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รำยงำนสรุปผู้บริหำร 

1. ควำมเป็นมำ 

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 ทางด้านทิศใต้และ 
ทิศตะวันตกของลุ่มน ้ามีแนวเขาเป็นตัวแบ่งเขตพื นที่ ลักษณะภูมิประเทศลาดเทจากด้านทิศใต้ไปทางทิศเหนือ 
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีลักษณะเฉพาะ คือ ทุกล้าน ้าในลุ่มน ้าสาขาจะไหลลงแม่น ้าโขง ซึ่งเป็น  
ทางน ้าธรรมชาติระหว่างประเทศ ล้าน ้าส่วนใหญ่ในลุ่มน ้าโขงจะมีความยาวน้อยกว่า  50 กิโลเมตร  
และความลาดชันของล้าน ้ามากจึงมีการกัดเซาะสูง  

ลักษณะการใช้ที่ดินส่วนใหญ่เป็นพื นที่เกษตรกรรม รวม 15.6 ล้านไร่ มีการพัฒนาพื นที่ชลประทานแล้ว 
15.6 ล้านไร่ พบพื นที่เสี่ยงภัยแล้งทางการเกษตร ประมาณ 1.4 ล้านไร่ และเสี่ยงขาดแคลนน ้าอุปโภคบริโภค
ระดับสูง 203 หมู่บ้าน และระดับปานกลาง 175 หมู่บ้าน และมีพื นที่ประสบภัยน ้าท่วม คือ พื นที่ปากน ้าเลย 
และพื นที่ลุ่มน ้าสงคราม (พ.ศ. 2557) นอกจากนี  ยังมีพื นที่ที่ได้รับการประกาศให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษใน  
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 นที่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ของกำรศกึษำ 

1) เพ่ือศึกษาและจัดท้ารายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental 
Assessment: SEA) ของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  
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2) เ พ่ือทบทวนวิ เคราะห์การด้ า เนินงานพัฒนาแหล่ งน ้ า ใน พื นที่ ศึ กษาโครงการที่ ผ่ านมา 
เพ่ือประกอบการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561-2580) พร้อมประเมินผลการด้าเนินงานของแผนหลักฯ ในช่วงปี พ.ศ. 2561-2563 และ
จัดท้าแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรน ้า ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566-2570 

3. ที่ตั งและสภำพภูมิประเทศ 

3.1 ที่ตั ง อำณำเขต และลักษณะภูมิประเทศ 

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

  ทิศเหนือ  ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 ทิศใต้  ติดกับ ลุ่มน ้าป่าสัก ลุ่มน ้าชี และลุ่มน ้ามูล  
 ทิศตะวันออก ติดกับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 ทิศตะวันตก ติดกับ ลุ่มน ้าน่าน 

ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือตั งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยมีแม่น ้าโขงเป็น
แม่น ้ าสายหลักที่ มี ต้นก้ าเนิ ดมาจากที่ ราบสู งธิ เบต ไหลผ่ านตอนใต้ ของสาธารณรั ฐประชาชนจีน  
ภาคตะวันออกของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และไหล
ผ่านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ก่อนที่จะไหลลงสู่ทะเลจีนใต้ทางภาคใต้ของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แม่น ้าโขงถือว่าเป็นแม่น ้าสายที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่ง
ในแม่น ้าที่มีขนาดใหญ่ของโลก ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื นที่ราบสูง  
มีเทือกเขาทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของลุ่มน ้าที่ส้าคัญ ได้แก่ เทือกเขาดงพญาเย็น เทือกเขาภูพาน และเทือกเขา
พนมดงรัก ท้าให้พื นที่ของลุ่มน ้าทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้มีแนวเขาเป็นตัวแบ่งเขต ระหว่างลุ่มน ้ามูลและลุ่มน ้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ส้าหรับกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน-น ้าสาน กลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าโมง-น ้าสวย และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าพุง-
น ้าก่้า พบว่ามีพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้้ำเป็นภูเขำสูงและมีที่รำบตำมแนวล้ำน้้ำ  ส่วนกลุ่มลุ่มน ้าสาขาอ่ืน ๆ  
ส่วนใหญ่เป็นที่รำบและคลื่นลอนลำด โดยลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีระดับอยู่เหนือระดับน ้าทะเล 

ปานกลางระหว่าง 100-1,800 เมตร (รทก.) ดังแสดงสภาพภูมิประเทศของพื นที่ลุ่มน ้าใน รูปที่ 3.2-1  
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3.2 เขตปกครอง  

พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพื นที่ทั งสิ น 47,165.08 ตร.กม. ประกอบด้วย 15 จังหวัด 108 
อ้าเภอ 668 ต้าบล ที่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นอ้าเภอที่อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าทั งอ้าเภอจ้านวน 
68 อ้าเภอ และเป็นอ้าเภอที่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้าบางส่วนของอ้าเภอจ้านวน 40 อ้าเภอ เป็นต้าบลที่อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้าทั งต้าบลจ้านวน 580 ต้าบล และเป็นต้าบลที่มีพื นที่บางส่วนของต้าบลอยู่ในพื นที่ลุ่มน ้าจ้านวน 88 ต้าบล ทั งนี 
จั งหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด และยโสธร มีพื นที่คาบเกี่ยวเข้ามาในพื นที่ลุ่ มน ้ าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือเพียงร้อยละ 0.01-0.26 ของพื นที่ลุ่มน ้าทั งหมด และพื นที่รวมทั ง 5 จังหวัดดังกล่าวคิดเป็นร้อย
ละ 0.65  เมื่อเปรียบเทียบกับพื นที่ของลุ่มน ้าทั งหมด ซึ่งบางพื นที่เป็นพื นที่เพียงเสี ยวหนึ่งของต้าบล บางพื นที่ได้ถูก
น้าไปพิจารณารวมกับพื นที่ลุ่มน ้าข้างเคียงแล้ว ที่ปรึกษาพิจารณาแล้วจึงเห็นว่า การจัดท้ารายงานการศึกษาของ
โครงการเฉพาะในส่วนที่จะต้องมีการศึกษาวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ขอบเขตการ
ปกครอง และการประชาสัมพันธ์ ที่ปรึกษาจะพิจารณาพื นที่ศึกษาที่มีขอบเขตการปกครองระดับอ้าเภอและต้าบล 
ที่อยู่ในพื นที่ 10 จังหวัดหลัก ซึ่งมีพื นที่รวมกันเป็นร้อยละ 99.35 ของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด
เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวล้าภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี 
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4. สรุปประเด็นปัญหำและสถำนกำรณ์ของพื นที่ในปัจจุบัน 

4.1 สถำนกำรณ์ด้ำนทรัพยำกรน ้ำในพื นที่ 

ผลการวิเคราะห์ความเพียงพอของปริมาณน ้าต้นทุนในภาพรวมของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือสรุปได้ดังนี  

4.1.1 น ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
1) ระบบประปำเมืองหรือกปภ. ในที่นี ได้รวมความต้องการน ้าเพ่ือการท่องเที่ยวไว้ด้วยแล้ว 

เนื่องจากพื นที่มีสภาพเศรษฐกิจเป็นธุรกิจการค้าและมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นส่วนใหญ่จะอยู่ในพื นที่บริการขอ
งกปภ.อยู่แล้วซึ่งจะเห็นได้จากอัตราการใช้น ้าที่ค่อนข้างสูง และโดยส่วนใหญ่ระบบประปาเมืองหรือกปภ.จะใช้น ้า
ดิบจากแม่น ้าโขง อ่างเก็บน ้า แหล่งน ้าธรรมชาติ และล้าน ้าสาขาต่าง ๆ นอกจากนี ยังมีการใช้น ้าจากบ่อบาดาลหรือ
มีการส้ารองน ้าจากบ่อบาดาลไว้ใช้เป็นน ้าดิบในปีที่เกิดการขาดแคลนน ้า จากการวิเคราะห์สมดุลน ้าพบว่าโดยรวม
แล้วในปีเฉลี่ยไม่มีการขาดแคลนน ้าเพ่ือท้าน ้าดิบส้าหรับระบบประปาเมืองหรือ กปภ. แต่ส้าหรับปีน ้าน้อยมีโอกาส
เกิดการขาดแคลนน ้าดิบเพ่ือใช้ในการผลิตน ้าประปาอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก เช่น กปภ.สาขาอุดรธานี ที่อยู่ใน 
กลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวงและใช้น ้าจากอ่างเก็บน ้าเขื่อนห้วยหลวง แต่อย่างไรก็ดี กปภ.สาขาต่าง ๆ ได้มีการจัดท้า
แผนส้ารองไว้แก้ปัญหาดังกล่าวอยู่แล้ว 

2) ระบบประปำหมู่บ้ำน โดยภาพรวมแล้วในปีเฉลี่ยในฤดูฝนจะไม่มีปัญหาด้านการขาดแคลน
น ้าดิบเพ่ือน้าไปท้าประปาหมู่บ้าน จะมีปัญหาแต่เฉพาะฤดูแล้งที่จะขาดแคลนน ้าในบางหมู่บ้าน เนื่องจากแหล่งน ้า
ต้นทุนโดยส่วนใหญ่ของระบบประปาหมู่บ้านเป็นบ่อบาดาลและแหล่งน ้าขนาดเล็กประเภทบึง หนอง กุด ปริมาณ
น ้าที่เก็บกักได้จะขึ นอยู่กับปริมาณฝนในปีนั น ๆ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน ้าดิบดังกล่าวนี ส่วนใหญ่เป็น
การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการขนส่งน ้าจากแหล่งน ้าอ่ืนมาใช้ก่อนเป็นครั งคราว 
4.1.2 น ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม  

ความต้องการน ้าเพ่ือการอุตสาหกรรมมีปริมาณไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการน ้ารวมของทุก
กิจกรรมการใช้น ้า ส่วนใหญ่เป็นการใช้น ้าที่อยู่ในเขตบริการของ กปภ.อยู่แล้ว จะมีอยู่เฉพาะบางอุตสาหกรรมที่อยู่
นอกเขตบริการของกปภ. แต่ก็จะมีแหล่งเก็บกักน ้าเป็นของตนเอง เช่น บ่อ สระ ดังนั นจึงถือว่าไม่เกิดการขาด
แคลนน ้าเพื่อการอุตสาหกรรมแต่อย่างใด 
4.1.3 น ้ำเพื่อกำรปศุสัตว์และเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ  

การใช้น ้า เพ่ือกิจกรรมดังกล่าวเป็นการใช้น ้าในปริมาณไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น ้า 
เพ่ือการเพาะปลูก และโดยสภาพการใช้น ้าเพ่ือการปศุสัตว์พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เลี ยงแบบฟาร์มปศุสัตว์ 
แต่จะเลี ยงครอบครัวละไม่มากนัก โดยปล่อยตามพื นที่ว่างให้สัตว์หากินตามหนอง บ่อ บึง ต่าง ๆ ทั งท่ีเกษตรกรได้
ขุดขึ นเองและตามธรรมชาติ ส่วนการเพาะเลี ยงสัตว์น ้า เกษตรกรจะเลี ยงในบ่อขุดบนที่ดินของตนเอง และส่วน
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ใหญ่อยู่ใกล้แหล่งน ้าที่สามารถสูบน ้าไปเติมให้กับบ่อเพาะเลี ยงได้เพ่ือทดแทนน ้าที่ระเหยและรั่วซึม ซึ่งก็ใช้ใน
ปริมาณไม่มาก ดังนั นโดยภาพรวมแล้วในปีน ้าเฉลี่ยจะไม่มีการขาดแคลนน ้าเพ่ือการปศุสัตว์และเพาะเลี ยงสัตว์น ้า
แต่อย่างใด 
4.1.4 น ้ำเพื่อกำรเพำะปลูก 

1) พื นที่ในเขตชลประทำน ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพื นที่ในเขตชลประทานรวมทั งสิ น  2.42 
ล้านไร่ โดยกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าสงคราม น ้าโมง-น ้าสวย และน ้าพุง-น ้าก่้า มีพื นที่ชลประทานมากที่สุด 3 ล้าดับ
แรก สภาพปัจจุบันในช่วงฤดูฝนทุกกลุ่มลุ่มน ้าสาขาจะปลูกเต็มพื นที่  ส่วนในฤดูแล้งแต่ละลุ่มน ้าจะสามารถ
เพาะปลูกได้แตกต่างกันขึ นอยู่กับปริมาณน ้าต้นทุนที่มีอยู่ ซึ่งจากการวิเคราะห์สมดุลน ้าพบว่า โดยภาพรวมของ
พื นที่ในเขตชลประทานในฤดูฝนเมื่อมีฝนทิ งช่วงจะมีปริมาณน ้าในอ่างเก็บน ้าส่งมาให้ จึงไม่เกิดการขาดแคลนน ้าแต่
อย่างใด 

2) พื นที่เกษตรน ้ำฝน ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีการปลูกพืชในเขตเกษตรน ้าฝน ทั งสิ นประมาณ 
16.87 ล้านไร่ ฤดูฝนจะปลูกเต็มพื นที่ ส่วนฤดูแล้งจะปลูกประมาณ 9.30 ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 55 ของ
พื นที่ฤดูฝน (รวมพืชไร่อายุสั น เช่น ข้าวโพดเลี ยงสัตว์ พืชไร่อายุยาว เช่น อ้อยโรงงาน มันส้าปะหลัง และไม้ยืนต้น 
เช่น ยางพารา) แต่ในบางกลุ่มลุ่มน ้าสาขา เช่น กลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยทวย และน ้าพุง-น ้าก่้า พบว่ามีพื นที่เพาะปลูก
ฤดูแล้งค่อนข้างน้อย เนื่องจากส่วนใหญ่ในฤดูฝนเกษตรกรจะปลูกข้าวมากกว่าร้อยละ 70 ของพื นที่เกษตรกรรม 
ดังนั นในฤดูแล้งจึงท้าการเพาะปลูกเฉพาะพื นที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน ้าหรือปลูกพืชตามปริมาณน ้าต้นทุนที่มีในปีนั น ๆ  
 การเพาะปลูกพืชฤดูฝนในทุกพื นที่ส่วนใหญ่จะขาดแคลนน ้าในกรณีฝนทิ งช่วงที่บางปีเกิดขึ น 10-20 วัน ซึ่ง
มีผลกระทบต่อผลผลิตพืชอยู่บ้างแต่ไม่ท้าให้พืชที่ปลูกตาย แต่ในปีเฉลี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ขาดแคลนน ้าในช่วงฤดู
ฝนแต่อย่างใด ดังนั นจึงถือได้ว่าการเพาะปลูกพืชฤดูฝนจะเกิดการขาดแคลนน ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ แต่ในฤดู
แล้ง ในเขตเกษตรน ้าฝนจึงยังคงขาดแคลนน ้าในช่วงฤดูแล้งอยู่ประมาณ 963.58 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น
การขาดแคลนน ้าต่อพื นที่เพาะปลูกฤดูแล้งประมาณ 103.64 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ถือได้ว่ามีแหล่ง
น ้าต่าง ๆ ที่มีปริมาณเก็บกักเพียงพอส้าหรับการใช้ในฤดูแล้ง ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิง ห้วยทวย 
และน ้าพุง-น ้าก่้า ทั งนี  ปริมาณน ้าที่ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้งประมาณ 963.58 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือเป็นความ
ต้องการปริมาณน ้าเพ่ิมจากแหล่งเก็บกักน ้าต่าง ๆ ซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงแหล่งเก็บกักน ้าต่าง ๆ  
ให้สามารถเก็บกักน ้าได้เต็มศักยภาพ หรือเพ่ือเป็นการเพ่ิมความม่ันคงในการใช้น ้าในเขตเกษตรน ้าฝน จึงควรมีการ
พัฒนาเพิ่มความจุเก็บกักให้ได้มากกว่า 963.58 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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4.2 สภำพปัญหำในพื นที่ 

 จากการทบทวนข้อมูลพื นฐานที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ลุ่มน ้า ซึ่งประกอบไปด้วย ด้านกายภาพและสิ่ งแวดล้อม 
ด้านเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพื นฐาน รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปสภาพปัญหาหลัก ๆ และสาเหตุของปัญหาสรุปได้ดังนี  
 (1) ปัญหำขำดแคลนน ้ำอุปโภคบริโภค จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจะเห็นได้
ว่า ระบบประปาเมืองขนาดใหญ่หรือกปภ.มีพื นที่บริการที่ครอบคลุมพื นที่เศรษฐกิจส้าคัญ ๆ ของลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนืออยู่แล้ว เช่น กปภ.สาขาอุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร  
และมีแหล่งน ้าต้นทุนที่มั่นคง เช่น แม่น ้าโขง แม่น ้าสงคราม แหล่งน ้าธรรมชาติ เช่น หนองหาร อ่างเก็บน ้าขนาด
ใหญ่และขนาดกลาง เช่น เขื่อนน ้าอูน และบางแห่งมีการใช้น ้าจากบ่อบาดาล ดังนั น จึงถือว่าไม่มีปัญหาการขาด
แคลนน ้าอุปโภคบริโภคส้าหรับประปาขนาดใหญ่หรือกปภ. ส่วนระบบประปาหมู่บ้านนั นพบว่ามีมากกว่าร้อยละ 
96 ของจ้านวนหมู่บ้านทั งหมด จ้านวนครัวเรือนที่ใช้น ้าประปาตลอดปีมากกว่าร้อยละ 92 ของจ้านวนครัวเรือน
ทั งหมด และใช้ประปาบาดาลมากกว่าร้อยละ 60 ส่วนที่เหลือเป็นประปาผิวดินที่ใช้น ้าจากหนอง บึง สระ หรือบ่อ
น ้าตื น ปัญหาส่วนใหญ่พบว่ามีเพียงร้อยละ 69 ของระบบประปาหมู่บ้านทั งหมด ที่คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานน ้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ความหลากหลายของสภาพทาง
ธรณีวิทยาของน ้าที่ถูกกักเก็บ สภาพการปนเปื้อนของปัจจัยทางภายนอกลงสู่แหล่งน ้าบาดาลที่ท้าให้คุณภาพของ
น ้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 ้าประปา  
อยู่อย่างสม่้าเสมอ 
 (2) ปัญหำน ้ำแล้ง โดยส่วนใหญ่เกิดขึ นในพื นที่เกษตรน ้าฝนหรือพื นที่เกษตรกรรมของโครงการ
ชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กที่ไม่มีแหล่งเก็บกักน ้าหรือระบบส่งน ้า ท้าให้ไม่สามารถน้าน ้ามาใช้ในช่วงฤดู
แล้งหรือฝนทิ งช่วงได้ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่มีปัญหาน ้าแล้งในระดับปานกลางมี 4 กลุ่มลุ่มน ้า ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 
5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 6 (แม่น ้าสงคราม) กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย) และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 
8 (น ้าพุง-น ้าก่้า) เนื่องมาจากกลุ่มลุ่มน ้าสาขาดังกล่าวมีปริมาณฝนค่อนข้างมาก มีปัญหาฝนทิ งช่วงน้อย รวมถึง  
มีแหล่งน ้าธรรมชาติจ้านวนมากที่สามารถน้าน ้ามาใช้เสริมช่วงฝนทิ งช่วงหรือในช่วงฤดูแล้งไ ด้ ส่วนพื นที ่
ในเขตชลประทานก็มีอ่างเก็บน ้าขนาดใหญ่เป็นแหล่งน ้าต้นทุนส้าคัญ เช่น อ่างเก็บน ้าน ้าอูน อ่างเก็บน ้าน ้าพุง เป็นต้น 
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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) ทั งนี ก็เนื่องมาจากทั ง 3 
กลุ่มลุ่มน ้า ไม่มีแหล่งเก็บกักน ้าขนาดใหญ่ โดยเฉพาะกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุกที่สภาพภูมิประเทศไม่
เหมาะสมที่จะสร้างอ่างเก็บน ้า หรือกลุ่มลุ่มน ้าสาขาน ้าหมัน-น ้าสานที่การพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้าขนาดกลางและ
ขนาดใหญ่เป็นไปได้ยากเนื่องจากมีข้อจ้ากัดของสภาพภูมิประเทศ รวมทั งปัจจัยทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น 
พื นที่ที่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ และชั นคุณภาพลุ่มน ้าชั น 1 แต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินด้าน
เกษตรกรรมพบว่าทั ง 3 กลุ่มลุ่มน ้าสาขาดังกล่าวมีพื นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกยางพาราและพืชไร่ ดังนั นระดับ
ความรุนแรงของปัญหาน ้าแล้งที่มีผลกระทบต่อผลผลิตจึงขึ นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในแต่ละปีเป็นส้าคัญ 
 กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่มีปัญหาน ้าแล้งในระดับสูงมากมี 2 กลุ่มลุ่มน ้า ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 2 (แม่น ้าเลย) 
และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) ทั งนี ก็เนื่องมาจากกลุ่มลุ่มน ้าสาขาแม่น ้าเลยมีปริมาณฝนและสัดส่วนปริมาณ
น ้าท่าต่อปริมาณฝนค่อนข้างน้อย นอกจากนี ยังมีแหล่งน ้าธรรมชาติที่จะสามารถน้าน ้ามาใช้เสริมช่วงฝนทิ งช่วงหรือ
ในฤดูแล้งจ้านวนน้อย จึงมีความเสี่ยงต่อปัญหาน ้าแล้ง ส่วนกลุ่มลุ่มน ้าสาขาห้วยหลวงถึงแม้จะมีอ่างเก็บน ้าขนาด
ใหญ่ คือ อ่างเก็บน ้าห้วยหลวง และมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ แต่มีสัดส่วน
ปริมาณน ้าท่าต่อปริมาณฝนน้อยมาก จึงท้าให้มีโอกาสเกิดความเสี่ยงภัยแล้งในลุ่มน ้าอยู่ในเกณฑ์สูงมาก 
 (3) ปัญหำน ้ำท่วม พบว่าเกิดขึ นเป็นประจ้าในพื นที่ลุ่มน ้าสงครามตอนล่างบริเวณจังหวัดนครพนม 
ซึ่งมีสาเหตุมาจากลักษณะลุ่มน ้าเป็นพื นที่ลุ่มท้องกระทะหงาย แม่น ้าสงครามตอนล่างมีระดับท้องน ้าและตลิ่งต่้า 
ความลาดชันน้อยมาก โดยเฉพาะในช่วงฤดูน ้าหลากที่แม่น ้าโขงหนุนสูงท้าให้แม่น ้าสงครามระบายน ้าลงสู่แม่น ้าโขง
ได้ช้า จึงท้าให้ระดับน ้าท่วมเท้อเข้าสู่ล้าน ้าสาขาด้านเหนือน ้ามีพื นที่น ้าท่วมขยายวงกว้างมากขึ น นอกจากนี ยังพบ
ปัญหาน ้าท่วมยังพบในพื นที่ลุ่มน ้าห้วยหลวงตอนล่างบริเวณอ้าเภอเมืองอุดรธานี 

5. สรุปผลกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์ (SEA) 

กระบวนการศึกษา SEA เน้นและให้ความส้าคัญมากต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นผู้ใช้ทรัพยากรน ้า 
ในการร่วมกันก้าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายการพัฒนาและทางเลือกการพัฒนาของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
จากผลของการวิ เคราะห์สภาพและปัจจัยสภาวะแวดล้อมของพื นที่ลุ่ มน ้ า ทั งที่ เป็นโอกาส ข้อจ้ากัด 
และความท้าทาย ทั งนี ให้การมีส่วนร่วมขับเคลื่อนการมุ่งเป้าหมายการพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้านี  ให้มั่นคงและยั่งยืน  
โดยให้โอกาสแก่ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการวางแผนและตัดสินใจ ส่งเสริมให้มีการประสานร่วมกันในการจัดการ
ทรัพยากรน ้า เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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รูปที ่2 กรอบขั นตอนกำรด้ำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมกระบวนกำร SEA 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการศึกษา SEA ประกอบด้วยล้าดับของกิจกรรมการประชุมแลกเปลี่ยน
และระดมความคิดเห็นกับทุกภาคส่วนในระดับพื นที่ลุ่มน ้า ผู้ใช้น ้าในทุกภาคส่วน ทั งในการประกอบอาชีพ 

กระบวนกำรจัดท้ำ SEA

กำรทบทวนแผน/แผนงำน และข้อมูลพื น ำนของ
พื นที่ลุ่มน ้ำ

รวบรวม บ่งชี ประเด็นปัญหำ โอกำส 
ควำมคำดหวัง/กังวล ของผู้ส่วนมีส่วน ด้

วิเครำะห์สำเหตุ/แรงขับเคลื่อนและผลที่ตำมมำของ
กำรพั นำทรัพยำกรน ้ำของลุ่มน ้ำ

วิเครำะห์ประเด็นส้ำคัญในกำรตัดสินใจ/

เศรษ กิจ

กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วน ด้เสีย+
จัดท้ำแผนกำรมีส่วนร่วม+สื่อสำร

กำรประชุมป มนิเทศโครงกำร
 จ้ำนวน 3 เวท ี

กำรประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1 
 จ้ำนวน 10 เวที 

กำรประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 2
 จ้ำนวน 10 เวที 

กำรประชุมปัจฉิมนิเทศ
 จ้ำนวน 3 เวที 

กำรทบทวนข้อมูลพื น ำนกำรเปลี่ยนแปลงแนวโน้มของ
ประเด็นยุทธศำสตร์จำกอดีต-ปัจจุบัน

กำรก้ำหนดวัตถุประสงค์ 
กำรพั นำลุ่มน ้ำสู่ควำมยั่งยืน

กำรก้ำหนดทำงเลือกเบื องต้น

กำรพั นำทำงเลือก

กำรประเมินและวิเครำะห์ผลกระทบของทำงเลือกกำร
พั นำ

กำรก้ำหนดมำตรกำร 

แผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ

สังคม สิ่งแวดล้อม

กิจกรรมด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
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และในการยังชีพและรักษาวิถีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า ในลุ่มน ้าสาขาทั ง 36 ลุ่มน ้าย่อยของลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี   

 

กำรประชุมป มนิเทศโครงกำร  
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะหผ์ู้มสีว่นได้เสีย รวบรวม
ปัญหาและสาเหตุในแตล่ะลุ่มน ้า และความคาดหวังในการ
พัฒนา 
กำรด้ำเนินงำน : ด้าเนินการจัดประชุม 3 ครั งในวันที่  
24, 25 และ 26 พฤษภาคม 2564 ที่จังหวัดอุดรธานี 
สกลนคร และมุกดาหาร ตามล้าดบั  

 1.  

    

กำรประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 1  
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนส้าคัญ 
เป้าหมายของการพัฒนาและยุทธศาสตร์ของพื นที่ลุ่มน ้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ และรับฟังความเห็น และรับฟัง
ข้อเสนอแนะต่อแผนและแผนงานที่เกี่ยวข้อง 
กับโครงการ 
กำรด้ำเนินงำน : ด้าเนินการจัดประชุม 10 ครั งในวันที่ 
27 กันยายน – 8 ตุลาคม 2564 ที่จังหวัดเลย อุดรธานี
หนองคาย สกลนคร นครพนม และอ้านาจเจริญ 
ตามลา้ดับ  

 
 

    

กำรประชุมกลุ่มย่อยครั งท่ี 2  
วัตถุประสงค์ : เพื่อร่วมกันก้าหนดตัวชี วัดและประเมิน
สถานภาพของตัวชี วัด พิจารณาและเปรียบเทียบทางเลือก
การพัฒนา รวมทั งเลือกชุดโครงการและแผนงานสา้หรับ
แต่ละทางเลือก 
กำรด้ำเนินงำน : ด้าเนินการจัดประชุม 10 ครั งในวันที่ 
15 – 26 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัดสกลนคร นครพนม 
มุกดาหารอ้านาจเจริญ บึงกาฬ อดุรธานี และเลย
ตามลา้ดับ 

 

 

2.  

    

1. ผู้มีส่วนไดเ้สีย 
2. ปัญหาที่
เกี่ยวกับทรัพยากรน ้า 
และสาเหต ุ

3. ความคาดหวัง
และ เป้าหมายการ
พัฒนาพื นท่ี 

4. แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
พื นฐานในพื นท่ี 

5. ร่างวิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย การ
พัฒนาพื นท่ี 

 

6. ทางเลือกการพัฒนา  
7. ชุดโครงการและ

แผนงานส้าหรับแต่
ละทางเลือก 
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กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร  
วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพรผ่ลการด้าเนินงานโครงการ 
และรับฟังข้อเสนอแนะต่อแผนหลกัการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าของพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 
ปี และแผนปฏิบัติการ ฯ 5 ปี 
กำรด้ำเนินงำน : ด้าเนินการจัดประชุม 3 ครั งในวันที่  
17, 19 และ 20 พฤษภาคม 2565 ที่จังหวัดอุดรธานี 
นครพนม และมุกดาหาร ตามล้าดบั 

 

  

5.1 ผลกำรวิเครำะห์แรงขับเคลื่อนและปัจจัยกำรพั นำ 

การวิเคราะห์การพัฒนาพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือท้าความเข้าใจปัจจัยส้าคัญท่ีส่งผลต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือทั งในทางบวกและทางลบ และบ่งชี ช่องว่างและ
โอกาสในการพัฒนา ขั นตอนการวิเคราะห์ฯ นั น ได้วิเคราะห์ประเด็นปัญหาและสาเหตุที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน ้า 
โดยน้าข้อมูลที่ได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียและบางส่วนจากการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงของผู้เชี่ยวชาญโครงการ 
ในส่วนของข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียนั น เป็นประเด็นที่ค้นพบจากกระบวนการมีส่วนร่วมที่ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกัน
วิเคราะห์และน้าเสนอ จากผู้มีส่วนได้เสียซึ่งอาศัยกระจายในทุกพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือตามพื นที่ล้าน ้า
ส้าคัญ  เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น ในประเด็นปัญหา ความต้องการและความ
คาดหวังที่มีต่อการพัฒนาในพื นที่เชื่อมโยงกับบริบทของทรัพยากรน ้าเป็นหลัก จากประเด็นปัญหาที่รวบรวมได้
ครอบคลุมทุกพื นที่ต่าง ๆ ในขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ได้น้ามาวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและ
สาเหตุที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรน ้าในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขาต่าง ๆ  

จากการวิเคราะห์พบว่า ประเด็นปัญหาที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้ าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือในแต่ละพื นที่หรือแต่ละล้าน ้าส้าคัญ มีประเด็นที่คล้ายคลึงกัน (ปัญหาเดียวกัน) แต่อาจมี
ลักษณะของปัญหาแตกต่างกันไปตามบริบทของพื นที่และปัจจัยแวดล้อม เมื่อได้พิจารณาความเชื่อมโยงและเข้าใจ
สภาพปัญหาทั งหมดที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว สามารถวิเคราะห์เป็น
ปัจจัยส้าคัญที่มีอิทธิพลสูงต่อการขับเคลื่อนและการเปลี่ยนแปลง เชื่อมโยงกับหลากหลายภาคส่วนในพื นที่  
โดยสรุปออกเป็น 7 ปัจจัยส้ำคัญ  ด้แก่ ปัจจัยด้ำนกำรขำดแคลนน ้ำ น ้ำท่วม คุณภำพน ้ำเสื่อมโทรม ทรัพยำกร
แหล่งต้นน ้ำถูกท้ำลำย ผลผลิตทำงกำรประมงลดลง รำย ด้ของประชำชนต่้ำ และกำรเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิต
และวั นธรรม ทั งนี  ปัจจัยส้าคัญดังกล่าว สอดคล้องกับผลการทบทวนข้อมูลพื นฐานที่เกี่ยวข้องกับพื นที่ลุ่มน ้า  
แต่อาจมีความแตกต่างกันไปในแต่กลุ่มลุ่มน ้าสาขา  ซึ่งมีประเด็นความต้องการและความคาดหวังหลัก  
คือ 1) มีน ้าใช้เพียงพอ 2) น ้าไม่ท่วม/ ไม่มีอุทกภัย 3) มีการกระจายน ้าอย่างทั่วถึงและจัดสรรน ้าอย่างเหมาะสม  

ข้อเสนอแนะต่อแผน
หลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าฯ 20 ปี 
และแผนปฏิบัติการ ฯ 
5 ป ี
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4) มีคุณภาพน ้าดี มีการท้าเกษตรที่เหมาะสม 5) ป่าต้นน ้าฟ้ืนฟู 6) มีที่ดินเพ่ือประกอบอาชีพ/อยู่อาศัยที่เหมาะสม  
7) ความหลากหลายทางชีวภาพสูงขึ น/ รักษาระบบนิเวศ 8) มีรายได้สูงขึ น 9) มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น 10) วิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรมกลับมาเหมือนเดิม 11) มีการบริหารน ้าร่วมกันระหว่างประเทศ และ 12) ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 

 

ปัจจัย / แรงขับเคลื่อนส้ำคัญ 

 

ขำดแคลน
น ้ำ 

น ้ำท่วม คุณภำพน ้ำ
เสื่อมโทรม 

ทรัพยำกร
แหล่งต้นน ้ำ
ถูกท้ำลำย 

ผลผลิต
ทำงกำร
ประมง
ลดลง 

รำย ด้ของ
ประชำชน

ต่้ำ 

วิถีชีวิตและ
วั นธรรม

เปลี่ยนแปลง 

 

ควำมคำดหวังของพื นที่ 

 

มีน ้าใช้
เพียงพอ 

 น ้าไม่ท่วม/ 
ไม่มีอุทกภัย 

 มีการ
กระจายน ้า
อย่างทั่วถึง 

 มีคุณภาพ
น ้าดี 

 ป่าต้นน ้า
ฟ้ืนฟู 

 มีที่ดินเพ่ือ
ประกอบอาชีพ/

อยู่อาศัยที่
เหมาะสม 

 

 ความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูงขึ น/ รักษา

ระบบนิเวศ 

 มีรายได้
สูงขึ น 

 มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี

ขึ น 

 วิถีชีวิต ประเพณี 
วัฒนธรรม
กลับมา

เหมือนเดิม 

 มีการบริหาร
น ้าร่วมกัน
ระหว่าง
ประเทศ 

 

 

ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
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5.2 ทำงเลือกกำรพั นำ 

การพัฒนาทางเลือก เป็นทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alternative) หรือเป็นทางเลือกเชิงการ
ก้าหนดกรอบการพัฒนาที่จะช่วยให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ได้ โดยพัฒนาเป็น 4 ทางเลือก 
ประกอบด้วย ทางเลือกสภาพปกติ (Business as Usual : BAU) หรือทางเลือกเดิม และทางเลือกที่พัฒนาขึ นใหม่
อีก 3 ทางเลือกที่มีจุดเน้นในการพัฒนาแตกต่างกัน ได้แก่ 1) มุ่งเน้นให้ผู้ใช้น ้าร่วมกันบริหารจัดการเพ่ือแสวงหา 
แบ่งปัน ทรัพยากรน ้าอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน 2) เน้นให้ผู้ใช้น ้าร่วมกันป้องกัน คุ้มครอง ฟื้นฟูทรัพยากร (น ้าและ
อ่ืน ๆ) และใช้ประโยชน์ได้อย่างยืดหยุ่นและยั่งยืน พร้อมสืบสานวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้า และ  
3) มุ่งเน้นให้องค์กรผู้ใช้น ้าและประชาชนในพื นที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า และร่วมตัดสินใจใน
ประเด็นที่มีความส้าคัญในพื นที่ได้ 

ทั ง 3 ทางเลือกที่มีจุดเน้นแตกต่างกันนั น โดยค้านึงถึงความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาในระดับพื นที่  
ซึ่งได้ก้าหนดทิศทางการพัฒนาและความต้องการที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้าไว้ คือ การบริหารจัดการแก้ปัญหา
ด้านทรัพยากรน ้าโดยเฉพาะ การแก้ไขปัญหาน ้าใช้ที่ไม่เพียงพอ ภัยแล้ง-อุทกภัย ลดความเหลื่อมล ้า การพัฒนา
ด้านการเกษตรกรรมที่ต้องการเพ่ิมรายได้ภาคเกษตรกรรม สนับสนุนการรวมกลุ่มและพัฒนากลุ่มเกษตรกรรมให้
เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลรักษาสมดุลของระบบนิเวศโดยเฉพาะพื นที่ป่าต้นน ้า การใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ การพัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวิถีวัฒนธรรมในพื นที่ การส่งเสริม
อาชีพและพัฒนาศักยภาพให้ประชาชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ ไปจนถึงการสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน ้าในพื นที่อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความม่ันคงด้านน ้าให้เกิดขึ นในพื นที่ ซึ่งทั ง 3 ทางเลือกได้พิจารณา
ให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงประเด็นดังกล่าวไว้แล้ว โดยรายละเอียดของแต่ละทางเลือกแสดงดังนี  

รำยละเอียดของทำงเลือก  
 M หมำยถึง ส่วนด้ำเนินกำรหลกั S หมำยถึง ส่วนสนับสนุนและเฉพำะเจำะจงตำมพื นที่) 

ทำงเลือกสภำพปกติ (BAU): การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน ้าโดยการขับเคลื่อนของหน่วยงานภาครัฐที่สนับสนุนประชาชน
ตามแผนงาน โครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณแผ่นดินและประชาชนด้าเนินงานจัดการน ้าโดยการพึ่งตนเอง และขึ นกับ
ทรัพยากรน ้าท่ีมีจ้ากัด  

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 เพื่อสรับสนุนการสร้างเศรษฐกิจให้ดีขึ น 
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2. ลักษณะของทำงเลือก:  
เป็นทางเลือกที่ด้าเนินการตามแผน แผนงาน และโครงการเดิมที่ได้มีการจัดเตรียมและด้าเนินการไว้แล้วบางส่วน โดย

มุ่งเน้นการบริหารจัดการจากหน่วยงานภาครัฐที่มีอ้านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน ้า โดยไม่มีการ
เพิ่มเติมหรือลดการด้าเนินการในกิจกรรมใด มีทิศทางของการพัฒนาเป็นไปลักษณะเดิมในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา 
3. วิธีกำรของทำงเลือก:  

ด้าเนินการบริหารจัดการจากหน่วยงานภาครัฐท่ีมีอ้านาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน ้า ตาม
แนวทางวิธีการเดิมที่ด้าเนินงานมา โดยเฉพาะ การเน้นจัดหาทรัพยากรน ้าโดยระบบชลประทาน 
4. มุมมองในมิติควำมยั่งยืน: 

หากพิจารณาในมิติของความยั่งยืนท่ีครอบคลุมทั งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทางเลือกนี อาจไม่ได้มุ่งเน้นการ
พัฒนาในมิติใดมิติหนึ่ง และอาจยังไม่ได้มุ่งหวังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมทั งสามมิติดังกล่าวมากนัก แต่มีความชัดเจนบริบทการ
พัฒนาตามบทบาทภารกิจของหน่วยงานหลักที่มุ่งเน้นการจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน ้าเพื่อการใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการส่งเสริม
ในภาคการผลิตทั งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้การพัฒนาในมิติด้านเศรษฐกิจนั น มีความชัดเจน
มากกว่ามิติอื่น ๆ  

 
5. ข้อดี และช่องว่ำงและควำมเสี่ยง 
5.1 ข้อดี: 

ทางเลือกนี มีลักษณะเด่นคือ มีแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่สามารถด้าเนินการได้ในทันที มีความชัดเจน หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องรับรู้และรับทราบบทบาทภารกิจแล้ว 
5.2 ช่องว่ำงและควำมเสี่ยง: 

ทางเลือกนี ยังมีช่องว่างหรือความเสี่ยงที่แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมที่ก้าหนดขึ นนั น อาจยังไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในพื นที่ได้อย่างเหมาะสม เนื่องจากประชาชนมีโอกาสในการเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้าน้อย  

6. ลักษณะของทำงเลือกในมุมมอง 3 มิติกำรพั นำ เศรษ กิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: 

  
 

 

 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
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ทำงเลือกที ่1: เพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรน ้าโดยการมีส่วนร่วมของผู้ใช้น ้าและการสนับสนุนของภาครัฐให้มีน ้า
เพื่อการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ 

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 และได้รับการสนับสนุนจากแผนงานและ
โครงการของภาครัฐ เพื่อให้มีน ้าส้าหรับการอุปโภคบริโภคที่เพียงพอ กล่าวคือ เป็นทางเลือกที่เอื อให้ผู้ใช้น ้าในพื นที่มีส่วนร่วมใน
การจัดหาและจัดสรรน ้าอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าเชิงพื นที่ให้เกิดขึ น  
3. วิธีกำรของทำงเลือก:  

การด้าเนินงานภายใต้ทางเลือกนี ประกอบด้วย การเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน ้าเพื่อเพิ่มปริมาณน ้าต้นทุนให้เพียงพอ 
การบริหารจัดการน ้าแบบคลัสเตอร์เพื่อสร้างสมดุลการใช้น ้าระหว่างพื นที่จัดสรรน ้าให้กับภาคส่วนต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม การ
เพิ่มผลิตภาพการใช้น ้าให้คุ้มค่าเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด การจัดหาน ้าสะอาด ให้กับ
ครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนสามารถอุปโภค-บริโภคน ้าในราคาที่จ่ายได้ รวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการชะลอน ้าและกักเก็บน า้
เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดรอ้นและเสียหายจากภยัแลง้-อุทกภัย อย่างไรก็ตาม การด้าเนินการดังกล่าวเน้นให้ผูใ้ช้น ้าเปน็
ผู้ขับเคลื่อนหลักจึงจ้าเป็นต้องมีการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ใช้น ้าเพิ่มเติมทั งในด้านองค์กร องค์ความรู้ กลไกการเงินและทุน 
เป็นส่วนสนับสนุน เพื่อให้ผู้ใช้น ้ามีขีดความสามารถในการร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุก
พื นที่มีน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ เป็นธรรม และยั่งยืน 
4. มุมมองในมิติควำมยั่งยืน: 

หากพิจารณาในมิติของความยั่งยืนท่ีครอบคลุมทั งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทางเลือกนี จะมุ่งเน้นในการสร้าง
ความเข้มแข็งในมิติเศรษฐกิจมากที่สุด โดยการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าให้เพียงพอและเป็นส่วนสนับสนุนในการใช้ประโยชน์
ของภาคการผลิตด้านต่าง ๆ ทั งเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว ส่งผลให้น ้าเป็นทรัพยากรส้าคัญที่จะสนับสนุนให้มิติ
เศรษฐกิจในพื นที่ดีขึ น และส่งผลต่อมิติสังคมที่ช่วยให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื นที่ให้ดีตามขึ นไปด้วย ทั งในเชิงของ
เศรษฐกิจ รายได้ และความเพียงพอของการน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั งใน
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 6 การจัดการน ้าและสุขาภิบาล และเป้าหมายที่ 
12 แผนการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน ทางเลือกนี จึงมีลักษณะที่โดดเด่นเน้นในการขับเคลื่อนมิติด้านเศรษฐกิจเป็นตัวน้าหลัก 
และส่งผลเชื่อมโยงไปสู่มิติสังคม และสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นส่วนสนับสนุนตามถัดไป 
5. ข้อดี และช่องว่ำงและควำมเสี่ยง 
5.1 ข้อดี: 

ทางเลือกนี มุ่งหวังหรือมีลักษณะเด่นที่ต้องการสร้างให้เกิดความเพียงพอของทรัพยากรน ้าในการรองรับการใช้ประโยชน์
ของประชาชนในทุกพื นท่ีอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ทรัพยากรน ้ามีความมั่นคงสามารถเอื อประโยชน์ให้ประชาชนในพื นท่ีได้อย่าง
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ยั่งยืน และประชาชนสามารถบริหารจัดการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบสนองได้ตรงตามความต้องการของประชาชนใน
พื นที่มากท่ีสุด เป็นจุดเน้นในการด้าเนินงานในช่วงระยะเวลา 5 ปีแรกของแผนฯ 
5.2 ช่องว่ำงและควำมเสี่ยง: 

ทางเลือกนี ยังมีช่องว่างหรือความเสี่ยงท่ีอาจไม่ได้มุ่งเน้นในการให้น ้าหนักความส้าคัญกับการดูแล รักษา ฟ้ืนฟู หรือสร้าง
ความสมดุลของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศในเชิงมิติเวลา กล่าวคือ ประเด็นนี อาจมีน ้าหนักการด้าเนินการภายใต้
ทางเลือกน้อยกว่าประเด็นอ่ืน ๆ ในช่วงเวลาเดียวกันหรืออาจถูกจัดล้าดับการด้าเนินการไว้ภายหลังจากประเด็นอื่นในช่วงของ
ระยะเวลา 5 ปีแรกของแผนฯ จึงอาจส่งผลให้เกิดความเสีย่งในช่วงระยะเวลาดังกลา่ว ในด้านความสมดุลของระบบนิเวศในพื นที่
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบางส่วน หรืออาจมีผลให้คุณค่าการให้ประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาตินั นลดน้อยลงไปจากเดิม วิถี
ชีวิตวัฒนธรรมบางส่วนเกิดการเปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี ยังมีความเสี่ยงในประเด็นที่มีลักษณะเฉพาะของพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือคือ การปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงจากปัญหาด้านทรัพยากรน ้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในพื นที่บริเวณริมแม่น ้าโขงซึ่งเป็นประเด็นท่ีไม่สามารถควบคุมได้ เป็นผลให้ประชาชนในพื นท่ีดังกล่าวอาจไม่สามารถ
ปรับตัวได้ตามหรือเท่าทันต่อสถานการณ์ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปได้  

6. ลักษณะของทำงเลือกในมุมมอง 3 มิติกำรพั นำ เศรษ กิจ 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 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

สภาพเดิม 
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3. วิธีกำรของทำงเลือก:  
การด้าเนินงานภายใต้ทางเลือกนี ประกอบด้วย การป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูพื นที่ระบบนิเวศแหล่งน ้าส้าคัญ   

เพื่อส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เช่ือมโยงกับทรัพยากรน ้า และการสร้างขีด
ความสามารถในการปรับตัวของประชาชนเพื่อความยืดหยุ่นในการรับมือต่อสถานการณ์น ้าและสภาพภูมิอากาศที่
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 ไปด้วยกัน โดยการป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการคงไว้ซึ่งการใช้ประโยชน์และให้บริการของระบบนิเวศที่เอื อต่อการด้ารงชีวิต และสืบสานวิถี
ชิวิตและวัฒนธรรมเป็นหลัก สอดคล้องกับเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย เป้าหมายที่ 
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 ้าหนักความส้าคัญกับการจัดหาและจัดสรร
ทรัพยากรน ้า และสร้างความสมดุลด้านน ้ามากนัก แต่เน้นที่การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ กล่าวคือ 
เป็นการดูแลรักษาธรรมชาติเพื่อให้มีทรัพยากรน ้าและทรัพยากรธรรมชาติอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องไว้ใช้ประโยชน์ ซึ่งอาจแสดงให้
เห็นผลช้ากว่าการเน้นจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน ้าที่มีการด้าเนินการด้านโครงสร้างมากกว่ามาประยุกต์ร่วมด้วย รวมถึง
ความเพยีงพอของทรัพยากรน ้า การกระจายและจัดสรรน ้าอย่างเป็นธรรมอาจยังไม่สามารถเกิดขึ นได้ในช่วงระยะเวลา 5 ปี
แรกนี  แต่จะมีผลเกิดขึ นได้ในช่วงระยะเวลาต่อไปในระยะยาว   
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6. ลักษณะของทำงเลือกในมุมมอง 3 มิติกำรพั นำ เศรษ กิจ 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 ้าและขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ได้อย่าง
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 ซึ่งจะเป็นองค์ประกอบท่ีช่วยให้องค์กรผู้ใช้น ้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 ่

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

สภาพเดิม 
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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 ส่งผลให้ สามารถ
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 
การมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพให้แก่องค์กรผู้ใช้น ้าและภาคประชาชนเท่านั น ความคืบหน้าของการสร้างความมั่นคงของ
ทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนืออาจยังไม่คืบหน้ามากนัก  
6. ลักษณะของทำงเลือกในมุมมอง 3 มิติกำรพั นำ เศรษ กิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม: 

 

 

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

สภาพเดิม 
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ส้าหรับการจัดล้าดับความส้าคัญของทางเลือก เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างทางเลือก
การพัฒนาเพ่ือหาทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการด้าเนินการของแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า 
พ.ศ. 2565-2570 ในแต่ละพื นที่กลุ่มลุ่มน ้าสาขา โดยให้กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียได้ร่วมกันจัดล้าดับความส้าคัญและ
เปรียบเทียบในแต่ละทางเลือกว่าทางเลือกใดมีความเหมาะสมมากที่สุดภายใต้บริบทและสภาพของพื นที่กลุ่มลุ่มน ้า
สาขา ผ่านกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการประชุมกลุ่มย่อยครั งที่ 2 ในการพิจารณาเปรียบเทียบแต่ละทางเลือกผู้มี
ส่วนได้เสียได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตัวชี วัดต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเข้าใจบริบทและสภาพที่
คาดการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจเกิดขึ นได้จากทางเลือกต่าง ๆ ก่อนตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม  

การเลือกตัดสินใจหาทางเลือกที่เหมาะสมของผู้มีส่วนได้เสียนั น ได้ด้าเนินการโดยใช้เทคนิคการ
จัดล้าดับชั นเชิงวิเคราะห์ หรือ Analytical Hierarchy Process (AHP) และเกณฑ์การคัดเลือกทีละคู่ (Pairwise 
Analysis) มาประยุกต์ใช้ผ่านแบบสอบถามสองขั ว (Bipolar Questionnaire) ซึ่งจะช่วยให้ผู้มีส่วนได้เสียได้คิด
วิเคราะห์เปรียบเทียบ (Trade off) รายละเอียดของทางเลือกทีละคู่ระหว่าง ทางเลือกสภาพปกติ ทางเลือกที่ 1 
ทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 3 เพ่ือให้ง่ายต่อการตัดสินใจ และสร้างความแม่นย้าในการให้น ้าหนักคะแนน
ตัดสินใจเปรียบเทียบทางเลือก  

ผลสรุปการจัดล้าดับความส้าคัญของทางเลือกในแต่ละกลุ่มลุ่มน ้าสาขา พบว่า ผู้มีส่วนได้เสียทั ง 9 
กลุ่มลุ่มน ้าสาขา พิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมคือ “ทำงเลือกที่ 3 ปรับปรุงประสิทธิภำพกำร
บริหำรทรัพยำกรน ้ำ โดยกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น ้ำและประชำชนในพื นที่ลุ่มน ้ำ ให้สำมำรถ
ขับเคลื่อนกำรใช้ประโยชน์อย่ำงเหมำะสมกับบริบทและสถำนกำรณ์ของลุ่มน ้ำ”   
 

5.3 มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน 

การก้าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน (Sustainability Measures) เป็นวิธีการสนับสนุนให้ทางเลือกของ
แผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2565-2570 สามารถบรรลุตามเป้าหมายการพัฒนา ประเด็น
ยุทธศาสตร์  และวัตถุประสงค์ เ พ่ือความยั่ งยืนน้ า ไปสู่ การ  “สร้ ำงควำมม่ันคงของทรัพยำกรน้้ ำ 
ในลุ่มน้้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือด้วยกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม” โดยมาตรการดังกล่าว  
มีรูปแบบที่เน้นให้ความส้าคัญกับการส่งเสริม (Enhance) ผลกระทบทางบวกหรือประโยชน์ และเน้นให้
ความส้าคัญกับการหลีกเลี่ยง (Avoid) และการลดหรือบรรเทา (Mitigate/ Reduce) ผลกระทบทางลบ 
ที่อาจเกิดขึ นจากการด้าเนินงานตามทางเลือก 

ทั งนี  ในการมาตรการเพ่ือความยั่งยืนของลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ยังมุ่งหวังให้เป็นมาตรการที่จะช่วย
สนับสนุนให้ระบบลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือสามารถท้าหน้าที่ของลุ่มน ้าในด้านการให้บริการระบบนิเวศและ
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ให้ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและสังคมแก่ประชาชนในพื นที่ลุ่มน ้าได้ ในระยะยาว จึงได้ก้าหนดให้สอดคล้องกับ  
5 มุมมองส้าคัญ (Perspectives) (H. Wu and R. Darton and A. Borthwick., 2015) ของความยั่งยืนของลุ่มน ้า ดังนี   

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

2) มีควำมยืดหยุ่นและสู้ต่อควำมเสี่ยงที่เกี่ยวกับน ้ำ (Resilience to Water-Related Risks) คือ ควรมี
ความยืดหยุ่นของระบบที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถตอบสนองหรือต้านทานต่อความเสี่ยงและ
สิ่งรบกวนที่อาจเกิดขึ นจากการพัฒนา และสามารถฟ้ืนฟูได้อย่างรวดเร็ว 

3) มีกำรเข้ำถึงกำรใช้น ้ำและบริกำรอ่ืน ๆ (Access to Water Supply and Other Services) คือ 
ชุมชนได้รับการบริการที่ เ พียงพอจากทรัพยากรน ้าทั งการ อุปโภคและบริโภค เช่น น ้าดื่มที่ปลอดภัย  
การนันทนาการ และการขนส่ง เป็นต้น เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีต่อชุมชน 

4) มีกำรผลิตภำพกำรใช้น ้ำ (Productive use of Water) คือ มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าอย่าง
มีประสิทธิผล เพื่อให้เกิดการพัฒนาทั งด้านเศรษฐกิจและสังคม และคงรักษาไว้ซึ่งสิ่งแวดล้อม  

5) มีควำมยุติธรรมและเท่ำเทียมกันของผู้ใช้น ้ำและรุ่นสู่รุ่น (Fairness and Equity between Users 
and Generation) คือ มีการกระจายทรัพยากรน ้าอย่างเป็นธรรม เกิดความเสมอภาคในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน ้าระหว่างผู้ใช้น ้าด้วยกันเองในปัจจุบัน และระหว่างรุ่นสู่รุ่นในอนาคต โดยยังคงให้มีทรัพยากรน ้า
หมุนเวียนในระบบเพื่อคงระบบนิเวศของทรัพยากรน ้า และคุณภาพไม่ให้เสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา  

นอกจากนี  การก้าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืนยังได้น้าเอาเทคนิควิธีการ และเทคโนโลยีที่จะสามารถช่วย
สนับสนุนให้ เกิดความยั่ งยืนและเ พ่ิมความยืดหยุ่นของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้ า  รองรับ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และช่วยให้เกิดการปรับตัวเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงได้ โดยน้าเสนอเทคนิค
วิธีการ และเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนต่อ 5 เป้าหมาย (UNEP DTU Partnership., 2018) ได้แก่ การมีทรัพยากรน ้า
เพียงพอ คุ้มค่า และเท่าเทียม (กรณีน ้าน้อย) มีความยืดหยุ่นและตอบสนองความเสี่ยง (กรณีน ้ามาก) การเข้าถึงน ้า
สะอาด การปรับตัวและตอบสนองต่อภัยพิบัติ และการปรับตัวและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
โดยมาตรการเพ่ือความยั่งยืนและหน่วยงานที่อาจมีบทบาท ภารกิจ ที่เกี่ยวข้องหลักส้าคัญในการด้าเนินการตาม

มาตรการต่าง ๆ ให้ไปสู่ความส้าเร็จได้ โดยสรุปไว้ดังตำรำงที่ 5.3-1  
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ตำรำงท่ี 5.3-1 มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ
พื 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 ้าภาคเกษตรและปรับปรุงด้าน
ชลประทาน  

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. 
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ตำรำงที่ 5.3-1 มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ
พื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  ต่อ  

เปำ้หมำย มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

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 หมวดกำรจ้ำกัดกำรรั่ว หลหรือปนเปื้อนสำรอำหำรในแหล่งน ้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. 

การปรับตัวและตอบสนอง
ต่อภัยพิบัติ 

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 แผนท่ีเพื่อการแจ้งและตอบสนองต่อ
ภัยพิบัติ 

สทนช./ ปภ./ ทก. 

การปรับตัวและยืดหยุ่น
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

หมวดกำรปรับตัวและสร้ำงควำมยืดหยุ่น 

ประเมินและจัดท้าแผนท่ีน ้าท่วม สทนช./ ปภ./ อปท. 

ประเมินและจัดท้าแผนท่ีภัยแล้ง สทนช./ ปภ./ อปท. 

ประเมินด้านเศรษฐกิจสังคม และความสามารถในการ
ปรับตัว 

สทนช./ พม./ กษ./ กค./ อปท. 
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ตำรำงที่ 5.3-1 มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืนและหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ
พื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  ต่อ  

เปำ้หมำย มำตรกำรเพื่อควำมยั่งยืน หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 

ประเมินความเปราะบางต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

สทนช./ สผ./ ทส./ มท./ อปท. 

 

5.4 ผลลัพธ์ SEA สู่แผนหลักและแผนปฏิบัติกำร  

กระบวนการ SEA ได้ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื นฐาน สภาพและปัจจัยการพัฒนา ประเด็นส้าคัญต่อ
การพัฒนา รวมกับข้อมูลจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ไปพิจารณาในการก้าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ หมุดหมาย
การพัฒนา เป้าหมายและขอบเขตการพัฒนาของแผนหลักการบริหารจัดการลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  
พ.ศ. 2566-2580 และแผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

พ.ศ. 2566-2570 ดังรูปที่ 5.4-1 

 

รูปที่ 5.4-1 กำรบูรณำกำรผลลัพธ์จำก SEA กับแผนหลักและแผนปฏิบัติกำร  
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6. กำรจัดท้ำแผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  
 พ.ศ. 2561-2580  

แผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  พ.ศ. 2561-2580  เป็นการ
จัดท้าแผนในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) เพ่ือท้าหน้าที่ถ่ายทอดเป้าหมายของ “แผนแม่บทการบริหาร
จัดการน ้า 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)” ของ สทนช. ทั ง 6 ด้าน อันประกอบด้วย (1) การจัดการน ้าอุปโภค-บริโภค 
(2) การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต (3) การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย (4) การจัดการคุณภาพน ้าและ
อนุรักษ์ทรัพยากรน ้า (5) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่ เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน  
และ (6) การบริหารจัดการให้มีความเป็นรูปธรรมชัดเจนเพ่ือให้การน้าไปสู่การปฏิบัติในขอบเขตพื นที่ลุ่มน ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

การจัดท้าแผนหลักฯ ในครั งนี  มีความมุ่งหมายให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าในพื นที่ลุ่มน ้าโขง  
ที่ยั่งยืน ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว่า “ทรัพยากรน ้าลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความม่ันคงอย่างยั่งยืนด้วยการ
บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” ประกอบด้วย 4 หมุดหมายส้าคัญ ได้แก่  

หมุดหมายที่ 1: กำรจัดหำและบรรเทำภัยด้ำนน ้ำ ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ คือ 

1.1 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรน้้ำเพื่อสร้ำงสมดุลน้้ำต้นทุนและกำรใช้ประโยชน์  มีจุดเน้นอยู่ที่การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน ้าที่ขับเคลื่อนโดยท้องถิ่นและประชาชน และการสนับสนุนจากภาครัฐ โดยด้าเนินการใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกฎหมาย กฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค การสนับสนุนองค์ความรู้ 
และความเชี่ยวชาญ ส่งเสริมการรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชน พร้อมทั งให้การสนับสนุนทางการเงินที่สมาชิกในชุมชน
จ้าเป็นต้องมีส่วนร่วมต่อความรับผิดชอบด้านการเงิน 

1.2 ยุทธศำสตร์กำรจัดสรรน้้ำให้กับผู้ใช้น้้ำทุกกลุ่มอย่ำงเป็นธรรม มุ่งเน้นการกระจายการจัดสรร
น ้าให้ทั่วถึงทั งลุ่มน ้าโดยน้าเทคนิคการบริหารจัดการน ้าแบบ Cluster มาใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างสมดุลการใช้น ้าระหว่าง
พื นที่/ ลุ่มน ้าและส่งเสริมความยืดหยุ่นในการจัดสรรน ้ารวมถึงการค้านึงถึง พ.ร.บ. ทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2561 ที่ได้ระบุว่า
การจัดสรรน ้าของประเทศพึงค้านึงถึงน ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การรักษาระบบนิเวศ จารีตประเพณี การบรรเทาสา
ธารณภัย การคมนาคม การเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว และผู้ใช้น ้าแต่ละกลุ่มควรมี
ค่าใช้จ่ายในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าที่แตกต่างกันตามวัตถุประสงค์ของการใช้น ้าและความสามารถในการจ่าย 

1.3 ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกรน้้ำอย่ำงมีประสิทธิภำพและคุ้มค่ำ 
จุดเน้นของการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน ้าอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า คือ การส่งเสริมให้เกษตรกรใช้น ้าอย่าง
เหมาะสมกับกิจกรรมหรือความต้องการของพืช รวมถึงการลดการสูญเสียน ้าในระหว่างการส่งน ้าและการกักเก็บน ้า 
ตลอดจนการเพ่ิมผลิตภาพของน ้าต่อหน่วยให้สูงขึ นอย่างต่อเนื่อง และลดความเข้มข้นในการใช้น ้าในกระบวนการผลิต 
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1.4 ยุทธศำสตร์กำรท้ำให้ประชำชนเข้ำถึงน้้ำสะอำด เพื่อกำรอุปโภค-บริโภค ในรำคำที่ 
จ่ำยได้ การจัดหาน ้าสะอาดเพ่ือการอุปโภค-บริโภค เป็นยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืน 
(Sustainable Development Goals-SDGs) เป้าหมายที่ 6 แต่เพ่ือรับมือกับประเด็นด้านความคุ้มค่าทางการเงินของ
การพัฒนาระบบประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและความไม่พร้อมในการผลิตน ้าประปาให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้อง ท้าให้ประชาชนจ้านวนมากต้องเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือจัดหาน ้าสะอาดมาใช้ในการบริโภคด้วยค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้าง
สูงเมื่อเทียบกับรายได้ของสมาชิกในชุมชน ยุทธศาสตร์นี จึงมุ่งเน้นให้สมาชิกในชุมชนด้าเนินการบริหารจัดการระบบน ้า
สะอาดเพ่ือการอุปโภค-บริโภคโดยชุมชน เพ่ือส่งเสริมให้มีศักยภาพในการจัดหาน ้าสะอาดให้กับครัวเรือนอย่างเพียงพอ
และในราคาที่สมาชิกในชุมชนสามารถจ่ายได้ 

1.5 ยุทธศำสตร์เพิ่มประสิทธิภำพกำรจัดกำรภัยแล้ง-อุทกภัย สืบเนื่องจากปัญหาภัยแล้ง  
(การขาดแคลนน ้าในหน้าแล้ง) และปัญหาอุทกภัย ได้กลายเป็นปัญหาที่เกิดขึ นเป็นประจ้า มีแนวโน้มที่จะเกิดบ่อยครั ง
ขึ นตามล้าดับ ทวีความรุนแรง และส่งผลกระทบที่ก่อให้เกิดความเสียหายทั งที่สามารถวัดเป็นตัวเงินได้และไม่สามารถ
วัดเป็นตัวเงินได้เพ่ิมขึ นอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาเหตุที่เกิด
จากประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน ้าและปัญหาความหย่อนยานหรือความบกพร่องหรือความไม่สอดประสานบูรณา
การกันในการปฏิบัติตามข้อบังคับด้านผังเมืองของทั งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ยุทธศาสตร์นี จึงมุ่งเสริมพลังในการ
บริหารจัดการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและปัญหาอุทกภัย โดยอาศัยกลไกท้องถิ่นและชุมชนเป็นฐานในการ
รับมือกบัปัญหาที่ต้องการการจัดการที่มีความหลากหลาย จ้าเพาะเจาะจง และสามารถปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว  

หมุดหมายที่ 2: ความย่ังยืนของทรัพยากรน ้า ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ คือ  

2.1 ยุทธศำสตร์ป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูพื้นที่ระบบนิเวศแหล่งน้้ำส้ำคัญ โดยกำรเสริมพลัง
ให้กับองค์กรชุมชน จุดมุ่งเน้นของยุทธศาสตร์ปกป้อง คุ้มครอง และฟ้ืนฟูพื นที่ระบบนิเวศแหล่งน ้าส้าคัญ เพ่ือส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการก้าหนดบทบาท ปรับปรุงกฎหมายให้เอื อ และส่งเสริมบทบาทให้ชุมชนเป็นผู้
คุ้มครองรักษาและใช้ประโยชน์จากพื นที่ลุ่มน ้า การส่งเสริมความเป็นองค์กร/สถาบันของชุมชนเพ่ือสร้างความยั่งยืนใน
การด้ารงบทบาทการเป็นผู้คุ้มครองฯ พื นที่ลุ่มน ้าของชุมชน รวมทั งสนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะด้านวิชาการ การปฏิบัติ 
และสนับสนุนแหล่งเงินทุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งเชิงสถาบันให้กับองค์กรชุมชนที่ท้าหน้าที่คุ้มครองฯ พื นที่ลุ่มน ้า 

2.2 ยุทธศำสตร์ป้องกัน คุ้มครอง และฟื้นฟูระบบนิเวศแหล่งน้้ำ โดยอำศัยวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยำกรน้้ำ จุดเน้นของการป้องกัน คุ้มครอง และฟ้ืนฟูพื นที่ระบบนิเวศแหล่งน ้า โดยอาศัย
การส่งเสริม สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน ้าของชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ
สามารถด้ารงอยู่อย่างยั่งยืน และสามารถสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกในชุมชนจากกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 
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หมุดหมายที่ 3: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน ้า สภาพภูมิอากาศ และผลกระทบข้าม
พรมแดน ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ คือ  

3.1 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวของประชำชน จุดมุ่งเน้นของการสร้างขีด
ความสามารถในการปรับตัวของประชาชน เพ่ือความยืดหยุ่นในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์น ้าที่มี
สาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบข้ามพรมแดนที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ โดยการปรับวิถีการประกอบอาชีพเพ่ิมเติม การปรับเปลี่ยนหาแหล่งน ้าต้นทุนส้ารอง การจัดท้าระบบและ 
การเข้าถึงข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ การให้ความรู้และสร้างความตระหนักของชุมชนต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั งการก้าหนดมาตรการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.2 ยุทธศำสตร์กำรเพิ่มประสิทธิผลกำรปฏิบัติตำมข้อตกลงควำมร่วมมือลุ่มน้้ำระหว่ำงประเทศ 
จุดเน้นของการผลักดันการเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติตามข้อตกลงความร่วมมือลุ่มน ้าระหว่างประเทศ เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบข้ามพรมแดนของลุ่มน ้าโขงระหว่างประเทศต่อชุมชนฝั่งไทยที่เสี่ยงและเปราะบาง โดยผลักดันภาครัฐให้มี 
การประสานความร่วมมือและเจรจาปรึกษาหารือกับประเทศที่ใช้แม่น ้าโขงร่วมกัน รวมทั งการก้าหนดมาตรการเยียวยา
ความเดือดร้อนประชาชนจากผลกระทบข้ามพรมแดน โดยยุทธศาสตร์นี จะมีขอบเขตการด้าเนินงานแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 10 ปี คือ ช่วงปี พ.ศ. 2566-2575 

หมุดหมายที่ 4: การบริหารจัดการน ้า ขับเคลื่อนด้วยยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ คือ 

4.1 ยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น้้ำในกำรบริหำรจัดกำรน้้ำแบบครบวงจร
ภำยใต้ควำมร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การสร้างความเข้มเข็งของผู้ใช้น ้า มุ่งเน้นไปท่ีการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับองค์กรผู้ใช้น ้าให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นองค์กรที่มีบทบาทในการบริหารจัดการน ้าเพ่ือให้เกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนของทรัพยากรน ้าโดยประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละพื นที่ โดยการพัฒนาปรับปรุง
โครงสร้างองค์กร รูปแบบและแนวทางการบริหารจัดการ กลไกด้านการเงินและการระดมทุน และการส่งเสริมการวิจัย
และนวัตกรรมที่ตอบสนองการจัดการทรัพยากรน ้าให้เกิดความยั่งยืน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความรู้ในการบริหาร
จัดการลุ่มน ้า 

4.2 ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร การสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
กลุ่มเกษตรกร มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการลุ่มน ้าแบบบูรณาการผ่านกลไกกลุ่มเกษตรกร
ที่มีความเข้มแข็ง โดยการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และทักษะการท้าเกษตร การส่งเสริมการรวมกลุ่มของ
เกษตรกร การสนับสนุนเงินกู้ระยะยาวดอกเบี ยต่้าและเทคโนโลยีที่จ้าเป็น การพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร
และแพลตฟอร์มตลาดกลาง รวมทั งการส่งเสริมการค้าออนไลน์ทั งแบบ B2B และ B2C โดยการอบรบความรู้และทักษะ
ด้านการประกอบธุรกิจและทักษะด้านดิจิทัลให้กับเกษตรกร 



 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนสรปุผู้บริหำร 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ทั งนี  เป้าหมายแต่ละหมุดหมายของแผนหลักฯ มีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทการบริหารจัดการน ้า 
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 6 ด้าน สรุปได้ดังนี  หมุดหมายที่ 1 การจัดหาและบรรเทาภัยด้านน ้า มีความเชื่อมโยงกับแผน
แม่บทฯ ด้านที่ 1-6 หมุดหมายที่ 2 ความยั่งยืนของทรัพยากรน ้า มีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทฯ ด้านที่ 4 และ  
5 หมุดหมายที่ 3 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน ้าในลุ่มน ้า สภาพภูมิอากาศ และผลกระทบข้าม
พรมแดน มีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทฯ ด้านที่ 6 และหมุดหมายที่ 4 การบริหารจัดการน ้า ความเชื่อมโยงกับ 
แผนแม่บทฯ ด้านที่ 2 และ 6 

 
  



 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนสรปุผู้บริหำร 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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7. กำรจัดท้ำแผนปฏิบัติกำรกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566-2570 

แผนปฏิบัติการการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า พ.ศ. 2566-2570 พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  
เป็นการถ่ายทอดเจตนารมณ์ของแผนหลักฯ ที่ก้าหนดรายละเอียดไว้ในเชิงยุทธศาสตร์ให้ลงมาสู่การปฏิบัติมาก
ยิ่งขึ น โดยเชื่อมโยงมาตั งแต่วิสัยทัศน์ (Vision) หมุดหมาย (Milestone) ยุทธศาสตร์ (Strategy) เป้าหมาย (Goal) 
และสิ่งที่ต้องด้าเนินการ (Commitment) ของแผนหลักฯ โดยได้น้าเอาเป้าหมายและสิ่งที่ต้องด้าเนินการในระยะ
ช่วงปีที่ 1-5 มาเป็นกรอบแนวทางการก้าหนดแผนงาน โครงการ เพ่ือให้การด้าเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ 
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและสามารถถ่ายทอดเจตนารมณ์ของแผนหลักฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจน 

แผนปฏิบัติการฯ นี  จึงได้จัดให้แผนงานด้านการบริหารจัดการน ้าเป็นแผนงานที่ควรเร่งรัดด้าเนินการตั งแต่
เริ่มต้นของแผนปฏิบัติการฯ นี  ส่วนแผนงานด้านอ่ืน ๆ ยังคงก้าหนดให้มีการด้าเนินการควบคู่กันไป เช่น 
แผนปฏิบัติการด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค ด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า  
ด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม รวมทั งแผนปฏิบัติการปรับปรุง ฟื้นฟู ด้านการสร้างความมั่นคง
น ้าภาคการผลิต และด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย แต่อาจมีล้าดับระยะเวลาในการด้าเนินการที่แตกต่างกัน
ไป นอกจากนี  ยังได้เสนอแผนงานเพ่ิมเติมที่จะช่วยให้หมุดหมายทั ง 4 หมุดหมายที่ก้าหนดไว้ในแผนหลักฯ  
บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก้าหนดไว้ รายละเอียดของแผนงานแต่ละด้านแสดงดังนี  

7.1 แผนงำนด้ำนกำรจัดกำรน ้ำอุปโภคบริโภค 

แผนงานด้านการจัดการน ้าอุปโภคบริโภค เป็นการด้าเนินการที่ตอบสนองต่อหมุดหมายที่ 1 โดยมีเป้าหมาย
ในการจัดหาน ้าสะอาดเพ่ืออุปโภคบริโภค พัฒนาน ้าดื่มให้ได้มาตรฐานและเข้าถึงในราคาที่เหมาะสมให้ครบ 
ทุกหมู่บ้าน พัฒนาขยายเขตการให้บริการน ้าประปาให้หมู่บ้านที่ยังไม่มีประปา และพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ  
และท่องเที่ยว  

 

 

 

 

 

 

 



 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนสรปุผู้บริหำร 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 7.1-1 แผนงำนด้ำนกำรจัดกำรน ้ำอุปโภคบริโภค 

แผนปฏิบตัิกำร   
 ด้ำน/ประเด็น  

เป้ำหมำย 
โครงกำรจำก
หน่วยงำนของ
รั   โครงกำร  

ชุดโครงกำรจำก
กระบวนกำรมี
ส่วนร่วม  ชุด

โครงกำร  

โครงกำรจำก
หน่วยงำนของ
รั   โครงกำร  

ชุดโครงกำรจำก
กระบวนกำรมี
ส่วนร่วม  ชุด

โครงกำร  

  66-70 66-80 

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
และขยายระบบประปา
หมู่บ้าน 

• พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปาเดิม และ
ปรับปรุงคุณภาพน ้า 
ให้ได้มาตรฐาน 209 หมู่บ้าน 

• พัฒนาระบบประปาใหม่ 695 
หมู่บ้าน 

565 1 765 1 

1.2 พัฒนาระบบประปา
เมือง/พื นที่เศรษฐกิจ 

• ขยายเขตระบบประปาเมือง 
173 แห่ง 

2,764 3 3624 5 

1.3 พัฒนาน ้าดื่มให้ได้
มาตรฐานและราคาที่
เหมาะสม 

• จัดหาน ้าสะอาดที่ได้มาตรฐาน
อย่างทั่วถึง 

- 1 - 1 

• หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สทนช./ ปค./ ทบ./ สถ./ กปภ./ อปท.    

• งบประมาณช่วงปี พ.ศ.2566-2570 : 3,250 ล้านบาท (งบประมาณคาดการณ์ในปี พ.ศ.2565) 

7.2 แผนงำนด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน ้ำภำคกำรผลิต 

แผนงานด้านการสร้างความมั่นคงน ้าภาคการผลิต เป็นการด้าเนินการที่ตอบสนองต่อหมุดหมายที่ 1 และ 

หมุดหมายที่ 4 โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งกักเก็บน ้าและระบบส่งน ้าให้เต็มศักยภาพ พัฒนา

ระบบผันน ้าเชื่อมโยงแหล่งน ้าเพ่ือช่วยจัดสรรและช่วยเหลือให้พื นที่ลุ่มน ้าข้างเคียงที่ขาดแคลน เพ่ิมประสิทธิภาพ

โครงการในเขตพื นที่ชลประทานเดิม พัฒนาแหล่งน ้าขนาดเล็กส้าหรับพื นที่เกษตรน ้าฝน และการเพ่ิมผลิตภาพ

มูลค่าภาคการผลิต 

 

 



 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนสรปุผู้บริหำร 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 7.2-1 แผนงำนด้ำนกำรสร้ำงควำมม่ันคงน ้ำภำคกำรผลิต 

แผนปฏิบตัิกำร   
 ด้ำน/ประเด็น  

เป้ำหมำย 

โครงกำรจำก
หน่วยงำน
ของรั  

 โครงกำร  

ชุดโครงกำร
จำก

กระบวนกำรมี
ส่วนร่วม  ชุด

โครงกำร  

โครงกำรจำก
หน่วยงำน
ของรั  

 โครงกำร  

ชุดโครงกำรจำก
กระบวนกำรมีส่วน
ร่วม  ชุดโครงกำร  

  66-70 66-80 

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการแหล่งน ้า และ
ระบบส่งน ้าเดิม 

พัฒนาและปรับปรุงแหล่งเก็บกัก
น ้า/ระบบส่งน ้าเดิมในเขต
ชลประทาน 12.298  ล้าน ลบ.ม./
80,478 ไร่ 

1,466 - 2253 - 

2.2 การพัฒนาแหล่งเก็บ
กักน ้า/ระบบส่งน ้าใหม ่

พัฒนาแหล่งเก็บกกัน ้า/ระบบส่งน ้า
ใหม่ ในเขตชลประทาน 341.955  
ล้าน ลบ.ม./ 1,068,893 ไร่ 

1,344 4 2,411 4 

2.3 การจัดหาน า้ในพื นที่
เกษตรน ้าฝน 

จัดหาน ้าในพื นที่เกษตรน ้าฝน 10.5 
ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพื นที่ 476 
ต้าบล 

4017 - 4,349 - 

2.4 การส่งเสริม
เทคโนโลยีและความรู้
เพื่อเพิ่มผลิตภาพมูลค่า
ภาคการผลิต 

การส่งเสริมเทคโนโลยีและความรู้
เพื่อความมั่นคงน ้า 

- 8 - 8 

• หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ชป./ ทน./ ทบ./ ปภ./ ปค./ พด./ สถ./ สปก./ มท./ กษ./ ทส./ อปท. 

• งบประมาณช่วงปี พ.ศ.2566-2570  : 13,810 ล้านบาท (งบประมาณคาดการณ์ในปี พ.ศ.2565) 

7.3 แผนงำนด้ำนกำรจัดกำรน ้ำท่วมและอุทกภัย 

แผนงานด้านการจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย เป็นการด้าเนินการที่ตอบสนองต่อหมุดหมายที่ 1 โดยมี

เป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน ้าของระบบระบายน ้าหลัก / แหล่งน ้าธรรมชาติ บรรเทาอุทกภัย

ส้าหรับพื นที่ชุมชนและพื นที่เกษตรกรรม และป้องกันน ้าท่วมส้าหรับพื นที่ชุมชนเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ  

และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพื นที่น ้าท่วม/พื นที่ชะลอน ้า 

 



 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนสรปุผู้บริหำร 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 7.3-1 แผนงำนด้ำนกำรจัดกำรน ้ำท่วมและอุทกภัย 

แผนปฏิบตัิกำร   
 ด้ำน/ประเด็น  

เป้ำหมำย 

โครงกำรจำก
หน่วยงำน
ของรั  

 โครงกำร  

ชุดโครงกำรจำก
กระบวนกำรมี
ส่วนร่วม  ชุด

โครงกำร  

โครงกำรจำก
หน่วยงำนของรั  

 โครงกำร  

ชุดโครงกำรจำก
กระบวนกำรมี
ส่วนร่วม  ชุด

โครงกำร  

  66-70 66-80 

3.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน ้าของระบบ
ระบายน า้หลัก / แหล่ง
น ้าธรรมชาต ิ

• ปรับปรุงแหล่งน ้าธรรมชาติให้
สามารถระบายน ้าได้มี
ประสิทธิภาพ 67 กม. 

46 1 100 1 

3.2 ป้องกันน ้าท่วม
ส้าหรับพื นที่ชุมชนเมือง
และพื นที่เศรษฐกิจ 

• มีระบบป้องกันพื นที่เศรษฐกิจ
และชุมชนริมน ้า  โดยเฉพาะ
เมืองส้าคัญ 33 แห่ง  

• พื นที่ป้องกัน 19,097 ไร่  

• จัดท้าผังน ้า 1 แห่ง 

• เขื่อนป้องกันตลิ่ง 46 กม. 

94 1 106 1 

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการพื นที่น ้า
ท่วม/พื นที่ชะลอน า้ 

• การพัฒนาและปรับปรุงพื นที่ 
ชะลอน ้า 5 โครงการ  

• พัฒนา และเพิ่ม ประสิทธภิาพ
อาคารบังคับน ้า และสถานีสูบ
น ้าเพื่อบรรเทาอุทกภัย ใน
พื นที่เฉพาะจุด 3 แห่ง 

237 - 373 - 

3.4 บรรเทาอุทกภัยใน
เชิงพื นที่ 

• จัดท้าแผน บรรเทา อุทกภัย
ในเชิงพื นที่ อย่างเป็นระบบใน
ระดับลุ่มน ้า/พื นที่วกิฤต 

96 - 221 - 

• หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ชป./ ทน./ ปภ./ จท./ ปค./ กปม./ สถ./ ยผ./ สถ./ มท./ อปท. 

• งบประมาณช่วงปี พ.ศ.2566-2570   : 6,911 ล้านบาท (งบประมาณคาดการณ์ในปี พ.ศ.2565) 

7.4 แผนงำนด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน ้ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ 

แผนงานด้านการจัดการคุณภาพน ้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน ้า เป็นการด้าเนินการที่ตอบสนองต่อ หมุดหมาย

ที่ 1 และหมุดหมายที่ 2 โดยมีเป้าหมายในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบ้าบัดและควบคุมการระบายน ้าเสียออกสู่

สิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน ้าที่เสื่อมโทรม 



 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนสรปุผู้บริหำร 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

33 

 

ตำรำงท่ี 7.4-1 แผนงำนด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน ้ำและอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ 

แผนปฏิบตัิกำร   
 ด้ำน/ประเด็น  

เป้ำหมำย 

โครงกำรจำก
หน่วยงำน
ของรั  

 โครงกำร  

ชุดโครงกำรจำก
กระบวนกำรมี
ส่วนร่วม  ชุด

โครงกำร  

โครงกำรจำก
หน่วยงำนของรั  

 โครงกำร  

ชุดโครงกำรจำก
กระบวนกำรมี
ส่วนร่วม  ชุด

โครงกำร  

  66-70 66-80 

4.1 เพิ่มประสิทธิภาพ
การระบายน ้าของระบบ
ระบายน า้หลัก / แหล่ง
น ้าธรรมชาต ิ

• ก่อสร้างระบบน ้ า เสียและ
ระบบรวบรวมน ้ า เสีย ใหม่
จ้านวน 2 แห่ง  

• ขยายพื นที่ระบบรวบรวมน า้

เสีย จ้านวน 1 พื นที ่

1 - - - 

4.2 อนุรักษ์และฟื้นฟู
แม่น ้าล้าคลองและ
แหล่งน ้าธรรมชาติที่
เส่ือมโทรม/การ
ให้บริการระบบนิเวศ 

• อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน ้าเส่ือม
โทรม 

754 - 2,038 - 

• หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ชป./ ทน./ ปค./ กปม./ ทบ./ สถ./ ทส./ มท./ อปท. 

• งบประมาณช่วงปี พ.ศ.2566-2570 : 2,890 ล้านบาท (งบประมาณคาดการณ์ในปี พ.ศ.2565) 

 

7.5 แผนงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูสภำพป่ำต้นน ้ำที่เสื่อมโทรม 

แผนงานด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม เป็นการด้าเนินการที่ตอบสนองต่อ หมุดหมายที่ 

1 และหมุดหมายที่ 2 โดยมีเป้าหมายในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูพื นที่ป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม และรักษาป่าต้นน ้า 

 

 

 

 



 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนสรปุผู้บริหำร 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 7.5-1 แผนงำนด้ำนกำรอนุรักษ์ฟื้นฟูสภำพป่ำต้นน ้ำที่เสื่อมโทรม 

แผนปฏิบตัิกำร   
 ด้ำน/ประเด็น  

เป้ำหมำย 

โครงกำรจำก
หน่วยงำน
ของรั  

 โครงกำร  

ชุดโครงกำรจำก
กระบวนกำรมี
ส่วนร่วม  ชุด

โครงกำร  

โครงกำรจำก
หน่วยงำนของรั  

 โครงกำร  

ชุดโครงกำรจำก
กระบวนกำรมี
ส่วนร่วม  ชุด

โครงกำร  

  
66-70 66-80 

5.1 อนุรักษ์ฟื้นฟูพื นที่
ป่าต้นน ้าที่เสื่อมโทรม 

จ้านวนพื นทีป่่าที่ได้รับการฟื้นฟู 
เนื อที่ 4790 ไร่ 
จ้านวนพื นที่ที่ได้รับการป้องกัน
และลดการชะล้างพังทลายของดิน 
17520 ไร่ 

1,090 - 1,099 - 

• หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทน./ พด./ อส. 

• งบประมาณช่วงปี พ.ศ.2566-2570 : 75 ล้านบาท (งบประมาณคาดการณ์ในปี พ.ศ.2565) 

 

7.6 แผนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

แผนงานด้านการบริหารจัดการ เป็นการด้าเนินการที่ตอบสนองต่อหมุดหมายที่ 1 หมุดหมายที่ 3 และหมุด

หมายที่ 4 โดยมีเป้าหมายในการปรับปรุง กฎหมาย และองค์กรด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ทุกอปท.มี

ความสามารถในการจัดท้าแผนบริหารจัดการทรัพยากรน ้า การพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้ซึ่ง

สนับสนุนโดยหน่วยงานภาครัฐ และการศึกษาวิจัยและพัฒนาการจัดการทรัพยากรน ้า 

 

 

 

 

 

 



 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนสรปุผู้บริหำร 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

35 

 

ตำรำงท่ี 7.6-1 แผนงำนด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

แผนปฏิบตัิกำร   
 ด้ำน/ประเด็น  

เป้ำหมำย 

โครงกำรจำก
หน่วยงำน
ของรั  

 โครงกำร  

ชุดโครงกำรจำก
กระบวนกำรมี
ส่วนร่วม  ชุด

โครงกำร  

โครงกำรจำก
หน่วยงำนของรั  

 โครงกำร  

ชุดโครงกำรจำก
กระบวนกำรมี
ส่วนร่วม  ชุด

โครงกำร  

  
66-70 66-80 

6.1 จัดท้าปรับปรุง
กฎหมายและองค์กร
ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน า้ 

• ทุกองค์กรผู้ใช้น ้าสามารถใช้
กฎหมาย และองค์ความรู้ใน
การบริหารจัดการน ้า 

• ปรับปรุงกฎระเบียบที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อเพิ่มบทบาทของ
ท้องถิ่นและชุมชน 

• จัดตั งกลไกตรวจสอบคุณภาพ
น ้าเพื่ออุปโภคบริโภค 

- 16 -  

6.2 การจัดท้าแผน
บริหารจัดการทรัพยากร
น ้า 

• ทุกอปท.มีความสามารถใน
การจัดท้าแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน า้ 

2 4 -  

6.3 การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสนับสนุนการ
ตัดสินใจ 

• ทุกชุมชนมีระบบข้อมูลที่
สามารถเข้าถึงได้ซ่ึงสนับสนุน
โดยหน่วยงานภาครัฐ 

3 1 -  

6.4 การศึกษาวิจัยและ
พัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรน า้ 

• มีแหลง่น ำ้ตน้ทนุเพ่ิมมำกขึน้  - - 5 - 

• หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ทน./ ปภ./ พด./ อบจ. 

• งบประมาณช่วงปี พ.ศ.2566-2570 : 102 ล้านบาท (งบประมาณคาดการณ์ในปี พ.ศ.2565) 

7.7 แผนงำนและชุดโครงกำรที่เสนอเพิ่มเติม 

แผนงานและชุดโครงการที่เสนอเพ่ิมเติม เป็นการด้าเนินการที่ตอบสนองต่อหมุดหมายทั ง 4 หมุดหมาย  

โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมผลักดันให้ท้องถิ่นเป็นผู้คุ้มครองรักษาทรัพยากรในพื นที่ มีการศึกษา วิจัย และ

พัฒนาการจัดการทรัพยากรน ้า และผลกระทบข้ามพรมแดน ส่งเสริมความรู้และสร้างความตระหนักต่อการ



 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนสรปุผู้บริหำร 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ/สถานการณ์น ้า สร้างองค์ความรู้และการรวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งใน

ภาคการผลิต ส่งเสริมศักยภาพการจัดหาแหล่งเงินทุน และฟ้ืนคืนคุณค่า สร้างความยั่งยืน และการด้ารงอยู่ของ

วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต 

ตำรำงท่ี 7.7-1 แผนงำนและชุดโครงกำรที่เสนอเพิ่มเติม 

แผนปฏิบตัิกำร   
 ด้ำน/ประเด็น  

เป้ำหมำย 
โครงกำรจำก

หน่วยงำนของรั  
 โครงกำร  

ชุดโครงกำรจำก
กระบวนกำรมีส่วนร่วม 

 ชุดโครงกำร  

1. ส่งเสริมผลักดันให้ท้องถิ่นเป็นผู้
คุ้มครองรักษาทรัพยากรในพื นที ่

• ส่งเสริมให้ชุมชนเป็นผู้คุ้มครอง รักษาและใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรในพื นที่ลุ่มน ้า 

- 12 

2. การศึกษา วิจยั และพัฒนาการ
จัดการทรัพยากรน ้า (ผลกระทบ
ข้ามพรมแดน)  

• ทุกชุมชนริมฝ่ังโขงได้รับข้อมูลผลกระทบข้าม
พรมแดน 

- 3 

3. ส่งเสริมความรู้และสร้างความ
ตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ/สถานการณ์น ้า  

• ทุกชุมชนมีความรู้ และมีความตระหนัก 

• การสร้างองค์ความรู้และจิตส้านกึและความ
เข้มแข็งให้ท้องถิ่น เพื่อให้มีความสามารถใน
การปรับตัวและเผชิญเหตุ 

- 4 

4. สรา้งองค์ความรู้และการ
รวมกลุ่มของเกษตรกรให้มีความ
เข้มแข็งในภาคการผลิต  

• ทุกกลุ่มเกษตรกรมีความรู้รอบด้านในภาคการ
ผลิต 

• การสร้างองค์ความรู้และจิตส้านกึและความ
เข้มแข็งให้ท้องถิ่น 

- 29 

5. ส่งเสริมศักยภาพการจัดหาแหล่ง
เงินทุน  

• ทุกองค์กรผู้ใช้น ้ามีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
ทั งจากภาครัฐและเอกชน 

- 5 

6. ฟื้นคืนคุณค่า สร้างความยั่งยืน 
และการด้ารงอยู่ของวัฒนธรรม 
ประเพณี และวถิีชีวิต 

• การด้ารงอยู่ของวัฒนธรรม ประเพณี และ 
วิถีชีวิต 

- 5 

• หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กสก./ สทนช./ ชป./ ทน./ ทส./ ปส./ กส./ มท./ วธ./ ททท./ ศธ./ สผ./กรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA)/MRC/ อปท. 

• งบประมาณ :  669 ล้านบาท (งบประมาณคาดการณ์ในปี พ.ศ.2565) 



 ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนสรปุผู้บริหำร 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

37 
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