชีพ
ให้กับลูกหลานลุ่ม
แม่น ้าโขง 

- - • การประสานความ
ร่วมมือระหวา่ง
ประเทศในการ
จัดสรรน ้าในแม่น ้า
โขง 

• การมีส่วนร่วมของ
ชุมชน องค์ความรู้ 
พัฒนาแหล่งน ้า
ทางการประมง 

• ให้มีคณะกรรมการ
บริหารจัดการน า้ 
ในระดับ ชุมชน 
ต้าบล อ้าเภอ 
จังหวัด โดยออก
ระเบียบของ
หน่วยงานฯ 
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รูปที่ 3.2-1 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำง ปัจจัยส้ำคั ท่ีส่งผลต่อกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ แรงขับเคลื่อนของกำรพัฒนำ และประเด็นควำมต้องกำร  

ควำมคำดหวังต่อทรัพยำกรน ้ำของผู้มีส่วนได้เสียในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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จากการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส้าคัญที่ส่งผลต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในพื นที่ แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา และประเด็นความต้องการและความคาดหวัง พบว่า 
ประเดน็หลักส้าคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ คือ การมีน ้าใช้ที่
เพียงพอและมีประสิทธิภาพสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม มีระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์เอื อประโยชน์ต่อประชาชน 
ปรับตัวได้เท่าทันต่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรน ้า และมีการบริหารจัดการที่มีศักยภาพ  
จากประเด็นดังกล่าวสามารถวิเคราะห์และน้าไปสู่เป้าหมายของการพัฒนานั น โดยวิเคราะห์ได้ดังนี  

(1) ปัญหาการขาดแคลนน ้า/น ้าไม่เพียงพอ ปัญหาน ้าท่วม และรายได้ของประชาชนต่้า ถูกน้าไปใช้เป็น
กรอบคิดในการระบุประเด็นยุทธศาสตร์ “การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน ้า” และ “การสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการ” 

(2) ปัญหาคุณภาพน ้าเสื่อมโทรม ทรัพยากรแหล่งต้นน ้าถูกท้าลาย การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต และ
วัฒนธรรม ถูกน้าไปใช้เป็นกรอบคิดในการระบุประเด็นยุทธศาสตร์ “ความยั่งยืนของทรัพยากรน ้า” และ  
“การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการ” 

(3) ปัญหาผลผลิตทางการประมงลดลง ถูกน้าไปใช้เป็นกรอบคิดในการระบุประเด็นยุทธศาสตร์  
“การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน ้าและสภาพภูมิอากาศ” และ “การสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการ” ทั งนี เนื่องจากปัญหาด้านการประมงของประชาชนในลุ่มน ้าเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพน ้าที่มีสาเหตุหลักประการหนึ่งจากกระบวนการใช้ประโยชน์จากน ้าโขงของต่างประเทศ 
ท้าให้ภาคส่วนต่าง ๆ ต้องมีการบริหารจัดการน ้าในเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพระดับสูง เพ่ือให้
สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น เพ่ือป้องกันผลกระทบในระดับที่จะท้าให้คุณภาพชีวิตของสมาชิก
ในชุมชนและเกษตรกรเปลี่ยนแปลงเชิงลบอย่างมีนัยส้าคัญ  

และน้าไปสู่การก้าหนดเป้าหมายการพัฒนาของการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี  

“สร้างความม่ันคงของทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” 

• กำรสร้ำงควำมม่ันคงของทรัพยำกรน ้ำ ครอบคลุมการจัดหาและใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดสรรอย่างเป็นธรรม การฟ้ืนฟูระบบนิเวศให้สมบู รณ์ และสร้าง
ความสามารถในการปรับตัวของผู้ใช้น ้า 

• กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม ครอบคลุมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 
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เครื่องมือส้าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้การพัฒนามีทิศทางไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ได้ก้าหนดไว้ข้างต้น 
คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งได้พิจารณาก้าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ 4 ประเด็นหลัก ที่สามารถตอบสนอง
ปัจจัยส้าคัญและแรงขับเคลื่อนการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั งหมด สามารถใช้  
ในการถ่ายทอดเจตนารมณ์จากเป้าหมายการพัฒนาได้ มีความครอบคลุมประเด็นส้าคัญที่ควรก้าหนดเป็น

ยุทธศาสตร์และพัฒนาเป็นทางเลือกในการพัฒนาต่อไป  ซึ่ งสรุปการวิ เคราะห์ ได้ดั งรูปที่  3.2 -2  
และมีองค์ประกอบดังนี  

เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
“สร้างความม่ันคงของทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 

1. จัดหาและจัดสรรทรัพยากร
น ้ า อ ย่ า ง เ ป็ น ธ ร ร ม และมี
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน โดย
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้า 

2. ป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟู
การให้บริการระบบนิเวศที่
เช่ือมโยงกับทรัพยากรน ้า โดย
การมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้า 

3. ส่งเสริมการปรับตัวของผู้ใช้
น ้าต่อปัญหาด้านทรัพยากรน ้า
และการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

4. สร้างความเข้มแข็งในการบรหิารจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดหาและจัดสรรทรัพยากรน ้าอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
โดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้า เป็นประเด็นที่มุ่งเน้นในการเพ่ิมปริมาณน ้าต้นทุนให้เพียงพอ สามารถจัดสรร
แบ่งปันให้กับภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเป็นธรรมตอบสนองต่อความต้องการใช้ประโยชน์ในแต่ละ 
ภาคส่วนได้อย่างเพียงพอ ทั งในการจัดหาแหล่งน ้าเพ่ิมเติม มุ่งการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า อย่างมีประสิทธิภาพ 
การสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงน ้าสะอาดเพ่ือใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้อย่างทั่วถึง ไปจนถึง 
การมุ่งบริหารจัดการปัญหาภัยแล้ง-อุทกภัยที่เป็นปัญหาที่เกิดขึ นเป็นประจ้าและส่งผลกระทบต่อการด้ารงชีวิต
ของประชาชนในพื นที่ด้วย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ป้องกัน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูการให้บริการระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับทรัพยากร
น ้า โดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้า  เป็นประเด็นที่มุ่งเน้นในการป้องกัน คุ้มครอง ดูแลระบบนิเวศที่มี 
ความเชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้า โดยเฉพาะป่าต้นน ้า แหล่งอาหารตามธรรมชาติต่าง ๆ ไปจนถึงการดูแลรักษา
คุณภาพน ้าของแหล่งน ้าต่าง ๆ ให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งต้นน ้า และสามารถ
ให้บริการต่อการใช้ประโยชน์ของประชาชนได้อย่างเหมาะสม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  ส่ ง เสริมการปรับตัวของผู้ ใช้น ้ าต่อปัญหาด้านทรัพยากรน ้ าแล ะ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นที่มุ่งเน้นในการสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวและรับมือ
ต่อสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ นหรือเปลี่ยนแปลงไปจากปัญหาด้านทรัพยากรน ้าและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ประชาชนมีขีดความสามารถทั งในเชิงองค์ความรู้ ข้อมูล และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะช่วย
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ส่งเสริมให้สามารถรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ น ไปจนถึงการตอบสนองต่อผลกระทบข้ามพรมแดน
ระหว่างประเทศซึ่งเป็นประเด็นเฉพาะในพื นที่แม่น ้าโขง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการ เป็นประเด็นที่
มุ่งเน้นให้เกิดการบริหารจัดการลุ่มน ้าที่มีศักยภาพ โดยให้ความส้าคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชน 
กลุ่ม องค์กรต่าง ๆ ในพื นที่ ซึ่งจะเป็นกลไกระดับพื นที่ที่ส้าคัญในการขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าโดยเฉพาะกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่มีการขับเคลื่อนในพื นที่อยู่แล้ว ไปจนถึงกลไกของกลุ่มเกษตรกรที่
เป็นองค์ประกอบส้าคัญของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้า 
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รูปที่ 3.2-2 เป้ำหมำยกำรพัฒนำและประเด็นยุทธศำสตร์ของแผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3.3 กำรก้ำหนดวัตถุประสงค์เพื่อควำมย่ังยืนและตัวชี วัด  

การก้าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืนเป็นการก้าหนดกรอบเป้าหมายของการพัฒนาตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ได้ระบุไว้ โดยพิจารณาว่าในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก้าหนดขึ น ควรมีกรอบการด้าเนินการ
อย่างไร เป้าหมายที่คาดหวังให้เกิดขึ นควรเป็นอย่างไร พร้อมทั งได้พิจารณาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ด้วย เพ่ือให้แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากร
น ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีกรอบการพัฒนาที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาและ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ได้ก้าหนดไว้ และมุ่งเป้าหมายไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเป็นเป้าหมายการพัฒนาของ
ประเทศและประชาคมโลกด้วย โดยมีรายละเอียดความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เพ่ือ

ความยั่งยืน เป้าหมายของวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนดังตำรำงท่ี 3.3-1 

จากการพิจารณาความสัมพันธ์ซึ่งเชื่อมโยงไปสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พบว่า วัตถุประสงค์เพ่ือ
ความยั่งยืนมีความสอดคล้องกับเป้าหมายต่าง ๆ ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนใน 8 เป้าหมาย ตั งแต่
เป้าหมายที่ 1 การขัดความยากจน เป้าหมายที่ 2 ขจัดความอดอยากสร้างความมั่นคงทางอาหาร เป้าหมายที่ 
6 จัดการน ้าอย่างยั่งยืนและพร้อมใช้ส้าหรับทุกคน เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
เป้าหมายที่ 11 สร้างเมืองและการตั งถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป้าหมายที่ 12 สร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภค
ที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 ด้าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือแก้ปัญหาโลกร้อน และเป้าหมายที่ 15 ส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ที่ยั่งยืนของระบบนิเวศ ซึ่งสอดคล้องทั งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึง
ทิศทางการพัฒนาของแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือที่จะช่วย
สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้  

ทั งนี เพ่ือให้สามารถบ่งชี ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือสภาวะของประเด็นยุทธศาสตร์ได้จ้าเป็นต้อง
ก้าหนดตัวชี วัดขึ นเพ่ือเป็นตัวบ่งชี ถึงความก้าวหน้าหรือการเปลี่ยนที่เกิดขึ นได้  ซึ่งในการก้าหนดตัวชี วัด 
ได้พิจารณาก้าหนดขึ นภายใต้แต่ละเป้าหมายของวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการที่จะชี วัด
ความส้าเร็จหรือความก้าวหน้าของการด้าเนินงานภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์นั น ซึ่ง อาจเป็นได้ทั งเชิง
ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ และได้ทบทวนวิเคราะห์ร่วมกับบทวิเคราะห์ตัวชี วัดการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์เชิงพื นที่ : แผนบริหารจัดการลุ่มน ้า ที่ สทนช. ได้จัดท้าไว้ ซึ่งมีเป้าประสงค์ในบางประเด็นที่
สอดคล้องตรงกันกับเป้าหมายของวัตถุประสงค์ที่ได้ก้าหนดไว้ เช่น การเพ่ิมปริมาณน ้าต้นทุน การตอบสนอง
ความจ้าเป็นขั นพื นฐาน การสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงทรัพยากรน ้า เป็นต้น ด้วย  

อย่างไรก็ตาม ตัวชี วัดที่ได้ก้าหนดขึ นบางส่วนอาจไม่สามารถชี วัดการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือสภาวะของ
ประเด็นยุทธศาสตร์นั น ๆ ได้โดยตรง (ตัวชี วัดทางตรง) แต่สามารถแสดงให้เห็นถึงทิศทางในภาพรวมของ  
การเปลี่ยนแปลงของประเด็นยุทธศาสตร์นั นได้ (ตัวชี วัดทางอ้อมหรือ Proxy) โดยสรุปรายละเอียดได้ดัง 

ตำรำงท่ี 3.3-2 ทั งนี  ตัวชี วัดที่ได้ก้าหนดขึ นจะน้าไปใช้ในขั นตอนการประเมินข้อมูลฐานในขั นตอนต่อไป 
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ตำรำงท่ี 3.3-1 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อควำมย่ังยืน เป้ำหมำยของวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

ประเด็น
ยุทธศำสตร ์

วัตถุประสงค์
เพื่อควำม

ยั่งยืน 
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

เป้ำหมำยท่ี 1 เป้ำหมำยท่ี 2 เป้ำหมำยท่ี 6 เป้ำหมำยท่ี 8 เป้ำหมำยท่ี 11 เป้ำหมำยท่ี 12 เป้ำหมำยท่ี 13 เป้ำหมำยท่ี 15 

ยกระดับ
รำยได้ 

ลด
สัดส่วน
ควำม
ยำกจน 

ใช้
มำตรกำร
คุ้มครอง
ทำงสังคม 

สิทธิกำร
เข้ำถึง

ทรัพยำกร
ทำง

เศรษฐกิจ 

สร้ำงภูมิ
ต้ำนทำน
จำกภัย
พิบัติ 

เพิ่มผลิต
ภำพกำร
เข้ำถึง

ทรัพยำกร
ของ

เกษตรกร 

เกษตรกรรมที่
ยั่งยืน/ 

ปรับตัวต่อ
กำร

เปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศ 

เข้ำถึงน ้ำ
ด่ืม

ปลอดภัย 

มลพิษ
ทำงน ้ำ
และกำร
บ้ำบัด 

ประสิทธิภำพ
กำรใช้น ้ำและ
แก้ปั หำขำด

แคลนน ้ำ 

บริหำร
จัดกำรน ้ำ
แบบองค์
รวมทั งใน

และ
ระหว่ำง
ประเทศ 

ปกป้อง
ฟื้นฟู
ระบบ
นิเวศ 

กำร
ขยำยตัว

และเติบโต
ทำง

เศรษฐกิจ 

ยกระดับ
เทคโนโลยี

และ
นวัตกรรม 

ปกป้อง
คุ้มครอง
มรดกทำง
วัฒนธรรม

และธรรมชำติ 

ลดควำม
เสียหำย
จำกภัย

พิบัติทำง
น ้ำ 

กำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ

อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ยั่งยืน 

เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ
ในกำรปรับตัว 

บูรณำกำร
มำตรกำรกำร
เปลี่ยนแปลง

สภำพ
ภูมิอำกำศใน

นโยบำย 

อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู 
ระบบ
นิเวศ 

อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู
ป่ำไม้ 

อนุรักษ์
ควำม

หลำกหลำย
ทำง

ชีวภำพ 

อนุรักษ์
ระบบ

นิเวศบน
บก ป่ำ
ไม้ และ
น ้ำจืด 

เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ
ของชุมชน

ท้องถ่ินในกำร
อนุรักษ์ 

SI1 จัดหา
และจัดสรร
ทรัพยากรน ้า
อย่างเป็น
ธรรม และมี
ประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน 
โดยการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้ใช้น ้า 

O1 เพื่อเพิ่ม
ปริมาณน ้า
ต้นทุนให้มี
ความเพียงพอ 

G1 มีปริมาณน ้าต้นทุน
เพียงพอส้าหรับการใช้
ประโยชน์ในภาคการ
ผลิต  

√ √ - √ - √ - - - √ - - - - - - - - - - - - - - 

O2 จัดสรรน ้า
ให้กับภาค
ส่วนต่าง ๆ 
อย่างเป็น
ธรรม 

G2 ภาคการผลิตมีน ้า
ใช้อย่างเพียงพอต่อ
ความจ้าเป็น 

√ √ - - - √ - - - √ - - √ - - - - - - - - - - - 

G3 ประชาชนได้รบั
การจัดสรรน ้าอย่าง
ยั่งยืน 

√ √ - √ - - - - - √ - - - - - - - - - - - - - - 

O3 ส่งเสริม
การใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน ้า
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 

G4 ทุกภาคส่วนใช้
ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน ้าที่ได้รับ
การจัดสรรอย่างคุ้มค่า 

- - - - - √ - - - - - - - - - - √ - - - - - - - 

O4 เพื่อให้
ประชาชน
เข้าถึงน ้า
สะอาด เพื่อ
การอุปโภค-
บริโภค ใน
ราคาที่จ่ายได้ 

G5 ประชาชนทุก
ครัวเรือนในพื นที่ลุ่ม
น ้าโขงฯ มีน ้าสะอาด
ส้าหรับอุปโภค-บริโภค 

- - - - - - - √ - - - - - - - - - - - - - - - - 

G6 มีราคาน ้าประปา
ต่อหน่วยผลิตที่มี
มาตรฐาน สามารถ
เข้าถึงได้ 

- √ - √ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

O5 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดการภัย
แล้ง- อุทกภัย 

G7 ติดตามตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพการ
จัดการภัยแล้ง-อุทกภัย 

- - - - √ - - - - √ - - - - - √ - - - - - - - - 
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ตำรำงท่ี 3.3-1 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงประเด็นยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อควำมย่ังยืน เป้ำหมำยของวัตถุประสงค์ และเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน (ต่อ) 

ประเด็น
ยุทธศำสตร ์

วัตถุประสงค์
เพื่อ 

ควำมยั่งยืน 
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

เป้ำหมำยท่ี 1 เป้ำหมำยท่ี 2 เป้ำหมำยท่ี 6 เป้ำหมำยท่ี 8 เป้ำหมำยท่ี 11 เป้ำหมำยท่ี 12 เป้ำหมำยท่ี 13 เป้ำหมำยท่ี 15 

ยกระดับ
รำยได้ 

ลด
สัดส่วน
ควำม
ยำกจน 

ใช้
มำตรกำร
คุ้มครอง
ทำงสังคม 

สิทธิกำร
เข้ำถึง

ทรัพยำกร
ทำง

เศรษฐกิจ 

สร้ำง 
ภูมิ

ต้ำนทำน
จำกภัย
พิบัติ 

เพิ่มผลิต
ภำพกำร
เข้ำถึง

ทรัพยำกร
ของ

เกษตรกร 

เกษตรกรรมที่
ยั่งยืน/ 

ปรับตัวต่อ
กำร

เปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศ 

เข้ำถึงน ้ำ
ด่ืม

ปลอดภัย 

มลพิษ
ทำงน ้ำ
และกำร
บ้ำบัด 

ประสิทธิภำพ
กำรใช้น ้ำและ
แก้ปั หำขำด

แคลนน ้ำ 

บริหำร
จัดกำรน ้ำ
แบบองค์
รวมทั งใน

และ
ระหว่ำง
ประเทศ 

ปกป้อง
ฟื้นฟู
ระบบ
นิเวศ 

กำร
ขยำยตัว

และเติบโต
ทำง

เศรษฐกิจ 

ยกระดับ
เทคโนโลยี

และ
นวัตกรรม 

ปกป้อง
คุ้มครอง
มรดกทำง
วัฒนธรรม

และธรรมชำติ 

ลดควำม
เสียหำย
จำกภัย

พิบัติทำง
น ้ำ 

กำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ

อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ยั่งยืน 

เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ
ในกำรปรับตัว 

บูรณำกำร
มำตรกำรกำร
เปลี่ยนแปลง

สภำพ
ภูมิอำกำศใน

นโยบำย 

อนุรักษ์ 
ฟืน้ฟู 
ระบบ
นิเวศ 

อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู
ป่ำไม้ 

อนุรักษ์
ควำม

หลำกหลำย
ทำง

ชีวภำพ 

อนุรักษ์
ระบบ

นิเวศบน
บก ป่ำ
ไม้ และ
น ้ำจืด 

เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ
ของชุมชน

ท้องถ่ินในกำร
อนุรักษ์ 

SI2 ป้องกัน 
คุ้มครอง 
และฟื้นฟู
การ
ให้บริการ
ระบบนิเวศที่
เชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรน ้า
โดยการมี
ส่วนร่วม
ระหว่างผู้ใช้
น ้า 

O6 เพื่อ
คุ้มครอง
รักษาป่าต้น
น ้าให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

G8 พื นที่ป่าต้นน ้าไม่
ลดลง และคงความ
อุดมสมบูรณ์ 

- - - - - - - - - - - √ - - - - - - - √ √ √ √ - 

O7 เพื่อรักษา
คุณภาพน ้าใน
แหล่งน ้าให้
เหมาะสม 
และเอื อ
ประโยชน์
ให้กับ
ประชาชน 

G9 คุณภาพน ้าใน
แหล่งน ้ามีคุณภาพดี
เหมาะสมส้าหรับการ
ใช้ประโยชน์ของ
ประชาชน 

- - - - - - - - √ - - √ - - - - - - - √ - - √ - 

O8 เพื่อรักษา
และฟื้นฟู
แหล่งอาหาร
ตามธรรมชาติ 

G10 ประชาชน
สามารถพึ่งพาแหล่ง
อาหารตามธรรมชาติ
เพื่อการด้ารงชีวิต 

- - - - - - - - - - - - - - - - √ - - - - - - √ 

O9 เพื่อ
ส่งเสริมการ
ด้ารงอยู่ของ
วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่
เชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรน ้า 

G11 วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมดั งเดิมที่
เชื่อมโยงกับทรัพยากร
น ้ายังคงด้ารงอยู่ 

- - - - - - - - - - - - - - √ - - - - - - - - - 
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ประเด็น
ยุทธศำสตร ์

วัตถุประสงค์
เพื่อ 

ควำมยั่งยืน 
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

เป้ำหมำยท่ี 1 เป้ำหมำยท่ี 2 เป้ำหมำยท่ี 6 เป้ำหมำยท่ี 8 เป้ำหมำยท่ี 11 เป้ำหมำยท่ี 12 เป้ำหมำยท่ี 13 เป้ำหมำยท่ี 15 

ยกระดับ
รำยได้ 

ลด
สัดส่วน
ควำม
ยำกจน 

ใช้
มำตรกำร
คุ้มครอง
ทำงสังคม 

สิทธิกำร
เข้ำถึง

ทรัพยำกร
ทำง

เศรษฐกิจ 

สร้ำง 
ภูมิ

ต้ำนทำน
จำกภัย
พิบัติ 

เพิ่มผลิต
ภำพกำร
เข้ำถึง

ทรัพยำกร
ของ

เกษตรกร 

เกษตรกรรมที่
ยั่งยืน/ 

ปรับตัวต่อ
กำร

เปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศ 

เข้ำถึงน ้ำ
ด่ืม

ปลอดภัย 

มลพิษ
ทำงน ้ำ
และกำร
บ้ำบัด 

ประสิทธิภำพ
กำรใช้น ้ำและ
แก้ปั หำขำด

แคลนน ้ำ 

บริหำร
จัดกำรน ้ำ
แบบองค์
รวมทั งใน

และ
ระหว่ำง
ประเทศ 

ปกป้อง
ฟื้นฟู
ระบบ
นิเวศ 

กำร
ขยำยตัว

และเติบโต
ทำง

เศรษฐกิจ 

ยกระดับ
เทคโนโลยี

และ
นวัตกรรม 

ปกป้อง
คุ้มครอง
มรดกทำง
วัฒนธรรม

และธรรมชำติ 

ลดควำม
เสียหำย
จำกภัย

พิบัติทำง
น ้ำ 

กำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ

อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ยั่งยืน 

เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ
ในกำรปรับตัว 

บูรณำกำร
มำตรกำรกำร
เปลี่ยนแปลง

สภำพ
ภูมิอำกำศใน

นโยบำย 

อนุรักษ์ 
ฟืน้ฟู 
ระบบ
นิเวศ 

อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู
ป่ำไม้ 

อนุรักษ์
ควำม

หลำกหลำย
ทำง

ชีวภำพ 

อนุรักษ์
ระบบ

นิเวศบน
บก ป่ำ
ไม้ และ
น ้ำจืด 

เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ
ของชุมชน

ท้องถ่ินในกำร
อนุรักษ์ 

SI3 ส่งเสริม
การปรับตัว
ของผู้ใช้น ้า 
ต่อปัญหา
ด้าน
ทรัพยากรน ้า 
และการ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ  

O10 
ช่วยเหลือ
ชุมชนที่
อ่อนไหว
เปราะบางให้
มีศักยภาพใน
การ
ปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตและ
ความเป็นอยู่  

G12 จ้านวนชุมชนและ
ครัวเรือนที่มี
ความสามารถในการ
ปรับตัว ปรับวิถีชีวิต
มากขึ น 

            

√ 

                

√ 

  

√ 

            

O11 ส่งเสริม
การเข้าถึง
ข้อมูล 
ความรู้ และ
เครื่องมือ
ของ
ประชาชน 
ในการ
ตอบสนอง 

G13 ประชาชนที่เสี่ยง
ต่อผลกระทบเข้าถึง
ข้อมูล ความรู ้
เครื่องมือและ
เทคโนโลยีที่ถูกต้อง
และทันเหตุการณ์ 

- - - - - - √ - - - - - - √ - √ - √ - - - - - - 

O12 บรรเทา
ผลกระทบ
ข้ามพรมแดน
ของลุ่มน ้าโขง
ระหว่าง
ประเทศ ต่อ
ชุมชนฝั่งไทย
ที่เสี่ยงและ
เปราะบาง 

G14 ชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบข้าม
พรมแดน ได้รับการ
บรรเทาและฟื้นฟู
ทรัพยากรน ้า 

- - √ - - - - - - - √ - - - - - - - √ - - - - - 
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ประเด็น
ยุทธศำสตร ์

วัตถุประสงค์
เพื่อ 

ควำมยั่งยืน 
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

เป้ำหมำยท่ี 1 เป้ำหมำยท่ี 2 เป้ำหมำยท่ี 6 เป้ำหมำยท่ี 8 เป้ำหมำยท่ี 11 เป้ำหมำยท่ี 12 เป้ำหมำยท่ี 13 เป้ำหมำยท่ี 15 

ยกระดับ
รำยได้ 

ลด
สัดส่วน
ควำม
ยำกจน 

ใช้
มำตรกำร
คุ้มครอง
ทำงสังคม 

สิทธิกำร
เข้ำถึง

ทรัพยำกร
ทำง

เศรษฐกิจ 

สร้ำง 
ภูมิ

ต้ำนทำน
จำกภัย
พิบัติ 

เพิ่มผลิต
ภำพกำร
เข้ำถึง

ทรัพยำกร
ของ

เกษตรกร 

เกษตรกรรมที่
ยั่งยืน/ 

ปรับตัวต่อ
กำร

เปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศ 

เข้ำถึงน ้ำ
ด่ืม

ปลอดภัย 

มลพิษ
ทำงน ้ำ
และกำร
บ้ำบัด 

ประสิทธิภำพ
กำรใช้น ้ำและ
แก้ปั หำขำด

แคลนน ้ำ 

บริหำร
จัดกำรน ้ำ
แบบองค์
รวมทั งใน

และ
ระหว่ำง
ประเทศ 

ปกป้อง
ฟื้นฟู
ระบบ
นิเวศ 

กำร
ขยำยตัว

และเติบโต
ทำง

เศรษฐกิจ 

ยกระดับ
เทคโนโลยี

และ
นวัตกรรม 

ปกป้อง
คุ้มครอง
มรดกทำง
วัฒนธรรม

และธรรมชำติ 

ลดควำม
เสียหำย
จำกภัย

พิบัติทำง
น ้ำ 

กำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ

อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ยั่งยืน 

เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ
ในกำรปรับตัว 

บูรณำกำร
มำตรกำรกำร
เปลี่ยนแปลง

สภำพ
ภูมิอำกำศใน

นโยบำย 

อนุรักษ์ 
ฟืน้ฟู 
ระบบ
นิเวศ 

อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู
ป่ำไม้ 

อนุรักษ์
ควำม

หลำกหลำย
ทำง

ชีวภำพ 

อนุรักษ์
ระบบ

นิเวศบน
บก ป่ำ
ไม้ และ
น ้ำจืด 

เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ
ของชุมชน

ท้องถ่ินในกำร
อนุรักษ์ 

SI4 สร้าง
ความ
เข้มแข็งใน
การบริหาร
จัดการลุ่มน ้า
แบบ 
บูรณาการ 

O13 สร้าง
ความเข้มแข็ง
ขององค์กรที่
เกี่ยวข้องใน
การบริหาร
จัดการลุ่มน ้า
ทุกระดับ 

G15 องค์กรที่
เกี่ยวข้องมีความ
เข้มแข็งในการบริหาร
จัดการลุ่มน ้า 
(คณะกรรมการทุก
ระดับ) 

- - - - - - - - - - √ - - - - - - - - - - - - - 

O14 พัฒนา 
ปรับปรุง 
กลไกที่สร้าง
ความเข้มแข็ง
ของการ
บริหารจัดการ
ลุ่มน ้าอย่าง
บูรณาการ 

G16 มีกลไกด้านการเงิน
และการระดมทุนที่
สนับสนุนครอบคลุมทุก
พื นที่ลุ่มน ้าฯ 

- - - - - - - - - - √ - - - - - - - - - - - - - 

G17 มีสถาบันสนับสนุน
ด้านเงินทุนในการ
บริหารจัดการทรัพยากร
น ้าอยา่งเป็นรูปธรรม 

- - - - - - - - - - √ - - - - - - - - - - - - - 

G18 มีการส่งเสริม
การศึกษาวิจยัและ
นวัตกรรมที่
ตอบสนองความ
ต้องการด้าน
ทรัพยากรน า้ 

- - - - - - - - - - √ - - √ - - - - - - - - - - 
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ประเด็น
ยุทธศำสตร ์

วัตถุประสงค์
เพื่อ 

ควำมยั่งยืน 
เป้ำหมำย 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals) 

เป้ำหมำยท่ี 1 เป้ำหมำยท่ี 2 เป้ำหมำยท่ี 6 เป้ำหมำยท่ี 8 เป้ำหมำยท่ี 11 เป้ำหมำยท่ี 12 เป้ำหมำยท่ี 13 เป้ำหมำยท่ี 15 

ยกระดับ
รำยได้ 

ลด
สัดส่วน
ควำม
ยำกจน 

ใช้
มำตรกำร
คุ้มครอง
ทำงสังคม 

สิทธิกำร
เข้ำถึง

ทรัพยำกร
ทำง

เศรษฐกิจ 

สร้ำง 
ภูมิ

ต้ำนทำน
จำกภัย
พิบัติ 

เพิ่มผลิต
ภำพกำร
เข้ำถึง

ทรัพยำกร
ของ

เกษตรกร 

เกษตรกรรมที่
ยั่งยืน/ 

ปรับตัวต่อ
กำร

เปลี่ยนแปลง
ภูมิอำกำศ 

เข้ำถึงน ้ำ
ด่ืม

ปลอดภัย 

มลพิษ
ทำงน ้ำ
และกำร
บ้ำบัด 

ประสิทธิภำพ
กำรใช้น ้ำและ
แก้ปั หำขำด

แคลนน ้ำ 

บริหำร
จัดกำรน ้ำ
แบบองค์
รวมทั งใน

และ
ระหว่ำง
ประเทศ 

ปกป้อง
ฟื้นฟู
ระบบ
นิเวศ 

กำร
ขยำยตัว

และเติบโต
ทำง

เศรษฐกิจ 

ยกระดับ
เทคโนโลยี

และ
นวัตกรรม 

ปกป้อง
คุ้มครอง
มรดกทำง
วัฒนธรรม

และธรรมชำติ 

ลดควำม
เสียหำย
จำกภัย

พิบัติทำง
น ้ำ 

กำรใช้
ทรัพยำกรธรรมชำติ

อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

ยั่งยืน 

เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ
ในกำรปรับตัว 

บูรณำกำร
มำตรกำรกำร
เปลี่ยนแปลง

สภำพ
ภูมิอำกำศใน

นโยบำย 

อนุรักษ์ 
ฟืน้ฟู 
ระบบ
นิเวศ 

อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู
ป่ำไม้ 

อนุรักษ์
ควำม

หลำกหลำย
ทำง

ชีวภำพ 

อนุรักษ์
ระบบ

นิเวศบน
บก ป่ำ
ไม้ และ
น ้ำจืด 

เพิ่มขีด
ควำมสำมำรถ
ของชุมชน

ท้องถ่ินในกำร
อนุรักษ์ 

SI4 สร้าง
ความ
เข้มแข็งใน
การบริหาร
จัดการลุ่มน ้า
แบบ 
บูรณาการ 
(ต่อ) 

O15 สร้าง
ความ
เข้มแข็งและ
เครือข่าย
ความรู้ใน
การบริหาร
จัดการลุ่มน ้า
ของทุกภาค
ส่วน 

G19 มีระบบ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการ
ลุ่มน ้าที่ทันสมัย
ถูกต้อง เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
เพียงพอส้าหรับ
สนับสนุนการ
ตัดสินใจ และ
สามารถเข้าถึงได้ 

- - - - - - - - - - √ - - - - - - - - - - - - - 

 
O16 เพื่อ
สร้างความ
เข้มแข็งใน
การบริหาร
จัดการลุ่มน ้า
แบบบูรณา
การผ่าน
กลไกกลุ่ม
เกษตรกรที่มี
ความ
เข้มแข็ง 

G20 พื นที่ลุ่มน ้ามี
ความมั่นคงด้านน ้าทั ง
ภาพรวมและเชิงพื นที ่

- - - - - - - - - - √ - - - - - - - - - - - - - 

G21 ยกระดบั
ศักยภาพเกษตรกร
ผู้ใช้น ้าในพื นที่ให้เป็น
กลไกส้าคัญในการ
จัดการลุ่มน ้าบน
พื นฐานของการใช้น ้า
อย่างคุ้มค่า  

√ - - - - √ √ - - - √ - - - - - - - - - - - - - 
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ตำรำงท่ี 3.3-2 วัตถุประสงค์เพื่อควำมย่ังยืน เป้ำหมำยของวัตถุประสงค์ และตัวชี วัด 
ประเด็นยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อควำมยั่งยืน เป้ำหมำยของวัตถุประสงค์ ตัวชี วัด 

SI1 จัดหาและจัดสรร
ทรัพยากรน ้าอย่างเป็น
ธรรม และมีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ใช้น ้า 

O1 เพื่อเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุน
ให้มีความเพียงพอ 

G1 มีปริมาณน ้าต้นทุนเพียงพอ
ส้าหรับการใช้ประโยชน์ในภาค
การผลิต  

I1 สมดุลของน ้าต้นทุนและการใช้
น ้า  

O2 จัดสรรน ้าให้กับภาคส่วน
ต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม 

G2 ภาคการผลิตมีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอต่อความจ้าเป็น 

I1 สมดุลของน ้าต้นทุนและการใช้
น ้า  

   I2 ระบบการกระจายน ้าท่ีท่ัวถึงทั ง
ลุ่มน ้า 

  G3 ประชาชนได้รับการจัดสรร
น ้าอย่างยั่งยืน 

I2 ระบบการกระจายน ้าท่ีท่ัวถึงทั ง
ลุ่มน ้า 

   I3 ประชาชนได้รับการจัดสรรน ้า
อย่างสม่้าเสมอ 

 O3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

G4 ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน ้าท่ีได้รับการ
จัดสรรอย่างคุ้มค่า 

I4 ผลิตภาพการใช้น ้า 

 O4 เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงน ้า
สะอาด เพื่อการอุปโภค-
บริโภค ในราคาท่ีจ่ายได้ 

G5 ประชาชนทุกครัวเรือนใน
พื นท่ีลุ่มน ้าโขงฯ มีน ้าสะอาด
ส้าหรับอุปโภค-บริโภค 

I5 ครัวเรือนท่ีมีน ้าสะอาดใช้ 

G6 มีราคาน ้าประปาต่อหน่วย
ผลิตท่ีมีมาตรฐาน สามารถ
เข้าถึงได้ 

I6 ราคาน ้าประปาต่อหน่วยที่
ครัวเรือนต้องจ่าย 

 O5 เพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการภัยแล้ง- อุทกภัย 

G7 ติดตามตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพการจัดการภัย
แล้ง-อุทกภัย 

I7 ประสิทธิภาพการจัดการภัย
แล้ง-อุทกภัย 

SI2 ป้องกัน คุ้มครอง และ
ฟื้นฟูการให้บริการระบบ
นิเวศท่ีเชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรน ้าโดยการมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้น ้า 

O6 เพื่อคุ้มครองรักษาป่าต้นน ้า
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

G8 พื นท่ีป่าต้นน ้าไม่ลดลง 
และคงความอุดมสมบูรณ์ 

I8 พื นท่ีป่าต้นน ้า 

O7 เพื่อรักษาคุณภาพน ้าใน
แหล่งน ้าให้เหมาะสม และเอื อ
ประโยชน์ให้กับประชาชน 

G9 คุณภาพน ้าในแหล่งน ้ามี
คุณภาพดีเหมาะสมส้าหรับ
การใช้ประโยชน์ของประชาชน 

I9 มาตรฐานคุณภาพน ้า  

 O8 เพื่อรักษาและฟื้นฟูแหล่ง
อาหารตามธรรมชาติ 

G10 ประชาชนสามารถพึ่งพา
แหล่งอาหารตามธรรมชาติเพื่อ
การด้ารงชีวิต 

I10 มีพื นท่ีแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติของชุมชน  
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ตำรำงท่ี 3.3-2 วัตถุประสงค์เพื่อควำมย่ังยืน เป้ำหมำยของวัตถุประสงค์ และตัวชี วัด (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อควำมยั่งยืน เป้ำหมำยของวัตถุประสงค์ ตัวชี วัด 

SI2 ป้องกัน คุ้มครอง และ
ฟื้นฟูการให้บริการระบบ
นิเวศท่ีเชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรน ้าโดยการมี
ส่วนร่วมระหว่างผู้ใช้น ้า 
(ต่อ) 

O9 เพื่อส่งเสริมการด้ารงอยู่
ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท่ี
เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้า 

G11 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ดั งเดิมท่ีเชื่อมโยงกับทรัพยากร
น ้ายังคงด้ารงอยู่ 

I11 การด้ารงอยู่ของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมดั งเดิมท่ีเชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรน ้า  

  I12 จ้านวนครัวเรือนท่ีมีรายได้ต้่า
กว่าเส้นความยากจน 

SI3 ส่งเสริมการปรับตัว
ของผู้ใช้น ้า ต่อปัญหาด้าน
ทรัพยากรน ้า และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

O10 ช่วยเหลือชุมชนท่ี
อ่อนไหวเปราะบางให้มี
ศักยภาพในการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตและความเป็นอยู่  

G12 จ้านวนชุมชนและ
ครัวเรือนท่ีมีความสามารถใน
การปรับตัว ปรับวิถีชีวิตมาก
ขึ น 

I13 จ้านวนชุมชนท่ีอ่อนไหวและ
เปราะบาง 

O11 ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล 
ความรู้ และเครื่องมือของ
ประชาชน ในการตอบสนอง 

G13 ประชาชนท่ีเสี่ยงต่อ
ผลกระทบเข้าถึงข้อมูล ความรู้ 
เครื่องมือและเทคโนโลยีท่ี
ถูกต้องและทันเหตุการณ์ 

I14 ปริมาณและคุณภาพข้อมูล 
ความรู้และเครื่องมือที่ประชาชน
ในพื นท่ีเสี่ยงเข้าถึงได้ 

 O12 บรรเทาผลกระทบข้าม
พรมแดนของลุ่มน ้าโขงระหว่าง
ประเทศ ต่อชุมชนฝั่งไทยท่ี
เสี่ยงและเปราะบาง 

G14 ชุมชนท่ีได้รับผลกระทบ
ข้ามพรมแดน ได้รับการ
บรรเทาและฟื้นฟูทรัพยากรน ้า 

I15 จ้านวนชุมชนท่ีได้รับการ
บรรเทาและฟื้นฟูทรัพยากรน ้า 

SI4 สร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการลุ่มน ้า
แบบบูรณาการ 

O13 สร้างความเข้มแข็งของ
องค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการ
บริหารจัดการลุ่มน ้าทุกระดับ 

G15 องค์กรท่ีเกี่ยวข้องมีความ
เข้มแข็งในการบริหารจัดการ
ลุ่มน ้า  

I16 ความส้าเร็จของภารกิจองค์กร
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าระดับลุ่มน ้า/ ระดับ
ชุมชน ตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน ้า 

 O14 พัฒนา ปรับปรุง กลไกท่ี
สร้างความเข้มแข็งของการ
บริหารจัดการลุ่มน ้าอย่าง 
บูรณาการ 

G16 มีกลไกด้านการเงินและ
การระดมทุนท่ีสนับสนุน
ครอบคลุมทุกพื นท่ีลุ่มน ้าฯ 

I17 กลไกการเงินและการระดม
ทุนท่ีช่วยสนับสนุนด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า 

 G17 มีสถาบันสนับสนุนด้าน
เงินทุนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าอย่างเป็นรูปธรรม 

I18 กองทุนทรัพยากรน ้าพื นท่ีลุ่ม
น ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

  G18 มีการส่งเสริมการ
ศึกษาวิจัยและนวัตกรรมท่ี
ตอบสนองความต้องการด้าน
ทรัพยากรน ้า 

I19 แผนงาน/ โครงการท่ีมีการน้า
ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยหรือ
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าไปใช้ประโยชน์ 
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ตำรำงท่ี 3.3-2 วัตถุประสงค์เพื่อควำมย่ังยืน เป้ำหมำยของวัตถุประสงค์ และตัวชี วัด (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เพื่อควำมยั่งยืน เป้ำหมำยของวัตถุประสงค์ ตัวชี วัด 

SI4 สร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการลุ่มน ้า
แบบบูรณาการ (ต่อ) 

O15 สร้างความเข้มแข็งและ
เครือข่ายความรู้ในการบริหาร
จัดการลุ่มน ้าของทุกภาคส่วน 

G19 มีระบบฐานข้อมูลท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ลุ่มน ้าท่ีทันสมัยถูกต้อง เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพียงพอ
ส้าหรับสนับสนุนการตัดสินใจ 
และสามารถเข้าถึงได้ 

I20 ข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ของทุกภาคส่วน 

 O16 เพื่อสร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการลุ่มน ้าแบบ
บูรณาการผ่านกลไกกลุ่ม
เกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง 

G20 พื นท่ีลุ่มน ้ามีความม่ันคง
ด้านน ้าทั งภาพรวมและเชิง
พื นท่ี 

I21 ระดับความส้าเร็จในการสร้าง
ความมั่นคงด้านน ้า 

 G21 ยกระดับศักยภาพ
เกษตรกรผู้ใช้น ้าในพื นท่ีให้เป็น
กลไกส้าคัญในการจัดการลุ่ม
น ้าบนพื นฐานของการใช้น ้า
อย่างคุ้มค่า  

I22 ผลิตภาพในการใช้น ้าของ
เกษตรกร 

 

3.4 กำรประเมินข้อมูลฐำน 

การประเมินข้อมูลฐาน (Baseline Assessment) เป็นการทบทวนและวิเคราะห์สถานภาพของ
ตัวชี วัดที่ได้ระบุไว้ เพ่ือบ่งชี ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะและสภาพของประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
ขอบเขตระยะเวลา เพ่ือน้าผลลัพธ์จากการประเมินข้อมูลฐานไปใช้เป็นฐานเปรียบเทียบในการพัฒนาและ
ประเมินทางเลือกต่อไป  โดยผลการประเมินข้อมูลฐานในแต่ละตัวชี วัดแสดงดังภำคผนวก ง .-2  

และมีรายละเอียดโดยสรุปดังตำรำงที ่3.4-1 
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ตำรำงที่ 3.4-1 ผลสรุปกำรประเมินข้อมูลฐำนในแต่ละตัวชี วัด 

ตัวชี วัด 
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ (อดีต-ปัจจุบัน) 

น ้ำหมัน-น ้ำสำน แม่น ้ำเลย น ้ำโมง-น ้ำสวย ห้วยหลวง ห้วยเป-หนิง แม่น ้ำสงครำม ห้วยทวย น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก 

I1 สมดุลของน ้าต้นทุนและการใช้
น ้า  

ขาดแคลนน ้า โดยอาจมีการ
ขาดแคลนน ้าดิบเพื่อใช้ในการ
ผลิตน ้าประปา และน ้าใช้เพื่อ
การเพาะปลกูในช่วงปีน ้านอ้ย 
ทั งในและนอกเขต
ชลประทาน 

ขาดแคลนน ้า โดยอาจมีการ
ขาดแคลนน ้าใช้เพื่อการ
เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งและปี
น ้าน้อย โดยเฉพาะพื นที่นอก
เขตชลประทาน 

ขาดแคลนน ้า โดยอาจมีการ
ขาดแคลนน ้าใช้เพื่อการ
เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งและปี
น ้าน้อย โดยเฉพาะพื นที่นอก
เขตชลประทาน 

ขาดแคลนน ้า โดยอาจมีการ
ขาดแคลนน ้าดิบเพื่อใช้ในการ
ผลิตน ้าประปา และน ้าใช้เพื่อ
การเพาะปลกูในช่วงปีน ้านอ้ย 
โดยเฉพาะพื นที่นอกเขต
ชลประทาน 

ไม่พบปัญหาเร่ืองการขาด
แคลนน ้า (มีแค่บางช่วงในปี
น ้าน้อย) 

ขาดแคลนน ้าส้าหรับผลิต
น ้าประปา และการเพาะปลูก
ในช่วงปีน ้าน้อย โดยเฉพาะ
นอกเขตชลประทาน แต่ขาด
แคลนน้อยกว่ากลุ่มลุ่มน า้อื่น 

ขาดแคลนน ้า โดยอาจมีการ
ขาดแคลนน ้าดิบเพื่อใช้ในการ
ผลิตน ้าประปาส้าหรับพื นที่
นอกเขต กปภ. และน ้าใช้เพื่อ
การเพาะปลกูในช่วงฤดูแล้ง
และปีน ้าน้อย โดยเฉพาะ
พื นที่ชลประทาน 

ขาดแคลนน ้า โดยอาจมีการ
ขาดแคลนน ้าดิบเพื่อใช้ในการ
ผลิตน ้าประปา และน ้าใช้เพื่อ
การเพาะปลกูในช่วงปีน ้านอ้ย 
โดยเฉพาะพื นที่ชลประทาน 

ขาดแคลนน ้า โดยอาจมีการ
ขาดแคลนน ้าดิบเพื่อใช้ในการ
ผลิตน ้าประปาในพื นที่นอก
เขต กปภ. และน ้าใช้เพื่อการ
เพาะปลูกในช่วงปีน า้น้อย 
โดยเฉพาะพื นที่นอกเขต
ชลประทาน 

I2 ระบบการกระจายน ้าท่ีท่ัวถึงทั ง
ลุ่มน ้า 

- สัดส่วนพื นที่ชลประทานและ
พื นที่รับประโยชน์ตอ่พื นที่ลุ่ม
น ้าเพิ่มขึ น 

- จ้านวนครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดเข้าถึงระบบประปา
เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง 

- สัดส่วนพื นที่ชลประทานและ
พื นที่รับประโยชน์ตอ่พื นที่ลุ่ม
น ้าเพิ่มขึ น 

- จ้านวนครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดเข้าถึงระบบประปา
เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง 

- สัดส่วนพื นที่ชลประทานและ
พื นที่รับประโยชน์ตอ่พื นที่ลุ่ม
น ้าเพิ่มขึ น 

- จ้านวนครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดเข้าถึงระบบประปา
เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง 

- สัดส่วนพื นที่ชลประทานและ
พื นที่รับประโยชน์ตอ่พื นที่ลุ่ม
น ้าเพิ่มขึ น 

- จ้านวนครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดเข้าถึงระบบประปา
เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง 

- สัดส่วนพื นที่ชลประทานและ
พื นที่รับประโยชน์ตอ่พื นที่ลุ่ม
น ้าเพิ่มขึ น 

- จ้านวนครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดเข้าถึงระบบประปา
ลดลงอย่างต่อเนื่อง 

- สัดส่วนพื นที่ชลประทานและ
พื นที่รับประโยชน์ตอ่พื นที่ลุ่ม
น ้าเพิ่มขึ น 

- จ้านวนครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดเข้าถึงระบบประปา
เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง 

- สัดส่วนพื นที่ชลประทานและ
พื นที่รับประโยชน์ตอ่พื นที่ลุ่ม
น ้าเพิ่มขึ น 

- จ้านวนครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดเข้าถึงระบบประปา
เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง 

- สัดส่วนพื นที่ชลประทานและ
พื นที่รับประโยชน์ตอ่พื นที่ลุ่ม
น ้าเพิ่มขึ น 

- จ้านวนครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดเข้าถึงระบบประปา
เพิ่มขึ นอย่างต่อเนื่อง 

- สัดส่วนพื นที่ชลประทานและ
พื นที่รับประโยชน์ตอ่พื นที่ลุ่ม
น ้าเพิ่มขึ น 

- จ้านวนครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดเข้าถึงระบบประปา
ลดลงเล็กน้อย 

I3 ประชาชนได้รับการจัดสรรน ้า
อย่างสม่้าเสมอ 

แนวโน้มครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดส้าหรับบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลง 

แนวโน้มครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดส้าหรับบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลง 

แนวโน้มครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดส้าหรับบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลง 

แนวโน้มครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดส้าหรับบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลง 

แนวโน้มครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดส้าหรับบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลงอย่าง
มาก 

แนวโน้มครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดส้าหรับบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลง 

แนวโน้มครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดส้าหรับบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลง 

แนวโน้มครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดส้าหรับบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลง 

แนวโน้มครัวเรือนที่มีน ้า
สะอาดส้าหรับบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลงอย่าง
มาก 

I4 ผลิตภาพการใช้น ้า แนวโน้มผลิตภาพการใช้น ้ามีการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน และยังคงมีค่าประสิทธิภาพต่า้กว่าเส้นค่าเฉลี่ยของประเทศ 

I5 ครัวเรือนท่ีมีน ้าสะอาดใช้ ครัวเรือนไม่มีน ้าสะอาดใช้
ต่อเนื่องตลอดปีโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูแล้ง และแนวโน้ม
ครัวเรือนที่มีน ้าสะอาด
ส้าหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลง 

ครัวเรือนไม่มีน ้าสะอาดใช้
ต่อเนื่องตลอดปีโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูแล้ง และแนวโน้ม
ครัวเรือนที่มีน ้าสะอาด
ส้าหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลง 

ครัวเรือนไม่มีน ้าสะอาดใช้
ต่อเนื่องตลอดปีโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูแล้ง และแนวโน้ม
ครัวเรือนที่มีน ้าสะอาด
ส้าหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลง 

ครัวเรือนไม่มีน ้าสะอาดใช้
ต่อเนื่องตลอดปีโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูแล้ง และแนวโน้ม
ครัวเรือนที่มีน ้าสะอาด
ส้าหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลง 

ครัวเรือนไม่มีน ้าสะอาดใช้
ต่อเนื่องตลอดปีโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูแล้ง และแนวโน้ม
ครัวเรือนที่มีน ้าสะอาด
ส้าหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลงอย่าง
มาก 

ครัวเรือนไม่มีน ้าสะอาดใช้
ต่อเนื่องตลอดปีโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูแล้ง และแนวโน้ม
ครัวเรือนที่มีน ้าสะอาด
ส้าหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลง 

ครัวเรือนไม่มีน ้าสะอาดใช้
ต่อเนื่องตลอดปีโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูแล้ง และแนวโน้ม
ครัวเรือนที่มีน ้าสะอาด
ส้าหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลง 

ครัวเรือนไม่มีน ้าสะอาดใช้
ต่อเนื่องตลอดปีโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูแล้ง และแนวโน้ม
ครัวเรือนที่มีน ้าสะอาด
ส้าหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลง 

ครัวเรือนไม่มีน ้าสะอาดใช้
ต่อเนื่องตลอดปีโดยเฉพาะ
ช่วงฤดูแล้ง และแนวโน้ม
ครัวเรือนที่มีน ้าสะอาด
ส้าหรับดื่มและบริโภค
เพียงพอตลอดปีลดลงอย่าง
มาก 

I6 ราคาน ้าประปาต่อหน่วยที่
ครัวเรือนต้องจ่าย 

- ราคาน ้าประปาต่อหนว่ยที่ต้องจา่ยเป็นราคาตามมาตรฐานของการประปาส่วนภมูิภาค และราคาที่กา้หนดโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน 
- ครัวเรือนมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการซื อน ้าสะอาดเพื่อการบริโภคค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายทั งหมด 

I7 ประสิทธิภาพการจัดการภัย
แล้ง-อุทกภัย 

พื นที่ยังสามารถรับมือและ
จัดการกับปัญหาภัยแล้งได้ 
แต่ยังคงพบปัญหาพื นทีภ่ัย
แล้งในบางพื นที่ 

พื นที่ยังสามารถรับมือและ
จัดการกับปัญหาภัยแล้งได้ 
แต่ยังคงพบปัญหาพื นทีภ่ัย
แล้งในบางพื นที่ 

พื นที่ยังสามารถรับมือและ
จัดการกับปัญหาภัยแล้งได้ 
แต่ยังคงพบปัญหาพื นทีภ่ัย
แล้งในบางพื นที่ 

พื นที่ยังสามารถรับมือและ
จัดการกับปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยัได้ แต่ยังคงพบปัญหา
พื นที่ภัยแล้งและน ้าท่วม
ซ ้าซากในบางพื นที ่

พื นที่ยังสามารถรับมือและ
จัดการกับปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยัได้ แต่ยังคงพบปัญหา
พื นที่ภัยแล้งและน ้าท่วม
ซ ้าซากในบางพื นที ่

พื นที่ยังสามารถรับมือและ
จัดการกับปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยัได้ แต่ยังคงพบปัญหา
พื นที่ภัยแล้งและน ้าท่วม
ซ ้าซากในบางพื นที ่

พื นที่ยังสามารถรับมือและ
จัดการกับปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยัได้ แต่ยังคงพบปัญหา
พื นที่ภัยแล้งและน ้าท่วม
ซ ้าซากในบางพื นที ่

พื นที่ยังสามารถรับมือและ
จัดการกับปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยัได้ แต่ยังคงพบปัญหา
พื นที่ภัยแล้งและน ้าท่วม
ซ ้าซากในบางพื นที ่

พื นที่ยังสามารถรับมือและ
จัดการกับปัญหาภัยแล้งและ
อุทกภยัได้ แต่ยังคงพบปัญหา
พื นที่ภัยแล้งและน ้าท่วม
ซ ้าซากในบางพื นที ่

I8 พื นท่ีป่าต้นน ้า มีขนาดพื นท่ีสภาพป่าต้น
น ้าลดลง (เกือบถึงร้อยละ 
20) 

มีขนาดพื นท่ีสภาพป่าต้น
น ้าลดลง (ร้อยละ 14.87) 

มีขนาดพื นที่สภาพป่าต้นน า้
ลดลง (กว่าร้อยละ 30) 

มีขนาดพื นที่สภาพป่าต้นน า้
เพิ่มขึ นเล็กน้อย (นอ้ยกว่า
ร้อยละ 10) 

มีขนาดพื นที่สภาพป่าต้นน า้
เพิ่มขึ น (ร้อยละ 28.03) 

มีขนาดพื นที่สภาพป่าต้นน า้
เพิ่มขึ นเล็กน้อย (นอ้ยกว่า
ร้อยละ 10) 

มีขนาดพื นที่สภาพป่าต้นน า้
ลดลง (ร้อยละ 24.83) 

มีขนาดพื นที่สภาพป่าต้นน า้
เพิ่มขึ นเล็กน้อย (นอ้ยกว่า
ร้อยละ 5) 

มีขนาดพื นที่สภาพป่าต้นน า้
เพิ่มขึ นเล็กน้อย (นอ้ยกว่า
ร้อยละ 10) 

 



 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ (SEA Report) 
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ตำรำงที่ 3.4-1 ผลสรุปกำรประเมินข้อมูลฐำนในแต่ละตัวชี วัด (ต่อ) 

ตัวชี วัด 
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ (อดีต-ปัจจุบัน) 

น ้ำหมัน-น ้ำสำน แม่น ้ำเลย น ้ำโมง-น ้ำสวย ห้วยหลวง ห้วยเป-หนิง แม่น ้ำสงครำม ห้วยทวย น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก 

I9 มาตรฐานคุณภาพน ้า  - คุณภาพน ้าผิวดินของแม่น ้า
สายหลักทั ง 4 สาย อยู่ใน
เกณฑ์ประเภทที่ 3 (พอใช้) 
ซ่ึงมีแนวโน้มแย่ลงไปจากเดิม
ที่เคยอยู่ในประเภทที่ 2 (ดี)  

- คุณภาพน ้าใต้ดินส่วนใหญ่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น ้าบาดาลที่ใช้บริโภค 

- คุณภาพน ้าผิวดินของห้วย
ปานยังอยู่ในระดับคุณภาพที่
ดี แต่แม่น ้าเลย พบว่า มี
คุณภาพลดลงจากประเภทที ่
2 (ดี) เป็นประเภทที่ 3 
(พอใช้) 

- คุณภาพน ้าใต้ดินส่วนใหญ่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น ้าบาดาลที่ใช้บริโภค 

- คุณภาพน ้าผิวดินของแม่น ้า
สายหลักทั ง 5 สาย อยู่ใน
เกณฑ์ประเภทที่ 3 (พอใช้) 
ซ่ึงมีแนวโน้มแย่ลงไปจากเดิม
ที่เคยอยู่ในประเภทที่ 2 (ดี)  

- คุณภาพน ้าใต้ดินส่วนใหญ่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น ้าบาดาลที่ใช้บริโภค 

- คุณภาพน ้าผิวดินของแม่น ้า
สายหลักทั ง 2 สาย อยู่ใน
เกณฑ์ประเภทที่ 3 (พอใช้) 
ซ่ึงมีแนวโน้มแย่ลงไปจากเดิม
ที่เคยอยู่ในประเภทที่ 2 (ดี)  

- คุณภาพน ้าใต้ดินส่วนใหญ่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น ้าบาดาลที่ใช้บริโภค 

- คุณภาพน ้าผิวดินของแม่น ้า
สายหลักทั ง 2 สาย อยู่ใน
เกณฑ์ประเภทที่ 2 (ดี) และมี
แนวโน้มลดลงแต่ยังคงอยู่ใน
เกณฑ์ประเภทที่ 2 

- คุณภาพน ้าใต้ดินส่วนใหญ่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น ้าบาดาลที่ใช้บริโภค 

- คุณภาพน ้าผิวดินของแม่น ้า
สายหลักทั ง 8 สาย อยู่ใน
เกณฑ์ประเภทที่ 3 (พอใช้) 
ซ่ึงมีแนวโน้มแย่ลงไปจากเดิม
ที่เคยอยู่ในประเภทที่ 2 (ดี)  

- คุณภาพน ้าใต้ดินส่วนใหญ่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น ้าบาดาลที่ใช้บริโภค 

- คุณภาพน ้าผิวดินของแม่น ้า
สายหลักทั ง 2 สาย อยู่ใน
เกณฑ์ประเภทที่ 2 (ดี) ซ่ึงมี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงไม่คงที่
แต่ยังคงอยู่ในประเภทที่ 2 
(ดี)  

- คุณภาพน ้าใต้ดินส่วนใหญ่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น ้าบาดาลที่ใช้บริโภค 

- คุณภาพน ้าผิวดินของแม่น ้า
สายหลักทั ง 5 สาย อยู่ใน
เกณฑ์ประเภทที่ 3 (พอใช้) 
ซ่ึงมีแนวโน้มแย่ลงไปจากเดิม
ที่เคยอยู่ในประเภทที่ 2 (ดี)  

- คุณภาพน ้าใต้ดินส่วนใหญ่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น ้าบาดาลที่ใช้บริโภค 

- คุณภาพน ้าผิวดินของแม่น ้า
สายหลักทั ง 6 สาย อยู่ใน
เกณฑ์ประเภทที่ 2 (ดี) ซ่ึงมี
แนวโน้มดีขึ นจากเดิมที่เคย
อยู่ในประเภทที่ 4 (เส่ือม
โทรม)  

- คุณภาพน ้าใต้ดินส่วนใหญ่
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
น ้าบาดาลที่ใช้บริโภค 

I10 มีพื นท่ีแหล่งอาหารตาม
ธรรมชาติของชุมชน  

- มีพื นที่ป่าชุมชนเพียงเล็กน้อย
คิดเป็น ร้อยละ 2.69 และมี
พื นที่ชุ่มน ้าระดับท้องถิ่นที่
กระจายอยู่ในพื นที่จังหวัด
ร้อยละ 0.61 ของพื นที่
ทั งหมด  

- ปริมาณสัตว์น ้าจืดที่จับได้
ในชว่ง 10 ปีที่ผ่านมา มี
แนวโน้มลดลงถึงร้อยละ  
-63.88 

- มีพื นที่ป่าชุมชนเพียงเล็กน้อย
คิดเป็น ร้อยละ 2.69 
(จังหวัดเลย) และร้อยละ 
3.03 (จังหวัดหนองบัวล้าภู) 
และมีพื นที่ชุ่มน ้าระดับ
ท้องถิ่นที่กระจายอยู่ในพื นที่
จังหวัดร้อยละ 0.61 (จังหวัด
เลย) ของพื นที่ทั งหมด  

- ปริมาณสัตว์น ้าจืดที่จับได้
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มี
แนวโน้มลดลงอยา่งมากถึง
ร้อยละ -63.88 (จังหวัดเลย) 
และร้อยละ -76.63 (จังหวัด
หนองบัวล้าภู) 

- พื นที่ป่าชุมชนและพื นที่ชุ่ม
น ้าที่ประชาชนสามารถเข้าไป
ใช้ประโยชน์ได้มีเพียง
เล็กน้อย เท่านั น 

- ปริมาณสัตว์น ้าจืดที่จับได้
ในชว่ง 10 ปีที่ผ่านมา มี
แนวโน้มลดลงทุกพื นที่ของ
กลุ่มลุ่มน ้า อยู่ในช่วงร้อยละ 
-42.18 ถึง ร้อยละ -77.74 

- พื นที่ป่าชุมชนและพื นที่ชุ่ม
น ้าที่ประชาชนสามารถเข้าไป
ใช้ประโยชน์ได้มีเพียง
เล็กน้อย เท่านั น 

- ปริมาณสัตว์น ้าจืดที่จับได้
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มี
แนวโน้มลดลงเกือบทุกพื นที่
ของกลุ่มลุ่มน ้า อยู่ในช่วงร้อย
ละ -42.18 ถึง ร้อยละ -
77.74 

- พื นที่ป่าชุมชนและพื นที่ชุ่ม
น ้าที่ประชาชนสามารถเข้าไป
ใช้ประโยชน์ได้มีเพียง
เล็กน้อย เท่านั น 

- ปริมาณสัตว์น ้าจืดที่จับได้
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มี
แนวโน้มลดลงในพื นที่จังหวัด
หนองคาย (ร้อยละ -42.18) 
และในพื นที่จังหวัดบึงกาฬ
และนครพนม เพิ่มขึ น (ร้อย
ละ 5.45 และ ร้อยละ 
20.20) 

- มีสัดส่วนพื นที่ป่าชุมชนเพยีง 
ร้อยละ 0.69 และมพีื นที่ชุ่ม
น ้าระดับท้องถิ่นที่กระจายอยู่
ในพื นที่จังหวัดร้อยละ 1.75 
เมื่อเทียบกับพื นที่ทั งหมด  

- ปริมาณสัตว์น ้าจืดที่จับได้
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มี
แนวโน้มลดลงถึง ร้อยละ -
42.18 

- มีพื นที่ป่าชุมชนเพียงเล็กน้อย
คิดเป็น ร้อยละ 0.76 
(สกลนคร) และร้อยละ 1.19 
(นครพนม) และมีพื นที่ชุ่มน ้า
ระดับท้องถิ่นที่กระจายอยู่ใน
พื นที่จังหวัดร้อยละ 1.73 
(สกลนคร) และร้อยละ 
17.02 (นครพนม) ของพื นที่
ทั งหมด  

- ปริมาณสัตว์น ้าจืดที่จับได้
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มี
แนวโน้มลดลงถึงร้อยละ -
58.79 (สกลนคร) และมี
แนวโน้มเพิ่มขึ นร้อยละ 
20.20 (นครพนม) 

- พื นที่ป่าชุมชนและพื นที่ชุ่ม
น ้าที่ประชาชนสามารถเข้าไป
ใช้ประโยชน์ได้มีเพียง
เล็กน้อย เท่านั น 

- ปริมาณสัตว์น ้าจืดที่จับได้
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา มี
แนวโน้มลดลงเกือบทุกพื นที่
ของกลุ่มลุ่มน ้า อยู่ในช่วง 
ร้อยละ -42.18 ถึง  
ร้อยละ -77.74 

- พื นที่ป่าชุมชนและพื นที่ชุ่ม
น ้าที่ประชาชนสามารถเข้าไป
ใช้ประโยชน์ได้มีเพียง
เล็กน้อย เท่านั น 

- ปริมาณสัตว์น ้าจืดที่จับได้
ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มลดลง 
(ร้อยละ-28.84 ถึง  
ร้อยละ -74.79) มีเพียงพื นที่
จังหวัดนครพนม ที่เพิ่มขึ น 
(ร้อยละ 20.20) 

I11 การด้ารงอยู่ของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมดั งเดิมท่ีเชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรน ้า  

ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน ้าในแหล่งน ้าส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของวิถีชวีิตและวัฒนธรรม และยังไม่มีแนวโน้มที่ดีขึ น 

I12 จ้านวนครัวเรือนท่ีมีรายได้ต้่า
กว่าเส้นความยากจน 

มีสัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้
ต่้ากวา่เส้นความยากจน 
ร้อยละ 45.5 ซ่ึงสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของทั งพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอ้ยละ 
40.3) 

มีสัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้
ต่้ากวา่เส้นความยากจน 
ร้อยละ 21.3 ซ่ึงต่้ากวา่
ค่าเฉลี่ยของทั งพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอ้ยละ 
40.3) 

มีสัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้
ต่้ากวา่เส้นความยากจน 
ร้อยละ 41.0 ซ่ึงสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของทั งพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอ้ยละ 
40.3) 

มีสัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้
ต่้ากวา่เส้นความยากจน 
ร้อยละ 45.1 ซ่ึงสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของทั งพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอ้ยละ 
40.3) 

มีสัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้
ต่้ากวา่เส้นความยากจน 
ร้อยละ 59.5 ซ่ึงสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของทั งพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอ้ยละ 
40.3) 

มีสัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้
ต่้ากวา่เส้นความยากจน 
ร้อยละ 28.8 ซ่ึงต่้ากวา่
ค่าเฉลี่ยของทั งพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอ้ยละ 
40.3) 

มีสัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้
ต่้ากวา่เส้นความยากจน 
ร้อยละ 44.2 ซ่ึงสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของทั งพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอ้ยละ 
40.3) 

มีสัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้
ต่้ากวา่เส้นความยากจน 
ร้อยละ 55.7 ซ่ึงสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของทั งพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอ้ยละ 
40.3) 

มีสัดส่วนครัวเรือนที่มีรายได้
ต่้ากวา่เส้นความยากจน 
ร้อยละ 48.4 ซ่ึงสูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของทั งพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (รอ้ยละ 
40.3) 

I13 จ้านวนชุมชนท่ีอ่อนไหวและ
เปราะบาง 

มีจ้านวนชุมชนที่อ่อนไหวเท่าเดิมในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา แต่ระดับแนวโน้มความเสี่ยงและผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ซ่ึงโดยภาพรวมแล้วชุมชนที่ตั งอยู่บริเวณตอนต้นของแม่น ้าโขง เช่น อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลยจะได้รับผลกระทบมากที่สุด และผลกระทบมีแนวโน้มลดลงเรื่อย ๆ จนถึงบริเวณ
ตอนล่างของแม่น ้าโขง 

I14 ปริมาณและคุณภาพข้อมูล 
ความรู้และเครื่องมือที่ประชาชนใน
พื นท่ีเสี่ยงเข้าถึงได้ 

มีฐานข้อมูลที่เผยแพร่ข้อมูลการศึกษาเชิงวิชาการ จ้านวน 2 แหล่ง ได้แก่ ฐานข้อมูลพื นที่เสี่ยงจากการผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน ้า ของส้านกังานทรัพยากรน ้าแห่งชาต ิและฐานขอ้มูลความรู้/รายงานการศึกษาจากผลกระทบของโครงการไฟฟ้าพลังน ้า ของคณะกรรมการแม่น ้าโขงแห่งชาติ
ไทย (TNMC) ซ่ึงยังขาดขอ้มูลที่เผยแพรข่่าวสารหรอืการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ให้กับภาคประชาชนที่อยู่ในพื นที่เส่ียง และยังไม่มีข้อมูลหรือเครื่องมือให้กับชมุชนอ่อนไหว ภาคเกษตรกรหรอืกลุ่มอาชีพที่จ้าเป็นต้องใช้และพึ่งพิงทรัพยากรน ้าในการประกอบอาชีพในพื นที่ให้สามารถรับมือและ
ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างทันท่วงท ี



 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ (SEA Report) 
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ตำรำงที่ 3.4-1 ผลสรุปกำรประเมินข้อมูลฐำนในแต่ละตัวชี วัด (ต่อ) 

ตัวชี วัด 
แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ (อดีต-ปัจจุบัน) 

น ้ำหมัน-น ้ำสำน แม่น ้ำเลย น ้ำโมง-น ้ำสวย ห้วยหลวง ห้วยเป-หนิง แม่น ้ำสงครำม ห้วยทวย น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก 

I15 จ้านวนชุมชนท่ีได้รับการ
บรรเทาและฟื้นฟูทรัพยากรน ้า 

ยังไม่มีการก้าหนดมาตรการการเยียวยา ฟื้นฟู และบรรเทาผลกระทบใหก้ับชุมชนเหล่านี อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม จึงยังไม่มีชุมชนที่ได้รับการบรรเทาและฟื้นฟูทรัพยากรน ้า 

I16 ความส้าเร็จของภารกิจองค์กร
ท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าระดับลุ่มน ้า/ ระดับ
ชุมชน ตาม พ.ร.บ. ทรัพยากรน ้า 

ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีองค์กรที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทชัดเจนในการด้าเนินงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ได้แก่  
- คณะกรรมการลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ด้าเนินงานมาตั งแต่ พ.ศ. 2551 โดยมีผลงานความส้าเร็จหลักคือ จัดท้าแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าโขง (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) การเสนอความเห็นต่อ กนช. และ สทนช. ในการประชุมร่วม

คณะกรรมการลุ่มน ้า เพื่อก้าหนดนโยบาย แผนงาน และโครงการต่าง ๆ และร่วมจัดตั งคณะกรรมการน ้าจังหวัด 
- คณะอนุกรรมการทรัพยากรน ้าจังหวัด ที่เริ่มมีการแต่งตั งเมื่อ พ.ศ. 2563 ซ่ึงความส้าเร็จของภารกิจองค์กรอาจยังไม่มีความชัดเจน หรอืเกิดขึ นอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก 

I17 กลไกการเงินและการระดมทุน
ท่ีช่วยสนับสนุนด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า 

ยังไม่มีความชัดเจน ส่วนใหญ่เป็นการของบประมาณภายใต้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทภารกิจที่เชื่อมโยงต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเท่านั น 

I18 กองทุนทรัพยากรน ้าพื นท่ีลุ่ม
น ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปัจจุบัน ยังไม่มีกองทุนทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีเพียงกองทุนพัฒนาน ้าบาดาลที่เป็นภาพรวมระดับประเทศเท่านั น 

I19 แผนงาน/ โครงการท่ีมีการน้า
ข้อค้นพบจากการศึกษาวิจัยหรือ
นวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าไปใช้ประโยชน์ 

ปัจจุบัน ยังไม่มีความชัดเจนของแผนงาน/ โครงการที่มีการน้าข้อค้นพบจากการศึกษาวิจยัหรือนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ไปใช้ประโยชน ์และเผยแพร่สู่สาธารณะอยา่งเป็นรูปธรรม 

I20 ข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ของทุกภาคส่วน 

มีฐานข้อมูลที่เก็บรวบรวมไว้อยู่เฉพาะเจาะจงของแต่ละหนว่ยงานที่เกีย่วข้อง และมีหน่วยงานที่ได้จัดทา้ระบบเผยแพรข่้อมูลองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เกีย่วขอ้งกับการบริหารจัดการและการใช้ประโยชนจ์ากทรัพยากรน ้า แต่ยังไม่มีการจัดระบบของข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นฐานขอ้มูลเดียวกนั 

I21 ระดับความส้าเร็จในการสร้าง
ความมั่นคงด้านน ้า (จากภาค
เกษตรกรรม) 

ปัจจุบันอาจยังไม่สามารถชี วัดระดับความส้าเร็จในการสร้างความมั่นคงด้านน ้าที่เกิดจากภาคเกษตรกรรมได้อย่างชัดเจน เนื่องจากยังคงอยู่ใ นช่วงของการขับเคลื่อน และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรในด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นรากฐานส้าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าอย่างเข้มแข็งได้ 

I22 ผลิตภาพในการใช้น ้าของ
เกษตรกร 

ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือมีค่าประสิทธิภาพการใช้น ้าภาคเกษตรกรรมต่้ากว่าค่าเฉลี่ยและอยู่ใน 5 ล้าดับสุดทา้ยเมือ่เทียบกับลุ่มน า้ทั งประเทศ 
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3.5 กำรก้ำหนดทำงเลือกกำรพัฒนำเบื องต้นกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

การก้าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื องต้น เป็นการระบุความเป็นไปได้ในแนวทางการพัฒนาของแผน
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือเบื องต้น โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนา ประเด็นยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์เ พ่ือความยั่งยืนที่ได้ยกร่างไว้ ซึ่งได้รวมประเด็น
ปัญหาความต้องการที่ได้รับจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องจากการกิจกรรมการมีส่วนร่วม พร้อมทั ง
พิจารณาถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ นโยบาย แผน และแผนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
โดยมุ่งเป้าหมายเพ่ือน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืนและตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ได้ยกร่างไว้คือ  
“สร้ำงควำมม่ันคงของทรัพยำกรน ้ำในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม”  

การก้าหนดทางเลือกการพัฒนาเบื องต้น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น (Expert 
judgement) เพ่ือพิจารณาก้าหนดทางเลือกที่มีความเป็นไปได้ที่จะขับเคลื่อนให้แผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือสามารถบรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนาได้ แต่เนื่องด้วยประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก้าหนดขึ นนั น มีรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงของการด้าเนินงานในแต่ละประเด็น มีประเด็น
ส้าคัญที่จ้าเป็นต้องถูกด้าเนินการเพ่ือให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืนที่ก้าหนดขึ นได้ ดังนั น 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญจึงได้พิจารณาก้าหนดทางเลือกการพัฒนาในลักษณะของยุทธศาสตร์ทางเลือกที่จะสนับสนุนได้ 
จ้านวน 11 ยุทธศาสตร์ทางเลือกเชิงวิธีการ (Modal Alternative) โดยพิจารณายึดโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์และ
วัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืนที่ได้ก้าหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้เชื่อมโยงและตอบสนองต่อประเด็นปัญหา ความต้องการที่

ส้าคัญของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรายละเอียดดังตำรำงที ่3.5-1 

ตำรำงท่ี 3.5-1 ยุทธศำสตร์ทำงเลือกในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เพ่ือ 

ควำมยั่งยืน 
เป้ำหมำยของวัตถุประสงค ์ ยุทธศำสตร์ทำงเลือก 

SI1 จัดหาและจดัสรร
ทรัพยากรน ้าอย่างเป็น
ธรรม และมีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ใช้น ้า 

O1 เพื่อเพิ่มปริมาณน ้า
ต้นทุนให้มีความเพียงพอ 

G1 มีปริมาณน ้าต้นทุนเพียงพอ
ส้าหรับการใช้ประโยชน์ในภาค
การผลิต  

S1.1 เพิ่มประสิทธิภาพการ
กักเก็บน ้าที่ขับเคลื่อนโดย
ท้องถิ่นและประชาชน และ
การสนับสนุนจากภาครัฐ 

O2 จัดสรรน ้าให้กับภาค
ส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม 

G2 ภาคการผลติมีน ้าใช้อย่าง
เพียงพอต่อความจ้าเป็น 

S1.2 บริหารจัดการน ้า
แบบคลัสเตอร์ (Cluster) 
เพื่อสร้างสมดลุการใช้น ้า
ระหว่างพื นที่/ ลุม่น ้า 

  G3 ประชาชนไดร้ับการจดัสรร
น ้าอย่างยั่งยืน 

 O3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน ้าอย่างมี
ประสิทธิภาพและคุ้มค่า 

G4 ทุกภาคส่วนใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรน ้าทีไ่ด้รบัการ
จัดสรรอย่างคุ้มค่า 

S1.3 ส่งเสริมการเพิ่มผลิต
ภาพการใช้น ้าให้คุ้มค่า  
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ตำรำงท่ี 3.5-1 ยุทธศำสตร์ทำงเลือกในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เพ่ือ 

ควำมยั่งยืน 
เป้ำหมำยของวัตถุประสงค ์ ยุทธศำสตร์ทำงเลือก 

SI1 จัดหาและจดัสรร
ทรัพยากรน ้าอย่างเป็น
ธรรม และมีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้ใช้น ้า (ต่อ) 

O4 เพือ่ให้ประชาชนเข้าถึง
น ้าสะอาด เพื่อการอุปโภค-
บริโภค ในราคาที่จ่ายได ้

G5 ประชาชนทุกครัวเรือนใน
พื นที่ลุ่มน ้าโขงฯ มีน ้าสะอาด
ส้าหรับอุปโภค-บรโิภค 

S1.4 ส่งเสริมให้ท้องถิ่นมี
ศักยภาพในการจัดหาน ้า
สะอาดให้กับครัวเรือนอย่าง
เพียงพอและในราคาที่จ่ายได้ G6 มีราคาน ้าประปาต่อหน่วยผลิต

ที่มีมาตรฐาน สามารถเข้าถึงได ้
 O5 เพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการภัยแล้ง- อุทกภัย 
G7 ติดตามตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพการจดัการภัย
แล้ง-อุทกภัย 

S1.5 เพิ่มและส่งเสรมิ
ประสิทธิภาพวิธีการชะลอ
น ้าและการกักเก็บน ้าเพื่อ
ป้องกันและบรรเทาความ
เดือดร้อนและเสียหาย 

SI2 ป้องกัน คุ้มครอง และ
ฟื้นฟูการให้บริการระบบ
นิเวศท่ีเชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรน ้าโดยการมีส่วน
ร่วมระหว่างผู้ใช้น ้า 

O6 เพื่อคุ้มครองรักษาป่าต้น
น ้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

G8 พื นท่ีป่าต้นน ้าไมล่ดลง 
และคงความอดุมสมบูรณ ์

S2.1 ป้องกัน คุ้มครองและ 
ฟื้นฟูพื นท่ีระบบนิเวศแหล่ง
น ้าส้าคัญ เพื่อส่งเสริมการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

O7 เพื่อรักษาคุณภาพน ้า
ในแหล่งน ้าให้เหมาะสม 
และเอื อประโยชน์ให้กับ
ประชาชน 

G9 คุณภาพน ้าในแหล่งน ้ามี
คุณภาพดีเหมาะสมส้าหรับการ
ใช้ประโยชน์ของประชาชน 

 O8 เพื่อรักษาและฟื้นฟู
แหล่งอาหารตามธรรมชาต ิ

G10 ประชาชนสามารถพึ่งพา
แหล่งอาหารตามธรรมชาตเิพื่อ
การด้ารงชีวิต 

 O9 เพื่อส่งเสรมิการด้ารง
อยู่ของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่เช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรน ้า 

G11 วิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ดั งเดิมที่เชื่อมโยงกับทรัพยากร
น ้ายังคงด้ารงอยู ่

S2.2 ป้องกัน คุ้มครองและ
ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน ้า
เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตที่เช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรน ้า    

SI3 ส่งเสริมการปรับตัว
ของผู้ใช้น ้า ต่อปัญหาด้าน
ทรัพยากรน ้า และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ  

O10 ช่วยเหลือชุมชนที่
อ่อนไหวเปราะบางให้มี
ศักยภาพในการปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิตและความเป็นอยู่  

G12 จ้านวนชุมชนและ
ครัวเรือนท่ีมีความสามารถใน
การปรับตัว ปรับวิถีชีวิตมาก
ขึ น 

S3.1 สร้างขีดความสามารถ
ในการปรับตัวของประชาชน 
เพื่อความยืดหยุ่นในการ
รับมือสถานการณ์น ้าและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  O11 ส่งเสริมการเข้าถึง

ข้อมูล ความรู้ และ
เครื่องมือของประชาชน ใน
การตอบสนอง 

G13 ประชาชนท่ีเสี่ยงต่อ
ผลกระทบเข้าถึงข้อมูล ความรู้ 
เครื่องมือและเทคโนโลยีที่
ถูกต้องและทันเหตุการณ ์
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ตำรำงท่ี 3.5-1 ยุทธศำสตร์ทำงเลือกในแต่ละประเด็นยุทธศำสตร์ (ต่อ) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ วัตถุประสงค์เพ่ือ 

ควำมยั่งยืน 
เป้ำหมำยของวัตถุประสงค ์ ยุทธศำสตร์ทำงเลือก 

SI3 ส่งเสริมการปรับตัว
ของผู้ใช้น ้า ต่อปัญหาด้าน
ทรัพยากรน ้า และการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (ต่อ) 

O12 บรรเทาผลกระทบ
ข้ามพรมแดนของลุม่น ้าโขง
ระหว่างประเทศ ต่อชุมชน
ฝั่งไทยท่ีเสี่ยงและ
เปราะบาง 

G14 ชุมชนที่ได้รับผลกระทบ
ข้ามพรมแดน ไดร้ับการ
บรรเทาและฟื้นฟูทรัพยากรน ้า 

S3.2 ผลักดันการปฏิบัติ
ตามและประสิทธิผลของ
ข้อตกลงความร่วมมือลุม่น ้า
ระหว่างประเทศ  

 SI4 สร้างความเข้มแข็งใน
การบริหารจัดการลุม่น ้า
แบบบูรณาการ 

O13 สรา้งความเขม้แข็งของ
องค์กรที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารจดัการลุม่น ้าทุกระดบั 

G15 องค์กรที่เกี่ยวข้องมี 
ความเข้มแข็งในการบรหิาร
จัดการลุ่มน ้า 

S4.1 สร้างความเข้มแข็ง
ของผู้ใช้น ้า ด้านองค์กร 
องค์ความรู้ กลไกการเงิน
และทุน เพื่อมีส่วนร่วมใน
การจัดการลุ่มน า้ 

 O14 พัฒนา ปรับปรุง กลไก
ที่สร้างความเข้มแข็งของการ
บริหารจัดการลุ่มน ้าอย่าง
บูรณาการ 

G16 มีกลไกดา้นการเงินและ
การระดมทุนที่สนับสนุน
ครอบคลมุทุกพื นท่ีลุ่มน ้าฯ 

 G17 มีสถาบันสนับสนุนด้าน
เงินทุนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าอย่างเป็นรูปธรรม 

 
 

 G18 มีการส่งเสริมการ
ศึกษาวิจัยและนวตักรรมที่
ตอบสนองความต้องการด้าน
ทรัพยากรน ้า 

O15 สร้างความเข้มแข็ง
และเครือข่ายความรู้ในการ
บริหารจดัการลุ่มน ้าของทุก
ภาคส่วน 

G19 มีระบบฐานข้อมลูที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ลุ่มน ้าที่ทันสมัยถูกต้อง เป็น
มาตรฐานเดียวกัน เพียงพอ
ส้าหรับสนับสนุนการตดัสินใจ 
และสามารถเข้าถึงได ้

 O16 เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งในการบริหาร
จัดการลุ่มน ้าแบบบรูณา
การผ่านกลไกกลุ่ม
เกษตรกรทีม่ีความเขม้แข็ง 

G20 พื นที่ลุ่มน ้ามีความมั่นคง
ด้านน ้าทั งภาพรวมและเชิงพื นที่ 

S4.2 สร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกรในการ
บริหารจดัการน ้า   G21 ยกระดับศักยภาพ

เกษตรกรผู้ใช้น ้าในพื นที่ให้เป็น
กลไกส้าคัญในการจัดการลุ่มน ้า
บนพื นฐานของการใช้น ้าอย่าง
คุ้มค่า  
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ทั งนี  เพ่ือให้เข้าใจว่าทั ง 11 ยุทธศาสตร์ทางเลือกที่ได้ก้าหนดขึ นนั น มีความสอดคล้องและเชื่อมโยง  
ทั งในเชิงของการสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการด้าเนินงานของนโยบาย แผน และแผนงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง 
ๆ ที่ได้วิเคราะห์ไว้แล้ว (รายละเอียดดังหัวข้อ 2.1 การทบทวนรายละเอียดของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา
ระดับต่าง ๆ ) น้าไปสู่การวิเคราะห์ผลกระทบของยุทธศาสตร์ทางเลือกที่จะเกิดขึ นและส่งผลต่อนโยบาย แผน และ
แผนงานที่เกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ ตั งแต่ยุทธศาสตร์ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปจนถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ซึ่งเป็นเป้าหมายส้าคัญของการพัฒนาของประเทศ โดยสรุปแสดงดังตำรำงที ่3.5-2 

จากผลการวิเคราะห์พบว่า ทั ง 11 ยุทธศาสตร์ทางเลือกมีทั งส่วนสนับสนุนกับนโยบาย แผน และ
แผนงาน โดยเฉพาะการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าให้เพียงพอ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงและใช้
ประโยชน์อย่างคุ้มค่า จัดการภัยพิบัติต่ าง ๆ ที่ เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้า ควบคู่ กับการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ยังคงมีความเสี่ยงในการด้าเนินการตามยุทธศาสตร์ทางเลือกดังกล่าวในมิติของ  
ความสมดุลของระบบนิเวศ กล่าวคือ แม้ว่ายุทธศาสตร์ทางเลือกที่ก้าหนดขึ นได้พิจารณาให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าสามารถตอบสนองและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดพร้อมกับเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว แต่ยังคงมี 
ความเสี่ยงหรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านลบขึ นต่อความสมดุลของระบบนิเวศ ในกรณีที่การบริหารจัดการ
มุ่งเน้นเพียงการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน ้าหรือการบริหารจัดการน ้าเชิงโครงสร้างด้วย 

ทั งนี  ตามที่ สศช. ได้ก้าหนด (ร่าง) กรอบการพัฒนาของประเทศในระยะของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) (ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ., 2565) 
ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาที่ส้าคัญและมีผลเชื่อมโยงกับแนวทางการพัฒนาในระดับพื นที่ด้วย ซึ่ งจากการ
วิเคราะห์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับด้านทรัพยากรน ้าเป็นหลัก พบว่า ทิศทางการพัฒนาที่ก้าหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 มุ่งเน้นการป้องกัน ลดผลกระทบ และรับมือต่อภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ทั งการสร้างขีดความสามารถ องค์ความรู้ให้แก่ประชาชนและชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน สนับสนุนการสร้างบุคลากร การศึกษา วิจัย การพัฒนาระบบข้อมูล ระบบเตือนภัย การใช้
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาท้องถิ่น แนวทางธรรมชาติในการจัดการภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การสร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ มุ่งเน้นการเพ่ิมบทบาทของภาคประชาชน 
ชุมชน และเอกชนในการช่วยกันอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ไปจนถึงการพัฒนากลไกความ
ร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย  ซึ่งทั ง 11 
ยุทธศาสตร์ทางเลือกที่ก้าหนดขึ น มีความสอดคล้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกับ (ร่าง) กรอบการพัฒนาของ
ประเทศในเบื องต้น และสามารถสนับสนุนในเชิงของการพัฒนาในระดับพื นที่ได้ 
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ตำรำงท่ี 3.5-2 ผลกระทบของยุทธศำสตร์ทำงเลือกท่ีจะเกิดขึ นและส่งผลต่อนโยบำย แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้องในระดับต่ำง ๆ 
นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้อง ยุทธศำสตร์ทำงเลือก 

S1.1 เพิ่มประสิทธิภำพกำร
กักเก็บน ้ำที่ขับเคลื่อนโดย
ท้องถ่ินและประชำชน และ
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 

S1.2 บริ หำรจั ดกำรน ้ ำ
แบบคลัสเตอร์ (Cluster) 
เพื่อสร้ำงสมดุลกำรใช้น ้ ำ
ระหว่ำงพื นท่ี/ ลุ่มน ้ำ 

S1.3 ส่งเสริมกำรเพิ่มผลิต
ภำพกำรใช้น ้ำให้คุ้มค่ำ 

S1.4 ส่งเสริมให้ท้องถ่ินมี
ศักยภำพในกำรจัดหำน ้ ำ
สะอำดให้กับครัวเรือนอย่ำง
เพี ยงพอและในรำคำ ท่ี 
จ่ำยได้ 

S1.5 เพิ่ ม และส่ ง เ ส ริ ม
ประสิทธิภำพวิธีกำรชะลอ
น ้ำและกำรกักเก็บน ้ำเพื่อ
ป้องกันและบรรเทำควำม
เดือดร้อนและเสียหำย 

S2.1 ป้องกัน คุ้มครองและ 
ฟื้นฟูพื นท่ีระบบนิเวศแหล่ง
น ้ำส้ำคั  เพื่อส่งเสริมกำรมี
คุ ณ ภ ำ พ ชี วิ ต ท่ี ดี ข อ ง
ประชำชน 

S2.2 ป้องกัน คุ้มครองและ
ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน ้ำ
เพื่อสืบสำนวัฒนธรรมและ
วิ ถี ชี วิ ต ท่ี เ ช่ื อมโยง กั บ
ทรัพยำกรน ้ำ 

S3.1 สร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัวของประชำชน 
เพื่ อควำมยืดหยุ่ นในกำร
รับมือสถำนกำรณ์น ้ำและกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

S3.2 ผลักดันกำรปฏิบัติตำม
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
ข้อตกลงควำมร่วมมือลุ่มน ้ำ
ระหว่ำงประเทศ 

S4.1 สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของผู้ใช้น ้ ำ ด้ำนองค์กร 
องค์ควำมรู้ กลไกกำรเงิน
และทุน เพื่อมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรลุ่มน ้ำ 

S4.2 สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกรในกำร
บริหำรจัดกำรน ้ำ 

ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 

ยุทธฯ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

+ ++ ++ + + ++ ++ ++ + ++ ++ 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

ประเด็นที่ 19.1 พัฒนาการจัดการน ้าเชิงลุ่มน ้า
ทั งระบบเพื่อ เพิ่มความมั่ นคงด้านน ้ าของ
ประเทศ 

           

• จัดการน ้าเพื่อชุมชนในชนบท ++ + 0 +++ + + 0 0 0 + + 

• จัดการน ้าเพื่อสิ่งแวดล้อม -- 0 ++ 0 - +++ 0 0 0 + + 

• จัดระบบการจัดการน ้าในภาวะวิกฤต + + 0 0 +++ 0 0 ++ + ++ + 

• จัดการบริหารน ้าเชิงลุ่มน ้าอย่างธรรมาภิบาล + +++ 0 0 + 0 0 0 0 ++ 0 

ประเด็นที่ 19.2 เพิ่มผลิตภาพของน ้าทั งระบบ
ในการใช้น ้าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น ้าให้ทัดเทียมกับระดับ
สากล 

           

• จัดการน ้าในเขตเมือง + ++ 0 +++ + 0 0 0 0 0 0 

• จัดการน ้าเพื่อการพัฒนา +++ + + + 0 0 0 0 0 + 0 

• เพิ่มผลิตภาพของการใช้น ้า 0 + +++ 0 0 + 0 + 0 + ++ 

ประเด็นที่  19.3 อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น ้า ล้า
คลอง และแหล่งน ้าธรรมชาติทั่วประเทศ 

           

• พิสูจน์และสอบเขตแม่น ้า ล้าคลอง 0 + 0 0 0 + 0 0 0 + 0 

• แก้ปัญหาและป้องกันการล ้าแนวเขตแม่น ้า 0 0 0 0 0 ++ ++ 0 0 + 0 

• อนุรักษ์ ฟื้นฟูแม่น ้า ล้าคลอง และแหล่งน ้า
ธรรมชาติในทุกมิติ 

--- 0 0 0 - +++ ++ 0 0 ++ 0 

• จัดท้าข้อก้าหนดในการออกแบบทั งเชิงภูมิ
สถาปัตยกรรมและวิศวกรรม 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 + 0 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2565) 

ยุทธฯ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

- + + + - +++ + + 0 +++ + 

ยุ ท ธ ฯ  6 ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ น ภ า ค รั ฐ  
การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 ++ 0 

ยุทธฯ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ตำรำงท่ี 3.5-2 ผลกระทบของยุทธศำสตร์ทำงเลือกท่ีจะเกิดขึ นและส่งผลต่อนโยบำย แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้องในระดับต่ำง ๆ (ต่อ) 
นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้อง ยุทธศำสตร์ทำงเลือก 

S1.1 เพิ่มประสิทธิภำพกำร
กักเก็บน ้ำที่ขับเคลื่อนโดย
ท้องถ่ินและประชำชน และ
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 

S1.2 บริ หำรจั ดกำรน ้ ำ
แบบคลัสเตอร์ (Cluster) 
เพื่อสร้ำงสมดุลกำรใช้น ้ ำ
ระหว่ำงพื นท่ี/ ลุ่มน ้ำ 

S1.3 ส่งเสริมกำรเพิ่มผลิต
ภำพกำรใช้น ้ำให้คุ้มค่ำ 

S1.4 ส่งเสริมให้ท้องถ่ินมี
ศักยภำพในกำรจัดหำน ้ ำ
สะอำดให้กับครัวเรือนอย่ำง
เพี ยงพอและในรำคำ ท่ี 
จ่ำยได้ 

S1.5 เพิ่ ม และส่ ง เ ส ริ ม
ประสิทธิภำพวิธีกำรชะลอ
น ้ำและกำรกักเก็บน ้ำเพื่อ
ป้องกันและบรรเทำควำม
เดือดร้อนและเสียหำย 

S2.1 ป้องกัน คุ้มครองและ 
ฟื้นฟูพื นท่ีระบบนิเวศแหล่ง
น ้ำส้ำคั  เพื่อส่งเสริมกำรมี
คุ ณ ภ ำ พ ชี วิ ต ท่ี ดี ข อ ง
ประชำชน 

S2.2 ป้องกัน คุ้มครองและ
ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน ้ำ
เพื่อสืบสำนวัฒนธรรมและ
วิ ถี ชี วิ ต ท่ี เ ช่ื อมโยง กั บ
ทรัพยำกรน ้ำ 

S3.1 สร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัวของประชำชน 
เพื่ อควำมยืดหยุ่ นในกำร
รับมือสถำนกำรณ์น ้ำและกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

S3.2 ผลักดันกำรปฏิบัติตำม
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
ข้อตกลงควำมร่วมมือลุ่มน ้ำ
ระหว่ำงประเทศ 

S4.1 สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของผู้ใช้น ้ ำ ด้ำนองค์กร 
องค์ควำมรู้ กลไกกำรเงิน
และทุน เพื่อมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรลุ่มน ้ำ 

S4.2 สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกรในกำร
บริหำรจัดกำรน ้ำ 

แผนปฏิรูปประเทศ 

ประเด็นที่ 1 การบริหารแผนโครงการที่ส้าคัญ
ตามแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน ้า 

           

• พัฒนาโครงการพัฒนาแหล่งน ้า +++ 0 0 0 +++ 0 0 0 0 + 0 

• ปรับปรุงวิธีการบริหาร 0 +++ 0 0 0 0 0 0 0 +++ + 

ประเด็นที่ 2 การบริหารเชิงพื นที่            

• ถ่ายโอนภารกิจให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

++ ++ 0 +++ 0 + + + 0 +++ 0 

• บริหารการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เชื่อมโยงกับ
การบริหารจัดการน ้า 

- ++ 0 0 - 0 0 0 0 + 0 

• สมดุลน ้าผิวดินและใต้ดิน +++ + 0 0 + 0 0 0 0 + + 

• บริหารจัดการพื นที่น ้าท่วมตามฤดูกาล 0 0 0 0 +++ 0 0 + 0 + + 

• บริหารจัดการร่วมกัน + ++ 0 + + ++ ++ 0 0 +++ + 

ประเด็นที่ 3 ระบบเส้นทางน ้า            

• จัดการระบบเส้นทางน ้า 0 ++ 0 0 ++ + 0 0 0 0 0 

• ดูแลรักษาเส้นทางน ้าในบริเวณโรงพยาบาลที่
อยู่ในพื นที่เส่ียงน ้าท่วม 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ประ เด็ นที่  4 ระบบขยายผลแบบ อ ย่ า ง
ความส้าเร็จ 

           

• ขยายผลความส้าเร็จด้านการบริหารจัดการ
น ้าและดูแลรักษาอย่างมีส่วนร่วม 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 +++ 0 

• เพิ่มการใช้ประโยชน์จากพื นที่ผิวน ้าในอ่างน ้า 0 ++ ++ + 0 + + + 0 ++ + 

ประเด็นที่ 5 ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากร
มนุษย์เพื่อการบริหารจัดการน ้า 

           

• จัดการข้อมูล เชิ งพื นที่  การจัดท้ า ศูนย์
ปฏิบัติการ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 +++ 0 

• บูรณาการองค์ความรู้ที่หลากหลายด้าน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +++ 0 

• พัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +++ 0 

แผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

สร้างความเข้มแข็งและศักยภาพให้กับชุมชนใน
การบริหารจัดการน ้า 

++ +++ + ++ + ++ ++ ++ 0 +++ +++ 

สร้างกฎ กติกา และองค์กรบริหารจัดการน ้า
ระดับชุมชนหรือระดับต้าบล 

+++ +++ 0 0 0 + 0 0 0 +++ +++ 
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ตำรำงท่ี 3.5-2 ผลกระทบของยุทธศำสตร์ทำงเลือกท่ีจะเกิดขึ นและส่งผลต่อนโยบำย แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้องในระดับต่ำง ๆ (ต่อ) 
นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้อง ยุทธศำสตร์ทำงเลือก 

S1.1 เพิ่มประสิทธิภำพกำร
กักเก็บน ้ำที่ขับเคลื่อนโดย
ท้องถ่ินและประชำชน และ
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 

S1.2 บริ หำรจั ดกำรน ้ ำ
แบบคลัสเตอร์ (Cluster) 
เพื่อสร้ำงสมดุลกำรใช้น ้ ำ
ระหว่ำงพื นท่ี/ ลุ่มน ้ำ 

S1.3 ส่งเสริมกำรเพิ่มผลิต
ภำพกำรใช้น ้ำให้คุ้มค่ำ 

S1.4 ส่งเสริมให้ท้องถ่ินมี
ศักยภำพในกำรจัดหำน ้ ำ
สะอำดให้กับครัวเรือนอย่ำง
เพี ยงพอและในรำคำ ท่ี 
จ่ำยได้ 

S1.5 เพิ่ ม และส่ ง เ ส ริ ม
ประสิทธิภำพวิธีกำรชะลอ
น ้ำและกำรกักเก็บน ้ำเพื่อ
ป้องกันและบรรเทำควำม
เดือดร้อนและเสียหำย 

S2.1 ป้องกัน คุ้มครองและ 
ฟื้นฟูพื นท่ีระบบนิเวศแหล่ง
น ้ำส้ำคั  เพื่อส่งเสริมกำรมี
คุ ณ ภ ำ พ ชี วิ ต ท่ี ดี ข อ ง
ประชำชน 

S2.2 ป้องกัน คุ้มครองและ
ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน ้ำ
เพื่อสืบสำนวัฒนธรรมและ
วิ ถี ชี วิ ต ท่ี เ ช่ื อมโยง กั บ
ทรัพยำกรน ้ำ 

S3.1 สร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัวของประชำชน 
เพื่ อควำมยืดหยุ่ นในกำร
รับมือสถำนกำรณ์น ้ำและกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

S3.2 ผลักดันกำรปฏิบัติตำม
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
ข้อตกลงควำมร่วมมือลุ่มน ้ำ
ระหว่ำงประเทศ 

S4.1 สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของผู้ใช้น ้ ำ ด้ำนองค์กร 
องค์ควำมรู้ กลไกกำรเงิน
และทุน เพื่อมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรลุ่มน ้ำ 

S4.2 สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกรในกำร
บริหำรจัดกำรน ้ำ 

การจัดการน ้าในชุมชนที่เหมาะสมกับภูมิสังคม 
เพื่อความมั่นคงด้านน ้าอุปโภคบริโภค และ
เกษตรกรรม รับมือกับสภาพอากาศที่ผันแปรได้ 

+ +++ + ++ 0 0 0 +++ 0 + + 

ปรับปรุงเชิงนโยบาย สร้างกลไกประสานงาน
ระหว่างภาคส่วน 

+ + 0 + 0 + 0 0 + +++ +++ 

เป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน +++ 0 0 0 + + 0 ++ 0 + + 

เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย ++ 0 0 ++ + + 0 ++ 0 + + 

เป้าหมายที่ 6 การจัดการน ้าและสุขาภิบาล +++ 0 +++ ++ ++ +++ 0 0 ++ +++ + 

เป้าหมายที่  8 ส่งเสริมการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจที่ยั่งยืน 

++ 0 0 0 0 0 0 0 0 +++ 0 

เป้าหมายที่ 11 เมืองและถิ่นฐานมนุษย์อย่าง
ยั่งยืน 

-- 0 0 0 +++ ++ +++ 0 0 + 0 

เป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่
ยั่งยืน 

- + +++ 0 + ++ 0 0 0 ++ + 

เป้าหมายที่  13 การรับมือการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

0 0 0 0 0 0 0 +++ +++ 0 0 

เป้าหมายที่ 15 การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ
ทางบก 

--- 0 + 0 - +++ 0 0 0 +++ + 

นโยบำยและแผนกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2579 

จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างมั่นคง + + ++ + + +++ + + 0 ++ + 

สร้างการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - + ++ 0 - +++ + 0 0 ++ + 

ยกระดับมาตรการในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 0 +++ 0 0 0 0 0 

สร้างความเป็นหุ้นส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

0 0 0 0 0 + 0 0 0 +++ 0 

นโยบำยป่ำไม้แห่งชำติ 

ด้านการจัดการป่าไม้ : เชื่อมโยงการท้างาน
ภาครัฐ ก้าหนด/จ้าแนกพื นที่ป่า พัฒนาระบบ
สารสนเทศ สร้างการมีส่วนร่วม 

0 0 0 0 0 +++ + 0 0 + 0 

ด้านการใช้ประโยชน์ผลิตผลและบริการของป่า
ไม้ : ปลูกไม้เศรษฐกิจ ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
ผลผลิตจากป่าไม้ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ป่า
ไม้อย่างสมดุล 

0 0 0 0 0 + 0 0 0 + 0 
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ตำรำงท่ี 3.5-2 ผลกระทบของยุทธศำสตร์ทำงเลือกท่ีจะเกิดขึ นและส่งผลต่อนโยบำย แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้องในระดับต่ำง ๆ (ต่อ) 
นโยบำย แผน และแผนงำนที่เกี่ยวข้อง ยุทธศำสตร์ทำงเลือก 

S1.1 เพิ่มประสิทธิภำพกำร
กักเก็บน ้ำที่ขับเคลื่อนโดย
ท้องถ่ินและประชำชน และ
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 

S1.2 บริ หำรจั ดกำรน ้ ำ
แบบคลัสเตอร์ (Cluster) 
เพื่อสร้ำงสมดุลกำรใช้น ้ ำ
ระหว่ำงพื นท่ี/ ลุ่มน ้ำ 

S1.3 ส่งเสริมกำรเพิ่มผลิต
ภำพกำรใช้น ้ำให้คุ้มค่ำ 

S1.4 ส่งเสริมให้ท้องถ่ินมี
ศักยภำพในกำรจัดหำน ้ ำ
สะอำดให้กับครัวเรือนอย่ำง
เพี ยงพอและในรำคำ ท่ี 
จ่ำยได้ 

S1.5 เพิ่ ม และส่ ง เ ส ริ ม
ประสิทธิภำพวิธีกำรชะลอ
น ้ำและกำรกักเก็บน ้ำเพื่อ
ป้องกันและบรรเทำควำม
เดือดร้อนและเสียหำย 

S2.1 ป้องกัน คุ้มครองและ 
ฟื้นฟูพื นท่ีระบบนิเวศแหล่ง
น ้ำส้ำคั  เพื่อส่งเสริมกำรมี
คุ ณ ภ ำ พ ชี วิ ต ท่ี ดี ข อ ง
ประชำชน 

S2.2 ป้องกัน คุ้มครองและ
ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน ้ำ
เพื่อสืบสำนวัฒนธรรมและ
วิ ถี ชี วิ ต ท่ี เ ช่ื อมโยง กั บ
ทรัพยำกรน ้ำ 

S3.1 สร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัวของประชำชน 
เพื่ อควำมยืดหยุ่ นในกำร
รับมือสถำนกำรณ์น ้ำและกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

S3.2 ผลักดันกำรปฏิบัติตำม
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
ข้อตกลงควำมร่วมมือลุ่มน ้ำ
ระหว่ำงประเทศ 

S4.1 สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของผู้ใช้น ้ ำ ด้ำนองค์กร 
องค์ควำมรู้ กลไกกำรเงิน
และทุน เพื่อมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรลุ่มน ้ำ 

S4.2 สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกรในกำร
บริหำรจัดกำรน ้ำ 

ด้านพัฒนาระบบการบริหารและองค์กรที่
เกี่ ย วข้อง : ปรับปรุ ง/พัฒนาองค์กรและ
กฎหมาย 

0 0 0 0 0 + 0 0 0 ++ 0 

แผนกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2564 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและเป็น
ธรรม 

+ ++ 0 0 + +++ 0 0 0 ++ + 

จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ได้รับการป้องกนั 
บ้าบัด และฟื้นฟู 

-- 0 0 0 - +++ + 0 0 ++ + 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน 

0 0 +++ 0 0 ++ 0 0 0 ++ ++ 

สร้างศักยภาพเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และส่งเสริม
ความร่วมมือกับต่างประเทศ 

0 0 0 0 0 0 0 +++ +++ + 0 

แผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

บริหารจัดการน ้าให้ เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 

+++ ++ 0 + + + 0 0 0 ++ + 

แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวติผู้
มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล ้าทางสังคม 

++ + 0 + + 0 0 + 0 0 + 

สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

+++ 0 0 0 ++ +++ + + 0 + 0 

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ 0 0 0 0 0 ++ ++ 0 0 0 0 

ใช้ โอกาสพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่
เช่ือมโยงพื นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื นที่ 
EEC เพื่อพัฒนาเมืองและพื นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ 
ของภาค 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จ าก
ข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้าง
ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

0 0 0 0 0 0 0 0 +++ 0 0 

หมายเหตุ : + หมายถึง ส่งผลสนับสนุนหรือผลประโยชน์น้อย  ++ หมายถึง ส่งผลสนับสนุนหรือผลประโยชน์ปานกลาง  +++ หมายถึง ส่งผลสนับสนุนหรือผลประโยชน์มาก 
 0 หมายถึง ไม่มีผลเกี่ยวขอ้ง 
 - หมายถึง ส่งผลเป็นอุปสรรคหรือผลกระทบทางลบน้อย  -- หมายถึง ส่งผลเป็นอุปสรรคหรือผลกระทบทางลบปานกลาง --- หมายถึง ส่งผลเป็นอุปสรรคหรือผลกระทบทางลบมาก 

 

 



บทที่ 4
แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้า้

พื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทที่ 4  
แนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรน ้ำ 

พื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

4.1 กำรพัฒนำทำงเลือกของกำรพัฒนำทรัพยำกรน ้ำพื นที่ลุ่มน ้ำ  

การพัฒนาทางเลือก เป็นการก้าหนดทางเลือกต่าง ๆ ที่มีความเป็นไปได้ในการด้าเนินงาน และจะช่วย
สนับสนุนให้สามารถบรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนา สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืนที่ได้ก้าหนดไว้ 
ตอบสนองความต้องการและคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสียของพื นที่ ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือทั งหมด  
ซึ่งจะพัฒนาจากยุทธศาสตร์ทางเลือกที่ได้ก้าหนดไว้ แต่เนื่องด้วยยุทธศาสตร์ทางเลือกที่ได้พัฒนาขึ นนั นมี
ลักษณะเป็นยุทธศาสตร์การด้าเนินงานหรือเชิงวิธีการ (Modal Alternative) ที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ 
เพ่ือความยั่งยืนภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่ละประเด็น จึงอาจมีความจ้าเป็นที่ทุกยุทธศาสตร์ทางเลือกนั น
จะต้องได้รับการด้าเนินการเพ่ือให้สามารถบรรลุสู่เป้าหมายการพัฒนาและความยั่งยืนได้ ผนวกกับการที่ได้
น้าเอายุทธศาสตร์ทางเลือกไปรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในทุกกลุ่มลุ่มน ้าส าขาผ่าน  
“การประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 1” ระหว่างวันที่ 27 กันยายน ถึงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ได้ให้ความเห็นว่าทุกยุทธศาสตร์ทางเลือกนั น มีความเหมาะสม และมีความส้าคัญ เร่งด่วนที่ต้องด้าเนินการ 
(ผลสรุปการประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 1 แสดงดังบทที่ 6) ดังนั น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จึงได้พิจารณาน้าทุกยุทธศาสตร์
ทางเลือกไปบรรจุเป็นกรอบยุทธศาสตร์ของแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้ าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือทั งหมด เพ่ือให้ทุกประเด็นส้าคัญยังคงถูกบรรจุเป็นกรอบแนวทางที่จะมีการด้าเนินการ
ตลอดระยะเวลาของแผนหลักการพัฒนา  

แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้เกิดความชัดเจนของการพัฒนาในแต่ละระยะและในแต่ละบริบทพื นที่ 
กลุ่มลุ่มน ้าสาขา เนื่องจากอาจมีปัญหา ความท้าทาย ความต้องการ และคาดหวังที่แตกต่างกัน รวมถึงให้
ความส้าคัญและความเร่งด่วนของประเด็นยุทธศาสตร์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขา จึงได้พัฒนา
ทางเลือกในระดับของแผนปฏิบัติการขึ น เพ่ือเป็นกรอบการพัฒนาในระยะเริ่มต้นของแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งขับเคลื่อนผ่านแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 โดยพัฒนาเป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alternative) หรือเป็น
ทางเลือกเชิงการก้าหนดกรอบการพัฒนาที่จะช่วยให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้ โดย
พัฒนาเป็น 4 ทางเลือก ประกอบด้วย ทางเลือกสภาพปกติ (Business as Usual : BAU) หรือทางเลือกเดิม 
และทางเลือกที่พัฒนาขึ นใหม่อีก 3 ทางเลือกที่มีจุดเน้นในการพัฒนาแตกต่างกัน ได้แก่ 1) มุ่งเน้นให้ผู้ใช้น ้า
ร่วมกันบริหารจัดการเพ่ือแสวงหา แบ่งปัน ทรัพยากรน ้าอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 2) เน้นให้ผู้ใช้น ้าร่วมกัน
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ป้องกัน คุ้มครอง ฟ้ืนฟูทรัพยากร (น ้าและอ่ืน ๆ) และใช้ประโยชน์ได้อย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน พร้อมสืบสาน
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้า และ 3) มุ่งเน้นให้องค์กรผู้ใช้น ้าและประชาชนในพื นที่มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า และร่วมตัดสินใจในประเด็นที่มีความส้าคัญในพื นที่ได้ 

ทั ง 3 ทางเลือกที่มีจุดเน้นแตกต่างกันนั น กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาโดยค้านึงถึงความสอดคล้องกับ 
ทิศทางการพัฒนาในระดับพื นที่ด้วย ซึ่งได้ก้าหนดทิศทางการพัฒนาและความต้องการที่เชื่อมโยงกับทรัพยากร
น ้าไว้ คือ การบริหารจัดการแก้ปัญหาด้านทรัพยากรน ้าโดยเฉพาะ การแก้ไขปัญหาน ้าใช้ที่ไม่เพียงพอ ภัยแล้ง-
อุทกภัย ลดความเหลื่อมล ้า การพัฒนาด้านการเกษตรกรรมที่ต้องการเพ่ิมรายได้ภาคเกษตรกรรม สนับสนุน
การรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่มเกษตรกรรมให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
โดยเฉพาะพื นที่ป่าต้นน ้า การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ การพัฒนาการท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมในพื นที่  การส่งเสริมอาชีพและพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนสามารถ 
พ่ึงพาตนเองได้ ไปจนถึงการสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
สร้างความมั่นคงด้านน ้าให้เกิดขึ นในพื นที่ ซึ่งทั ง 3 ทางเลือกได้พิจารณาให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงประเด็น
ดังกล่าวไว้แล้ว 

ทั งนี  เพ่ือให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ นในการด้าเนินการตามทางเลือกแต่ละทางเลือกที่ได้พัฒนาเป็น
กรอบการด้าเนินการไว้ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้น้าทั ง 11 ยุทธศาสตร์ทางเลือก ที่ได้พัฒนาไว้ มาพิจารณาเป็น

ยุทธศาสตร์การด้าเนินการของทางเลือกนั น ๆ พร้อมทั งได้น้าผลการวิ เคราะห์ดังตำรำงที่  3.5-2  
มาประกอบการพิจารณาเพ่ือให้ทางเลือกได้น้ายุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องและสนับสนุนรวมเข้าด้วยกัน   
โดยพิจารณาจัดเป็นชุดด้าเนินการหลักและชุดสนับสนุนทีแ่ตกต่างกันไปในแต่ละทางเลือก ดังนี  

รำยละเอียดของทำงเลือก  
(M หมำยถึง ส่วนด้ำเนินกำรหลกั S หมำยถึง ส่วนสนับสนุนและเฉพำะเจำะจงตำมพื นที่) 

ทำงเลือกสภำพปกติ (BAU): การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน ้าโดยการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุน
ประชาชนตามแผนงาน โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแผ่นดนิและประชาชนด้าเนินงานจัดการน ้าโดยการพึ่งตนเอง 
และขึ นกับทรัพยากรน ้าที่มีจ้ากัด  

ยุทธศำสตร์
ทำงเลือก 

S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5 S2.1 S2.2 S3.1 S3.2 S4.1 S4.2 
- - - - - - - - - - - 

1. ควำมมุ่งหมำยของทำงเลือก: 
มุ่งเน้นการจัดหาและทรัพยากรน ้าเพื่อการใช้ประโยชน์ในภาคส่วนต่าง ๆ  ให้เพียงพอ เพื่อสรับสนุนการสร้างเศรษฐกิจ

ให้ดีขึ น 
2. ลักษณะของทำงเลือก:  

เป็นทางเลือกที่ด้าเนินการตามแผน แผนงาน และโครงการเดิมที่ได้มีการจัดเตรียมและด้าเนินการไว้แล้วบางส่วน 
โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการจากหน่วยงานภาครัฐที่มีอ้านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน ้า โดย
ไม่มีการเพิ่มเติมหรือลดการด้าเนินการในกิจกรรมใด มีทิศทางของการพัฒนาเป็นไปลักษณะเดิมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
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3. วิธีกำรของทำงเลือก:  
ด้าเนินการบริหารจัดการจากหน่วยงานภาครัฐที่มีอ้านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน ้า 

ตามแนวทางวิธีการเดิมที่ด้าเนินงานมา โดยเฉพาะ การเน้นจัดหาทรัพยากรน ้าโดยระบบชลประทาน 
4. มุมมองในมิติควำมยั่งยืน: 

หากพิจารณาในมิติของความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทางเลือกนี อาจไม่ได้มุ่งเน้นการ
พัฒนาในมิติใดมิติหนึ่ง และอาจยังไม่ได้มุ่งหวังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั งสามมิติดังกล่าวมากนัก แต่มีความชัดเจน
บริบทการพัฒนาตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานหลักที่มุ่งเน้นการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน ้าเพื่อการใช้ประโยชน์ 
โดยเฉพาะการส่งเสริมในภาคการผลิตทั งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาในมิติด้าน
เศรษฐกิจนั น มีความชัดเจนมากกว่ามิติอื่น ๆ  
5. ข้อดี และช่องว่ำงและควำมเสี่ยง 
5.1 ข้อดี: 

ทางเลือกนี มีลักษณะเด่นคือ มีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่สามารถด้าเนินการได้ในทันที มี ความชัดเจน 
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องรับรู้และรับทราบบทบาทภารกิจแล้ว 
5.2 ช่องว่ำงและควำมเสี่ยง: 

ทางเลือกนี ยังมีช่องว่างหรือความเสี่ยงที่แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ก้าหนดขึ นนั น อาจยังไม่สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื นท่ีได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากประชาชนมีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมกับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าน้อย  

6. ลักษณะของทำงเลือกในมุมมอง 3 มิติกำรพัฒนำ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: 

  

ทำงเลือกที ่1: เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรน ้าโดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้าและการสนับสนุนของภาครัฐให้
มีน ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 

ยุทธศำสตร์
ทำงเลือก 

S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5 S2.1 S2.2 S3.1 S3.2 S4.1 S4.2 
M M M M M - - - - S S 

1. ควำมมุ่งหมำยของทำงเลือก: 
เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าท่ีมีประสิทธิภาพ มีน ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ โดยผู้ใช้น ้ามีส่วนร่วม 

2. ลักษณะของทำงเลือก:  
เป็นทางเลือกที่เน้นให้ความส้าคัญในช่วงระยะเริ่มต้นของแผน (5 ปีแรก) กับการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร

ทรัพยากรน ้าโดยผู้ใช้น ้ามีส่วนร่วมในการเสนอแนะและร่วมตัดสินใจต่อการด้าเนินงาน และได้รับการสนับสนุนจากแผนงาน
และโครงการของภาครัฐ เพื่อให้มีน ้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ กล่าวคือ เป็นทางเลือกที่เอื อให้ผู้ใช้น ้าในพื นที่มี

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
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ส่วนร่วมในการจัดหาและจัดสรรน ้าอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเชิงพื นที่
ให้เกิดขึ น  
3. วิธีกำรของทำงเลือก:  

การด้าเนินงานภายใต้ทางเลือกนี ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน ้าเพื่อเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนให้
เพียงพอ การบริหารจัดการน ้าแบบคลัสเตอร์เพื่อสร้างสมดุลการใช้น ้าระหว่างพื นที่จัดสรรน ้าให้กับภาคส่วนต่าง ๆ อย่าง
เป็นธรรม การเพิ่มผลิตภาพการใช้น ้าให้คุ้มค่าเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากท่ีสุด การจัดหา
น ้าสะอาดให้กับครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนสามารถอุปโภค-บริโภคน ้าในราคาที่จ่ายได้ รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ชะลอน ้าและกักเก็บน ้าเพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนและเสียหายจากภัยแล้ง -อุทกภัย อย่างไรก็ตาม การ
ด้าเนินการดังกล่าวเน้นให้ผู้ใช้น ้าเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักจึงจ้าเป็นต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ใช้น ้าเพิ่มเติมทั งในด้าน
องค์กร องค์ความรู้ กลไกการเงินและทุน เป็นส่วนสนับสนุน เพื่อให้ผู้ใช้น ้ามีขีดความสามารถในการร่วมกันบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในพื นท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกพื นท่ีมีน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ เป็นธรรม และยั่งยืน 
4. มุมมองในมิติควำมยั่งยืน: 

หากพิจารณาในมิติของความยั่งยืนท่ีครอบคลุมทั งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทางเลือกนี จะมุ่งเน้นในการ
สร้างความเข้มแข็งในมิติเศรษฐกิจมากที่สุด โดยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าให้เพียงพอและเป็นส่วนสนับสนุนในการใช้
ประโยชน์ของภาคการผลิตด้านต่าง ๆ ทั งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว ส่งผลให้น ้าเป็นทรัพยากรส้าคัญที่จะ
สนับสนุนให้มิติเศรษฐกิจในพื นท่ีดีขึ น และส่งผลต่อมิติสังคมที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื นท่ีให้ดีตามขึ นไปด้วย 
ทั งในเชิงของเศรษฐกิจ รายได้ และความเพียงพอของการน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืนทั งในเป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 6 การจัดการน ้าและสุขาภิบาล 
และเป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ทางเลือกนี จึงมีลักษณะที่โดดเด่นเน้นในการขับเคลื่อนมิติด้าน
เศรษฐกิจเป็นตัวน้าหลัก และส่งผลเชื่อมโยงไปสู่มิติสังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นส่วนสนับสนุนตามถัดไป 
5. ข้อดี และช่องว่ำงและควำมเสี่ยง 
5.1 ข้อดี: 

ทางเลือกนี มุ่งหวังหรือมีลักษณะเด่นที่ต้องการสร้างให้เกิดความเพียงพอของทรัพยากรน ้าในการรองรับการใช้
ประโยชน์ของประชาชนในทุกพื นที่อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทรัพยากรน ้ามีความมั่นคงสามารถเอื อประโยชน์ให้ประชาชน
ในพื นที่ได้อย่างยั่งยืน และประชาชนสามารถบริหารจัดการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองได้ตรงตาม  
ความต้องการของประชาชนในพื นท่ีมากที่สุด เป็นจุดเน้นในการด้าเนินงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรกของแผนฯ 
5.2 ช่องว่ำงและควำมเสี่ยง: 

ทางเลือกนี ยังมีช่องว่างหรือความเสี่ยงท่ีอาจไม่ได้มุ่งเน้นในการให้น ้าหนักความส้าคัญกับการดูแล รักษา ฟื้นฟู หรือ
สร้างความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในเชิงมิติเวลา กล่าวคือ ประเด็นนี อาจมีน ้าหนักการด้าเนินการ
ภายใต้ทางเลือกน้อยกว่าประเด็นอื่น ๆ ในช่วงเวลาเดียวกันหรืออาจถูกจัดล้าดับการด้าเนินการไว้ภายหลังจากประเด็นอื่น
ในช่วงของระยะเวลา 5 ปีแรกของแผนฯ จึงอาจส่งผลให้เกิดความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ในด้านความสมดุลของ
ระบบนิเวศในพื นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบางส่วน หรืออาจมีผลให้คุณค่าการให้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาตินั นลด
น้อยลงไปจากเดิม วิถีชีวิตวัฒนธรรมบางส่วนเกิดการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี ยังมีความเสี่ยงในประเด็นที่มี
ลักษณะเฉพาะของพื นท่ีลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือคือ การปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากปัญหาด้านทรัพยา
กรน ้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื นที่บริเวณริมแม่น ้าโขงซึ่งเป็นประเด็นที่ไม่สามารถควบคุมได้ เป็นผลให้
ประชาชนในพื นท่ีดังกล่าวอาจไม่สามารถปรับตัวได้ตามหรือเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้  
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6. ลักษณะของทำงเลือกในมุมมอง 3 มิติกำรพัฒนำ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: 

 

ทำงเลือกที ่2: ส่งเสริมการบริหารทรัพยากรน ้าโดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้า เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและคุณค่าทางสังคมและ
ความเป็นอยู่  

ยุทธศำสตร์
ทำงเลือก 

S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5 S2.1 S2.2 S3.1 S3.2 S4.1 S4.2 
S - - - - M M M S S S 

1. ควำมมุ่งหมำยของทำงเลือก: 
เกิดการป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรน ้าและทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทรัพยากรยังคงอยู่ สามารถ

ให้บริการและใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน สร้างคุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคม วิถีชีวิต วัฒนธรรม และความเป็นอยู่ท่ีดี 
2. ลักษณะของทำงเลือก:  

เป็นทางเลือกที่เน้นให้ความส้าคัญในช่วงระยะเริ่มต้นของแผน (5 ปีแรก) กับการบริหารทรัพยากรน ้าโดยผู้ใช้น ้า
เป็นผู้ด้าเนินการหรือขับเคลื่อน เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต คุณค่าทางสังคม และความเป็นอยู่ให้ดีขึ น กล่าวคือ เป็นทางเลือก
ที่สนับสนุนให้ผู้ใช้น ้าในพื นท่ีร่วมกันป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรน ้าหรือทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีเช่ือมโยงกัน เพื่อด้ารง
ไว้ซึ่งทรัพยากรและผู้ใช้น ้าสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าและทรัพยากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน 
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ น สามารถด้ารงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้าได้ 
3. วิธีกำรของทำงเลือก:  

การด้าเนินงานภายใต้ทางเลือกนี ประกอบด้วย การป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูพื นที่ระบบนิเวศแหล่งน ้าส้าคัญ  
เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เช่ือมโยงกับทรัพยากรน ้า และการสร้างขีด
ความสามารถในการปรับตัวของประชาชนเพื่อความยืดหยุ่นในการรับมือต่อสถานการณ์น ้า และสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั ง มีวิธีการสนับสนุนที่จะช่วยส่งเสริมการบริหารทรัพยากรน ้าได้ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพ  
การกักเก็บน ้าที่ขับเคลื่อนโดยท้องถิ่นและประชาชน และการผลักดันการปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือลุ่มน ้าระหว่าง
ประเทศท่ีจะช่วยเสริมด้านการจัดการทรัพยากรน ้าทั งในและนอกประเทศ อย่างไรก็ตาม การด้าเนินการดังกล่าวเน้นให้ผู้ใช้
น ้าเป็นผู้ขับเคลื่อนหลักจึงจ้าเป็นต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ใช้น ้าเพิ่มเติมทั งในด้านองค์กร องค์ความรู้ กลไก
การเงินและทุน ที่เป็นส่วนสนับสนุนให้ผู้ใช้น ้ามีขีดความสามารถในการร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรในพื นที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
4. มุมมองในมิติควำมยั่งยืน: 

หากพิจารณาในมิติของความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทางเลือกนี จะมุ่งเน้น  
ในการสร้างความเข้มแข็งในมิติสังคมและสิ่ งแวดล้อมควบคู่ ไปด้วยกั น โดยการป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการคงไว้ซึ่งการใช้ประโยชน์และให้บริการของระบบนิเวศที่เอื อต่อการด้ารงชีวิต และสืบสานวิถี
ชิวิตและวัฒนธรรมเป็นหลัก สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

สภาพเดิม 
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12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 13 รับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเป้าหมายที่ 15 
ปกป้อง ฟ้ืนฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน ทางเลือกนี จึงไม่ได้มีลักษณะโดดเด่นท่ีเน้นการพัฒนาในมติิ
ใดมิติหนึ่ง แต่มีลักษณะที่ด้าเนินการพัฒนาควบคู่ไปด้วยกันระหว่างมิติด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่สัมพันธ์และส่งเสริมซึ่ง
กันและกัน พร้อมส่งผลเชื่อมโยงไปสู่มิติเศรษฐกิจท่ีเป็นส่วนสนับสนุนตามถัดไป 
5. ข้อดี และช่องว่ำงและควำมเสี่ยง 
5.1 ข้อดี: 

ทางเลือกนี มุ่งหวังหรือมีลักษณะเด่นที่ต้องการสร้างให้เกิดการป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรน ้าหรือ
ทรัพยากรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องเช่ือมโยงกับทรัพยากรน ้าไว้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน ประชาชนเล็งเห็นถึง
ความส้าคัญของการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ เนื่องจากการให้ประโยชน์หรือความมีมูลค่าของ
ทรัพยากรนั นสามารถส่งเสริมความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีได้จึงต้องดูแลรักษาไว้ เป็นจุดเน้นในการด้าเนินงานในช่วง
ระยะเวลา 5 ปีแรกของแผนฯ 
5.2 ช่องว่ำงและควำมเสี่ยง: 

ทางเลือกนี ยังมีช่องว่างหรือความเสี่ยงที่อาจไม่ได้มุ่งเน้นในการให้น ้าหนักความส้าคัญกับการจัดหาและจัดส รร
ทรัพยากรน ้า และสร้างความสมดุลด้านน ้ามากนัก แต่เน้นที่การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ กล่าวคือ 
เป็นการดูแลรักษาธรรมชาติเพื่อให้มีทรัพยากรน ้าและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องไว้ใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจแสดงให้
เห็นผลช้ากว่าการเน้นจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน ้าที่มีการด้าเนินการด้านโครงสร้างมากกว่ามาประยุกต์ร่วมด้วย รวมถึง
ความเพียงพอของทรัพยากรน ้า การกระจายและจัดสรรน ้าอย่างเป็นธรรมอาจยังไม่สามารถเกิดขึ นได้ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
แรกนี  แต่จะมีผลเกิดขึ นได้ในช่วงระยะเวลาต่อไปในระยะยาว   
6. ลักษณะของทำงเลือกในมุมมอง 3 มิติกำรพัฒนำ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: 

 

ทำงเลือกที่ 3: ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรน ้า โดยการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้าและประชาชน
ในพื นที่ลุ่มน ้า ให้สามารถขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของลุ่มน ้า  

ยุทธศำสตร์
ทำงเลือก 

S1.1 S1.2 S1.3 S1.4 S1.5 S2.1 S2.2 S3.1 S3.2 S4.1 S4.2 
S S S S S S S S S M M 

1. ควำมมุ่งหมำยของทำงเลือก: 
องค์กรผู้ใช้น ้าและประชาชนมีความเข้มแข็ง มีส่วนร่วมและตัดสินใจในประเด็นส้าคัญเพื่อขับเคลื่อนด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรน ้าให้เหมาะสมกับบริบทพื นท่ี 
2. ลักษณะของทำงเลือก:  

เป็นทางเลือกที่เน้นให้ความส้าคัญในช่วงระยะเริ่มต้นของแผน (5 ปีแรก) กับการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้
น ้าและประชาชนในพื นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ได้อย่า ง

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

สภาพเดิม 
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เหมาะสมกับสถานการณ์ของพื นที่ลุ่มน ้า กล่าวคือ เป็นทางเลือกที่ผลักดันให้องค์กรผู้ใช้น ้าและประชาชนในพื นท่ีมีศักยภาพ
ในการเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นท่ี ในประเด็นท่ีเฉพาะเจาะจง เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของพื นที่ได้
ด้วยตนเอง สามารถเลือกและตัดสินใจด้าเนินการในประเด็นที่มีความส้าคัญ จ้าเป็น และสอดคล้องกับความต้องการของ
พื นที่ได้ตามความเหมาะสม 
3. วิธีกำรของทำงเลือก:  

การด้าเนินงานภายใต้ทางเลือกนี ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งของผู้ใช้น ้าทั งในด้านองค์กร องค์ความรู้ 
กลไกการเงินและทุน ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบที่ช่วยให้องค์กรผู้ใช้น ้าสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ยัง
มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรที่ถือเป็นภาคส่วนใหญ่ส้าคัญที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้า  
ในการร่วมเป็นส่วนที่ช่วยกันบริหารจัดการทรัพยากรน ้าให้มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคงในด้านการบริหารจัดการ
ร่วมกันเป็นหลัก ส่วนการด้าเนินการสนับสนุนของทางเลือกนี จะเป็นการพิจารณาตามประเด็นที่มีความเหมาะสมหรือ  
สอดรับกับบริบทความต้องการของพื นที่เท่านั น กล่าวคือ การด้าเนินการสนับสนุนจะเลือกด้าเนินการเฉพาะประเด็นส้าคัญ
ของแต่ละพื นที่เท่านั น ซึ่งองค์กรผู้ใช้น ้าและประชาชนในพื นที่จะร่วมกันพิจารณาตัดสินใจในการเลือกด้าเนินการ  
ในบางส่วนบางประเด็น เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื นที่อย่างแท้จริง มีจุดเน้น (Focus) ที่จะ
พัฒนาหรือด้าเนินการอย่างชัดเจนอีกทั งยังก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื นที ่
4. มุมมองในมิติควำมยั่งยืน: 

หากพิจารณาในมิติของความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทางเลือกนี จะมุ่งเน้น  
ในการสร้างความเข้มแข็งในมิติสังคมมากท่ีสุด แต่เป็นลักษณะของการเปิดโอกาสและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
พื นที่ให้มีส่วนในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ตนเอง สร้างความเข้มแข็งระดับพื นที่ชุมชนให้ด้าเนินการได้ด้วย
ตนเอง ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้ตรงต่อความต้องการของพื นที่มากที่สุด สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
โดยเฉพาะเป้าหมายที่ 17 การสร้างความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และยังสอดคล้องกับประเด็นด้านอื่น ๆ ที่เช่ือมโยง
กับด้านทรัพยากรน ้า ทั งในเป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 6 การจัดการน ้า
และสุขาภิบาล และเป้าหมายที่ 12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ทางเลือกนี จึงมีลักษณะที่โดดเด่นเน้นในการ
ขับเคลื่อนมิติด้านสังคมเป็นตัวน้าหลัก และส่งผลเชื่อมโยงไปสู่มิติเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นส่วนสนับสนุนตามถัดไป 
5. ข้อดี และช่องว่ำงและควำมเสี่ยง 
5.1 ข้อดี: 

ทางเลือกนี มุ่งหวังหรือมีลักษณะเด่นที่ต้องการสร้างให้เกิดความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้าและประชาชนในพื นที่ให้
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกลไกการบริหารจัดการและขับเคลื่อนอย่างชัดเจน 
รวมไปถึงมีจุดเน้นในการด้าเนินการที่จะสอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์เฉพาะของแต่ละพื นที่ ส่งผลให้สามารถ
ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของพื นที่มากท่ีสุด เป็นจุดเน้นในการด้าเนินงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรกของแผนฯ 
5.2 ช่องว่ำงและควำมเสี่ยง: 

ทางเลือกนี ยังมีช่องว่างหรือความเสี่ยงในลักษณะเดียวกันกับลักษณะเด่นของทางเลือก เนื่องจากทางเลือกนี มุ่งเน้น
ให้เกิดการบริหารจัดการโดยองค์กรผู้ใช้น ้าและภาคประชาชนเป็นหลัก ซึ่งอาจมีศักยภาพแตกต่างกันไปในแต่ละพื นท่ี รวม
ไปถึงมีสภาพบริบทของพื นที่ที่แตกต่างกันไปด้วย จึงศักยภาพการบริหารจัดการโดยองค์กรผู้ใช้น ้าและภาคประชาชนจึงมี
ความแตกต่างกันไป การเตรียมความพร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็งอาจเป็นไปอย่างล่าช้าในบางพื นที่และกระทบต่อ  
การบริหารจัดการเชิงพื นที่ในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรกของแผนฯ กล่าวคือ ในช่วง 5 ปีแรกของแผนฯ นี อาจเป็นเพียง 
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การมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรผู้ใช้น ้าและภาคประชาชนเท่านั น ความคืบหน้าของการสร้างความมั่นคงของ
ทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนืออาจยังไม่คืบหน้ามากนัก  
6. ลักษณะของทำงเลือกในมุมมอง 3 มิติกำรพัฒนำ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: 

 

4.2 กำรประเมินทำงเลือกของกำรพัฒนำทรัพยำกรน ้ำพื นที่ลุ่มน ้ำ 

การประเมินทางเลือกเป็นการวิเคราะห์ผลที่อาจเกิดขึ นจากการด้าเนินงานตามทางเลือกต่าง ๆ เพ่ือให้
สามารถเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงในอนาคตหากมีการด้าเนินการตามทางเลือกนั น ๆ หรือเข้าใจบริบทและ
สภาพของผลที่จะเกิดขึ นจากการด้าเนินงานตามทางเลือกนั น เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตั ดสินใจจัดล้าดับ
ความส้าคัญของทางเลือกได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม โดยสรุปดังนี  

 กำรประเมินผลกระทบจำกกำรด้ำเนินงำนตำมทำงเลือก 

การประเมินผลกระทบจากการด้าเนินงานตามทางเลือก เป็นการพิจารณาผลที่อาจเกิดขึ น
หากมีการด้าเนินงานตามทางเลือกนั น ๆ เพ่ือให้สามารถคาดการณ์ทิศทางในอนาคตได้ว่า การด้าเนินงานนั น
จะช่วยส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะใด แนวโน้มเป็นอย่างไรในอนาคต ซึ่งการคาดการณ์แนวโน้ม
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตนี  กลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้ร่วมกันระดมสมองและคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงโดย
พิจารณาใน 2 ประเด็น ได้แก่  

1) คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวชี วัด ในกรณีที่ไม่มีแผนการด้าเนินงานใด ๆ เพ่ิมเติม
ขึ นมาใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของทางเลือกสภาพปกติ (BAU) เพ่ือใช้เป็น
ทางเลือกฐานในการเปรียบเทียบกับทางเลือกใหม่ที่ได้พัฒนาขึ น โดยพิจารณาจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของตัวชี วัดตั งแต่อดีต-ปัจจุบันที่ได้วิเคราะห์และประเมินข้อมูลฐาน (Baseline Assessment) ไว้ มาคาดการณ์
เป็นแนวโน้มในอนาคต กล่าวคือ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอดีต-ปัจจุบันเป็นอย่างไร แนวโน้มในอนาคตจะ
เป็นไปในทิศทางเดิมส้าหรับกรณีที่ไม่มีมีการด้าเนินงานใหม่เพ่ิมขึ น ซึ่งมีค่าที่แตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้า

สาขา รายละเอียดดังตำรำงท่ี 4.2-1 โดยการคาดการณ์นี ใช้หลักการเดียวกันกับการประเมินข้อมูลฐาน โดยน้า 
การวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) -ควอไทล์ (Quartile) มาใช้ในการแบ่งข้อมูล 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคตพร้อมก้าหนดเกณฑ์การให้คะแนนอย่างง่ายตามช่วงของข้อมูลที่ได้แบ่งไว้ดังนี  

 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

สภาพเดิม 
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ต้ำแหน่งของข้อมูล เกณฑ์อย่ำงง่ำย คะแนน 
<P25 ดีขึ น/แย่ลง น้อย +/-1 

อยู่ระหว่าง P25 และ P50 ดีขึ น/แย่ลง ปานกลาง +/-2 

อยู่ระหว่าง P50 และ P75 ดีขึ น/แย่ลง มาก +/-3 
>P75 ดีขึ น/แย่ลง มากท่ีสุด +/-4 

- ไม่ชัดเจน/ ไม่สามารถชี วัดได้ 0 

2) คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวชี วัดในกรณีที่มีการด้าเนินงานตามทางเลือกใหม่ที่ได้
พัฒนาขึ นทั ง 3 ทางเลือก (ทางเลือกที่ 1 2 และ 3) โดยพิจารณาในมุมมองศักยภาพของแต่ละยุทธศาสตร์
ทางเลือก กล่าวคือ เป็นการพิจารณาว่ายุทธศาสตร์ทางเลือกนั นจะส่งผลให้ตัวชี วัดเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 
และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ นได้สูงสุดอยู่ในระดับใดตามศักยภาพสูงสุดที่

สามารถเกิดขึ นได้ จากการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทาง เลือกนั น รายละเอียดดังตำรำงที่  4.2-2  
ซึ่งกลุ่มผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาก้าหนดเกณฑ์อย่างง่ายให้สอดคล้องกับค่าการประเมินสภาพปกติ โดยแบ่ง
ออกเป็น 4 เกณฑ์ดังนี  

เกณฑ์อย่ำงง่ำย คะแนน 

ดีขึ นเล็กน้อย +1 
ดีขึ นปานกลาง +2 

ดีขึ นมาก +3 
ดีขึ นมากที่สุด +4 

จากผลการคาดการณ์ดังกล่าวข้างต้น หากน้าผลการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวชี วัด
ในกรณีที่มีการด้าเนินงานตามทางเลือกใหม่ เปรียบเทียบกับผลการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงของตัวชี วัดใน
กรณีที่ไม่มีแผนการด้าเนินงานใด ๆ เพ่ิมเติมขึ นมาใหม่หรือเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ซึ่งเป็นไปตามลักษณะของ
ทางเลือกสภาพปกติ (BAU) จะท้าให้ทราบว่า หากต้องการด้าเนินงานให้บรรลุสู่เป้าหมายหรือเป็นไปตาม
ศักยภาพของยุทธศาสตร์ทางเลือกต่าง ๆ นั น จ้าเป็นจะต้องใช้ทรัพยากร บุคลากร งบประมาณ และระยะเวลา
ในการด้าเนินงานมากน้อยเพียงใดได้ 
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ตำรำงท่ี 4.2-1 กำรประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ นของทำงเลือกสภำพปกติ (BAU) 
ตัวชี วัด กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 

น ้ำหมัน-น ้ำสำน แม่น ้ำเลย น ้ำโมง-น ้ำสวย ห้วยหลวง ห้วยเป-หนิง แม่น ้ำสงครำม ห้วยทวย น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก 

I1 สมดุลของน ้าต้นทุนและการใช้น ้า  -1 -1 -4 -4 -4 -2 -4 -1 -1 

I2 ระบบการกระจายน ้าท่ีท่ัวถึงทั งลุ่มน ้า 1 2 3 1 -4 4 4 2 -1 

I3 ประชาชนได้รับการจัดสรรน ้าอย่างสม่้าเสมอ -1 -1 -4 -2 -4 -4 -1 -2 -3 

I4 ผลิตภาพการใช้น ้า -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

I5 ครัวเรือนท่ีมีน ้าสะอาดใช้ -1 -1 -4 -2 -4 -4 -1 -2 -3 

I6 ราคาน ้าประปาต่อหน่วยที่ครัวเรือนต้องจ่าย -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

I7 ประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง-อุทกภัย 4 3 1 1 1 1 2 1 2 

I8 พื นท่ีป่าต้นน ้า -3 -3 -4 2 4 1  0 1 -1 

I9 มาตรฐานคุณภาพน ้า  -2 -2 -1 -1 -1 -1 0 0 1 

I10 มีพื นท่ีแหล่งอาหารตามธรรมชาติของชุมชน  -4 -4 -4 -3 -1 -1 -2 -2 -2 

I11 การด้ารงอยู่ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั งเดิมท่ีเชื่อมโยง
กับทรัพยากรน ้า  

-2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

I12 จ้านวนครัวเรือนท่ีมีรายได้ต้่ากว่าเส้นความยากจน -3 -1 -3 -3 -4 -1 -3 -4 -3 

I13 จ้านวนชุมชนท่ีอ่อนไหวและเปราะบาง -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 

I14 ปริมาณและคุณภาพข้อมูล ความรู้และเครื่องมือท่ี
ประชาชนในพื นท่ีเสี่ยงเข้าถึงได้ 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

I15 จ้านวนชุมชนท่ีได้รับการบรรเทาและฟื้นฟูทรัพยากรน ้า -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 

I16 ความส้าเร็จของภารกิจองค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าระดับลุ่มน ้า/ ระดับชุมชน ตาม พ.ร.บ. 
ทรัพยากรน ้า 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I17 กลไกการเงินและการระดมทุนท่ีช่วยสนับสนุนด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I18 กองทุนทรัพยากรน ้าพื นท่ีลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I19 แผนงาน/ โครงการ ท่ีมีการน้าข้อ ค้นพบจากการ
ศึกษาวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ไปใช้ประโยชน์ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I20 ข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากร
น ้าของทุกภาคส่วน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I21 ระดับความส้าเร็จในการสร้างความมั่นคงด้านน ้า (จาก
ภาคเกษตรกรรม) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

I22 ผลิตภาพในการใช้น ้าของเกษตรกร -4 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 -2 

หมายเหตุ : + หมายถึง มีแนวโน้มของตัวชี วัดนั นเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ น 
 0 หมายถึง ยังไม่มี/ ไม่มีความชัดเจน 
 - หมายถึง มีแนวโน้มของตัวชี วัดนั นเปล่ียนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลง 

1 หมายถึง เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อย 
2 หมายถึง เกิดการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
3 หมายถึง เกิดการเปลี่ยนแปลงมาก 
4 หมายถึง เกิดการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด 
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ตำรำงท่ี 4.2-2 กำรประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ นจำกกำรด้ำเนินกำรตำมทำงเลือกใหม่ที่พัฒนำขึ น 
ตัวชี วดั ยุทธศำสตร์ทำงเลือก 

S1.1 เพิ่มประสิทธิภำพกำร
กักเก็บน ้ำที่ขับเคลื่อนโดย
ท้องถ่ินและประชำชน และ
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 

S1.2 บริ หำรจั ดกำ รน ้ ำ
แบบคลัสเตอร์ (Cluster) 
เพื่อสร้ำงสมดุลกำรใช้น ้ ำ
ระหว่ำงพื นท่ี/ ลุ่มน ้ำ 

S1.3 ส่งเสริมกำรเพิ่มผลิต
ภำพกำรใช้น ้ำให้คุ้มค่ำ 

S1.4 ส่งเสริมให้ท้องถ่ินมี
ศักยภำพในกำรจัดหำน ้ ำ
สะอำดให้กับครัวเรือนอย่ำง
เพี ยงพอและในรำคำ ท่ี 
จ่ำยได้ 

S1.5 เพิ่ ม และส่ ง เ ส ริ ม
ประสิทธิภำพวิธีกำรชะลอ
น ้ำและกำรกักเก็บน ้ำเพื่อ
ป้องกันและบรรเทำควำม
เดือดร้อนและเสียหำย 

S2.1 ป้องกัน คุ้มครองและ 
ฟื้นฟูพื นท่ีระบบนิเวศแหล่ง
น ้ำส้ำคั  เพื่อส่งเสริมกำรมี
คุ ณ ภ ำ พ ชี วิ ต ท่ี ดี ข อ ง
ประชำชน 

S2.2 ป้องกัน คุ้มครองและ
ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน ้ำ
เพื่อสืบสำนวัฒนธรรมและ
วิ ถี ชี วิ ต ท่ี เ ช่ื อมโยง กั บ
ทรัพยำกรน ้ำ 

S3.1 สร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัวของประชำชน 
เพื่ อควำมยืดหยุ่ นในกำร
รับมือสถำนกำรณ์น ้ำและกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

S3.2 ผลักดันกำรปฏิบัติตำม
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
ข้อตกลงควำมร่วมมือลุ่มน ้ำ
ระหว่ำงประเทศ 

S4.1 สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของผู้ใช้น ้ ำ ด้ำนองค์กร 
องค์ควำมรู้ กลไกกำรเงิน
และทุน เพื่อมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรลุ่มน ้ำ 

S4.2 สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกรในกำร
บริหำรจัดกำรน ้ำ 

I1 สมดุลของน ้าต้นทุนและการใช้น ้า  +4 +4 0 0 +4 +2 +1 0 0 0 0 

I2 ระบบการกระจายน ้าท่ีท่ัวถึงทั งลุ่มน ้า 0 +4 0 +2 0 0 0 0 0 0 0 

I3 ประชาชนได้รับการจัดสรรน ้ าอย่าง
สม้่าเสมอ 

+4 +4 0 +4 0 0 0 0 0 0 0 

I4 ผลิตภาพการใช้น ้า 0 0 +4 0 0 +1 0 0 0 +2 +2 

I5 ครัวเรือนท่ีมีน ้าสะอาดใช้ +2 +2 0 +4 0 +1 +1 0 0 +1 +1 

I6 ราคาน ้าประปาต่อหน่วยท่ีครัวเรือนต้อง
จ่าย 

+2 0 0 +4 0 0 0 0 0 0 0 

I7 ประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง-อุทกภัย +3 +3 0 0 +4 +3 +3 0 0 +3 0 

I8 พื นท่ีป่าต้นน ้า 0 0 0 0 +1 +4 +4 0 0 +1 0 

I9 มาตรฐานคุณภาพน ้า  0 0 0 +2 0 +4 +4 0 0 +1 +1 

I10 มีพื นท่ีแหล่งอาหารตามธรรมชาติของ
ชุมชน  

0 0 0 +1 0 +4 +4 0 0 +2 0 

I11 การด้ารงอยู่ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ดั งเดิมท่ีเชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้า  

0 0 0 0 0 +2 +4 0 0 +2 0 

I12 จ้านวนครัวเรือนท่ีมีรายได้ต่้ากว่าเส้น
ความยากจน 

+2 0 0 0 0 +2 +1 0 0 +2 +3 

I13 จ้านวนชุมชนท่ีอ่อนไหวและเปราะบาง +1 +1 +1 +1 +1 +2 +2 +4 +4 +2 +2 

I14 ปริมาณและคุณภาพข้อมูล ความรู้และ
เครื่องมือที่ประชาชนในพื นท่ีเสี่ยงเข้าถึงได้ 

0 0 0 0 0 0 0 +4 0 +4 +4 

I15 จ้านวนชุมชนท่ีได้รับการบรรเทาและ
ฟื้นฟูทรัพยากรน ้า 

0 0 0 0 0 0 0 0 +4 +4 0 

I16 ความส้ า เ ร็ จ ของภารกิ จอง ค์ ก ร ท่ี
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
ระดับลุ่มน ้า/ ระดับชุมชน ตาม พ.ร.บ. 
ทรัพยากรน ้า 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 +4 

I17 กลไกการเงินและการระดมทุนท่ีช่วย
สนับสนุนด้านการบริหารจัดการทรัพยากร
น ้า 

+1 +1 0 +1 +1 +1 +1 +1 +1 +4 +4 

I18 กองทุนทรัพยากรน ้าพื นท่ีลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

0 0 0 0 0 0 0 0 +2 +4 +4 
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ตำรำงท่ี 4.2-2 กำรประเมินผลกระทบที่อำจเกิดขึ นจำกกำรด้ำเนินกำรตำมทำงเลือก (ต่อ) 
ตัวชี วดั ยุทธศำสตร์ทำงเลือก 

S1.1 เพิ่มประสิทธิภำพกำร
กักเก็บน ้ำที่ขับเคลื่อนโดย
ท้องถ่ินและประชำชน และ
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 

S1.2 บริ หำรจั ดกำรน ้ ำ
แบบคลัสเตอร์ (Cluster) 
เพื่อสร้ำงสมดุลกำรใช้น ้ ำ
ระหว่ำงพื นท่ี/ ลุ่มน ้ำ 

S1.3 ส่งเสริมกำรเพิ่มผลิต
ภำพกำรใช้น ้ำให้คุ้มค่ำ 

S1.4 ส่งเสริมให้ท้องถ่ินมี
ศักยภำพในกำรจัดหำน ้ ำ
สะอำดให้กับครัวเรือนอย่ำง
เพี ยงพอและในรำคำ ท่ี 
จ่ำยได้ 

S1.5 เพิ่ ม และส่ ง เ ส ริ ม
ประสิทธิภำพวิธีกำรชะลอ
น ้ำและกำรกักเก็บน ้ำเพื่อ
ป้องกันและบรรเทำควำม
เดือดร้อนและเสียหำย 

S2.1 ป้องกัน คุ้มครองและ 
ฟื้นฟูพื นท่ีระบบนิเวศแหล่ง
น ้ำส้ำคั  เพื่อส่งเสริมกำรมี
คุ ณ ภ ำ พ ชี วิ ต ท่ี ดี ข อ ง
ประชำชน 

S2.2 ป้องกัน คุ้มครองและ
ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน ้ำ
เพื่อสืบสำนวัฒนธรรมและ
วิ ถี ชี วิ ต ท่ี เ ช่ื อมโยง กั บ
ทรัพยำกรน ้ำ 

S3.1 สร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัวของประชำชน 
เพื่ อควำมยืดหยุ่ นในกำร
รับมือสถำนกำรณ์น ้ำและกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

S3.2 ผลักดันกำรปฏิบัติตำม
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
ข้อตกลงควำมร่วมมือลุ่มน ้ำ
ระหว่ำงประเทศ 

S4.1 สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของผู้ใช้น ้ ำ ด้ำนองค์กร 
องค์ควำมรู้ กลไกกำรเงิน
และทุน เพื่อมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรลุ่มน ้ำ 

S4.2 สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกรในกำร
บริหำรจัดกำรน ้ำ 

I19 แผนงาน/ โครงการท่ีมีการน้าข้อค้นพบ
จากการศึกษาวิจัยหรือนวัตกรรมด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าไปใช้ประโยชน์ 

+1 0 +1 +1 +1 +1 0 +1 0 +4 +4 

I20 ข้อมูลท่ีใช้ในการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าของทุกภาคส่วน 

0 0 0 0 0 0 0 +1 0 +4 +4 

I21 ระดับความส้าเร็จในการสร้างความ
มั่นคงด้านน ้า (จากภาคเกษตรกรรม) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 +4 +4 

I22 ผลิตภาพในการใช้น ้าของเกษตรกร 0 0 +4 0 0 +1 0 0 0 +4 +4 

หมายเหตุ : + หมายถึง ยุทธศาสตร์ทางเลือกจะช่วยให้ตัวชี วัดเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีดีขึ น 
 0 หมายถึง ยุทธศาสตร์ทางเลือกไม่มีผลท่ีท้าให้ตัวชี วัดนั นเกิดการเปลี่ยนแปลง 

1 หมายถึง เกิดการเปลี่ยนแปลงน้อย 
2 หมายถึง เกิดการเปลี่ยนแปลงปานกลาง 
3 หมายถึง เกิดการเปลี่ยนแปลงมาก 
4 หมายถึง เกิดการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด 

 

ตำรำงท่ี 4.2-3 สรุปรำยละเอียดกำรด้ำเนินงำนของแต่ละทำงเลือก 
ทำงเลือก ยุทธศำสตร์ทำงเลือก 

S1.1 เพิ่มประสิทธิภำพกำร
กักเก็บน ้ำที่ขับเคลื่อนโดย
ท้องถ่ินและประชำชน และ
กำรสนับสนุนจำกภำครัฐ 

S1.2 บริ หำรจั ดกำรน ้ ำ
แบบคลัสเตอร์ (Cluster) 
เพื่อสร้ำงสมดุลกำรใช้น ้ ำ
ระหว่ำงพื นท่ี/ ลุ่มน ้ำ 

S1.3 ส่งเสริมกำรเพิ่มผลิต
ภำพกำรใช้น ้ำให้คุ้มค่ำ 

S1.4 ส่งเสริมให้ท้องถ่ินมี
ศักยภำพในกำรจัดหำน ้ ำ
สะอำดให้กับครัวเรือนอย่ำง
เพี ยงพอและในรำคำ ท่ี 
จ่ำยได้ 

S1.5 เพิ่ ม และส่ ง เ ส ริ ม
ประสิทธิภำพวิธีกำรชะลอ
น ้ำและกำรกักเก็บน ้ำเพื่อ
ป้องกันและบรรเทำควำม
เดือดร้อนและเสียหำย 

S2.1 ป้องกัน คุ้มครองและ 
ฟื้นฟูพื นท่ีระบบนิเวศแหล่ง
น ้ำส้ำคั  เพื่อส่งเสริมกำรมี
คุ ณ ภ ำ พ ชี วิ ต ท่ี ดี ข อ ง
ประชำชน 

S2.2 ป้องกัน คุ้มครองและ
ฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน ้ำ
เพื่อสืบสำนวัฒนธรรมและ
วิ ถี ชี วิ ต ท่ี เ ช่ื อมโยง กั บ
ทรัพยำกรน ้ำ 

S3.1 สร้ำงขีดควำมสำมำรถใน
กำรปรับตัวของประชำชน 
เพื่ อควำมยืดหยุ่ นในกำร
รับมือสถำนกำรณ์น ้ำและกำร
เปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 

S3.2 ผลักดันกำรปฏิบัติตำม
แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
ข้อตกลงควำมร่วมมือลุ่มน ้ำ
ระหว่ำงประเทศ 

S4.1 สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของผู้ใช้น ้ ำ ด้ำนองค์กร 
องค์ควำมรู้ กลไกกำรเงิน
และทุน เพื่อมีส่วนร่วมใน
กำรจัดกำรลุ่มน ้ำ 

S4.2 สร้ำงควำมเข้มแข็ง
ของกลุ่มเกษตรกรในกำร
บริหำรจัดกำรน ้ำ 

ทางเลือกสภาพปกติ (BAU) - - - - - - - - - - - 

ทางเลือกท่ี 1 M M M M M - - - - S S 

ทางเลือกที่ 2 S - - - - M M M S S S 

ทางเลือกท่ี 3 S S S S S S S S S M M 
หมายเหตุ : M หมายถึง ยุทธศาสตร์ทางเลือกที่เป็นส่วนด้าเนินการหลกั 
 S หมายถึง ยุทธศาสตร์ทางเลือกที่เป็นส่วนสนับสนุนและเฉพาะเจาะจงตามพื นที่ 
 - หมายถึง ไม่มีส่วนเกีย่วขอ้งกับทางเลือกนั น 
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 กำรจัดล้ำดับควำมส้ำคั ของทำงเลือก 

การจัดล้าดับความส้าคัญของทางเลือก เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างทางเลือกการ
พัฒนาเพ่ือหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการด้าเนินการของแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
พ.ศ. 2565-2570 ในแต่ละพื นที่กลุ่มลุ่มน ้าสาขา โดยให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันจัดล้าดับความส้าคัญและ
เปรียบเทียบในแต่ละทางเลือกว่าทางเลือกใดมีความเหมาะสมมากที่สุดภายใต้บริบทและสภาพของพื นที่กลุ่ม
ลุ่มน ้าสาขา ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน “การประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 2” ในการพิจารณาเปรียบเทียบแต่ละ
ทางเลือกผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันวิเคราะห์ตามข้อมูลที่วิเคราะห์และน้าเสนอไว้ในหัวข้อ 4.2.1 ข้างต้น เพ่ือให้
สามารถเข้าใจบริบทและสภาพที่คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจเกิดขึ นได้จากทางเลือกต่าง ๆ 
ก่อนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม  

การเลือกตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมของผู้มีส่วนได้เสียนั น ได้ด้าเนินการโดยใช้เทคนิค
การจัดล้าดับชั นเชิงวิเคราะห์ หรือ Analytical Hierarchy Process (AHP) และเกณฑ์การคัดเลือกทีละคู่ 
(Pairwise Analysis) มาประยุกต์ใช้ผ่านแบบสอบถามสองขั ว (Bipolar Questionnaire) ซึ่ งจะช่วยให้ 
ผู้มีส่วนได้เสียได้คิดวิเคราะห์เปรียบเทียบ (Trade off) รายละเอียดของทางเลือกทีละคู่ระหว่าง ทางเลือก
สภาพปกติ ทางเลือกที่ 1 ทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 เพ่ือให้ง่ายต่อการตัดสินใจ และสร้างความแม่นย้า
ในการให้น ้าหนักคะแนนตัดสินใจเปรียบเทียบทางเลือก  (รายละเอียดตัวอย่างแบบสอบถาม และ 
ผลการวิเคราะห์คะแนนการเปรียบเทียบทางเลือกดังภำคผนวก ง.-3) 

ผลสรุปการจัดล้าดับความส้าคัญของทางเลือกในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขา พบว่า ผู้มีส่วนได้เสีย
ทั ง 9 กลุ่มลุ่มน ้าสาขา พิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมคือ “ทำงเลือกท่ี 3 ปรับปรุงประสิทธิภำพ
กำรบริหำรทรัพยำกรน ้ำ โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้ำและประชำชนในพื นที่ลุ่มน ้ำ ให้
สำมำรถขับเคลื่อนกำรใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสมกับบริบทและสถำนกำรณ์ของลุ่มน ้ำ” ยกเว้นพื นที่กลุ่ม
ลุ่มน ้ าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุกในพื นที่ลุ่มน ้ าสาขาลุ่มน ้ าแม่น ้ าโขงส่วนที่  9 (0332) ลุ่มน ้ าห้วย 
บางทราย (0333) ลุ่มน ้าห้วยมุก (0334) และลุ่มน ้าห้วยบังอ่ี (0335) ที่พิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกที่
เหมาะสมคือ “ทางเลือกที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรน ้าโดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้าและ

การสนับสนุนของภาครัฐให้มีน ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ” โดยสรุปผลคะแนนได้ดังตำรำงที่ 4.2-4  
ทั งนี  ผลการจัดล้าดับความส้าคัญของทางเลือกจะน้าไปใช้ประกอบการพิจารณาและจัดท้าแผนปฏิบัติการ  
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2565-2570 ต่อไป 
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ตำรำงท่ี 4.2-4 ผลสรุปกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคั ของทำงเลือกในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ ลุ่มน ้ำสำขำ ทำงเลือก คะแนนทำงเลือก วันที่จัดประชมุ 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 1 
น ้าหมัน-น ้าสาน 

(0301) ลุ่มน ้าแม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 สภาพปกต ิ 9.7 26 พ.ย. 64 

(0302) ลุ่มน ้าหมัน ทางเลือกท่ี 1 25.3 

(0303) ลุ่มน ้าสาน ทางเลือกท่ี 2 19.2 

(0304) ลุ่มน ้าแม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 ทำงเลือกท่ี 3 45.8 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 2 
แม่น ้าเลย 

(0305) ลุ่มน ้าแม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 สภาพปกต ิ 9.4 25 พ.ย. 64 

(0306) ลุ่มน ้าห้วยน ้าปวน ทางเลือกท่ี 1 29.5 

(0307) ลุ่มน ้าแม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 ทางเลือกท่ี 2 25.0 

 ทำงเลือกท่ี 3 36.1 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 3 
น ้าโมง-น ้าสวย 

(0308) ลุ่มน ้าแม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 สภาพปกต ิ 9.5 24 พ.ย. 64 

(0309) ลุ่มน ้าห้วยน ้าโสม ทางเลือกท่ี 1 26.0 

(0310) ลุ่มน ้าแม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 ทางเลือกท่ี 2 25.1 

(0311) ลุ่มน ้าโมง ทำงเลือกท่ี 3 39.4 

(0312) ลุ่มน ้าแม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2   

(0313) ลุ่มน ้าสวย    

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 4 
ห้วยหลวง 

(0314) ลุ่มน ้าแม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/1 สภาพปกต ิ 10.1 23 พ.ย. 64 

(0315) ลุ่มน ้าห้วยหลวงส่วนท่ี 1 ทางเลือกท่ี 1 25.9 

(0316) ลุ่มน ้าห้วยดาน ทางเลือกท่ี 2 26.9 

(0317) ลุ่มน ้าห้วยหลวงส่วนท่ี 2 ทำงเลือกท่ี 3 37.1 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 5 
ห้วยเป-ห้วยหนิง 

(0318) ลุ่มน ้าแม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 สภาพปกต ิ 11.0 22 พ.ย. 64 

ทางเลือกท่ี 1 31.6 

ทางเลือกท่ี 2 23.2 

ทำงเลือกท่ี 3 34.2 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 6 
แม่น ้าสงคราม 

(0319) ลุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนบน สภาพปกต ิ 12.6 15 พ.ย. 64 

(0320) ลุ่มน ้าห้วยคอง ทางเลือกท่ี 1 22.6 

 (0321) ลุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง ทางเลือกท่ี 2 29.6 

 (0322) ลุ่มน ้าห้วยฮี  ทำงเลือกท่ี 3 35.2 

 (0323) ลุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง ส่วนท่ี 2   

 (0325) ลุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง ส่วนท่ี 3    

 (0327) ลุ่มน ้าแม่น ้าสงครามตอนล่าง ส่วนท่ี 4    

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 6 
แม่น ้ าสงคราม  (น ้ า
อูน-น ้ายาม) 

(0324) ลุ่มน ้าห้วยน ้ายาม สภาพปกต ิ 11.3 16 พ.ย. 64 

(0326) ลุ่มน ้าห้วยน ้าอูน ทางเลือกท่ี 1 23.1 

ทางเลือกท่ี 2 28.2 

 ทำงเลือกท่ี 3 37.4 
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ตำรำงท่ี 4.2-4 ผลสรุปกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคั ของทำงเลือกในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ (ต่อ) 
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ ลุ่มน ้ำสำขำ ทำงเลือก คะแนนทำงเลือก วันที่จัดประชมุ 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 7  
ห้วยทวย 

(0328) ลุ่มน ้าห้วยทวย สภาพปกต ิ 9.7 17 พ.ย. 64 

(0329) ลุ่มน ้าแม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 ทางเลือกท่ี 1 22.0 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 8  
น ้าพุง-ก่้า 

(0330) ลุ่มน ้าพุง ทางเลือกท่ี 2 25.9 

(0331) ลุ่มน ้าก่้า ทำงเลือกท่ี 3 42.4 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 9 
ห้ ว ย บ า ง ท ร า ย - 
ห้วยมุก 

(0332) ลุ่มน ้าแม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 สภาพปกต ิ 12.2 18 พ.ย. 64 

(0333) ลุ่มน ้าห้วยบางทราย ทำงเลือกท่ี 1 31.1 

(0334) ลุ่มน ้าห้วยมุก ทางเลือกท่ี 2 28.1 

(0335) ลุ่มน ้าห้วยบังอี่ ทางเลือกท่ี 3 28.6 

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 9 
ห้ ว ย บ า ง ท ร า ย - 
ห้วยมุก (โขงตอนล่าง) 

(0336) ลุ่มน ้าแม่น ้าโขงตอนล่าง สภาพปกต ิ 9.2 19 พ.ย. 64 

ทางเลือกท่ี 1 23.3 

ทางเลือกท่ี 2 24.2 

ทำงเลือกท่ี 3 43.3 

 

 สรุปแนวทำงกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำระดับยุทธศำสตร์ พื นที่ลุ่มน ้ำโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากผลการจัดล้าดับความส้าคัญของทางเลือกที่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มลุ่มน ้าสาขาได้พิจารณา 
เพ่ือก้าหนดทิศทางอนาคตของพื นที่ลุ่มน ้าของตนร่วมกัน ซึ่งส่วนใหญ่นั นได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของการใช้
กลไกองค์กรผู้ใช้น ้าและประชาชนในพื นที่ในการขับเคลื่อน การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า และการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ของลุ่มน ้าของตนเอง กล่าวคือ มีความมุ่งหมายให้องค์กร
ผู้ใช้น ้าและประชาชนในพื นที่เป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ได้ ซึ่งอาจต้องได้รับการสนับสนุนและ
ส่งเสริม โดยการเพ่ิมขีดความสามารถ สร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรผู้ใช้น ้าและประชาชนในพื นที่ ให้มี
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทและ
สถานการณ์ของพื นที่ลุ่มน ้าได้ด้วยตนเอง สามารถเลือกและตัดสินใจด้าเนินการในประเด็นที่มีความส้าคัญ 
จ้าเป็น เฉพาะเจาะจง และสอดคล้องกับความต้องการของพื นที่ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะ
ช่วยสร้างความยั่งยืนของการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ได้ในระยะยาว  

อย่างไรก็ตาม การสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น ้าและประชาชนในพื นที่นั น จ้าเป็น
จะต้องเร่งสร้างเสริมทั งในด้านองค์กร (จัดตั ง ผลักดันการด้าเนินงาน สร้างกลไกการขับเคลื่อน) องค์ความรู้ที่
จะสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าที่เหมาะสม ไปจนถึงกลไกการเงินและทุนซึ่งถือเป็นส่วน
ส้าคัญในการขับเคลื่อนงานการบริหารจัดการให้สามารถด้าเนินการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี  ยังจ้าเป็นต้อง
มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกรที่ถือเป็นภาคส่วนใหญ่ส้าคัญที่มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
น ้าในการร่วมเป็นส่วนที่ช่วยกันบริหารจัดการทรัพยากรน ้าให้มีประสิทธิภาพและสร้างความมั่นคงในด้านการ
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บริหารจัดการร่วมกันเป็นหลัก ซึ่งเป็นไปตาม “ทำงเลือกท่ี 3 ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรบริหำรทรัพยำกรน ้ำ 
โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้ำและประชำชนในพื นที่ลุ่มน ้ำ ให้สำมำรถขับเคลื่อนกำรใช้
ประโยชน์อย่ำงเหมำะสมกับบริบทและสถำนกำรณ์ของลุ่มน ้ำ”  

ดังนั น ผลสรุปของทางเลือกที่ได้จากกระบวนการ SEA นี จะถูกส่งและถ่ายเข้าสู่กระบวนการ
จัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2561-2580  
ในการพิจารณายุทธศาสตร์ที่จะช่วยขับเคลื่อนแผน และแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่
ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566-2570 ซึ่งจะเป็นกรอบในการพิจารณาแผนงาน/โครงการ  
ที่เชื่อมโยงกันต่อไป ทั ง การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ  

  



บทที่ 5
มาตรการเพื่อความยั่งยืนที่สนับสนุน

การพัฒนาทรัพยากรน้้า
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บทที่ 5  
มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืนที่สนับสนุนกำรพัฒนำทรัพยำกรน ้ำ 

5.1 กำรก้ำหนดมำตรกำรเพื่อควำมย่ังยืน 

การก้าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน (Sustainability Measures) เป็นวิธีการสนับสนุนให้ทางเลือก
ของแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2565-2570 สามารถบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ และวัตถุประสงค์เพ่ือความยั่งยืนน้า ไปสู่การ “สร้างความม่ันคงของทรัพยากรน ้า 
ในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” โดยมาตรการดังกล่าว  
มีรูปแบบที่เน้นให้ความส้าคัญกับการส่งเสริม (Enhance) ผลกระทบทางบวกหรือประโยชน์ และเน้นให้
ความส้าคัญกับการหลีกเลี่ยง (Avoid) และการลดหรือบรรเทา (Mitigate/ Reduce) ผลกระทบทางลบที่อาจ
เกิดขึ นจากการด้าเนินงานตามทางเลือก 

ทั งนี  ในการมาตรการเพ่ือความยั่งยืนของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมุ่งหวังให้เป็นมาตรการที่จะ
ช่วยสนับสนุนให้ระบบลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือสามารถท้าหน้าที่ของลุ่มน ้าในด้านการให้บริการระบบ
นิเวศและให้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ประชาชนในพื นที่ลุ่มน ้าได้ในระยะยาว จึงได้ก้าหนดให้
สอดคล้องกับ 5 มุมมองส้าคัญ (Perspectives) (H. Wu and R. Darton and A. Borthwick., 2015.) ของ
ความยั่งยืนของลุ่มน ้า ดังนี   

1) มีทรัพยำกรน ้ำเพียงพอ (Sufficient Resources) คือ ควรมีทรัพยากรน ้าที่เพียงพอเพ่ือรักษาให้
สามารถรักษา หล่อเลี ยงระบบนิเวศของแหล่งน ้าไว้ได้ และสามารถสนับสนุนการใช้ประโยชน์ทั งการตั งถิ่นฐาน
ทางสังคมและเศรษฐกิจได้ตามขีดความสามารถ  

2) มีควำมยืดหยุ่นและสู้ต่อควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับน ้ำ (Resilience to Water-Related Risks) คือ 
ควรมีความยืดหยุ่นของระบบที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถตอบสนองหรือต้านทานต่อความ
เสี่ยงและสิ่งรบกวนที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนา และสามารถฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็ว 

3) มีกำรเข้ำถึงกำรใช้น ้ำและบริกำรอื่น ๆ (Access to Water Supply and Other Services) คือ 
ชุมชนได้รับการบริการที่เพียงพอจากทรัพยากรน ้าทั งการอุปโภคและบริโภค เช่น น ้าดื่มที่ปลอดภัย  
การนันทนาการ และการขนส่ง เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชน 

4) มีกำรผลิตภำพกำรใช้น ้ำ (Productive use of Water) คือ มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้า
อย่างมีประสิทธิผล เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทั งด้านเศรษฐกิจและสังคม และคงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม  

5) มีควำมยุติธรรมและเท่ำเทียมกันของผู้ใช้น ้ำและรุ่นสู่รุ่น (Fairness and Equity between 
Users and Generation) คือ มีการกระจายทรัพยากรน ้าอย่างเป็นธรรม เกิดความเสมอภาคในการใช้
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ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าระหว่างผู้ใช้น ้าด้วยกันเองในปัจจุบัน และระหว่างรุ่นสู่รุ่นในอนาคต โดยยังคงให้มี
ทรัพยากรน ้าหมุนเวียนในระบบเพ่ือคงระบบนิเวศของทรัพยากรน ้า และคุณภาพไม่ให้เสื่อมโทรมลง 
ตามกาลเวลา นอกจากนี  การก้าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืนยังได้น้าเอาเทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีที่จะ
สามารถช่วยสนับสนุนให้เกิดความยั่งยืนและเพ่ิมความยืดหยุ่นของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้า รองรับ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยให้เกิดการปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ โดยน้าเสนอเทคนิค
วิธีการ และเทคโนโลยีเ พ่ือสนับสนุนต่อ 5 เป้าหมาย  (UNEP DTU Partnership., 2018.) ได้แก่ การมี
ทรัพยากรน ้าเพียงพอ คุ้มค่า และเท่าเทียม (กรณีน ้าน้อย) มีความยืดหยุ่นและตอบสนองความเสี่ยง (กรณีน ้า
มาก) การเข้าถึงน ้าสะอาด การปรับตัวและตอบสนองต่อภัยพิบัติ และการปรับตัวและยื ดหยุ่นต่อการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยสรุปมาตรการเพ่ือความยั่งยืนได้ดังตำรำงที่ 5.1-1 ซึ่งมาตรการเพ่ือความ
ยั่งยืนที่ได้ก้าหนดขึ นนี  จะน้าไปพิจารณาประกอบเพ่ือสนับสนุนการจัดท้าแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2565-2570 ต่อไป 
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ตำรำงท่ี 5.1-1 มำตรกำรเพื่อควำมย่ังยืนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป้ำหมำย มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน ลักษณะของมำตรกำร ระยะ ควำมสอดคล้องกับมุมมองส้ำคั ของควำมยั่งยืนของลุ่มน ้ำ 

ส่งเสริม หลีกเลี่ยง ลดและบรรเทำ สั น กลำง ยำว มีทรัพยำกรน ้ำเพียงพอ มีควำมยืดหยุ่น มีกำรเข้ำถึงกำรใช้น ้ำ มีผลิตภำพกำรใช้น ้ำ มีควำมยุติธรรมเท่ำเทียม 

การมีทรัพยากรน ้า
เพียงพอ คุ้มค่า และ
เท่าเทียม (กรณีน ้า
น้อย) 

หมวดกำรเก็บกักน ้ำ (Water Storage) 

การเลือกและสร้างขนาดอ่างเก็บน ้าท่ีเหมาะสม √ - √ - √ - √ √ - - - 

การสร้างเขื่อนแบบ Multipurpose Dam √ - √ - √ - √ √ - - - 

การรักษาความชุ่มชื นในดิน √ √ - - - √ √ √ - - - 

การสร้างพื นท่ีสีเขียว √ √ - - - √ √ √ - - - 

 หมวดกำรเพิ่มปริมำณทรัพยำกรน ้ำ (Water Augmentation) 

 การคุ้มครองแหล่งน ้า - - √ - - √ √ - √ - - 

 การเติมน ้าใต้ดิน √ - - - - √ √ - √ - - 

 การเก็บกักน ้าฝน √ - - - √ - √ - √ - - 

 หมวดกำรจัดสรรน ้ำ (Water Allocation) 

 การแบ่งปันทรัพยากรน ้าตามฤดูกาล - - √ √ - - √ √ √ - √ 

 การจัดสรรน ้าและการขายสิทธิการใช้ทรัพยากรน ้า √ - √ - - √ √ √ √ - √ 

 หมวดแหล่งทรัพยำกรน ้ำทำงเลือก (Alternative) 

 Solar Water Distillation √ - - √ - - √ - √ - - 

 การส่งน ้าแบบคลัสเตอร์ระหว่างลุ่มน ้า √ - - - - √ - √ √ - √ 

 การดึงและใช้ประโยชน์น ้าใต้ดิน √ - - - - √ √ √ - - - 

 การรีไซเคิลและน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่ √ - - √ - - - √ - √ - 

 หมวดกำรจัดกำรควำมต้องกำรและประสิทธิภำพทรัพยำกรน ้ำ (Water Efficiency and Demand Management) 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าในภาคอุตสาหกรรม √ - - - - √ - - - √ - 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าภาคเกษตรและปรับปรุงด้านชลประทาน  √ - - - - √ - - - √ - 

การลดการสูญเสียและรั่วไหลของน ้า - √ - √ - - - - - √ - 

รณรงค์การอนุรักษ์ ดูแล แหล่งน ้าสาธารณะ  √ √ - √ - - √ - - - - 

 การก้าหนดราคาแบบก้าวหน้า - √ - √ - - - - - √ - 

 การแบ่งเขตการใช้น ้าตามลักษณะอุทกวิทยา √ - √  √ - - √ - - √ 

 การจัดท้าใบอนุญาตการขอใช้น ้าส้าหรับกิจกรรมการใช้น ้าปริมาณมาก - √ - √ - - - - - - √ 

มีความยืดหยุ่นและ
ตอบสนองความเสี่ยง 
(กรณีน ้ามาก) 

หมวดกำรป้องกันน ้ำท่วม (Riverine Flood Protection) 

การสร้างโครงสร้าง/สิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันน ้าท่วม - - √ √ - - - √ - - - 

การบริหารจัดการอ่างเก็บน ้าท่ีเหมาะสม √ √ √ - - √ √ √ √ √ √ 

การเชื่อมต่อทางเดินน ้าระหว่างแม่น ้าและพื นท่ีน ้าท่วม √ - √ √ - - - √ √ - - 

การเตรียมพื นท่ีเก็บ/กักน ้าชั่วคราว √ - - √ - - √ - - - - 

 การฟื้นฟูล้าน ้า แม่น ้า √ - - - - √ √ - - - - 

 การจ้ากัดการพัฒนาหรือการขยายตัวของเมือง - √ - - - √ - √ - - √ 
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ตำรำงท่ี 5.1-1 มำตรกำรเพื่อควำมย่ังยืนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำของพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 
เป้ำหมำย มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน ลักษณะของมำตรกำร ระยะ ควำมสอดคล้องกับมุมมองส้ำคั ของควำมยั่งยืนของลุ่มน ้ำ 

ส่งเสริม หลีกเลี่ยง ลดและบรรเทำ สั น กลำง ยำว มีทรัพยำกรน ้ำเพียงพอ มีควำมยืดหยุ่น มีกำรเข้ำถึงกำรใช้น ้ำ มีผลิตภำพกำรใช้น ้ำ มีควำมยุติธรรมเท่ำเทียม 

มีความยืดหยุ่นและ
ตอบสนองความเสี่ยง 
(กรณีน ้ามาก) (ต่อ) 

หมวดกำรจัดกำรน ้ำฝนในเมือง (Urban Stormwater Management) 

การปรับปรุงระบบระบายน ้าให้เหมาะสม - √ √ - √ - - √ - - - 

การสร้างโครงสร้างเพื่อเก็บกักน ้าฝนชั่วคราว √ - - √ - - √ - - - - 

การเข้าถึงน ้าสะอาด หมวดกำรจ้ำกัดกำรรั่วไหลหรือปนเปื้อนสำรอำหำรในแหล่งน ้ำ 

การเปลี่ยนวิธีท้าการเกษตร  √ - - - √ - - √ - √ - 

 การสร้างแนวบัฟเฟอร์  - √ - √ - - √ √ - - - 

 การจ้ากัดพื นที่คุ้มครองและการใช้ท่ีดิน - √ - - √ - - √ - - - 

 หมวดกำรปรับปรุงควำมสำมำรถในกำรบ้ำบัดน ้ำ 

 พัฒนาพื นท่ีชุ่มน ้า √ - - - - √ √ - - - - 

 ปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียส่วนกลาง - - √ - √ - - - - √ - 

การปรับตัวและ
ตอบสนองต่อภัย
พิบัติ 

หมวดระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 

ระบบเตือนภัยน ้าท่วม - √ √ √ - - - √ - - √ 

ระบบเตือนภัยดินโคลนถล่ม - √ √ √ - - - √ - - √ 

ระบบเตือนภัยแล้ง - √ √ √ - - - √ - - √ 

 หมวดกำรตอบสนองต่อภัยพิบัติ (Disaster Response) 

สร้างรูปแบบการสื่อสารส้าหรับการตอบสนองท่ีเหมาะสม - √ √ √ - - - √ - - √ 

สร้าง Application แผนท่ีเพื่อการแจ้งและตอบสนองต่อภัยพิบัติ - √ √ √ - - - √ - - √ 

การปรับตัวและ
ยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

หมวดกำรปรับตัวและสร้ำงควำมยืดหยุ่น 

ประเมินและจัดท้าแผนท่ีน ้าท่วม - √ √ √ - - - √ - - √ 

ประเมินและจัดท้าแผนท่ีภัยแล้ง - √ √ √ - - - √ - - √ 

ประเมินด้านเศรษฐกิจสังคม และความสามารถในการปรับตัว √ - - √ - - - √ - √ √ 

ประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - √ √ √ - - - √ - - √ 
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ทั งนี  จ ากมาตรการ เ พ่ือความยั่ ง ยื น ในการบริ ห ารจั ดการทรั พยากรน ้ า พื นที่ ลุ่ มน ้ า โ ข ง
ตะวันออกเฉียงเหนือข้างต้น กลุ่มที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ พร้อมเสนอแนะหน่วยงานที่อาจมีบทบาท ภารกิจ ที่

เกี่ยวข้องหลักส้าคัญในการด้าเนินการตามมาตรการต่าง ๆ ให้ไปสู่ความส้าเร็จได้ โดยสรุปไว้ดังตำรำงท่ี 5.1-2 

ตำรำงท่ี 5.1-2 ข้อเสนอแนะหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืนในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

เป้ำหมำย มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

การมีทรัพยากรน ้า
เพียงพอ คุ้มค่า และเท่า
เทียม (กรณีน ้าน้อย) 

หมวดกำรเก็บกักน ้ำ (Water Storage) 

การเลือกและสร้างขนาดอ่างเก็บน ้าท่ีเหมาะสม สทนช./ ชป./ ทน./ ทบ./ มท./ สปก./ กปร. 

การสร้างเขื่อนแบบ Multipurpose Dam สทนช./ ชป./ ทน./ มท. 

การรักษาความชุ่มชื นในดิน สทนช./ พด./ อปท. 

การสร้างพื นท่ีสีเขียว ทส./ อปท. 

 หมวดกำรเพิ่มปริมำณทรัพยำกรน ้ำ (Water Augmentation) 

 การคุ้มครองแหล่งน ้า สทนช./ ทน./ ทส./ อปท. 

 การเติมน ้าใต้ดิน สทนช./ ทบ./ อปท. 

 การเก็บกักน ้าฝน สทนช./ ชป./ ทน./ อปท. 

 หมวดกำรจัดสรรน ้ำ (Water Allocation) 

 การแบ่งปันทรัพยากรน ้าตามฤดูกาล สทนช./ ชป./ พน./ อปท./ มท. 

 การจัดสรรน ้าและการขายสิทธิการใช้ทรัพยากรน ้า สทนช. 

 หมวดแหล่งทรัพยำกรน ้ำทำงเลือก (Alternative) 

 Solar Water Distillation สทนช./ ทช./ ทน. 

 การส่งน ้าแบบคลัสเตอร์ระหว่างลุ่มน ้า สทนช./ ชป. 

 การดึงและใช้ประโยชน์น ้าใต้ดิน สทนช./ ทบ./ อปท./ สปก. 

 การรีไซเคิลและน้าน ้ากลับมาใช้ใหม่ สทนช./ ชป./ กษ. 

 หมวดกำรจัดกำรควำมต้องกำรและประสิทธิภำพทรัพยำกรน ้ำ (Water Efficiency and Demand 
Management) 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าในภาคอุตสาหกรรม สทนช./ กรอ./ กนอ./ สภาอุตสาหกรรม 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าภาคเกษตรและปรับปรุง
ด้านชลประทาน  

สทนช./ ชป./ ทน./ กษ./ อปท. 

การลดการสูญเสียและรั่วไหลของน ้า สทนช./ กปภ.  

รณรงค์การอนุรักษ์ ดูแล แหล่งน ้าสาธารณะ  สทนช./ มท./ ทส./ คพ./ สผ./ อปท. 

 การก้าหนดราคาแบบก้าวหน้า สทนช./ กปภ. 

 การแบ่งเขตการใช้น ้าตามลักษณะอุทกวิทยา สทนช./ ทน./ ทบ./ มท./ อปท. 

 การจัดท้าใบอนุญาตการขอใช้น ้าส้าหรับกิจกรรมการใช้
น ้าปริมาณมาก 

สทนช./ ทน./ ทบ./ มท./ อปท. 

 



 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ (SEA Report) 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

156 

 

ตำรำงท่ี 5.1-2 ข้อเสนอแนะหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อมำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืนในกำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

เป้ำหมำย มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

มีความยืดหยุ่นและ
ตอบสนองความเสี่ยง 
(กรณีน ้ามาก) 

หมวดกำรป้องกันน ้ำท่วม (Riverine Flood Protection) 

การสร้างโครงสร้าง/สิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันน ้าท่วม สทนช./ ชป./ ทน./ อปท. 

การบริหารจัดการอ่างเก็บน ้าท่ีเหมาะสม สทนช./ ชป./ ทน./ อปท. 

การเชื่อมต่อทางเดินน ้าระหว่างแม่น ้าและพื นท่ีน ้าท่วม สทนช./ ชป./ จท./ ทล./ ทช./ รฟท./ สถ./ 
ทน./ ยผ. 

การเตรียมพื นท่ีเก็บ/กักน ้าชั่วคราว สทนช./ ชป./ ทน./ อปท. 

 การฟื้นฟูล้าน ้า แม่น ้า สทนช./ มท./ ทส./ คพ./ สผ./ อปท. 

 การจ้ากัดการพัฒนาหรือการขยายตัวของเมือง ยผ./ มท. 

 หมวดกำรจัดกำรน ้ำฝนในเมือง (Urban Stormwater Management) 

การปรับปรุงระบบระบายน ้าให้เหมาะสม สทนช./ ชป./ จท./ ทล./ ทช./ รฟท./ สถ./ 
ทน./ ยผ. 

การสร้างโครงสร้างเพื่อเก็บกักน ้าฝนชั่วคราว สทนช./ ชป./ ทน./ ทบ./ มท./ สปก./ กปร. 

การเข้าถึงน ้าสะอาด หมวดกำรจ้ำกัดกำรรั่วไหลหรือปนเปื้อนสำรอำหำรในแหล่งน ้ำ 

การเปลี่ยนวิธีท้าการเกษตร  กษ./ สทนช. 

 การสร้างแนวบัฟเฟอร์  สทนช./ ทส./ ยผ./ พด./ ปม./ อส.   

 การจ้ากัดพื นที่คุ้มครองและการใช้ท่ีดิน ทส./ ยผ./ พด./ ปม./ อส.   

 หมวดกำรปรับปรุงควำมสำมำรถในกำรบ้ำบัดน ้ำ 

 พัฒนาพื นท่ีชุ่มน ้า สทนช./ ทน./ ทส./ สผ./ อปท. 

 ปรับปรุงระบบบ้าบัดน ้าเสียส่วนกลาง มท./ สถ./ คพ./ อจน./ อปท. 

การปรับตัวและ
ตอบสนองต่อภัยพิบัติ 

หมวดระบบเตือนภัยล่วงหน้ำ (Early Warning) 

ระบบเตือนภัยน ้าท่วม สทนช./ ปภ./ อปท./ ทก. 

ระบบเตือนภัยดินโคลนถล่ม ทส./ กษ./ ปม./ อส./ พด./ อปท.  

ระบบเตือนภัยแล้ง สทนช./ ปภ./ อปท./ ทก. 

 หมวดกำรตอบสนองต่อภัยพิบัติ (Disaster Response) 

สร้างรูปแบบการสื่อสารส้าหรับการตอบสนองท่ีเหมาะสม สทนช./ ทก. 

สร้าง Application แผนท่ีเพื่อการแจ้งและตอบสนอง
ต่อภัยพิบัติ 

สทนช./ ปภ./ ทก. 

การปรับตัวและยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

หมวดกำรปรับตัวและสร้ำงควำมยืดหยุ่น 

ประเมินและจัดท้าแผนท่ีน ้าท่วม สทนช./ ปภ./ อปท. 

ประเมินและจัดท้าแผนท่ีภัยแล้ง สทนช./ ปภ./ อปท. 

ประเมินด้านเศรษฐกิจสังคม และความสามารถในการ
ปรับตัว 

สทนช./ พม./ กษ./ กค./ อปท. 

ประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

สทนช./ สผ./ ทส./ มท./ อปท. 

  



บทที่ 6
การประชาสมัพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ 

และการมีส่วนร่วมของประชาชน
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บทที่ 6  
กำรประชำสัมพนัธ์ มวลชนสัมพันธ์  
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

การมีส่วนร่วมถือเป็นหัวใจส้าคัญที่จะช่วยให้การพัฒนามีความรอบคอบ ตอบสนองต่อความต้องการ
ของประชาชน เกิดการยอมรับร่วมกันในการพัฒนา และน้าไปสู่ความยั่งยืนได้ ซึ่งเป็นจุดแข็งของกระบวนการ 
SEA ที่จะช่วยสนับสนุนและมุ่งให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมตั งแต่เริ่มต้นของการจัดท้าแผน ส่งเสริมให้  
ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท้าแผนตลอดทั งกระบวนการ 

6.1 วัตถุประสงค์ของกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการต่อผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในพื นที่ ผ่านกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตลอดระยะเวลาของการศึกษา และการประชาสัมพันธ์โครงการให้เหมาะสม
กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ผ่านการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโครงการ 

2) เพ่ือจัดท้าและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ปรึกษาจะด้าเนินการให้สอดคล้องกับรายละเอียดของแนวทาง 
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (สศช., 2563) และหลักการบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน ้า
แบบบูรณาการ ( Integrated Water Resources Management: IWRM) โดยผ่านกระบวนการการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 

6.2 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม 

ส้าหรับแนวทางการด้าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโครงการ มีกรอบขั นตอน

การด้าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกระบวนการ SEA ดังรูปที่ 6.2-1 
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รูปที่ 6.2-1 กรอบขั นตอนกำรด้ำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมกระบวนกำร SEA 

กระบวนกำรจัดท้ำ SEA

กำรทบทวนแผน/แผนงำน และข้อมูลพื นฐำนของ
พื นที่ลุ่มน ้ำ

รวบรวม บ่งชี ประเด็นปั หำ โอกำส 
ควำมคำดหวัง/กังวล ของผู้ส่วนมีส่วนได้

วิเครำะห์สำเหตุ/แรงขับเคลื่อนและผลที่ตำมมำของ
กำรพัฒนำทรัพยำกรน ้ำของลุ่มน ้ำ

วิเครำะห์ประเด็นส้ำคั ในกำรตัดสินใจ/

เศรษฐกิจ

กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสีย+
จัดท้ำแผนกำรมีส่วนร่วม+สื่อสำร

กำรประชุมปฐมนิเทศโครงกำร
(จ้ำนวน 3 เวท)ี

กำรประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1 
(จ้ำนวน 10 เวที)

กำรประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 2
(จ้ำนวน 10 เวที)

กำรประชุมปัจฉิมนิเทศ
(จ้ำนวน 3 เวที)

กำรทบทวนข้อมูลพื นฐำนกำรเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของ
ประเด็นยุทธศำสตร์จำกอดีต-ปัจจุบัน

กำรก้ำหนดวัตถุประสงค์ 
กำรพัฒนำลุ่มน ้ำสู่ควำมยั่งยืน

กำรก้ำหนดทำงเลือกเบื องต้น

กำรพัฒนำทำงเลือก

กำรประเมินและวิเครำะห์ผลกระทบของทำงเลือกกำร
พัฒนำ

กำรก้ำหนดมำตรกำร 

แผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ

สังคม สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
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6.3 กำรวิเครำะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 

เนื่องจากกิจกรรมของโครงการมีขอบเขตการศึกษาในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งประชาชน
ที่อยู่อาศัยในพื นที่นี เกี่ยวข้องกับการใช้แหล่งน ้าและทรัพยากรน ้า ในหลากหลายลักษณะของการใช้ประโยชน์ 
เพ่ือให้การด้าเนินการมีส่วนร่วมในแต่ละขั นตอนของกระบวนการ SEA มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และ 
เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วม แลกเปลี่ยนข้อมูล แลกเปลี่ยนมุมมอง เสนอความต้องการ 
เรียนรู้และรับรู้ ตลอดจนมีส่วนในการคิดพิจารณาร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ มีโอกาสได้มองสภาพและ
ลักษณะของการพัฒนาลุ่มน ้าในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ นร่วมกัน ตลอดจนร่วมกันหาและประเมินทางเลือก 
รับทราบผลที่คาดว่าจะเกิดการพัฒนาลุ่มน ้า และร่วมกันก้าหนดมาตรการและวิธีการสู่เป้าหมายของการพัฒนา
ลุ่มน ้าร่วมกันกับผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ด้วย และให้ความส้าคัญต่อบทบาทและหน้าที่ของผู้มีส่วนได้เสีย 
ในการศึกษา SEA ดังกล่าว  

ในการด้าเนินงานที่ผ่านมา กลุ่มที่ปรึกษาได้ระบุผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขาและมีการ
ปรับปรุงเป็นระยะเพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นส้าคัญที่วิเคราะห์ได้จากการศึกษา ซึ่งได้ปรับปรุงแล้วเสร็จ 
(รายละเอียดของการวิเคราะห์และจ้าแนกผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ แสดงในภำคผนวก ง.-4 และเชิญเข้ามา 
มีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA และสื่อสารโดยตรงเพ่ือขยายผลให้ผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ ได้รับทราบข้อมูลและ
ให้ความเห็นในขั นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการ SEA อย่างต่อเนื่อง ตั งแต่เริ่มกระบวนการ SEA ซึ่งตรงกับ
หลักการที่ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA ตั งแต่ระยะแรกของขั นตอนการศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี   

 ผลของกำรระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  

กลุ่มที่ปรึกษาเคยรายงานไว้ในรายงานการเริ่มงานว่าได้ใช้แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ (ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ., 2563) ในการระบุผู้มีส่วนได้เสีย ใน
กระบวนการศึกษา SEA ของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย  

1) ประชาชนที่มีภูมิล้าเนาในพื นที่และขอบเขตของประเด็นที่ศึกษา 

2) หน่วยงานราชการที่รับผิดชอบในพื นที่และตามขอบเขตของประเด็นที่ศึกษา 

3) นักวิชาการและสถาบันการศึกษาท่ีมีความสนใจ 

4) ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพที่อาจได้รับผลกระทบทั งทางบวกและลบ 

5) ผู้น้าชุมชนหรือผู้น้าทางความคิดท่ีมีอิทธิพล 

6) นักการเมืองทอ้งถิ่นท่ีมีบทบาทในพื นที่และตามขอบเขตของประเด็นที่ศึกษา 

7) ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและอาสาสมัครเพ่ือสังคมที่เกี่ยวข้อง 
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8) องค์กรอิสระไม่หวังผลก้าไรซึ่งท้างานในพื นที่และตามขอบเขตของประเด็นที่ศึกษา 

9) เอกชนและผู้ประกอบการในพื นที่และตามขอบเขตของประเด็นที่ศึกษา 

10) ผู้ก้าหนดหรือผู้อนุมัติแผนหรือแผนงาน ผู้จัดสรรงบประมาณ 

11) หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน 

12) หัวหน้าส่วนราชการสูงสุดหรือผู้ได้รับมอบหมายที่มีอ้านาจในการตัดสินใจ 

ทั งนี  กลุ่มที่ปรึกษาได้พิจารณาการจัดกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียตามแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ., 2563) พบว่า กลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียบางกลุ่มมีความทับซ้อนในบทบาท หน้าที่ และภารกิจที่รับผิดชอบ กลุ่มที่ปรึกษาจึงได้พิจารณา
ความทับซ้อนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และได้จัดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใหม่ ให้สอดคล้องกับในกิจกรรมของ
กระบวนการมีส่วนร่วมของโครงการ และบริบทของพื นที่ศึกษาของโครงการ โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 6 
กลุ่ม ตามบทบาท หน้าที่ ความสอดคล้อง และการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA ซึ่งได้น้ามาใช้ตั งแต่
การประชุมปฐมนิเทศ และจะใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดการศึกษา (รายละเอียดของการวิเคราะห์และจ้าแนก
ผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ แสดงในภำคผนวก ง.-4) ดังนี   

กลุ่มที่ 1 กลุ่มคน ชุมชน และประชาชนที่อาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าซึ่งอาจ
ได้รับความเสี่ยงจากผลกระทบทางลบหรือได้รับโอกาสจากผลกระทบทางบวก จากสภาพ ลักษณะ หรือการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ นจากการพัฒนาและจากการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ต่อรายได้ อาชีพ เศรษฐกิจ 
สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มคน ชุมชน และประชาชนที่อาศัยและประกอบอาชีพอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าซึ่งได้รับ
ความเสี่ยงและมีความเปราะบางและอ่อนไหวต่อสภาพ ลักษณะ และการเปลี่ยนแปลง ได้รับผลกระทบ
เนื่องจากทรัพยากรน ้าและพื นที่ลุ่มน ้า และมีศักยภาพและความสามารถในการตอบสนองและปรับตัวได้น้อย 
ต่อรายได้ อาชีพ เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่  

กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบการเอกชน ชมรม และสมาคมผู้ประกอบการ นักพัฒนาพื นที่ นักธุรกิจ  
นักลงทุนที่ประกอบอาชีพในพื นที่ ซึ่งมีศักยภาพและความสามารถในการตอบสนองและปรับตัวได้ดี ต่อรายได้ 
อาชีพ เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่  

กลุ่มที่ 4 ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
และนักการเมือง ที่มีภารกิจและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการพื นที่ลุ่มน ้า และสนับสนุนการด้าเนินงาน
การพัฒนาเพื่อประชาชนในพื นท่ี  

กลุ่มที่ 5 ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กรอิสระที่ไม่หวังผลก้าไร สถาบันการศึกษา 
นักวิชาการอิสระ ปราชญ์ ผู้น้าชุมชน ผู้น้าทางความคิด ผู้น้าศาสนา ผู้ประกอบอาชีพเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 
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ซึ่งมีบทบาท ภารกิจและความสนใจต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์พื นที่ลุ่มน ้า เพ่ือเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม และกลุ่มสื่อมวลชน  

กลุ่มที่  6 ผู้ตัดสินใจระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์  และอนุมัติ  หัวหน้าส่วนราชการ 
คณะกรรมการลุ่มน ้า คณะกรรมการระดับภาคและจังหวัด ซึ่งรับผิดชอบในตัดสินใจแผนการพัฒนาพื นที่และ
การใช้ทรัพยากรน ้า และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

จากการจ้าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป็น 6 กลุ่ม กลุ่มที่ปรึกษาได้ด้าเนินงานวิเคราะห์ประกอบ
กับสภาพและลักษณะทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ แล้วเสร็จและ
สามารถระบุรายชื่อบุคคล องค์กร หน่วยงานเฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละกลุ่มในลุ่มน ้า สาขาหรือ
กลุ่มของลุ่มน ้าสาขาทั งหมดแล้ว  ซึ่งได้พิจารณาจากการแบ่งกลุ่มลุ่มน ้าสาขาต่าง ๆ ของพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือทั ง 36 ลุ่มน ้าสาขา และได้จัดกลุ่มลุ่มน ้าเป็น 9 กลุ่มลุ่มน ้าสาขา (รายละเอียดดังบทที่ 3)  
ซึ่งครอบคลุมอยู่ในขอบเขตทั งส่วนใหญ่และบางส่วนของ 10 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวล้าภู หนองคาย 
อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี ผลลัพธ์ของการระบุว่าใครเป็น
ผู้แทนของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียทั ง 6 กลุ่มดังกล่าวในแต่ละกลุ่มของลุ่มน ้าสาขา ปรากฎดังรายงานบทที่ 8 ทั งนี 
กลุ่มที่ปรึกษาระบุแจกแจงผู้แทนกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่เจาะจงส้าหรับแต่ละเวทีรับฟังความเห็นและกิจกรรม 
การมีส่วนร่วมและการสื่อสารในขั นตอนการจัดล้าดับความส้าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  

ส้าหรับการวิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ ที่ปรึกษาได้พิจารณาความเชื่อมโยงและ
เกี่ยวข้องใน 3 มิติ ประกอบด้วย (รายละเอียดของการวิเคราะห์และจ้าแนกผู้มีส่วนได้เสียของโครงการ  
แสดงในภำคผนวก ง.-4 

- การวิเคราะห์และจ้าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตามประเภท/กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียตาม  
แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 

- การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการกับแผนแม่บทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า  20 ปี (พ.ศ.  2561-2580) และสภาพปัญหาของพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

- การวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของโครงการกับประเด็นปัญหาและความ
คาดหวังที่ได้รับจากการประชุมปฐมนิเทศของโครงการ 

ทั งนี  จากการพิจารณาตามกรอบประเด็นและการจ้าแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียออกเป็น 6 กลุ่ม

ข้างต้น ที่ปรึกษาได้น้ามาวิเคราะห์และก้าหนดกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเบื องต้นดังตำรำงที่ 6.3-1 
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ตำรำงท่ี 6.3-1 กำรวิเครำะห์และจ้ำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตำมประเภท/กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียตำมแนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ 
ล้ำดับ กลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงำน และสถำบัน

ที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทของกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 

ประเภทของกลุ่มของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  
(อ้ำงอิงตำมแนวทำง SEA) 

บทบำทของกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกระบวนกำร SEA 

หน่วยงำน องค์กร กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องเนื่องจำกบทบำท 

กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร SEA 

1 กลุ่มท่ี 1 กลุ่มคน ชุมชน และประชาชนท่ีอาศัย
และประกอบอาชีพอยู่ในพื นท่ีลุ่มน ้าซ่ึงอาจได้รับ
ความเสี่ยงจากผลกระทบทางลบหรือได้รับโอกาส
จากผลกระทบทางบวก จากสภาพ ลักษณะ หรือ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ นจากการพัฒนาและจาก
การเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ ต่อรายได้ อาชีพ 
เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ 

กลุ่มท่ี 1 : ประชาชนท่ีมีภูมิล้าเนาใน
พื นท่ีและขอบเขตของประเด็นท่ีศึกษา 

เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักท่ีได้รับผลกระทบทั งเชิงบวก
และเชิงลบจากการบริหารและจัดการทรัพยากรน ้า 
เน่ืองด้วยสภาพ ลักษณะ หรือการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ นจากการพัฒนาและจากการเปลี่ยนแปลงตาม
ธรรมชาติ จะส่งผลต่อรายได้ อาชีพ เศรษฐกิจ สุขภาพ
อนามัย สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ดังนั น 
จึงเป็นกลุ่มท่ีได้ประสบพบเจอและเผชิญกับสภาพ 
สถานการณ์ และบริบทต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ นในพื นท่ี
โดยตรง จึงสามารถให้ข้อมูลท่ีสะท้อนถึงสภาพปัญหา 
และข้อเท็จจริงในพื นท่ีได้อย่างแท้จริง ด้วยเหตุนี  จึง
สามารถน้าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาใช้ใน
กระบวนการ SEA ได้ อาทิ 

• สะ ท้ อนประ เด็ นปั ญหา ความ ท้ าทายของ 
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พร้อมวิเคราะห์
ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา และความเชื่อมโยง
เบื องต้นในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นท่ีลุ่มน ้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

• ประเมินและจัดล้าดับความส้าคัญของทางเลือก
เพื่อหาทางเลือก ท่ีเหมาะสมท่ีสุด ตลอดจน
มาตรการและแผนปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน 

• ประชาชนในพื น ท่ี ท่ี เ กี่ ย วข้ อ งกับ
ประ เด็นการพัฒนา ซ่ึ งอาจได้ รั บ
ผลกระทบทั งทางบวกและทางลบต่อ
ร า ย ไ ด้  อ า ชี พ  สุ ข ภ า พ อ น า มั ย 
สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ 

• สมาคม /กลุ่ ม / อ ง ค์ ก ร /สหกรณ์ /
เครือข่ายท่ีมีการรวมกลุ่มกันเพื่อความ
ร่ ว ม มื อ แ ล ะ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ใ น 
ด้านเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพ 
โดย เ น้นเฉพาะภาคส่ วน ท่ีมีความ
เกี่ยวข้องและอาจได้รับผลกระทบทั ง
ทางบวกและทางลบจากโครงการ 

กลุ่มท่ี 4 : ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพท่ี
อาจได้รับผลกระทบทั งทางบวกและลบ 

 

2 กลุ่มท่ี 2 กลุ่มคน ชุมชน และประชาชนท่ีอาศัย
และประกอบอาชีพอยู่ในพื นท่ีลุ่มน ้าซ่ึงได้รับความ
เสี่ยงและมีความเปราะบางและอ่อนไหวต่อสภาพ 
ลักษณะ และการเปลี่ยนแปลง ได้รับผลกระทบ
เน่ืองจากทรัพยากรน ้าและพื นท่ีลุ่มน ้า และมี
ศักยภาพและความสามารถในการตอบสนองและ
ปรับตัวได้ น้อย ต่อรายได้  อาชีพ เศรษฐกิจ 
สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่  
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ตำรำงท่ี 6.3-1 กำรวิเครำะห์และจ้ำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตำมประเภท/กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียตำมแนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (ต่อ) 
ล้ำดับ กลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงำน และสถำบัน

ที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทของกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 

ประเภทของกลุ่มของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  
(อ้ำงอิงตำมแนวทำง SEA) 

บทบำทของกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกระบวนกำร SEA 

หน่วยงำน องค์กร กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องเนื่องจำกบทบำท 

กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร SEA 

3 กลุ่มท่ี 3 ผู้ประกอบการเอกชน ชมรม และสมาคม
ผู้ประกอบการ นักพัฒนาพื นท่ี นักธุรกิจ นักลงทุน
ท่ีประกอบอาชีพในพื นท่ี  ซ่ึงมี ศักยภาพและ
ความสามารถในการตอบสนองและปรับตัวได้ดี 
ต่อรายได้  อาชีพ เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย 
สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตความเป็นอยู่  

กลุ่มท่ี 9 : เอกชนและผู้ประกอบการใน
พื นท่ีและตามขอบเขตของประเด็นท่ี
ศึกษา 

เ ป็ น ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ท่ี มี ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม กั น เ ป็ น
ผู้ประกอบการเอกชน ชมรม และสมาคม ซ่ึงอาจได้รับ
ความเสี่ยงจากผลกระทบเชิงลบ รวมถึงได้รับโอกาส
จากผลกระทบเชิงบวกท่ีเกิดขึ นจากการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในพื นท่ี รวมถึงมีบทบาทในการผลักดัน
การพัฒนา และการลงทุนต่าง ๆ ในพื นท่ี ซ่ึงจะส่งผล
ต่อการบริหารจัดการน ้า การจัดสรรและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ด้านการใช้น ้า จึงถือเป็นกลุ่มท่ีสามารถให้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อกระบวนการ 
SEA ได้ อาทิ 

• สะ ท้อนประ เด็ นปัญหา  ความ ท้าทายขอ ง 
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พร้อมวิเคราะห์
ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา และความ
เชื่อมโยงเบื องต้นในการบริหารจัดการทรัพยากร
น ้าพื นท่ีลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

• ประเมินและจัดล้าดับความส้าคัญของทางเลือก
เพื่อหาทางเลือก ท่ี เหมาะสมท่ีสุด ตลอดจน
มาตรการและแผนปฏิบัติการเพื่อความยั่งยืน 

• สมาคม/องค์กรของผู้ประกอบการท่ี
อาจได้รับผลกระทบทั งทางบวกและ
ทางลบในด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เช่น 
ด้านเกษตรกรรม ด้านการค้าขายและ
การลงทุน ด้านการประมง ด้านการ
ท่องเท่ียว 

• สถานประกอบการท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ 
ธุ รกิ จด้ านการ ท่อง เ ท่ียว  โ รงแรม 
ร้ า น ค้ า  ร้ า น อ า ห า ร  ร ว ม ถึ ง
ผูป้ระกอบการอุตสาหกรรมในพื นท่ี 
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ตำรำงท่ี 6.3-1 กำรวิเครำะห์และจ้ำแนกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียตำมประเภท/กลุ่มของผู้มีส่วนได้เสียตำมแนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (ต่อ) 
ล้ำดับ กลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงำน และสถำบัน

ที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทของกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 

ประเภทของกลุ่มของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  
(อ้ำงอิงตำมแนวทำง SEA) 

บทบำทของกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกระบวนกำร SEA 

หน่วยงำน องค์กร กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องเนื่องจำกบทบำท 

กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร SEA 

4 กลุ่มท่ี 4 ผู้แทนส่วนราชการส่วนกลาง ภูมิภาค
และท้องถิ่น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และ
นักการเมือง ท่ีมีภารกิจและความรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการพื นท่ีลุ่มน ้า และสนับสนุนการ
ด้าเนินงานการพัฒนาเพ่ือประชาชนในพื นท่ี  
 

ก ลุ่ ม ท่ี  2 : ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร ท่ี
รับผิดชอบในพื นท่ีและตามขอบเขต
ของประเด็นท่ีศึกษา 

เป็นผู้วางแผนและนโยบายในการพัฒนา และมีส่วน
ผลักดันในการพัฒนาโครงการท่ีเกี่ยวข้องให้ประสบ
ผลส้าเร็จ รวมถึงให้ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะแนวทาง
ในการด้าเนินงานโครงการได้เป็นอย่างดี ส้าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานเจ้าของพื นท่ี
โครงการ และมีความใกล้ชิดกับประชาชน สามารถให้
ข้อมูลสภาพพื นท่ีได้อย่างดี รวมถึงการให้ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะต่อโครงการ และเป็นหน่วยงานหลักใน
การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่ าวสารโครงการไปสู่
ประชาชนในชุมชนได้อย่างท่ัวถึง จะต้องประสานงาน
ร่วมกันเพ่ือขับเคลื่อนโครงการ จ้าเป็นต้องเข้ามามีส่วน
ร่วมรับทราบโครงการตั งแต่เริ่มต้น พร้อมทั งรับฟัง
ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยสามารถน้า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาปรับใช้ในกระบวนการ 
SEA ได้ อาทิ 

• ร่วมระดมสมองวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการพัฒนา
ท่ีส้าคัญ และยกร่างเป้าหมายการพัฒนา ประเด็น
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ ของการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นท่ีลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

• หน่วยงานราชการระดับภูมิภาค ระดับ
จังหวัด และระดับท้องถิ่น ท่ีมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาตามแผน แผนงาน และประเด็น
ยุทธศาสตร์ในพื นท่ี 

• หน่วยงานราชการระดับภูมิภาค ระดับ
จังหวัด และระดับท้องถิ่น ท่ีมีหน้าท่ี
และความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นท่ี 

• หน่วยงานราชการระดับภูมิภาค ระดับ
จังหวัด และระดับท้องถิ่น ท่ี เป็นผู้
ก้าหนดแผน แผนงาน รวมถึงมีหน้าท่ี
ก้ากับ ดูแล และติดตามแผน แผนงาน
ท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาในพื น ท่ี
รวมถึงมีความเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าในพื นท่ี 
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ที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทของกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 

ประเภทของกลุ่มของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  
(อ้ำงอิงตำมแนวทำง SEA) 

บทบำทของกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกระบวนกำร SEA 

หน่วยงำน องค์กร กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องเนื่องจำกบทบำท 

กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร SEA 

   • ร่วมกันก้าหนดวัตถุประสงค์อันน้าไปสู่การพัฒนา
ท่ียั่งยืน และตัวชี วัดท่ีสอดรับกับวัตถุประสงค์ 

• ร่วมกันประเมินสถานภาพและแนวโน้มของ
ตัวชี วัด 

• ร่วมกันก้าหนดทิศทางของทางเลือกการพัฒนา
เบื องต้นของการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นท่ี
ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

• ร่วมเสนอแนะมาตรการและแนวทางท่ีจะช่วย
สนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ 

 

 

5 กลุ่มท่ี 5 ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคม องค์กร
อิ สระ ท่ี ไม่ หวั งผลก้ า ไร  สถาบั นการ ศึ กษา 
นักวิชาการอิสระ ปราชญ์ ผู้น้าชุมชน ผู้น้าทาง
ความคิด ผู้ น้าศาสนา ผู้ประกอบอาชีพเพื่อ
ประโยชน์สาธารณะ ซ่ึงมีบทบาท  ภารกิจและ
ความสนใจต่อการพัฒนาและใช้ประโยชน์ของพื นท่ี
ลุ่มน ้า เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และ
กลุ่มสื่อมวลชน  
  

กลุ่ม ท่ี  3 : นักวิชาการและสถาบัน 
การศึกษาท่ีมีความสนใจ 

มี บ ท บ า ท ส้ า คั ญ ใ น ก า ร แ ส ด ง ค ว า ม คิ ด เ ห็ น 
ข้อเสนอแนะต่อโครงการ โดยโครงการสามารถน้าไป
ปรับใช้ประกอบการศึกษาให้มีความครอบคลุม
ประเด็นต่าง ๆ มากยิ่งขึ น รวมถึงมีบทบาท หน้าท่ีท่ีจะ
ช่วยให้การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง ชัดเจน และท่ัวถึงครอบคลุมทุก

• สถาบันการศึกษา สถาบันทางวิชาการ 
รวมถึงนักวิชาการท่ีมีการศึกษา ค้นคว้า 
วิจัยในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ในพื นท่ีครอบคลุมทั งด้ านเศรษฐกิ จ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ รวมถึงมี

กลุ่ม ท่ี 5 : ผู้ น้าชุมชนหรือผู้ น้าทาง
ความคิดท่ีมีอิทธิพล 

กลุ่ม ท่ี  6 : นักการเมืองท้องถิ่น ท่ีมี
บทบาทในพื นท่ีและตามขอบเขตของ
ประเด็นท่ีศึกษา 

กลุ่มท่ี 7 : ผู้แทนเครือข่ายภาคประชา
สั งคมและอาสาสมัครเพื่อสั งคม ท่ี
เกี่ยวข้อง 
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ที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทของกำรบริหำร
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ประเภทของกลุ่มของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  
(อ้ำงอิงตำมแนวทำง SEA) 

บทบำทของกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกระบวนกำร SEA 

หน่วยงำน องค์กร กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องเนื่องจำกบทบำท 

กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร SEA 

กลุ่มท่ี 8 : องค์กรอิสระไม่หวังผลก้าไร
ซ่ึงท้างานในพื นท่ีและตามขอบเขตของ
ประเด็นท่ีศึกษา 

พื นท่ี โดยสามารถน้าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะมา
ปรับใช้ในกระบวนการ SEA ได้ อาทิ 

• ร่วมระดมสมองวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการพัฒนา
ท่ีส้าคัญ และยกร่างเป้าหมายการพัฒนา ประเด็น
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ และจุดมุ่งหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ ของการบริหาร 

• จั ด ก า ร ท รั พ ย า ก ร น ้ า พื น ท่ี ลุ่ ม น ้ า โ ข ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

• ร่วมกันก้าหนดวัตถุประสงค์อันน้าไปสู่การพัฒนา
ท่ียั่งยืน และตัวชี วัดท่ีสอดรับกับวัตถุประสงค์ 

• ร่วมกันประเมินสถานภาพและแนวโน้มของ
ตัวชี วัด 

• ร่วมกันก้าหนดทิศทางของทางเลือกการพัฒนา
เบื องต้นของการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นท่ี
ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

การศึกษา วิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการน ้าทั งในภาพรวมและเชิงพื นท่ี 

• ผู้น้าชุมชน เช่น ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึง
ผู้น้าทางความคิด ปราชญ์ชุมชน ในพื นท่ี
ศึกษา 

• นักการเมืองท้องถิ่นท่ีมีบทบาทและถือ
เป็นผู้แทนของภาคประชาชน อาทิ นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ท้องถิ่น 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/
ท้องถิ่น 

• องค์กร/เครือข่ายภาคประชาชนในด้าน
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิงพื นท่ี
และการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า อาทิ  

• ด้านเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความเป็นอยู่ 
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 
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ล้ำดับ กลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงำน และสถำบัน

ที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริบทของกำรบริหำร
จัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 

ประเภทของกลุ่มของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง  
(อ้ำงอิงตำมแนวทำง SEA) 

บทบำทของกำรเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกระบวนกำร SEA 

หน่วยงำน องค์กร กลุ่มของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่เกี่ยวข้องเนื่องจำกบทบำท 

กำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำร SEA 

   • ร่วมเสนอแนะมาตรการและแนวทางท่ีจะช่วย
สนับสนุนแผนปฏิบัติการฯ 

• องค์กรเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ใน
ด้านต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเชิง
พื นท่ีและการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
อาทิ ด้านเศรษฐกิจ สังคม ชีวิตความ
เป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 

• สื่อมวลชนส่วนกลางและส่วนท้องถิ่นท่ี
เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด สื่อสาร
ข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจต่าง ๆ 

6 กลุ่มท่ี 6 ผู้ตัดสินใจระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และอนุมัติ หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการลุ่ม
น ้า คณะกรรมการระดับภาคและจังหวัด ซ่ึง
รับผิดชอบในตัดสินใจแผนการพัฒนาพื นท่ีและ
การใช้ทรัพยากรน ้า และอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  
 

กลุ่มท่ี 10 : ผู้ก้าหนดหรือผู้อนุมัติแผน
หรือแผนงาน ผูจ้ัดสรรงบประมาณ 
กลุ่มท่ี 11 : หน่วยงานเจ้าของแผนหรือ
แผนงาน 
กลุ่มท่ี 12 : หัวหน้าส่วนราชการสูงสุด
หรือผู้ได้รับมอบหมายท่ีมีอ้านาจในการ
ตัดสินใจ 

เป็นผู้ท่ีมีบทบาท หน้าท่ี และอ้านาจในการตัดสินใจใน
ระดับนโยบายและยุทธศาสตร์ รวมถึงอนุมัติให้หัวหน้า
ส่วนราชการ คณะกรรมการลุ่มน ้า คณะกรรมการระดับ
ภาคและจังหวัด ซ่ึงรับผิดชอบในตัดสินใจแผนการ
พัฒนาพื นท่ีและการใช้ทรัพยากรน ้า และอื่น ๆ ท่ี
เ กี่ ย ว ข้ อ ง  จึ ง เ ป็ นกลุ่ มห น่ึ ง ท่ี มี ส่ ว นส้ า คั ญ ต่ อ
กระบวนการ SEA 

• ห น่ ว ย ง า น ร า ช ก า ร ส่ ว น ก ล า ง /
คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ ท่ีมี
อ้านาจหน้าท่ีและเป็นผู้ก้าหนดหรือ
อนุมัติแผน แผนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการน ้าทั งในภาพรวมและใน
เชิงพื นท่ี 

• หน่วยงานราชการส่วนกลาง ระดับ
ภูมิภาค และระดับจังหวัดท่ีมีอ้านาจ 
หน้าท่ีในการก้าหนดทิศทางและตัดสินใจ
ในด้านต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการพัฒนาใน
พื นท่ี รวมถึงเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า 
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 ผลกำรจัดล้ำดับควำมส้ำคั ของผู้มีส่วนได้เสีย 

กลุ่มที่ปรึกษาได้ด้าเนินงานการจัดล้าดับความส้าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของลุ่มน ้าสาขา 
ในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว และให้น ้าหนักล้าดับความส้าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ  
ในกิจกรรมการประชุมหารือ และการศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยการก้าหนด
สัดส่วนจ้านวนผู้เข้าร่วมการประชุมทุกครั ง ไว้เป็นเป้าหมายชัดเจนว่าต้องเชิญให้มามีส่วนร่วมในสัดส่วน
เท่าไหร่ของจ้านวนทั งหมด กลุ่มที่ปรึกษาได้ด้าเนินการการจัดล้าดับความส้าคัญของผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งได้
วิเคราะห์ทั งด้านความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วม (Interest) และบทบาทการท้าให้แผนส้าเร็จ (Influence) 
ของผู้มีส่วนได้เสียต่อแผนหรือแผนงานแล้วให้น ้าหนักระดับของผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือให้ทราบว่า ผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละรายอยู่ในระดับใด และมีล้าดับความส้าคัญอย่างไร ระหว่างส้าคัญมากที่สุดไปจนถึงส้าคัญน้อยที่สุด  
โดยอ้างอิงจากแนวทางการจัดล้าดับความส้าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียโดยใช้การประเมินจากตารางจัดล้าดับ
ความส้าคัญ (Prioritization Matrix) ที่ระบุไว้ ในแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์   
(ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ., 2563) และสามารถใช้ระบุผู้มีส่วนได้เสียในแผนการ
สื่อสารและการมีส่วนร่วมได้ (รายละเอียดแสดงดังภำคผนวก ง.-4)  

ระดับควำมสนใจ 
(กำรเข้ำมำมีส่วนร่วม)  

ระดับควำมส้ำคั ของผู้มีส่วนได้เสีย (Prioritization) 

สนใจมำก C B A A 

สนใจ C B A A 

สนใจบ้ำง D D B B 

สนใจน้อย/ไม่ทรำบ D D C C 

ระดับบทบำท 
(กำรท้ำให้แผนส้ำเร็จ) 

มีบทบำทน้อย/ 
ไม่ทรำบ 

มีบทบำทบ้ำง มีบทบำท 
ปำนกลำง 

มีบทบำทมำก 

ที่มำ : ปรับปรุงจำกแนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (ส้ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ., 
2563) 

หมายเหตุ : ระดับความสา้คัญของผู้มีส่วนได้เสียจ้าแนกดังนี  
 A ส้าคัญมากที่สุด B ส้าคัญ C สา้คัญน้อย D ส้าคัญนอ้ยที่สุด 

 

ทั งนี  เมื่อพิจารณาและวิเคราะห์ความสนใจ และบทบาท/อิทธิพลของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่มี
ต่อโครงการเพื่อน้ามาจัดล้าดับความส้าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย พบว่า แต่ละกลุ่มมีความสนใจและบทบาทที่

แตกต่างกัน แสดงดังตำรำงที่ 6.3-2 ส้าหรับรายละเอียดการจัดล้าดับความส้าคัญของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแสดง

ดังตำรำงท่ี 6.4-1 
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ตำรำงท่ี 6.3-2 กำรพิจำรณำและวิเครำะห์ควำมสนใจและบทบำท/อิทธิพลของผู้มีส่วนได้เสีย 

ล้ำดับ กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ควำมสนใจ บทบำท/อิทธิพล 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มคน ชุมชน และประชำชนที่อำศัยและประกอบอำชีพอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ 

 - ประชาชนท่ีมี ภู มิ ล้ า เนาในพื น ท่ี แ ละ
ขอบเขตของประเด็นท่ีศึกษา 

สนใจมาก มีอิทธิพลน้อย 

 - ตั วแทนผู้ ประกอบอาชีพ ท่ีอาจได้ รั บ
ผลกระทบทั งทางบวกและลบ 

สนใจมาก มีอิทธิพลน้อย 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มคน ชุมชน และประชำชนที่อำศัยและประกอบอำชีพอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ ึ่งได้รับควำมเสี่ยงและมีควำม
เปรำะบำง 

 - ประชาชนท่ีมีภู มิ ล้ า เนาในพื น ท่ี แ ละ
ขอบเขตของประเด็นท่ีศึกษา  (ท่ีได้รับ
ความเสี่ยงและมีความเปราะบาง) 

สนใจมาก มีอิทธิพลน้อย 

กลุ่มที่ 3 ผู้ประกอบกำรเอกชน ชมรม และสมำคมผู้ประกอบกำร 

 - เอกชนและผู้ประกอบการในพื นท่ีและตาม
ขอบเขตของประเด็นท่ีศึกษา 

สนใจ มีอิทธิพลน้อย 

กลุ่มที่ 4 ผู้แทนส่วนรำชกำรส่วนกลำง ภูมิภำคและท้องถิ่น องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 - หน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบในพื นท่ีและ
ตามขอบเขตของประเด็นท่ีศึกษา 

สนใจ มีอิทธิพล 

กลุ่มที่ 5 ผู้แทนเครือข่ำยภำคประชำสังคม องค์กรอิสระที่ไม่หวังผลก้ำไร สถำบันกำรศึกษำ และสื่อมวลชน 

 - นักการเมืองท้องถิ่นท่ีมีบทบาทในพื นท่ี
และตามขอบเขตของประเด็นท่ีศึกษา 

สนใจบ้าง มีอิทธิพล 

 - ผู้ น้ าชุมชนหรือผู้ น้ าทางความคิด ท่ีมี
อิทธิพล 

สนใจ มีอิทธิพลบ้าง 

 - นักวิชาการและสถาบันการศึกษาท่ีมีความ
สนใจ 

สนใจ มีอิทธิพลบ้าง 

 - ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและ
อาสาสมัครเพื่อสังคมท่ีเกี่ยวข้อง 

สนใจ มีอิทธิพลบ้าง 

 - องค์กรอิสระไม่หวังผลก้าไรซ่ึงท้างานใน
พื นท่ีและตามขอบเขตของประเด็นท่ีศึกษา 

สนใจบ้าง มีอิทธิพลบ้าง 

 - สื่อมวลชน สนใจน้อย มีอิทธิพล 

กลุ่มที่ 6 ผู้ตัดสินใจระดับนโยบำย ยุทธศำสตร์ และอนุมัติ หัวหน้ำส่วนรำชกำร คณะกรรมกำรลุ่มน ้ำ คณะกรรมกำรระดับ
ภำคและจังหวัด 

 - ผู้ก้าหนดหรือผู้อนุมัติแผนหรือแผนงาน  
ผู้จัดสรรงบประมาณ 

สนใจมาก มีอิทธิพลมาก 

 - หัวหน้าส่วนราชการสูงสุดหรือผู้ ได้รับ
มอบหมายท่ีมีอ้านาจในการตัดสินใจ 

สนใจมาก มีอิทธิพลมาก 

 - หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน สนใจมาก มีอิทธิพล 
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ตำรำงท่ี 6.3-3 กำรจัดล้ำดับควำมส้ำคั ของผู้มีส่วนได้เสีย 
ควำมสนใจ ระดับของผู้มีส่วนได้เสีย 

สนใจมำก C B A A 
ประชาชนท่ีมีภูมิล้าเนาในพื นท่ีและ
ขอบเขตของประเด็นท่ีศึกษา 

- หน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงาน ผู้ก้าหนดหรือผู้อนุมัติแผนหรือแผนงาน  
ผู้จัดสรรงบประมาณ 

ตัวแทนผู้ประกอบอาชีพท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบทั งทางบวกและลบ 

- - หัวหน้าส่วนราชการสูงสุดหรือผู้ได้รับ
มอบหมายท่ีมีอ้านาจในการตัดสินใจ 

สนใจ C B A A 
เอกชนและผู้ประกอบการในพื นท่ีและ
ตามขอบเขตของประเด็นท่ีศึกษา 

ผู้น้าชุมชนหรือผู้น้าทางความคิดท่ีมี
อิทธิพล 

หน่วยงานราชการท่ีรับผิดชอบในพื นท่ี
และตามขอบเขตของประเด็นท่ีศึกษา 

- 

- นักวิชาการและสถาบันการศึกษาท่ีมีความ
สนใจ 

- - 

- ผู้แทนเครือข่ายภาคประชาสังคมและ
อาสาสมัครเพื่อสังคมท่ีเกี่ยวข้อง 

- - 

สนใจบ้ำง D D B B 
- องค์กรอิสระไม่หวังผลก้าไรซ่ึงท้างานใน

พื นท่ีและตามขอบเขตของประเด็นท่ีศึกษา 
นักการเมืองท้องถิ่นท่ีมีบทบาทในพื นท่ี
และตามขอบเขตของประเด็นท่ีศึกษา 

- 

สนใจน้อย/ไม่ทรำบ D D C C 
ประชาชนท่ัวไป - สื่อมวลชน - 

บทบำทของ 
ผู้มีส่วนได้เสียต่อ

ควำมส้ำเร็จของแผน 

มีบทบำทน้อย/ 
ไม่ทรำบ 

มีบทบำทบ้ำง มีบทบำทปำนกลำง มีบทบำทมำก 

หมายเหตุ: ระดับความส้าคัญของผู้มีส่วนได้เสียจ้าแนกดังนี  
 A ส้าคัญมากที่สุด B ส้าคัญ C ส้าคัญน้อย D ส้าคัญน้อยท่ีสุด 
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ทั งนี  ผลจากการจัดล้าดับความส้าคัญของผู้มีส่วนได้เสีย จะน้าไปสู่การก้าหนดรูปแบบ วิธีการ
ของกิจกรรมการมีส่วนร่วม รวมถึงระดับของการมีส่วนร่วม อาทิ กลุ่มท่ีมีความสนใจและมีอิทธิพลต่อโครงการ
จะก้าหนดระดับการมีส่วนร่วม ตั งแต่การให้ข้อมูล การปรึกษาหารือ ตลอดจนการร่วมตัดสินใจ เป็นต้น  
ซึ่งรายละเอียดแสดงดังหัวข้อ 6.2 

6.4 กำรด้ำเนินงำนแผนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำร  

หลังจากการระบุและจัดล้าดับความส้าคัญของผู้มีส่วนได้เสียแล้ว กลุ่มที่ปรึกษาได้จัดท้าแผนการมีส่วน
ร่วมและการสื่อสารเสร็จเรียบร้อยแล้ว หลังจากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 
ได้แก่ 1) ระดับการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ( Information and Engagement) 2) ระดับการปรึกษาหารือ 
(Consultation) และ 3) ระดับการร่วมตัดสินใจ (Decision Influence) โดยในแต่ละระดับได้พิจารณาว่า  
ผู้มีส่วนได้เสียใดที่เกี่ยวข้องบ้าง (Who) ต้องสื่อสารกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนั นเมื่อไร (When) และจะสื่อสารกับ
ผู้มีส่วนได้เสียด้วยรูปแบบวิธีการอย่างไร (How) ทั งนี  แต่ละระดับของการมีส่วนร่วม กลุ่มท่ีปรึกษาได้พิจารณา
เครื่องมือ วิธีการและรูปแบบการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกัน เพ่ือให้เหมาะสมกับระดับการมีส่วนร่วมและ  
ความเป็น ไปได้ ในการสื่ อสารไปถึ งผู้ มี ส่ วนได้ เสียที่ หลากหลาย กระจายอยู่ ใน พื นที่ ลุ่ มน ้ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี   

1) ระดับการให้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง (Information and Engagement) 
กลุ่มที่ปรึกษาพิจารณาให้ข้อมูลข่าวสารของการศึกษาและการจัดท้าแผนฯ ส้าหรับกลุ่มผู้มี 

ส่วนได้เสียซึ่งอยู่ในระดับนี อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วยรูปแบบการให้ข้อมูลผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ  
ในท้องถิ่น อ้าเภอ จังหวัด และสื่อสังคมออนไลน์ (Online Social Media) ต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ SEA อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในทุกขั นตอน แม้ว่าจะไม่ได้มีโอกาส
มาร่วมประชุมหรือได้รับการสัมภาษณ์รายบุคคล ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียสามารถแสดงความเห็นผ่านสื่อ
ออนไลน์ ทั งนี  การให้ข้อมูลและการเข้ามามีส่วนร่วมในระดับนี ต้องด้าเนินการให้ครอบคลุมและต่อเนื่องตลอด
ทั งกระบวนการ SEA 

2) ระดับการปรึกษาหารือ (Consultation) 
กลุ่มที่ปรึกษาพิจารณาให้ผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในระดับนี  ควรเข้ามามีส่วนร่วมในขั นตอนที่

ต้องการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ การแลกเปลี่ยน และมีโอกาสร่วมพิจารณากับผู้มีส่วนได้เสียอ่ืน ๆ 
รวมถึงร่วมเสนอและประเมินข้อมูลต่าง ๆ จึงต้องมีรูปแบบหรือวิธีการที่เข้มข้นมากกว่าระดับการให้ข้อมูลอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้มาซึ่งความคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ต่อกระบวนการ SEA โดยอาจด้าเนินการในรูปแบบ
ของการเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มโดยเฉพาะในกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อยและระดมความคิดเห็น ครั งที่ 1 
และ 2 หรือการประชุมรับฟังความคิดเห็นในภาพรวมในการประชุมปฐมนิเทศ และปัจฉิมนิเทศ รวมไปถึง 
การรับความคิดเห็นโดยแบบส้ารวจหรือแบบสอบถาม ทั งนี  การปรึกษาหารืออาจด้าเนินการในขั นตอนที่มี
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ความส้าคัญโดยเฉพาะ การก้าหนดขอบเขต การพัฒนาและการประเมินทางเลือก และการก้าหนดมาตรการ
เพ่ือความยั่งยืน กิจกรรมและช่วงเวลาในการปรึกษาหารือ ต้องระบุหัวข้อหรือประเด็นการหารือที่ชัดเจนและ
สอดคล้องกับผลของกระบวนการ SEA ในแต่ละช่วงเวลา เช่น การประชุมระดมความคิดเห็นในขั นตอน 
การก้าหนดขอบเขตของ SEA  

3) ระดับการร่วมตัดสินใจ (Decision Influence)  
กลุ่มที่ปรึกษาพิจารณาผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในระดับนี  ที่มีความส้าคัญเข้ามามีส่วนร่วมใน 

การตัดสินใจ และส่งผลต่อการก้าหนดแผนหรือแผนงาน อาจด้าเนินการในรูปแบบของการประชุมภาคี  
ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการลุ่มน ้า คณะท้างานภาคีเครือข่ายลุ่มน ้า หน่วยงานราชการในพื นที่ลุ่มน ้า และ
หัวหน้าส่วนราชการ เช่นผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บริหารส่วนราชการ เป็นต้น โดยการมีส่วนร่วมเพ่ือพิจารณา
ตัดสินใจการอนุมัติแผนฯ และอนุมัติการสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ รวมถึงการประชุมระดับผู้บริหาร 
ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่อยู่ในระดับร่วมตัดสินใจ ทั งนี  การร่วมตัดสินใจอาจด้าเนินการในช่วง
สุดท้ายของกระบวนการ SEA ระยะเวลาของการด้าเนินกิจกรรมในระดับนี  ต้องระบุไว้ในระยะสุดท้าย โดยน้า
ผลผลิตในรายงาน SEA ไปเสนอเข้าในแผนหลักการบริหารจัดการลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือและ
แผนปฏิบัติการฯ  

กลุ่มที่ปรึกษาด้าเนินงานจัดท้าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร แล้ วเสร็จและก้าลัง
ด้าเนินงานการสื่อสารด้วยเครื่องมือ วิธีการและรูปแบบต่าง ๆ มีความก้าวหน้าและผลของการด้าเนินงาน สรุป
ไว้ในภำคผนวก ง.-5 โดยจะระบุกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในแต่ละระดับ 
ทั งสามระดับ และวางแผนกิจกรรมและก้าหนดระยะเวลาของกิจกรรมไว้ให้สอดคล้องกับกระบวนการ SEA 
และกระบวนการจัดท้าแผนหรือแผนงานด้วย เพ่ือให้ความคิดเห็นที่จะได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียสามารถน้ามาใช้
ปรับปรุงการด้าเนินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา โดยมีแผนภาพระดับของแผนการมีส่วนร่วม

ตามระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการ SEA ดังรูปที่ 6.4-1 
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ที่มา : ปรับปรุงเพิ่มเติมจากแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ., 2563) 

รูปที่ 6.4-1 แผนกำรสื่อสำรและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย ในระดับต่ำง ๆ ตำมระยะเวลำ
โครงกำรและในขั นตอนของกระบวนกำร SEA ของโครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อม

ระดับยุทธศำสตร์และแผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำพื นที่ลุ่มน ้ำโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส้าหรับรายละเอียดของแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารให้ครอบคลุมทุกกระบวนการจัดท้า 
SEA ซึ่งมุ่งเน้นให้เกิดการด้าเนินการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสอดแทรกโดยตลอดกระบวนการ โดยมี
องค์ประกอบ ขั นตอนการศึกษา วัตถุประสงค์ของการสื่อสารและมีส่วนร่วม กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป้าหมาย
ระดับ/ รูปแบบ/ วิธีการมีส่วนร่วมที่จะด้าเนินการ ช่วงระยะเวลาที่จะด้าเนินการ 

ความก้าวหน้าของการด้าเนินงานตามแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารแสดงดังตำรำงที่ 6.4-1  
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ตำรำงท่ี 6.4-1 แผนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรแก่ผู้มีส่วนได้เสียของโครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์และแผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวั นออกเฉียงเหนือ แยกตำมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  
เป้ำหมำยในแต่ละขั นตอนกำรศึกษำ รูปแบบวิธีกำร และช่วงเวลำในกำรด้ำเนินงำน และแสดงสถำนะกำรด้ำเนินงำน (ถึงกำรรำยงำนฉบับกลำง)  

ขั นตอนกำรศึกษำ วัตถุประสงค์ของกำรสื่อสำรและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป้ำหมำย ระดับ/รูปแบบ/ วิธีกำรมี 

ส่วนร่วมที่จะด้ำเนินงำน 
ช่วงระยะเวลำ 
ที่จะด้ำเนินงำน 

สถำนะ 
กำรด้ำเนินงำน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 

1. การประชาสัมพันธ์
และสร้างการรับรู้และ
สร้างความเข้าใจและมี
ส่วนร่วมกับประชาชน 

เพ่ือเผยแพร่การด้าเนินงานของโครงการให้ทุกภาคส่วนรับรู้และเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย และผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ โดยเฉพาะประชาชนใน
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือในทุกเขตการปกครองของอ้าเภอและ
จังหวัดในพื นที่ และสามารถติดตามความก้าวหน้าของกิจกรรมการศึกษา 
แจ้งและรับข้อมูลข่าวสารของส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติได้ตลอดเวลา 
เพ่ือความโปร่งใส่และมีส่วนร่วม 

✓ 
  

✓ 
  

✓ 
  

✓ 
  

✓ 
  

✓ - ระดับการให้ข้อมูล (ต่อเนื่องทุกระดับ) ส้าหรับ
ทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
1) Website ของโครงการ เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ 
ต่อเนื่อง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ง และตอบค้าถาม
ผู้มีส่วนได้เสียและรับความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์ 
ส้าหรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เพ่ือให้ทันเวลาและ
โปร่งใส ส้าหรับทุกกลุ่มของผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึง
สื่อมวลชนและสาธารณะที่สนใจด้วย 
2) เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รายงานการศึกษา สรุป
กิจกรรมและงานส่วนต่าง ๆ เมื่อได้รับความ
เห็นชอบจากส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ เป็น
ระยะผ่าน Website และสื่อออนไลน์ ต่อสาธารณะ  

ต ล อ ด
ระยะเวลาของ
โ ค ร ง ก า ร  
ปี พ.ศ. 2564  

ก้าวหน้าตาม
แผน 

2. การศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพื่อบูรณาการกับการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการฯ 20 ปี และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการบริหารจัดการลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ปี    

2. 1  ก า ร ร ว บ ร ว ม 
บ่งชี ประเด็นปัญหา โอกาส 
ความคาดหวัง/ กังวล ของ
ผู้มีส่วนได้เสีย 

 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องในพื นที่ได้รับทราบข้อมูลโครงการและการ
ด้าเนินงานที่เกี่ยวข้องตั งแต่เริ่มต้นโครงการ ทั ง สถานภาพหรือสถานการณ์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้า การทบทวนรายละเอียดของแผนและ
แผนงานในพื นที่ลุ่มน ้าที่เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) แผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนแม่บทลุ่ม
น ้า แผนปฏิบัติการ 5 ปี แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด เป็นต้น 
ซึ่งเป็นทิศทางการพัฒนาของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เพ่ือรวบรวมประเด็นปัญหา ความท้าทายของการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
พร้อมวิเคราะห์ประเด็นปัญหา สาเหตุของปัญหา และความเชื่อมโยงเบื องต้น
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Problem Analysis) 

 เพ่ือรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะต่อแผนและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการ 

✓✓ 
  

✓✓✓ 
  

✓✓ 
  

✓ 
  

✓ 
  

(✓)  - ระดับการปรึกษาหารือ (องค์รวม และเน้น 
เชิงพื นที่)  
1) การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
- จัดประชุม 3 พื นที่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย 
ทั ง 6 กลุ่มในลุ่มน ้า โดยเน้นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสยีที่ 1, 
2 และ 3  
- จัด 1 ครั งต่อพื นที่ และพื นที่ละ ไม่น้อยกว่า  
100 คน 
2) เปิดช่องทางการเข้าร่วมประชุม แบบทางไกล 
(Online) ในการประชุมทุกครั ง ส้าหรับกลุ่มผู้ส่วน
ได้เสียที่สนใจ 

-  จั ดประชุ ม
แบบเต็มวัน 
-  ช่ ว ง เ ดื อน
มี น า ค ม  
พ.ศ. 2564 

ด้าเนินการแลว้
เสร็จ 

หมายเหตุ: ✓ ควรมีส่วนร่วมหรือได้รับข้อมูลข่าวสาร,  ✓✓ ต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น, ✓✓✓ จ้าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ขาดไม่ได้, (✓) อาจไม่จ้าเป็น แต่สามารถเลือกได้ และควร
ได้รับขอ้มูลข่าวสาร 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 175 
 

ตำรำงท่ี 6.4-1 แผนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรแก่ผู้มีส่วนได้เสียของโครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์และแผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวั นออกเฉียงเหนือ แยกตำมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  
เป้ำหมำยในแต่ละขั นตอนกำรศึกษำ รูปแบบวิธีกำร และช่วงเวลำในกำรด้ำเนินงำน (ถึงกำรรำยงำนฉบับกลำง) (ต่อ) 

ขั นตอนกำรศึกษำ วัตถุประสงค์ของกำรสื่อสำรและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป้ำหมำย ระดับ/รูปแบบ/ วิธีกำรมี 

ส่วนร่วมที่จะด้ำเนินงำน 
ช่วงระยะเวลำ 
ที่จะด้ำเนินงำน 

สถำนะ 
กำรด้ำเนินงำน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 

2.2 การวิ เคราะห์แรง
ขับเคลื่อนของการพัฒนา 

 เพ่ือน้าเสนอผลการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา สาเหตุ และความเชื่อมโยง
เบื อ งต้ น  ในการบริ หารจั ด การทรัพยากรน ้ า พื นที่ ลุ่ มน ้ า โ ข ง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เพ่ือร่วมระดมสมองวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส้าคัญ และ 
ยกร่าง ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการพัฒนา วัตถุประสงค์ และ
จุดมุ่งหมายเชิงยุทธศาสตร์ ของการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่ม
น ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เพ่ือรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะต่อแผนและแผนงานที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ 

(✓) (✓) 
 

(✓) ✓✓ 
 

✓✓ (✓) - ระดับการปรึกษาหารือ (จุดเน้นเชิง
พื นที)่  
1) การประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1  
- จัดประชุม 10 พื นที่ของลุ่มน ้า เน้นผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มที่ 4 และ 5  
- 1 ครั งต่อพื นที่และพื นที่ไม่น้อยกว่า 50 
คน 
2) เปิดช่องทางการเข้าร่วมประชุม แบบ
ทางไกล (Online) ในการประชุมทุกครั ง 
ส้าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจ 

- จัดประชุมแบบเต็มวัน 
- ช่วงเดือนกันยายนถึง
ตุลาคม พ.ศ. 2564 

ด้ า เ นิ น ก า ร
แล้วเสร็จ 

2.3 ก้าหนดเป้ าหมาย
การพัฒนาและประเด็น
ยุ ทธศาสตร์ / ก้ าหนด
วัตถุประสงค์เพ่ือความ
ยั่งยืนและตัวชี วัด/การ
ก้ า ห น ด ท า ง เ ลื อ ก
เบื องต้น 

 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันก้าหนดวัตถุประสงค์อันน้าไปสู่การพัฒนาที่
ยั่งยืน และตัวชี วัดที่สอดรับกับวัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันประเมินสถานภาพและแนวโน้มของ
ตัวชี วัด 

 เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันก้าหนดทิศทางของทางเลือกการพัฒนา
เบื องต้นของการบริ หารจัดการทรัพยากรน ้ า พื นที่ ลุ่ มน ้ า โ ขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 เพ่ือร่วมกันสรุปการก้าหนดขอบเขต (Scoping) ในการจัดท้า SEA 

(✓) (✓) (✓) 
 

✓✓ 
 

✓✓ ✓✓ - ระดับการปรึกษาหารือ (องค์รวม และ
เน้นเชิงพื นที่)  
1) การประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1  
- จัดประชุม 10 พื นที่ของลุ่มน ้า เน้นผู้มี
ส่วนได้เสียกลุ่มที่ 4 และ 5  
- 1 ครั งต่อพื นที่และพื นที่ไม่น้อยกว่า 50 
คน 
2) เปิดช่องทางการเข้าร่วมประชุม แบบ
ทางไกล (Online) ในการประชุมทุกครั ง 
ส้าหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สนใจ 

  

หมายเหตุ: ✓ ควรมีส่วนร่วมหรือได้รับข้อมูลข่าวสาร,  ✓✓ ต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น, ✓✓✓ จ้าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ขาดไม่ได้, (✓) อาจไม่จ้าเป็น แต่สามารถเลือกได้ และควร
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

 *  ช่วงเวลาที่ด้าเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้ต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามพื นที่และการจัดประชุม/กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจ้านวนมาก 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 176 
 

ตำรำงท่ี 6.4-1 แผนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรแก่ผู้มีส่วนได้เสียของโครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์และแผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวั นออกเฉียงเหนือ แยกตำมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  
เป้ำหมำยในแต่ละขั นตอนกำรศึกษำ รูปแบบวิธีกำร และช่วงเวลำในกำรด้ำเนินงำน (ถึงกำรรำยงำนฉบับกลำง)  (ต่อ) 

ขั นตอนกำรศึกษำ 
วัตถุประสงค์ของกำรสื่อสำรและมีส่วนร่วมของ 

ผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป้ำหมำย ระดับ/รูปแบบ/ วิธีกำรมี 

ส่วนร่วมที่จะด้ำเนินงำน 
ช่วงระยะเวลำ 
ที่จะด้ำเนินงำน 

สถำนะ 
กำรด้ำเนินงำน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุม่ท่ี 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 

2.4 การพัฒนาทางเลือก/
การประเมินทางเลือก/การ
ก้าหนดมาตรการเพ่ือความ
ยั่งยืน 

 เพ่ือน้าเสนอการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเด็น
ยุทธศาสตร์การประเมินทางเลือก  

 เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมถึงมี
ส่วนร่วมในการประเมินและจัดล้าดับความส้าคัญ
ของทางเลือกเพ่ือหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด 
ตลอดจนมาตรการและแผนปฏิบัติการเพ่ือความ
ยั่งยืน 

✓✓✓ 
 

✓✓✓ ✓✓✓ ✓ 
 

✓ 
 

(✓) - ระดับการปรึกษาหารือ และการร่วมตัดสินใจ 
(ทางเลือกการพัฒนา)  
1) การประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 2 
- จัดประชุม 10 พื นที่ของลุ่มน ้า เน้นผู้มีส่วนได้เสีย
กลุ่มท่ี 1 2 และ 3  
- 1 ครั งต่อพื นที่และพื นที่ไม่น้อยกว่า 50 คน 
2) เปิดช่องทางการเข้าร่วมประชุม แบบทางไกล 
(Online) ในการประชุมทุกครั ง ส้าหรับกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสียที่สนใจ 

- จัดประชุมแบบเต็มวัน 
- ช่วงเดือนพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2564 

ด้ า เ นิ น ก า ร
แล้วเสร็จ 

2.5 การจัดท้าแผนหลักการ
บริหารจัดการพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือและ
แผนปฏิบัติการฯ และการ
ก้าหนดมาตรการเพ่ือความ
ยั่งยืน 

 เพ่ือน้าเสนอมาตรการและแผนปฏิบัติการเพ่ือ
ความยั่งยืนที่สอดรับกับทางเลือกการพัฒนาต่าง 
ๆ พร้อมกับให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมเสนอแนะ
มาตรการและแนวทางที่ จ ะช่ วยสนับสนุน
แผนปฏิบัติการฯ 

 เพ่ือน้าเสนอ (ร่าง) แผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้า 20 ปี และแผนปฏิบัติการการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า 5 ปี พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็น 

✓ 
 

✓ 
 

✓ 
 

✓✓ 
 

✓✓ ✓✓ 
 

- ระดับการปรึกษาหารือ และการร่วมตัดสินใจ 
(แผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ)  
1) การประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 2 
- จัดประชุม 10 พื นที่ของลุ่มน ้า เน้นทุกกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย แต่ให้สัดส่วนความส้าคัญกับกลุ่มที่ 4 5 
และ 6  
- 1 ครั งต่อพื นที่และพื นที่ไม่น้อยกว่า 50 คน 
2) เปิดช่องทางการเข้าร่วมประชุม แบบทางไกล 
(Online) ในการประชุมทุกครั ง ส้าหรับกลุ่มผู้ส่วน
ได้เสียที่สนใจ 
3) เสนอ (ร่าง) แผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ 
ต่อคณะกรรมการลุ่มน ้าโขง ตะวันออกเฉียงเหนือ 
และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการด้าเนินตาม
แผนฯ ผ่ านการสั มภาษณ์ เชิ งลึ ก  สอบถาม 
ความคิดเห็นต่อผลการศึกษาของโครงการ  

  

หมายเหตุ: ✓ ควรมีส่วนร่วมหรือได้รับข้อมูลข่าวสาร,  ✓✓ ต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น, ✓✓✓ จ้าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ขาดไม่ได้, (✓) อาจไม่จ้าเป็น แต่สามารถเลือกได้ และควร
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 

 *  ช่วงเวลาที่ด้าเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้ต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามพื นที่และการจัดประชุม/กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจ้านวนมาก 
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ตำรำงท่ี 6.4-1 แผนกำรมีส่วนร่วมและกำรสื่อสำรแก่ผู้มีส่วนได้เสียของโครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์และแผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวั นออกเฉียงเหนือ แยกตำมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  
เป้ำหมำยในแต่ละขั นตอนกำรศึกษำ รูปแบบวิธีกำร และช่วงเวลำในกำรด้ำเนินงำน (ถึงกำรรำยงำนฉบับกลำง) (ต่อ) 

ขั นตอนกำรศึกษำ วัตถุประสงค์ของกำรสื่อสำรและมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย 
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียเป้ำหมำย ระดับ/รูปแบบ/ วิธีกำรมี 

ส่วนร่วมที่จะด้ำเนินงำน 
ช่วงระยะเวลำ 
ที่จะด้ำเนินงำน 

สถำนะ 
กำรด้ำเนินงำน กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 

3. การเสนอผลผลิตของการศึกษาของโครงการ แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และทุกระดับ 

3.1 การเสนอผลการศึ กษา 
รายงานการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์และ (ร่าง) 
แผนหลักการบริหารจัดการ
ทรั พย าก รน ้ า ลุ่ ม น ้ า โ ข ง
ตะวั นออกเฉี ยงเหนื อและ
แผนปฏิบัติการฯ  

 น้าเสนอผลการศึกษา และปรับปรุง (ร่าง) รายงาน
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้ า  พื นที่ลุ่ มน ้ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ (Technical Report) และ 
( ร่ า ง )  ร า ย ง านส้ า ห รั บป ระช าชน  ( Non - 
Technical Report) 

 น้าเสนอแผนและแผนงานในพื นที่ลุ่มน ้า เช่น แผน
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้ า  20 ปี  
แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 5 
ปี แผนป้องกันแก้ไขภาวะน ้าแล้ง แผนป้องกัน
แก้ไขภาวะน ้าท่วม เป็นต้น 

 เพ่ือเผยแพร่ผลงานและรับฟังความคิดเห็นต่อ
ผลผลิตต่อโครงการ 

✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ ✓✓ - ร ะ ดั บ ก า ร ใ ห้ ข้ อ มู ล  แ ล ะ ป รึ ก ษ า ห า รื อ  
ส้าหรับทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในสัดส่วนเท่ากัน 
1) การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ 
- จัดประชุม 3 พื นที่ครอบคลุมกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย ทั ง 6 
กลุ่มในลุ่มน ้า โดยเน้นทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย  
- 1 ครั งต่อพื นที่ และพื นที่ละ ไม่น้อยกว่า 100 คน 
2) เ ปิ ด ช่ อ ง ท า ง ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ป ร ะ ชุ ม  
แบบทางไกล (Online) ในการประชุมทุกครั ง ส้าหรับกลุ่ม
ผู้ส่วนได้เสียที่สนใจ 
3) เผยแพร่ (ร่าง) รายงานผลการศึกษา บน Website ของ
ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ เพ่ือเปิดรับฟังความ
คิดเห็นในระบบ Online ในช่วงสุดท้ายก่อนการจัดท้า
รายงานฯ ฉบับสุดท้าย 

- จัดประชุมแบบเต็มวัน 
-  ช่ ว ง เ ดื อ น มี น า ค ม  
พ.ศ. 2565 * 

ยั ง ไ ม่
ด้าเนินการ 

หมายเหตุ: ✓ ควรมีส่วนร่วมหรือได้รับข้อมูลข่าวสาร,  ✓✓ ต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น, ✓✓✓ จ้าเป็นต้องมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ ขาดไม่ได้, (✓) อาจไม่จ้าเป็น แต่สามารถเลือกได้ และควร
ได้รับข้อมูลข่าวสาร 
  *  ช่วงเวลาที่ด้าเนินงานอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งส่งผลให้ต้องหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามพื นที่และการจัดประชุม/กิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มคนจ้านวนมาก 

 

ตำรำงท่ี 6.4-2 กิจกรรม วิธีกำรและรูปแบบกำรสื่อสำรที่ใช้ในแผนกำรสื่อสำรและมีส่วนร่วม ของโครงกำร ส้ำหรับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียต่ำง ๆ 

กิจกรรม วิธีกำรและรูปแบบกำรสื่อสำร   

กำรตัดสินใจ กำรปรึกษำหำรือ ระดับกำรให้ข้อมูลอย่ำงต่อเนื่อง 
กำรประชุมกลุ่มย่อย  

ครั งที่ 1 และ  
ครั งที่ 2 

กำรประชุม
ปฐมนิเทศ
โครงกำร 

กำรประชุม 
กลุ่มย่อย  
ครั งที่ 1 

กำรประชุม 
กลุ่มย่อย  
ครั งที่ 2 

กำรประชุมปัจฉิม
นิเทศโครงกำร 

เว็บไ ต์ กำรส่ง
หนังสือเชิ 

โดยตรง 

กิจกรรมสื่อ
สั จร 

ชุด
นิทรรศกำร
เคลื่อนที่ 

วีดิทัศน์ ป้ำย
ประชำสัมพันธ์ 

แผ่นพับ
ประชำสัมพันธ์ 

จดหมำย
ข่ำว 

เอกสำร
ประกอบกำร

ประชุม 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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6.5 ผลกำรจัดกิจกรรมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ผลจากการด้าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ สามารถสรุปประเด็นความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่ได้รับ ได้ดังนี  

 ผลกำรจัดประชุมปฐมนิเทศโครงกำร 

การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ด้าเนินการระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย 3 เวที ดังนี  

• เวทีที่ 1 : วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมอภิชา ชั น 3 
ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ต้าบลหมากแข้ง อ้าเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 121 คน  

• เวทีที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมภูสกล
แกรนด์ ชั น 1 โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 105 คน  

• เวทีที่  3 : วันศุกร์ที่  26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 
ริเวอร์แกรนด์ ชั น 2 โรงแรมริเวอร์ ซิตี  ต้าบลศรีบุญเรือง อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 125 คน  

จากการจ้าแนกผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับ 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การรวบรวมประเด็นปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังต่อการ
พัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2) การพิจารณาแนวทาง/วิธีการ เพ่ือบรรลุสู่ความต้องการ
และความคาดหวังต่อการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งภาพถ่ายบรรยากาศการจัดประชุม

ปฐมนิเทศโครงการ แสดงดังรูปที่ 6.5-1 ส่วนผลการด้าเนินการและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการ
พัฒนาล้าน ้า/ลุ่มน ้า จ้าแนกตามประเด็นต่าง ๆ จากการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการทั ง 3 เวที สามารถสรุป

สาระส้าคัญได้ดังตำรำงท่ี 6.5-1 ถึง ตำรำงท่ี 6.5-3 (รายละเอียดดังภำคผนวก ง.-6) 
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การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 1) 

  

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 2) 

  

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 3) 

รูปที่ 6.5-1 ภำพถ่ำยบรรยำกำศกำรจัดประชุมปฐมนิเทศโครงกำร (3 เวที) 
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ตำรำงท่ี 6.5-1  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำล้ำน ้ำ/ลุ่มน ้ำ (เวทีท่ี 1) 
ปั หำที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน 

กลุ่มล้ำน ้ำเลย กลุ่มล้ำน ้ำโมง กลุ่มห้วยหลวง กลุ่มหน่วยงำนรำชกำร 

• สภาพของแม่น ้าโขงและพื นท่ีโดยรอบ
เปลี่ยนแปลง 

• การบุกรุกป่า/ต้นน ้าถูกท้าลาย 

• การขาดแคลนน ้า น ้าแล้งซ ้าซาก ไม่เพียงพอ
ต่อการด้ารงชีวิต/อุปโภค-บริโภค/
การเกษตร 

• ปัญหาคุณภาพน ้า/สารปนเปื้อนในน ้า 

• ขาดการบริหารจัดการน ้า/การเข้าถึงน ้าแต่
ละพื นท่ีไม่เท่ากัน 

• ปัญหาน ้าท่วมช่วงฤดูฝน ระบายน ้าไม่ทัน 

• ปัญหาคุณภาพน ้า/สารปนเปื้อนในน ้า 

• ปัญหาการขาดแคลนน ้าไม่เพียงพอต่อการ
อุปโภค-บริโภค การเกษตร และ
อุตสาหกรรม 

• ความหลากหลายทางชีวภาพ/แหล่งอาหาร
ลดลง 

• ประเพณีวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลงไปจาก
ความผันผวนของน ้า 

• ปัญหาความขัดแย้งจากการสร้างเขื่อนไทย-
ลาว 

• ประชาชนในพื นท่ีมีรายได้น้อย/อัตรา
ว่างงานเพ่ิมขึ น 

• ปัญหาด้านสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ (ยา
เสพติด/อาชญากรรม) 

• ปัญหาน ้าอุปโภคบริโภคไม่ได้มาตรฐาน 
โดยเฉพาะน ้าประปา 

• ปัญหาน ้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคใน
ฤดูแล้ง และน ้าท่วมในฤดูฝน  

• การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศในแม่น ้าโขง 
ส่งผลให้สิ่งมีชีวิตลดลงและสูญพันธ์  

• ปัญหาป่าเสื่อมโทรม/พื นท่ีป่าเหลือน้อย 

• ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน ้า
ในพื นท่ี 

• ปัญหามลพิษจากขยะ  

• ผลผลิตทางการเกษตรราคาต้่า รายได้ลด
น้อยลง 

• พื นท่ีป่าต้นน ้าลดลง เน่ืองจากการบุกรุก
พื นท่ีป่า 

• คุณภาพน ้าเปล่ียนแปลงไปส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ และการประมง 

• ผลกระทบจากการดูดทรายในลุ่มน ้าโขงของ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

• การบริหารจัดการไม่ชัดเจน การบังคับใช้
กฎหมายไม่ได้ผลเต็มท่ี 

• การขาดแคลนแหล่งกักเก็บน ้า ส่งผลให้เกิด
น ้าท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน ้าในฤดูแล้ง  
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ตำรำงท่ี 6.5-2  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำล้ำน ้ำ/ลุ่มน ้ำ (เวทีท่ี 2) 
ปั หำที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน 

กลุ่มล้ำน ้ำสงครำม กลุ่มห้วยน ้ำอูนและน ้ำพุง กลุ่มหน่วยงำนรำชกำร 

• ล้าน ้าในปัจจุบันตื นเขิน ไม่มีฝายกันน ้า 

• ขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้ง และน ้าท่วมในช่วงฤดูฝน 

• การเยียวยาของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตรไม่เป็น
รูปธรรม/ไม่ยั่งยืน 

• ค่าครองชีพสูงในพื นท่ีไม่สมดุลกับรายรับ 

• การสร้างเขื่อนท้าให้ระดับน ้าเปลี่ยนแปลง ประชาชนท้ายน ้าได้รับความ
เดือดร้อน 

• การกระจายน ้าไม่เหมาะสมตามความต้องการของประชาชนในพื นท่ี 

• วิถีวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง (แข่งเรือ ลอยกระทง) 

• คุณภาพน ้าเปล่ียนแปลงไป เน่ืองจากการใช้สารเคมี 

• ขาดการบริหารจัดการเรื่องน ้า ขาดงบประมาณ  

• น ้าท่วมท่ีอยู่อาศัย ในช่วงฤดูฝน และมีท่ีจัดเก็บน ้ามีน้อย
น ้าไม่พอใช้ 

• ปัญหาของแม่น ้าท้าให้วัฒนธรรมกับประเพณีเปลี่ยนแปลง
ไป 

• น ้าขึ น-ลงผิดปกติ ปัญหาขยะและสารเคมีจาก
อุตสาหกรรม ท้าให้ความอุดมสมบูรณ์ของล้าน ้าหายไป 
จ้านวนปลาลดลง 

• น ้าแห้งจากการสร้างเขื่อนของจีนและลาว 

• ขาดข้อมูลท่ีถูกตอ้ง/เพียงพอก่อนการออกแบบการพัฒนา
เขื่อนและการบริหารจัดการน ้า 

• ปัญหาน ้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และท้า
การเกษตร 

• การศึกษาขั นพื นฐานมีคุณภาพต้่าและไม่มีการปลูกฝังใน
เรื่องการอนุรักษ์ 

• ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง/เปล่ียนแปลงจาก
เดิม 

• การผันผวนของปริมาณน ้าโขงไม่เป็นตามฤดูกาล 
เนื่องจากการระบายน ้าจากเขื่อนของประเทศจีน  

• การเปลี่ยนไปของคุณภาพน ้าประปา ค่าแบคทีเรียสูงขึ น 
และน ้าบาดาลมีสนิมเหล็ก 

• ปัญหามลพิษ เช่น ขยะ น ้าเสีย อากาศ สารเคมี รวมทั ง
มลพิษข้ามพรมแดน 

• รายได้จากการเกษตร/ประมง ลดลง เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของอาชีพ  

• การขาดแคลนน ้าไม่พอต่อการอุปโภค-บริโภค/
การเกษตร 

• ขาดการส่งเสริม การประชาสัมพันธ์ให้เขื่อน (เขื่อนน ้า
อูน) เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว 

• การบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ ครอบครองพื นท่ีแหล่งน ้า 
ท้าให้ท่ีอยู่อาศัยสัตว์น ้าลดลง 
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ตำรำงท่ี 6.5-3  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำล้ำน ้ำ/ลุ่มน ้ำ (เวทีท่ี 3) 
ปั หำที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน 

กลุ่มห้วยน ้ำก่้ำ กลุ่มน ้ำโขงตอนล่ำง  
(จังหวัดมุกดำหำร ยโสธร) 

กลุ่มน ้ำโขงตอนล่ำง  
(จังหวัดอ้ำนำจเจริ  อุบลรำชธำนี) 

กลุ่มหน่วยงำนรำชกำร 

• การสร้างเขื่อนกั นล้าน ้า/น ้าใน
แม่น ้าโขงขึ นลงผิดปกติ 

• ขาดการสนับสนุนและเอาใจใส่จาก
รัฐ 

• วัฒนธรรม ประเพณีเปลี่ยนแปลง
ไป 

• ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง 

• ปัญหาด้านการประมง/สัตว์น ้าลด
จ้านวนลง/ขาดความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 

• ปัญหาด้านน ้า/การบริหารจัดการ
น ้า (ภัยแล้ง/น ้าท่วม/น ้าประปาไม่
เพียงพอ) 

• การช้ารุดเสียหายของฝายกั นน ้า 

• ขาดการจัดการน ้าอย่างเป็นระบบ 

• ปัญหาด้านสาธารณสุข การศึกษา และ
ผู้สูงอายุท่ีเพิ่มสูงขึ นและขาดการดูแล 

• ปัญหาการว่างงาน/แรงงานต่างถิ่น 

• ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม/มลพิษ
ต่าง ๆ 

• ความไม่เพียงพอของน ้า  

• ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป 

• ปัญหาด้านการเกษตร (ผลผลิตต่้า/สารเคมี
ตกค้าง) 

• ผลกระทบจากการสร้างเขื่องของจีน-ลาว 

• รายได้ไม่เพียงพอต่อการด้ารงชีวิต 

• ขาดการแจ้งเตือนภัยท่ีทันเหตุการณ์ในพื นท่ี
ชุมชนและพื นท่ีเสี่ยงภัย 

• ชุมชนไม่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน ้า 

• ประสบปัญหาน ้าท่วมในช่วงฤดูฝน 

• ปัญหาน ้าโขงผันผวนซ่ึงส่งผลกระทบต่อการ
ท่องเท่ียว การเกษตร และการประมง 

• ปัญหาการขาดแคลนน ้าส้าหรับการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตร 

• ปัญหาการขาดแคลนน ้า ส่งผลกระทบต่อการ
ประมง การเกษตร อุปโภค-บริโภค และขาดแหล่ง
กักเก็บน ้า 

• ขาดคณะกรรมการบริหารจัดการน ้าระดับ ชุมชน 
อ้าเภอ จังหวัด/ชาดแผนพัฒนาน ้าอย่างเป็นระบบ 

• ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบพื นท่ีลุ่มน ้าซ่ึงมีหลายหน่วยงาน 

• คุณภาพน ้าในแม่น ้าโขงเริ่มเน่าเสีย น ้าเค็ม 

• ปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่ง  

• ประชาชนเข้าไม่ถึงข้อมูลระดับน ้า/คุณภาพน ้าโขง /
ไม่มีระบบเตือนภัย 

• แม่น ้าโขงผันผวน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ระบบ
นิเวศ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 
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 ผลกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1 

การประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1 ด้าเนินการระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย 10 เวที ดังนี  

• เวทีที่ 1 (น ้าหมัน น ้าสาน) : วันจันทร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลย พาเลซ ต้าบลกุดป่อง อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 52 คน  

• เวทีที่ 2 (แม่น ้าเลย) : วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 น.  
ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลย พาเลซ ต้าบลกุดป่อง อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 63 คน  

• เวทีที่ 3 (ห้วยโมง-สวย) : วันพุธที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 น.  
ณ ห้องภาสกร ชั น 3 ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ ต้าบล
หมากแข้ง อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 76 คน  

• เวทีที่ 4 (ห้วยหลวง) : วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ห้องภาสกร ชั น 3 ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ ต้าบล
หมากแข้ง อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 86 คน  

• เวทีที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) : วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 น.  
ณ ห้องแกรนด์เบญจวรรณ ชั น 1 โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ้าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 82 คน  

• เวทีที่ 6 (แม่น ้าสงคราม) : วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 น.  
ณ ห้องโกพลรัตน์ 1 โรงแรมอิมพีเรียลสกล ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 58 คน  

• เวทีที่ 7 (ล้าน ้ายาม ล้าน ้าอูน) : วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 
น. ณ ห้องโกพลรัตน์ 1 โรงแรมอิมพีเรียลสกล ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอเมืองสกลนคร 
จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 59 คน  

• เวทีที่  8 (ล้ าน ้ า พุง  ล้าน ้ าก่้ า  และห้วยทวย) : วันพุธที่  6 ตุลาคม พ.ศ.  2564  
เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องโพนสวรรค์ โรงแรมพักพิงอิงโขง ต้าบลอาจสามารถ 
อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 54 คน 

• เ วทีที่  9 (ห้ ว ยบางทราย  ห้ วยมุ ก )  : วั นพฤหั สบดีที่  7  ตุ ล าคม  พ .ศ .  2564  
เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล ต้าบลบุ่ง อ้าเภอ
เมืองอ้านาจเจริญ จังหวัดอ้านาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 65 คน 
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• เวทีที่ 10 (แม่น ้าโขงตอนล่าง) : วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ห้องนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล ต้าบลบุ่ง อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ จังหวัด
อ้านาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 61 คน 

จากการระดมความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือจ้าแนกตามกลุ่มลุ่มน ้าสาขา ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลของพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ และการก้าหนดเป้าหมายของการพัฒนาและยุทธศาสตร์ของพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลการด้าเนินการและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาล้าน ้า/ลุ่มน ้า 
จ้าแนกตามประเด็นต่าง ๆ จากการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1 ทั ง 10 เวที ซึ่งภาพถ่ายบรรยากาศการจัด

ประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1 แสดงดังรูปที่ 6.5-2 ส่วนสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ในประเด็นส้าคัญ) 

สามารถสรุปได้ดัง ตำรำงท่ี 6.5-4 (รายละเอียดดังภำคผนวก ง.-6) 

  

  

  

รูปที่ 6.5-2 ตัวอย่ำงภำพถ่ำยบรรยำกำศกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1  
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ตำรำงที่ 6.5-4  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ที่ 1 2 3 และ 4 
(SI1-SI4) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

SI1 จัดหาและจดัสรรทรัพยากรน า้
อย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน 

• จัดท้า ปรับปรุงระบบโครงสร้างด้านชลประทาน เช่น ขุดบ่อ/สระ บ่อบาดาล 
ฝายน ้าล้น สรา้งเขื่อน อ่างเก็บน ้า และระบบชลประทานแบบท่อหรอืล้าราง 
รวมถึงส่งเสริมระบบธนาคารน ้าใตด้ิน 

• จัดท้ากลไกการบริหารจดัการน า้โดยประชาชนและท้องถิ่น ทั งการทบทวน 
แก้ไขกฎระเบียบ การจัดตั งกองทุนผู้ใช้น ้า 

• จัดตั งและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรบริหารจัดการน า้ 

• สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการ
บริหารจดัการทรัพยากรน ้า โดยครอบคลุมทั งเรื่องงบประมาณ บุคลากรและ
องค์ความรู ้

• ปรับปรุงกลไกการบริหารให้เอื อตอ่การบริหารจัดการน ้าแบบคลัสเตอร์ทั งใน
แง่ของโครงสร้าง กฎหมาย และงบประมาณ 

• ศึกษา และสร้างองค์ความรูเ้กี่ยวกบัข้อมูลสนับสนุนสา้หรับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าเชิงพื นที ่

• จัดท้าระบบ/โครงสร้างการจัดสรรน ้าระหว่างพื นที ่

• สร้างจิตส้านึก ส่งเสรมิองค์ความรู ้และสนับสนุนรูปแบบการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน ้าอย่างคุ้มค่า 

• จัดหาและควบคุมคุณภาพแหล่งน า้ต้นทุน 

• สร้างและพัฒนาระบบผลิตน ้าประปาในพื นท่ี/พัฒนากลไกการผลิตน า้ประปาท่ี
มีคุณภาพไดม้าตรฐาน 

• ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะทีเ่กีย่วข้องกับการผลติน ้าสะอาดให้กบัชุมชน 

• สร้างกลุม่/องค์กรผลติน ้าประปาโดยท้องถิ่นและชุมชน 

• ปรับปรุงและพัฒนาโครงการชลประทานทุกระดับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ป้องกันและบรรเทาความเสียหาย 

• การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ในการรับมือต่อเหตภุัยแล้ง-อุทกภัย 

• ปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย ระเบยีบและกลไกสนับสนุนการจัดการบรรเทาภัย
แล้ง-อุทกภัย 
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ตำรำงที่ 6.5-4  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ที่ 1 2 3 และ 4 
(SI1-SI4) (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

SI2 ป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูการ
ให้บริการระบบนิเวศที่เช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรน ้า 

• ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ ป่าชุมชน ป่ารมิฝั่งคลอง 
ป่าต้นน ้า ป่าครอบครัว ป่าโคก ป่าบริเวณหัวไร่-ปลายนา ซึ่งหมายรวมถึงการ
สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ ปลกูฝังจิตส้านึกรักษ์ธรรมชาติให้กับเยาวชน
และประชาขน 

• ส่งเสริมการอนรุักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน ้า และพื นที่ชุ่มน ้า 

• การสร้างกลุ่ม/เครือข่ายดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความเขม้แข็งใน
การขับเคลื่อนการด้าเนินงาน 

• ปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ ใหเ้อื อและส่งเสรมิบทบาทการเป็นผูคุ้้มครอง 
รักษา และใช้ประโยชน์จากพื นท่ีลุม่น ้าของชุมชน 

• สนับสนุนองค์ความรู้และทักษะด้านวิชาการและการปฏิบตัิให้กับชุมชนใน
ฐานะเป็นผูคุ้้มครองฯ พื นที่ลุม่น ้า เช่น ปลูกป่าทดแทน ไม่จบัสัตว์ในฤดูวางไข่ 
รวมถึงสนับสนุนและประยุกต์ใช้งานวิจัยระดับชุมชน 

• สืบสาน ฟื้นฟู วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีดั งเดมิ ซึ่งคงความเป็นเอกลักษณ์
ของแต่ละท้องถิ่น 

• อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรท้องถิ่น  

• สร้างคณุค่าวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เช่ือมโยงกับทรัพยากรน ้า อาทิ 
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางน ้า ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแบบสรา้งสรรค ์

• สร้างจิตส้านึกรักและหวงแหนท้องถิ่น 
SI3 ส่งเสริมการปรับตัวของผู้ใช้น ้าต่อ
ปัญหาด้านทรัพยากรน ้าและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• พัฒนาและเสริมความเขม้แข็งด้านการประกอบอาชีพ และส่งเสริมอาชีพ
ส้ารอง ทั งในเรื่องทักษะ ความรู้ ตน้ทุน การตลาด และกลุ่มอาชีพ 

• ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ ขอ้มูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศท่ี
เท่าทันต่อสถานการณ ์

• จัดท้าระบบและการเข้าถึงข้อมูลทีท่ันต่อสถานการณ์ เช่น ข้อมูลน ้าท่วม  
น ้าหลาก ดินโคลนถล่ม น ้าแล้ง คณุภาพน ้า การเปลีย่นแปลงระดับน ้า เป็นต้น 

• พัฒนากลไกเพื่อสนบัสนุนให้เกดิการขับเคลื่อนและการเพิ่มขดีความสามารถ
ในการปรับตัว 

• สร้างการมีส่วนร่วมในการก้าหนดแนวทางการปรับตัว 

• พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการปฏบิัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ 
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ตำรำงที่ 6.5-4  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ที่ 1 2 3 และ 4 
(SI1-SI4) (ต่อ) 

ประเด็นยุทธศำสตร์ ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

• บูรณาการและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เช่น จัดท้าพื นท่ีน้าร่อง
ต้นแบบในการบริหารจดัการล้าน ้าระหว่างประเทศร่วมกัน ใช้ปนวทาง
ผสมผสานระหว่างรัฐกับรัฐร่วมกับสายสมัพันธ์ระหว่างชุมชน 

• ก้าหนดมาตรการเยียวยาส้าหรับผูไ้ด้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
แม่น ้าโขง 

• พัฒนาโครงสร้างและวิธีการใช้ประโยชน์จากแม่น ้าโขงที่คุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 

SI4 สร้างความเข้มแข็งและส่งเสรมิ
ศักยภาพการบริหารจัดการลุ่มน า้ 

• พัฒนากลไกการด้าเนินงานร่วมกนัระหว่างภาครัฐและประชาชนในการบริหาร
จัดการน ้าอย่างมปีระสิทธิภาพเชื่อมโยงระหว่างพื นที่อย่างเป็นระบบ (ต้นน ้า 
กลางน ้า ปลายน ้า) ตั งแต่การวางแผน ด้าเนินการ และติดตามประเมนิผล เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื นท่ี  

• พัฒนา ปรับปรุงกลไกด้านการขับเคลื่อนองค์กร เช่น การขึ นทะเบียนองค์กร
ผู้ใช้น ้า สร้างความเข้มแข็งของการด้าเนินงานขององค์กรด้วยตนเอง สร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทั งในและตา่งประเทศ 

• ส่งเสริมองค์ความรู้เพื่อให้ชุมชนบริหารจดัการตนเองและกลุ่มได้ รวมถึง
ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชน รัฐ สถาบันการศึกษาเพื่อส่งเสรมิความรู้
และนวัตกรรมทีเ่หมาะสมในการบริหารจดัการน ้าระดับพื นท่ี และสรา้ง
เครื่องมือบริหารจัดการน ้าท่ีเหมาะสม เป็นไปตามหลักวิชาการ 

• ผลักดันกลไกด้านการเงินและทุน เช่น จัดตั งกองทุนน ้าเพื่อการบริหารจัดการ
น ้าต่าง ๆ จัดหาแหล่งเงินทุน/งบประมาณทั งระยะสั น-ระยะยาว 

• การสร้างความเข้มแข็งของการมสีว่นร่วมในการบรหิารจดัการโดยทอ้งถิ่นและ
ประชาชน 

• พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร 

• สนับสนุนกลไกด้านต้นทุนเพื่อการเกษตร  

• พัฒนาและส่งเสรมิศักยภาพด้านการค้าและการตลาด 

• เสรมิสร้างความเขม้แข็งการรวมกลุ่มอาชีพท่ีใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้า 

• ส่งเสริมกลไกด้านนโยบายอย่างตอ่เนื่อง 

• พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ และสร้างเสริมการ
มีส่วนร่วม 
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 ผลกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 2 

การประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 2 ด้าเนินการระหว่างวันที่ 15–26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ประกอบด้วย 10 เวที ดังนี  

• เ วที ที่  1 ( แม่ น ้ า ส งคร าม )  : วั นจั นทร์ ที่  15 พฤศจิ ก ายน  พ . ศ .  2564 เ ว ลา  
08.30-16.00 น. ณ ห้องโกพลรัตน์ 1 โรงแรมอิมพีเรียลสกล ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 52 คน 

• เ วทีที่  2 ( ล้ าน ้ า ยาม  ล้ าน ้ า อูน )  : วั น อั งคารที่  16 พฤศจิ กายน  พ .ศ .  2564  
เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องโกพลรัตน์ 1 โรงแรมอิมพีเรียลสกล ต้าบลธาตุเชิงชุม 
อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 56 คน 

• เวทีที่ 3 (ล้าน ้าพุง ล้าน ้าก่้า และห้วยทวย) : วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องโพนสวรรค์ โรงแรมพักพิงอิงโขง ต้าบลอาจสามารถ 
อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 58 คน 

• เวทีที่  4 (ห้วยบางทราย ห้วยมุก) : วันพฤหัสบดีที่  18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องมรกต ชั น 2 โรงแรมพลอยพาเลซ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 66 คน  

• เวทีที่ 5 (แม่น ้าโขงตอนล่าง) : วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ห้องนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล ต้าบลบุ่ง อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ จังหวัด
อ้านาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 51 คน  

• เวทีที่ 6 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) : วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ห้องสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะ วัน ต้าบลบึงกาฬ อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ  
มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 77 คน  

• เวทีที่ 7 (ห้วยหลวง) : วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ห้องภาสกร ชั น 3 ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ ต้าบล
หมากแข้ง อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 96 คน 

• เวทีที่ 8 (ห้วยโมง-สวย) : วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 น.  
ณ ห้องภาสกร ชั น 3 ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ ต้าบล
หมากแข้ง อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 91 คน  

• เวทีที่ 9 (แม่น ้าเลย) : วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลย พาเลซ ต้าบลกุดป่อง อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
มีผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 55 คน 
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• เวทีที่ 10 (น ้าหมัน น ้าสาน) : วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30-16.00 น. 
ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลย พาเลซ ต้าบลกุดป่อง อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย  
มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั งหมด 51 คน 

จากการระดมความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือจ้าแนกตามกลุ่มลุ่มน ้าสาขา ซึ่งประกอบด้วย การก้าหนดแนวทางการพัฒนาทางเลือก  
การพิจารณาประเมินและเสนอทางเลือกการพัฒนาพื นที่ที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะของ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  20 ปี และแผนปฏิบัติการ  

5 ปี ซึ่งภาพถ่ายบรรยากาศการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั งที ่2 แสดงดังรูปที่ 6.5-3 ส่วนผลการประเมินทางเลือก 
และแนวทางการด้าเนินการพัฒนาต่าง ๆ จ้าแนกตามล้าน ้า/ลุ่มน ้า จากการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 2 ทั ง 10 
เวที สามารถสรุปได้ดังนี  (รายละเอียดดังภำคผนวก ง.-6) 

  

  

  

รูปที่ 6.5-3 ตัวอย่ำงภำพถ่ำยบรรยำกำศกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 2  
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เวทีที่ 1 ลุ่มน ้ำสงครำม : วันที่  15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่จังหวัดสกลนคร  
ผลการประชุมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและประเมินทางเลือก ได้ทางเลือกท่ี 3 เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม  
(ร้อยละ 35.2) การจัดกระบวนการกลุ่มเน้นการสร้างความเข้าใจผลประโยชน์และผลกระทบของทางเลือก และ
วิธีการประเมินทางเลือกก่อนร่วมกันตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดต่อการพัฒนาในพื นที่ โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมได้ให้ความเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ เช่น การเห็นด้วยกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในลุ่มน ้า 
ในการร่วมจัดท้าแผนฯ การเห็นด้วยกับชุดโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. 2566-2570  
ที่สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้าและเกษตรกร ความส้าคัญของยุทธศาสตร์ในการต่อยอดการพัฒนาของ
ลุ่มน ้าโดยการขับเคลื่อนของคนในพื นที ่ประเด็นความขัดแย้งของผู้ใช้น ้าภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรที่ต้องแก้ไข
และไกล่เกลี่ย เป็นต้น 

เวทีที่  2 ลุ่มน ้ำอูน-ยำม : วันที่  16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่จังหวัดสกลนคร  
ผลการประชุมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและประเมินทางเลือก ได้ทางเลือกท่ี 3 เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม  
(ร้อยละ 37.7) ส้าหรับการจัดท้าแผนปฏิบัติการระยะปี พ.ศ. 2566-2570 ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันเสนอชุด
โครงการและกิจกรรมที่เห็นว่าควรด้าเนินงานในการสนับสนุนทางเลือกที่ 3 และทางเลือกสนับสนุนด้วย ผู้เข้าร่วม
ทั งหมดเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์ที่เสนอใน (ร่าง) แผนหลักลุ่มน ้าฯ 20 ปี และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเพิ่มเติม 
ในการแก้ไขปัญหาในบริบทของน ้าอูน-ยาม ที่สรุปว่าลุ่มน ้าสาขานี มีการพัฒนาทรัพยากรน ้าตลอดมา และ
ยุทธศาสตร์ที่ เสนอควรคิดว่าจะด้าเนินงานอะไร อย่างไรให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยพิจารณา 
ความต่อเนื่องเชื่อมโยงของทั งลุ่มน ้า นอกจากนี  ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะในประเด็นส้าคัญอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม  
เช่น ความส้าคัญของเครือข่ายชุมชนในการสร้างความเข้มแข็ง การพิจารณาใช้แนวทางวิธีการที่เฉพาะเจาะจงกับ
บริบทของแต่ละพื นที่ของลุ่มน ้า การสร้างองค์กรผู้ใช้น ้าที่สามารถไกล่เกลี่ยความขัดแย้งการใช้น ้าในลุ่มน ้า เป็นต้น 

เวทีที่ 3 ลุ่มน ้ำห้วยทวย-พุง-ก่้ำ : วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่จังหวัดนครพนม 
ผลการประชุมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและประเมินทางเลือก ได้ทางเลือกท่ี 3 เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม  
(ร้อยละ 42.4) ซึ่งห่างจากทางเลือกท่ี 2 (ร้อยละ 25.8) และทางเลือกท่ี 1 (ร้อยละ 22.1) ผู้เข้าร่วมประชุมได้ท้า
ความเข้าใจผลประโยชน์และผลกระทบผ่านกระบวนการกลุ่ม ก่อนตัดสินใจเลือกอย่างชัดเจน และมีการอภิปราย
ตอบสนองทางเลือกต่าง ๆ ซึ่งตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียได้ให้เหตุผลที่ชัดเจน สะท้อนในการแสดงความคิดเห็นสนับสนุน
ทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งความคิดเห็นส้าคัญที่ได้รับจากที่ประชุม เช่น สถานภาพความไม่เข้มแข็งของเกษตรกร 
ในบทบาทของผู้ใช้น ้าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้น ้าในภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ความท้าทายของการสร้าง
องค์กรผู้ใช้น ้าร่วมกันในลุ่มน ้า การผลักดันนโยบายภาครัฐให้จริงจังการแก้ไขปัญหาด้านน ้า การประชาสัมพันธ์และ
สื่อสารถึงเกษตรกรให้ช่วยขับเคลื่อนการจัดการลุ่มน ้า การน้ายุทธศาสตร์ที่จัดท้าไปสู่การปฏิบัติ การท้าให้โครงการ
ของหน่วยงานรัฐตรงความต้องการของพื นที่ของประชาชน เป็นต้น 
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เวทีที่ 4 ลุ่มน ้ำห้วยมุก-ห้วยบังอี  โขงส่วนที่ 9 : วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
ที่จังหวัดมุกดาหาร ผลการประชุมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและประเมินทางเลือก ได้ทางเลือกที่ 1  
(การจัดสรรและจัดหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน) เป็นทางเลือกที่เหมาะสม  
(ร้อยละ 31.1) ส่วนทางเลือกที่ 3 รองมา (ร้อยละ 28.6) และทางเลือกที่ 2 (ร้อยละ 28.1) คะแนนความส้าคัญของ
ทางเลือกทั งสามใกล้เคียงกันมาก ซึ่งได้น้าทางเลือกที่เหมาะสม มาพิจารณาร่วมกันส้าหรับแผนปฏิบัติการฯ  
ปี พ.ศ. 2566-2570 โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้อธิบายสถานการณ์ของลุ่มน ้านี ที่ลักษณะสั นและไหลลงน ้าโขงรวดเร็ว 
อีกทั งยังมีโครงสร้างที่กักเก็บและกระจายน ้าไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่จึงเห็นว่าควรต้องหาน ้าให้เพียงพอก่อน  
การพัฒนาเพ่ือจัดหาและจัดสรรน ้ายังไม่เต็มประสิทธิภาพ พื นที่ยังได้รับการสนับสนุนด้านโครงสร้างชลประทาน
น้อยกว่าพื นที่ลุ่มน ้ าอ่ืน อย่างไรก็ตาม ผู้ เข้าร่วมประชุมได้ให้ เห็นที่ความส้าคัญรองลงมาเกี่ยวกับด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรผู้ใช้น ้าด้วย ซึ่งได้รับความเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะส้าคัญ 
จากการอภิปรายแลกเปลี่ยน เช่น สภาพขององค์กรร่วมมือของผู้ใช้น ้ายังไม่เข้มแข็งยังไม่รวมกลุ่ม มีความต้องการ
สูงส้าหรับโครงการด้านการเก็บกักน ้าและการจัดหาน ้าสะอาดในพื นที่  ลักษณะกายภาพลุ่มน ้ามีข้อจ้ากัด 
ในการจัดการน ้าให้มีเพียงพอ ขาดกลไกองค์กรผู้ใช้น ้าที่จะขับเคลื่อนการจัดการน ้าในท้องถิ่น เป็นต้น ข้อสังเกตที่
ต้องพิจารณาของลุ่มน ้าคือ การเรียนรู้ประสบการณ์จากลุ่มน ้าย่อยใกล้เคียงในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น ้าให้เข้มแข็ง 
ปัญหาจากการพัฒนาโครงสร้างที่อาจส่งผลกระทบในระยะยาว การรักษาพื นที่ป่าต้นน ้า เป็นต้น 

เวทีที่ 5 ห้วยบำงทรำย-ห้วยธม โขงส่วนล่ำง : วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  
ที่จังหวัดอ้านาจเจริญ ผลลัพธ์การประชุมการมีส่วนร่วม ได้รับทราบผลการด้าเนินงานของกระบวนการ SEA ไป
บูรณาการในการยกร่างแผนหลักฯ ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี ยุทธศาสตร์ของแผนหลัก 4 เรื่อง ซึ่งที่
ประชุมพิจารณาและประเมินเปรียบเทียบ ได้ทางเลือกที่ 3 เป็นทางเลือกที่เหมาะสม (ร้อยละ 43.3) และรองลงไป
เป็นทางเลือกท่ี 2 (ร้อยละ 24.2) และทางเลือกที่ 1 (ร้อยละ 23.3) และได้น้าทางเลือกท่ีเหมาะสม ไปพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ส้าหรับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 นอกจากนี  ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอและ
อธิบายเหตุผลของโครงการที่ต้องการในแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้าและ
เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาน ้าในด้านส้าคัญ เช่น การเก็บกักน ้า การหาแหล่งน ้าบาดาล การแก้ไขปัญหาคุณภาพ
น ้าประปาและน ้าดื่ม การลดลงของผลผลิตประมง พันธุ์ปลาสูญหาย ระบบแจ้งเตือนภัย การปรับปรุงระเบียบ 
การท้าประมงชายแดน ความเห็นและข้อเสนอแนะส้าคัญ ได้แก่ การสนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น ้าและประชาชน 
มีบทบาทและร่วมก้าหนดยุทธศาสตร์ การหาน ้าเพ่ือเป็นต้นทุนในการประกอบอาชีพ การฟ้ืนฟูการท่องเที่ยววิถีน ้า
กลับคืนมา การฟ้ืนฟูขยายพันธุ์ปลา การผลักดันให้แผนฯ เข้าสู่กลไกอนุกรรมการทรัพยากรน ้าระดับจังหวัด  
การสร้างศกัยภาพและองค์ความรู้ให้แก่องค์กรผู้ใช้น ้า เป็นต้น 

เวทีที่ 6 ห้วยเป-ห้วยหนิง : วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่จังหวัดบึงกาฬ ผลลัพธ์
การประชุมการมีส่วนร่วม ได้รับทราบผลการด้าเนินงานของกระบวนการ SEA ไปบูรณาการในการยกร่างแผนหลักฯ 
ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี ยุทธศาสตร์ของแผนหลัก 4 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาและประเมิน
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เปรียบเทียบ ได้ทางเลือกที่ 3 เป็นทางเลือกที่เหมาะสม (ร้อยละ 34.5) และรองไปเป็นทางเลือกที่ 1 (ร้อยละ 31.4) 
และทางเลือกท่ี 2 (ร้อยละ 23.2) และได้น้าทางเลือกท่ีเหมาะสม ไปพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ส้าหรับ (ร่าง)
แผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 นอกจากนี  ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอและอธิบายเหตุผลของโครงการที่ต้องการ
ในแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้าและเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาน ้าในด้านส้าคัญ 
เช่น การบริหารจัดการของท้องถิ่นและประชาชนพื นที่ การสร้างเข้มแข็งของพื นที่ การปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ 
การใช้ประโยชน์จากน ้าโขงให้มากที่สุด ปัญหาคุณภาพน ้าจาการพัฒนาในพื นที่และการที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับ 
ความนิยม แต่พื นที่ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการรองรับ เป็นต้น  

เวทีที่ 7 ห้วยหลวง : วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่จังหวัดอุดรธานี ผลลัพธ์การ
ประชุมการมีส่วนร่วม ได้รับทราบผลการด้าเนินงานของกระบวนการ SEA ไปบูรณาการในการยกร่างแผนหลักฯ  
ลุ่มน ้าโขงตะวันออก เฉียงเหนือ 20 ปี ยุทธศาสตร์ของแผนหลัก 4 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาและประเมิน
เปรียบเทียบ ได้ทางเลือกที่ 3 เป็นทางเลือกที่เหมาะสม (ร้อยละ 37.1) และรองไปเป็นทางเลือกที่  2 และ 
ทางเลือกที่ 1 (ร้อยละ 25.9) เท่ากัน และได้น้าทางเลือกที่เหมาะสม ไปพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ส้าหรับ 
(ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 นอกจากนี  ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอและอธิบายเหตุผลของโครงการที่
ต้องการในแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้าและเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาน ้าใน
ด้านส้าคัญ เช่น การสนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น ้าและประชาชนมีบทบาทและร่วมก้าหนดยุทธศาสตร์ ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า และการให้บริการระบบนิเวศในพื นที่  รวมถึงขอให้หน่วยงานที่เข้ามาพัฒนาในพื นที่มี 
การติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของโครงการด้วย (เช่น ระบบประปาที่น ้าน้าไปใช้ไม่ได้ ระบบสูบน ้าใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ เป็นต้น) ควรสร้างความยั่งยืนของโครงการภาครัฐหลังจากสิ นสุดระยะเวลาโครงการแล้ว และควรใช้
กลุ่มองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (นอกเหนือจากองค์กรผู้ใช้น ้า) เช่น ทสม. เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการบิหารจัดการ/ติดตาม
ผลการด้าเนินงาน เป็นต้น 

เวทีที่ 8 ห้วยโมง-สวย : วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่จังหวัดอุดรธานี ผลลัพธ์ 
การประชุมการมีส่วนร่วม ได้รับทราบผลการด้าเนินงานของกระบวนการ SEA ไปบูรณาการในการยกร่างแผนหลักฯ 
ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี ยุทธศาสตร์ของแผนหลัก 4 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาและประเมิน
เปรียบเทียบ ได้ทางเลือกที่ 3 เป็นทางเลือกที่เหมาะสม (ร้อยละ 39.4) และรองไปเป็นทางเลือกที่ 1 (ร้อยละ 26.0) 
และทางเลือกท่ี 2 (ร้อยละ 25.1) และได้น้าทางเลือกท่ีเหมาะสม ไปพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ส้าหรับ (ร่าง)
แผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 นอกจากนี  ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอและอธิบายเหตุผลของโครงการที่ต้องการ
ในแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้าและเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาน ้าในด้านส้าคัญ 
เช่น การสนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น ้าและประชาชนมีบทบาท และร่วมก้าหนดยุทธศาสตร์ เสนอให้มีองค์กรผู้ใช้น ้า 
มีสัดส่วนของภาคการเกษตรเพ่ิมกว่าเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ขอให้มีการจัดหา
น ้าดื่มและน ้าใช้ให้เพียงพอในทุกพื นที่ ขอให้เข้ามาดูแลปัญหาคุณภาพน ้าจากการใช้สารเคมีภาคการเกษตร
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โดยเฉพาะในลุ่มน ้าโมง และเสนอให้มีการสร้างคุณค่าของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับ
ทรัพยากรน ้าควบคู่กับการท่องเที่ยวศาสนา เป็นต้น 

เวทีที่ 9 แม่น ้ำเลย : วันที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่จังหวัดเลย ผลลัพธ์การประชุม
การมีส่วนร่วม ได้รับทราบผลการด้าเนินงานของกระบวนการ SEA ไปบูรณาการในการยกร่างแผนหลักฯ ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี ยุทธศาสตร์ของแผนหลัก 4 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาและประเมินเปรียบเทียบ  
ได้ทางเลือกที่ 3 เป็นทางเลือกที่เหมาะสม (ร้อยละ 36.1) และรองไปเป็นทางเลือกที่ 1 (ร้อยละ 29.5) และทางเลือก
ที่ 2 (ร้อยละ 25.0) และได้น้าทางเลือกที่เหมาะสม ไปพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ส้าหรับ (ร่าง) แผนปฏิบัติการฯ  
ปี พ.ศ. 2566-2570 ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอและอธิบายเหตุผลของโครงการที่ต้องการในแผนปฏิบัติ การฯ เพ่ือ
สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้าและเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาน ้าในด้านส้าคัญ เช่น การสนับสนุนให้
องค์กรผู้ใช้น ้าและประชาชนมีบทบาทและร่วมก้าหนดยุทธศาสตร์ การจัดตั งกองทุนผู้ใช้น ้าในระดับพื นที่และสร้าง
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ โดยอาจยกระดับองค์กรผู้ใช้น ้าที่มีอยู่แล้วมาเป็นกลไกในการบริหารกองทุน
ทรัพยากรน ้า ควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ใช้น ้า ขอให้พิจารณาเรื่องการบริหารจัดการน ้าและระบบนิเวศ
ร่วมกันอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะในพื นที่ที่ในเขตอุทยานแห่งชาติที่ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดชัยภูมิ
ขอให้พิจารณาการจัดการทรัพยากรน ้าทั งสายน ้า โดยเฉพาะแม่น ้าเลยที่ต้องการให้รักษาระดับน ้าในแม่น ้าเลยให้
คงที ่(ไม่แตกต่างกันมากนักระหว่างฤดูกาล) เป็นต้น 

เวทีที่ 10 น ้ำหมัน น ้ำสำน : วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ที่จังหวัดเลย ผลลัพธ์ 
การประชุมการมีส่วนร่วม ได้รับทราบผลการด้าเนินงานของกระบวนการ SEA ไปบูรณาการในการยกร่างแผนหลักฯ 
ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี ยุทธศาสตร์ของแผนหลัก 4 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาและประเมิน
เปรียบเทียบ ได้ทางเลือกที่ 3 เป็นทางเลือกที่เหมาะสม (ร้อยละ 45.8) และรองไปเป็นทางเลือกที่ 1 (ร้อยละ 25.3) 
และทางเลือกท่ี 2 (ร้อยละ 19.2) และได้น้าทางเลือกท่ีเหมาะสม ไปพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ส้าหรับ (ร่าง) 
แผนปฏิบัติการฯ ปี พ.ศ. 2566-2570 ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอและอธิบายเหตุผลของโครงการที่ต้องการในแผน 
ปฏิบัติการฯ เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้าและเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาน ้าในด้านส้าคัญ เช่น 
การสนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น ้าและประชาชนมีบทบาทและร่วมก้าหนดยุทธศาสตร์ ควรมีการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน ้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้ใช้น ้า ขอให้พิจารณาเรื่องการกักเก็บน ้าในพื นที่อนุรักษ์ ประเด็นข้อกฎหมายในการใช้พื นที่ต่าง ๆ การส่งเสริม
เกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ ขอให้พิจารณาเรื่องการจัดการน ้าในลุ่มน ้าหมัน น ้าสาน เพ่ือป้องกันปัญหาน ้าท่วมพื นที่
อ้าเภอด่านซ้ายและปัญหาภัยแล้งในพื นที่อ้าเภอท่าลี่ เป็นต้น 
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 ผลกำรจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร 

การจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ ด้าเนินการระหว่างวันที่ 17, 19 และ 20 พฤษภาคม 
2565 ประกอบด้วย 3 เวที ดังนี  

• เวทีที่ 1  : วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องภาสกร  
ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมในพื นที่ 103 คน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
45 คน รวมทั งสิ น 148 คน 

• เวทีที่ 2 : วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องบลู 
โซเชียล โรงแรมบลูโฮเทล อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมประชุมใน
พื นที่ 100 คน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 41 คน รวมทั งสิ น 141 คน 

• เวทีที่ 3 : วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-14.30 น. ณ ห้องพลอยบอลรูม 
โรงแรมพลอยพาเลซ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมประชุมในพื นที่ 
72 คน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 41 คน รวมทั งสิ น 113 คน  

ภายหลังการน้าเสนอผลการศึกษาโครงการ ร่างรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ ร่างแผนหลักและแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุุุมน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อ

ผลการศึกษาของโครงการ ซึ่งภาพถ่ายบรรยากาศการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ  แสดงดังรูปที่ 6.5-4 
ส่วนผลการด้าเนินการและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการศึกษาของโครงการ จ้าแนกตามประเด็น

ต่าง ๆ จากการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการทั ง 3 เวที สามารถสรุปสาระส้าคัญได้ดังตำรำงที่ 6.5-5 ถึง 

ตำรำงท่ี 6.5-7 (รายละเอียดดังภำคผนวก ง.-6) 
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การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 1) 

  

การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 2) 

  

การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 3) 

รปูท่ี 6.5-4 ภำพถ่ำยบรรยำกำศกำรจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร (3 เวที) 
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ตำรำงท่ี 6.5-5  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร (เวทีท่ี 1) 
ประเด็น ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

หมุดหมำยที่ 1 กำรจัดหำและบรรเทำภัย
ด้ำนน ้ำ 

• เพิ่มแหล่งกักเก็บน ้าขนาดใหญ่ในพื นที่ เพื่อให้น ้าเพียงพอต่อความ
ต้องการและใช้ในการชะล้างน ้าเสยีได ้

• แก้ไขปัญหาน ้าประปาหมู่บ้านทั งเรื่องความเพียงพอและคณุภาพ รวมถึง
สนับสนุนงบประมาณ 

• การจัดสรรน ้าข้ามพื นท่ี  
หมุดหมำยที่ 2 ควำมยั่งยืนของ
ทรัพยำกรน ้ำ 

• จ้ากัด สงวนขอบเขตการเข้าถึงพื นที่ป่าต้นน ้าแหล่งน ้าต้นทุน ของเอกชน
หรือนายทุน 

• ศึกษา รวบรวมข้อมลูประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาน ้าโขง 

• ศึกษา รวบรวมข้อมลู Watershed และ Water Area 

• แก้ไขปัญหาน ้าเสีย 
หมุดหมำยท่ี 3 กำรรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรน ้ำ และ
สภำพภูมิอำกำศ 

• น้านวัตกรรม/เทคโนโลยีมาใช้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

หมุดหมำยที่ 4 กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำ 

• ก้าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักเรื่องการบริหารจัดการน ้าโขง 
สายประธานท่ีชัดเจน 

• ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น า้สามารถวางแผน และท้างานร่วมกับ
ท้องถิ่นได้ พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

• ควรมีการรวบรวมข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลหลัก (Big Data) ที่ม ี
ความสอดคล้องตรงกัน 

• ประชาชนในพื นท่ีต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่าง ๆ 

• มีการเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการ และองค์กรต่าง ๆ ตั งแต่ระดบั
จังหวัด ท้องถิ่น และองค์กรผู้ใช้น ้า 
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ตำรำงท่ี 6.5-6  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร (เวทีท่ี 2) 
ประเด็น ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

หมุดหมำยที่ 1 กำรจัดหำและบรรเทำภัย
ด้ำนน ้ำ 

- 

หมุดหมำยที่ 2 ควำมยั่งยืนของ
ทรัพยำกรน ้ำ 

• ส่งเสริม สร้างความรูเ้รื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูป่าต้นน ้า 

• เพิ่มเตมิเรื่องพื นที่ชุ่มน ้า การใช้สารเคมีในพื นท่ีเกษตรกรรม 

หมุดหมำยที่ 3 กำรรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรน ้ำ และ
สภำพภูมิอำกำศ 

• ผลกระทบข้ามพรมแดนและความอ่อนไหวระหว่างประเทศต้องระบใุน
แผนงาน และก้าหนดหน่วยงานรบัผิดชอบหลักให้ชัดเจน 

หมุดหมำยที่ 4 กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำ 

• เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารจดัการน ้ากับองค์กรหรือยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ และบูรณาการร่วมกัน 

• มีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างจริงจัง 

• จัดล้าดับความส้าคัญ เพื่อการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม 

• ปรับปรุงกฎหมาย ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนา และ
กฎหมายต้องมีความเป็นธรรมต่อประชาชน 

• ส่งเสริม จัดท้าแผนการท่องเที่ยวรว่มกันระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน 

• ศึกษา รวบรวมข้อมลูน ้าต้นทุนจากทุกแหล่งให้ครบถ้วน 

• ส่งเสริมและผลักดันการใช้งาน Thai Water Plan 

• น้าข้อมูลของโครงการเข้าสู่กลไกของจังหวัดเพื่อน้าไปสู่การปฏิบตัิ 

• ส่งเสริมและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั นตอนการจัดท้าแผนบริหาร
จัดการจากระดับพื นท่ี/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ตำรำงท่ี 6.5-7  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร (เวทีท่ี 3) 
ประเด็น ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

หมุดหมำยที่ 1 กำรจัดหำและบรรเทำภัย
ด้ำนน ้ำ 

• การจัดการน ้าในแหล่งกักเก็บน ้าให้มีน ้าใช้ตลอดปี  

• แก้ไขปัญหาคณุภาพน ้าดื่มใหไ้ด้มาตรฐาน 

• เร่งรัดจดัท้าโครงการปรับปรุงคุณภาพน ้าอุปโภค บริโภคเป็นการเร่งด่วน 

• เพิ่มแหล่งกักเก็บน ้า วิธีการผันน ้าสู่พื นที่เกษตร และน้าเทคโนโลยี
สมัยใหมเ่ข้ามาประยุกต์ใช้ 

หมุดหมำยที่ 2 ควำมยั่งยืนของ
ทรัพยำกรน ้ำ 

• ศึกษา รวบรวมข้อมลูประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสตัว์น ้า 

• ผลักดันใหม้ีการท้าเกษตรอินทรยีม์ากขึ น 

• ค้านึงขอบเขตในการอนุญาตในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร เช่นการดดู
ทรายในแม่น ้าโขง 

หมุดหมำยที่ 3 กำรรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรน ้ำ และ
สภำพภูมิอำกำศ 

• ข้อมูลด้านการเตือนภัย เฝ้าระวัง เช่นการเตือนภัยจากการสร้างเขื่อน 
และการชดเชย 

• การบริหารจัดการแม่น ้าโขงสายประธาน จากผลกระทบระหว่างประเทศ 
หมุดหมำยที่ 4 กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำ 

• รวบรวมข้อมลูให้เป็นฐานข้อมลูหลัก (Big Data) ระดับจังหวัด  

• บูรณาการองค์ความรู้ ของภาคส่วนต่าง ๆ และการบริหารจัดการร่วมกัน 

• ให้ความส้าคญัการบรูณาการแผนงาน ไปสู่อนุกรรมการจังหวัด เพื่อ
จัดสรรงบประมาณ 

• สนับสนุนเรื่องการแก้ไขปญัหาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

• ปัญหาแหล่งเงินทุนขององค์กรผู้ใช้น ้า ควรสนับสนุนให้เขา้ถึงได้จากทั ง
ภาครัฐ และภาคเอกชน 

• เชื่อมโยงของแผนฯ ในแต่ละลุม่น า้ และแตล่ะจังหวัด 
 

 ผลกำรจัดกิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ผ่ำนสื่อ (สื่อสั จร) 

การจัดกิจกรรมสื่อสัญจรเพ่ือการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ มีวัตถุประสงค์ส้าคัญเพ่ือสร้างการรับรู้
สาระส้าคัญของโครงการผ่านการด้าเนินการจัดกิจกรรม เช่น การน้าสื่อมวลชนลงพื นที่ดูงานด้านการจัดการน ้า
ในพื นที่ การแถลงข่าว การจัดกิจกรรมเสวนา เป็นต้น โดยมีการสื่อสารเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหา 
ความต้องการของประชาชนในพื นที่ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งจะน้าไปสู่ทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านน ้า
ในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ รวมทั งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั งในส่วนของส้านักงานทรัพยากรน ้า
แห่งชาติ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา หน่วยงานราชการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 
ประกอบด้วย 
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• รูปแบบที่ 1 จัดให้มีสื่อมวลชนทุกแขนงทั งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 10 ส้านักข่าว รวมไม่น้อยกว่า 20 คน จัดให้มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ  
ทั งวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ รวมไม่น้อยกว่า 15 
ชิ นงาน  

• รูปแบบที่ 2 จัดให้มีสื่อมวลชนทุกแขนงจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหรือใช้
สื่อมวลชนจากส่วนภูมิภาคอย่างเดียวเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 8 ส้านักข่าว รวมไม่
น้อยกว่า 15 คน จัดให้มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 10 ชิ นงาน 

โดยด้าเนินการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ จ้านวน 2 ครั ง ดังนี  

• การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (สื่อสัญจรในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ) : 
วันพฤหัสบดีที่  19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องบลูโซเชียล  
โรงแรมบลูโฮเทล และลงพื นที่ศึกษา ดูงานที่โครงการพัฒนาลุ่มน ้าก่้า จังหวัดนครพนม 
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เฉพาะในส่วนของสื่อมวลชน) จ้านวน 10 ส้านัก รวมทั งสิ น 16 คน 

• การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (สื่อสัญจรในพื นที่กรุงเทพมหานคร) : วันพฤหัสบดี
ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เฉพาะในส่วนของสื่อมวลชน) จ้านวน 13 ส้านัก 
รวมทั งสิ น 22 คน 

ส้าหรับภาพถ่ายบรรยากาศการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (สื่อสัญจร) ทั ง 2 ครั ง แสดง

ดังรูปที่ 6.5-5 ส่วนผลการด้าเนินกิจกรรมและการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ แสดงดังภำคผนวก ง.-6 
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การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (สื่อสัญจรในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ) 

  

  

การจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (สื่อสัญจรในพื นที่กรุงเทพมหานคร) 

รูปที่ 6.5-5 ภำพถ่ำยบรรยำกำศกำรจัดกิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ผ่ำนสื่อ 



 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

รำยงำนกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดบัยุทธศำสตร์ (SEA Report) 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 

เอกสำรอ้ำงอิง  

กรมควบคุมมลพิษ. (2562). รำยงำนสถำนกำรณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2556-
2562. ส้านักจัดการกากของเสียและสารอันตราย.  

กรมควบคุมมลพิษ. (2563). ระบบฐำนข้อมูลคุณภำพน ้ำแหล่งน ้ำผิวดินทั่วประเทศ (IWIS). สืบค้นเมื่อวันที่ 
15 มิถุนายน 2564. จากเว็บไซต ์http://iwis.pcd.go.th. 

กรมพัฒนาที่ดิน. (2562). กำรเปลี่ยนแปลงพื นที่เพำะปลูกพืชในช่วง 10 ปีท่ีผ่ำนมำ (พ.ศ. 2552-2562). 
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน ้า. (2565). รำยงำนฐำนข้อมูลพื นฐำนลุ่มน ้ำ ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ. 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ. (2563). รำยงำนโครงกำรศึกษำผลกระทบและติดตำมตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม ข้ำมพรมแดนจำกโครงกำรไฟฟ้ำพลังน ้ำในแม่น ้ำโขงสำยประธำน (2563). 
ส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม . (2548). ข้อมูลสำรสนเทศทำงภูมิศำสตร์

ด้ำนชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ. สืบค้นเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2564. จากเว็บไซต ์https://webgis.dwr.go.th/ 
Downloads. 

ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9. (2563). รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อมประจ้ำปี (พ.ศ. 2559-2563). 
ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12. (2563). รำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อมประจ้ำปี (พ.ศ. 2559-2563).  
ส้ านักงานสถิติ แห่ งชาติ . (2565). ข้อ มูลผลิตภัณฑ์มวลรวม (GPP) จั งห วัดในพื นที่ ลุ่ มน ้ ำ โขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ. สืบค้นเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565. จากเว็บไซต ์http://statbbi.nso.go.th/ 
staticreport/page/sector/th/10.aspx.  

ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.). (2563). แนวทำงกำรประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศำสตร์. 

ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) . (2565). แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570). 

ส้านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.). (2565). (ร่ำง) กรอบกำรพัฒนำของประเทศใน
ระยะของแผนพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566-2570). 

H. Wu and R. Darton and A. Borthwick. (2015). Defining and Measuring River Basin 
Sustainability: A Case Study of the Yellow River. 

UNEP DTU Partnership. (2018). Climate Change Adaptation Technologies for Water a 
Practitioner’s Guide to Adaptation Technologies for Increased Water Sector 
Resilience. 

 

 

http://iwis.pcd.go.th/
https://webgis.dwr.go.th/
http://statbbi.nso.go.th/


รายงานการประเมิน
ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์

รายงานการประเมิน
ส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์




