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บทที่ 1 
บทน้ำ 

1.1 หลักกำรและเหตุผล 

การมีส่วนร่วมเป็นขั้นตอนส้าคัญและจ้าเป็นของกระบวนการ  SEA ซึ่งจะท้าให้เกิดการยอมรับของ 
ผู้มีส่วนได้เสีย ในทางปฏิบัติการด้าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมต้องสอดแทรกอยู่ตลอดกระบวนการ SEA เริ่ม
ตั้งแต่ขั้นตอนการก้าหนดขอบเขต ทั้งการวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา  การก้าหนดวิสัยทัศน์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ การก้าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด การประเมินข้อมูลฐาน  
การจัดท้าแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร และการจัดท้าและเสนอรายงานการก้าหนดขอบเขต รวมไปถึง
การพัฒนาและประเมินทางเลือก การก้าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน ตลอดจนการทบทวนผลของการจัดท้า
รายงาน SEA ด้วย เพ่ือให้การด้าเนินการมีส่วนร่วมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการ SEA ควรวิเคราะห์ให้ได้
ว่า ผู้มีส่วนได้เสียเป็นกลุ่มคน ชุมชน องค์กร หน่วยงาน และสถาบันใดมีความส้าคัญในระดับใด เพ่ือให้สามารถ
ก้าหนดแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารได้เหมาะสม ครอบคลุมกลุ่มผู้มี ส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
ซึ่งจะช่วยให้การจัดท้า SEA ได้ผนวกรวมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมไปถึงข้อห่วงกังวลจากผู้มีส่วนได้เสีย
เข้าร่วมด้วย 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรประชำสัมพันธ์และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

1) เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการต่อผู้มีส่วนได้เสียและประชาชนในพ้ืนที่ ผ่านกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียตลอดระยะเวลาของการศึกษา และการประชาสัมพันธ์โครงการให้เหมาะสม
กับผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม ผ่านการรับรู้ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของโครงการ 

2) เพ่ือจัดท้าและประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มที่ปรึกษาจะด้าเนินการให้สอดคล้องกับรายละเอียดของแนวทางการประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของ สศช. และหลักการบริหารจัดการทรัพยากร
แหล่งน้้าแบบบูรณาการ (Integrated Water Resources Management: IWRM) โดยผ่านกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
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1.3 กรอบแนวคิดเกี่ยวกับกำรมีส่วนร่วม 

ส้าหรับแนวทางการด้าเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของโครงการ มีกรอบขั้นตอน

การด้าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนตามกระบวนการ SEA ดังรูปที่ 1.3-1 

 
รูปที่ 1.3-1 กรอบขั นตอนกำรด้ำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนตำมกระบวนกำร SEA 

 

กระบวนกำร ัดท้ำ SEA

กำรทบทวนแผน/แผนงำน และข้อมูลพ  น ำนของ
พ  นที่ลุ่มน ้ำ

รวบรวม บ่งชี ประเด นป  หำ  อกำส 
ควำมคำดหวัง/กังวล ของผู้ส่วนมีส่วน ด้

วิเครำะห์สำเหตุ/แรงขับเคล ่อนและผลที่ตำมมำของ
กำรพั นำทรัพยำกรน ้ำของลุ่มน ้ำ

วิเครำะห์ประเด นส้ำคั  นกำรตัดสิน  /

เ ร  กิ 

กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วน ด้เสีย+
 ัดท้ำแผนกำรมีส่วนร่วม+ส ่อสำร

กำรประชุมป มนิเท  ครงกำร
  ้ำนวน 3 เวท ี

กำรประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1 
  ้ำนวน 10 เวที 

กำรประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 2
  ้ำนวน 10 เวที 

กำรประชุมป   ิมนิเท 
  ้ำนวน 3 เวที 

กำรทบทวนข้อมูลพ  น ำนกำรเปลี่ยนแปลงแนว น้มของ
ประเด นยุทธ ำสตร์ ำกอดีต-ป   ุบัน

กำรก้ำหนดวัตถุประสงค์ 
กำรพั นำลุ่มน ้ำสู่ควำมยั่งย น

กำรก้ำหนดทำงเล อกเบ  องต้น

กำรพั นำทำงเล อก

กำรประเมินและวิเครำะห์ผลกระทบของทำงเล อกกำร
พั นำ

กำรก้ำหนดมำตรกำร 

แผนหลักกำรบริหำร ัดกำรทรัพยำกรน ้ำ

สังคม สิ่งแวดล้อม

กิ กรรมด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน



บทที่ 2
ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรด้ำนประชำสัมพันธ์

มวลชนสัมพันธ์ และกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน
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บทที่ 2 
ขั นตอนกำรด้ำเนินกำรด้ำนประชำสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์  

และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

2.1 ขั นตอนกำรด้ำเนินงำนประชำสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์ กำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

2.1.1 พื นที่ศึกษำ 

พ้ืนที่ศึกษาด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วย 10 จังหวัด ได้แก่ เลย หนองบัวล้าภู หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี 

2.1.2 กำรด้ำเนินงำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

การด้าเนินการมีส่วนร่วมเป็นการด้าเนินการตามแผนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารที่ได้ก้าหนดไว้ 
อย่างไรก็ตาม กระบวนการมีส่วนร่วมถือเป็นการด้าเนินการที่มีพลวัต มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับเปลี่ยน
ได้ตามบริบท และสถานการณ์ ณ ขณะนั้น โดยได้ก้าหนดแนวทางในการด้าเนินการมีส่วนร่วม ดังนี้  

2.1.2.1 กำรประชมุปฐมนิเทศโครงกำร  

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือการประชาสัมพันธ์แนวทางการด้าเนินงานโครงการ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบรายละเอียดโครงการในเบื้องต้น พร้อมทั้งรวบรวมประเด็นปัญหาความท้าทาย 
ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าตั้งแต่เริ่มโครงการ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส้าหรับการประชุมครอบคลุม
กลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 กลุ่มจ้าแนกตามพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 10 จังหวัด โดยด้าเนิน 
การจัดประชุมทั้งหมด 3 พ้ืนที่ ก้าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้พ้ืนที่ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน ซึ่งได้ด้าเนินการ
ไปแล้วเมื่อช่วงเดือนมีนาคม 2564 

2.1.2.2 กำรประชุมกลุ่มย่อย ครั งท่ี 1  

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือน้าเสนอและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
จากผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ศึกษา ต่อประเด็นส้าคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์อันน้าไปสู่การพัฒนาที่ยั่ งยืน การก้าหนดตัวชี้วัด การประเมินสถานภาพและแนวโน้ม  
(การประเมินข้อมูลฐาน) และการก้าหนดทิศทางของทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้นของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยข้อคิดเห็นที่ได้รับจะน้าไปสู่การก้าหนดขอบเขต
การศึกษาและการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือให้ครบถ้วน สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส้าหรับการประชุมได้พิจารณาเน้น
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กลุ่มเป้าหมายในกลุ่มท่ี 4 และ 5 กระจายตามพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจะมกีารกระจายไปตาม
พ้ืนที่ลุ่มน้้าต่าง ๆ จ้านวน 10 ครั้ง และก้าหนดเป้าหมายพื้นที่ละ 50 คน รวมทั้งหมด 500 คน ซึ่งได้ด้าเนินการ
ไปเมื่อช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2564 

2.1.2.3 กำรประชุมกลุ่มย่อย ครั งท่ี 2  

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือปรึกษาหารือและรับฟังความเห็นต่อการก้าหนด 
แนวทางการพัฒนาทางเลือก การพิจารณาประเมินและเสนอทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์
และข้อเสนอแนะของแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  20 ปี 
และแผนปฏิบัติการ 5 ปี ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส้าหรับการประชุมได้พิจารณาเน้นกลุ่มเป้าหมายในกลุ่มที่ 4 5 และ 
6 กระจายตามพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการจัดประชุมแบ่งออกเป็น 10 พ้ืนที่ และก้าหนด
เป้าหมายพ้ืนที่ละ 50 คน รวมทั้งสิ้น 500 คน ซึ่งได้ด้าเนินการไปเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 

2.1.2.4 กำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร  

การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ เพ่ือเผยแพร่ผลการด้าเนินงานโครงการ น้าเสนอ (ร่าง) รายงาน  
การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(Technical Report) ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย เพ่ือเผยแพร่ผลงานและรับฟังความคิดเห็น
ต่อผลผลิตของโครงการ โดยแบ่งการจัดประชุมออกเป็น 3 พ้ืนที่ เช่นเดียวกับการประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
ซึ่งกลุ่มเป้าหมายส้าหรับการประชุมครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 กลุ่มจ้าแนกตามพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 10 จังหวัด โดยด้าเนินการจัดประชุมทั้งหมด 3 พ้ืนที่ ก้าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้พ้ืนที่
ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 300 คน ซึ่งได้ด้าเนินการไปเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคม 2565 

2.1.3 กำรสื่อสำร กำรประชำสัมพันธ์ และมวลชนสัมพันธ์  

2.1.3.1 กิจกรรมกำรสร้ำงกำรรับรู้ผ่ำนสื่อ 

การจัดกิจกรรมสื่อสัญจรเพ่ือการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ มีวัตถุประสงค์ส้าคัญเพ่ือสร้างการรับรู้
สาระส้าคัญของโครงการผ่านการพาสื่อมวลชนลงพ้ืนที่ พร้อมสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งจะน้าไปสู่ทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีรูปแบบการสื่อสารผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทั้งในส่วนของส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ กลุ่มที่ปรึกษา และสื่อมวลชน โดยแบ่งเป็น 2 ครั้ง มีรายละเอียดดังนี้ 

• รูปแบบที่ 1 จัดให้มีสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อย
กว่า 10 ส้านักข่าว รวมไม่น้อยกว่า 20 คน จัดให้ มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้ง
วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ รวมไม่น้อยกว่า 15 ชิ้นงาน  
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• รูปแบบที่ 2 จัดให้มีสื่อมวลชนทุกแขนงจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหรือใช้สื่อมวลชน
จากส่วนภูมิภาคอย่างเดียวเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 8 ส้านักข่าว รวมไม่น้อยกว่า 15 คน 
จัดให้มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นงาน  

2.1.3.2 กำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์  

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
เทคนิควิธีการตามแนวทาง SEA ถือเป็นกลไกส้าคัญที่จะต้องด้าเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมทั้งสามารถน้าความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน  
ในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง ตรงประเด็น และสอดคล้องกับกระบวนการ SEA โดยกลุ่มที่
ปรึกษาได้ก้าหนดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมสอดแทรกในทุกขั้นตอน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่ม
พ้ืนที่เป้าหมาย สามารถติดตามข้อมูลและรับทราบผลการด้าเนินกิจกรรม ณ ปัจจุบันของโครงการ  
ได้โดยสะดวกตลอดกระบวนการ SEA และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้ง 6 กลุ่ม ซึ่งจ้าแนกตามพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้ง 10 จังหวัด โดยด้าเนินการตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

2.2 กำรวิเครำะห์และสรุปผลจำกกระบวนกำรสื่อสำรและกำรมีส่วนร่วม  

ผลจากการด้าเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการในทุกขั้นตอนและทุกกิจกรรม  
โดยเฉพาะข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่ได้รับได้จากกิจกรรมการมีส่วนร่วมจะน้ามาประกอบการ
พิจารณาการศึกษาของโครงการตั้งแต่ขั้นตอนการก้าหนดขอบเขต การวิเคราะห์แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา 
การก้าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ การก้าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่ งยืนและตัวชี้วัด  
การประเมินข้อมูลฐาน การพัฒนาและประเมินทางเลือก การก้าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน เพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับร่วมกันของทุกภาคส่วน  

 



บทที่ 3
ผลกำรด ำเนินกำรด้ำนประชำสัมพันธ์ 

มวลชนสัมพันธ์ และกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชน
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บทที่ 3 
ผลกำรด้ำเนินกำรประชำสัมพันธ์ มวลชนสัมพันธ์  

และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

3.1 ผลกำรด้ำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

ส้าหรับการด้าเนินงานด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนของโครงการ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 

3.1.1 กำรด้ำเนินกำรจัดประชุมปฐมนิเทศ 

3.1.1.1 วัตถุประสงค์ของกำรประชุมปฐมนิเทศ 

เพ่ือน้าเสนอข้อมูลโครงการและรวบรวมประเด็นปัญหา สาเหตุ ของการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มต้นจากการน้าเสนอข้อมูลโดยวิทยากร/
ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม เป็นกลุ่มย่อย ๆ จ้าแนกตามกลุ่มล้าน้้า/ลุ่มน้้าหลักรวมถึง
บทบาทหน้าที่ และให้ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นผ่านบัตรค้า ในประเด็นต่าง ๆ 

3.1.1.2 ก้ำหนดกำร และผู้เข้ำร่วมประชุมปฐมนิเทศ 

การจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ด้าเนินการระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 
ประกอบด้วย 3 เวที มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 451 คน (ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่ 1-3 จ้านวน 121, 
105 และ 125 คน ตามล้าดับ) รายละเอียดดังนี้ 

• เวทีที่ 1 : วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม
อภิชา ชั้น 3 ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ต้าบล
หมากแข้ง อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 121 คน  

• เวทีที่  2 :  วันพฤหัสบดีที่  25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น.  
ณ ห้องประชุมภูสกลแกรนด์ ชั้น 1 โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ ต้าบลธาตุเชิง
ชุม อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 105 คน  

• เวทีที่ 3 : วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุม 
ริเวอร์แกรนด์ ชั้น 2 โรงแรมริเวอร์ ซิต้ี ต้าบลศรีบุญเรือง อ้าเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 125 คน  

ส้าหรับภาพถ่ายบรรยากาศการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ แสดงดังรูปที่ 3.1-1 
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การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (เวทีท่ี 1) 

  

  

การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (เวทีท่ี 2) 
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การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (เวทีท่ี 3) 

รูปที่ 3.1-1 ภำพถ่ำยบรรยำกำศกำรจัดประชุมปฐมนิเทศโครงกำร (3 เวที) 

3.1.1.3 สรุปควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมปฐมนิเทศ 

จากการแบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มย่อยเพ่ือระดมความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องกับ 2 ประเด็นหลัก คือ 1) การรวบรวมประเด็นปัญหา ความต้องการ และความคาดหวังต่อการ
พัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ และ 2) การพิจารณาแนวทาง/วิธีการ เพ่ือบรรลุสู่ความต้องการ
และความคาดหวังต่อการพัฒนาพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งจ้าแนกความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในประเด็นส้าคัญที่มีต่อการพัฒนาล้าน้้า/ลุ่มน้้า ออกเป็นประเด็นด้าน เศรษฐกิจ ด้านสังคม  
ความเป็นอยู่ ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ และด้านอ่ืน ๆ ซึ่งผลการด้าเนินการและความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาล้าน้้า/ลุ่มน้้า ตามประเด็นต่าง ๆ จากการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการทั้ง 3 

เวที รวมถึงสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ (ในประเด็นส้าคัญ) สามารถสรุปได้ดังตำรำงท่ี 3.1-1 ถึง ตำรำง

ที่ 3.1-3 
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ตำรำงที่ 3.1-1  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำล้ำน ้ำ/ลุ่มน ้ำ (เวทีท่ี 1) 
ปัญหำท่ีประสบอยู่ในปัจจบุัน 

กลุ่มล้ำน ้ำเลย กลุ่มล้ำน ้ำโมง กลุ่มห้วยหลวง กลุ่มหน่วยงำนรำชกำร 

• ขาดการควบคมุการใช้สารเคมีทาง
การเกษตรท้าให้ส่งผลกระทบในวงกว้าง 

• วิถีชีวิตชุมชนและวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง
และสญูหาย เช่น การแข่งเรือยาว การ
จับปลา 

• สภาพของแม่น้้าโขงและพื้นท่ีโดยรอบ
เปลี่ยนแปลง 
o เกิดการกดัเซาะของกระแสน้้า 
o แม่น้้าโขงผันผวน ขึ้นลงผิดปกต ิ
o แก่งคุดคู้ (เชียงคาน) / หาดจอมมณี 

(หนองคาย) หายไป 

• การถูกบุกรุกล้าน้า้จากเกษตรกร 

• ไม่มีพันธุ์ปลาอาศัย 

• ต้นแม่น้้ามีเขื่อนกักกัน 

• เวลาน้้าป่าไหลหลาก จะระบายลงสู่น้้า
โขงไม่ทัน 

• โรงงานอุตสาหกรรมขยายพื้นท่ีเกดิการ
บุกรุกป่า/ต้นน้า้ถูกท้าลาย/พืน้ท่ีปา่ไม้
ลดลง 

• ช่วงฤดูฝนเกิดปัญหาน้้าท่วมในพื้นที่เป็น
ประจ้า เกดิน้้าหลาก ระบายน้้าไมท่ัน  

• ประสบปัญหาน้้าเสยีมาเป็นระยะ
เวลานาน  

• เกิดปัญหาการขาดแคลนน้้าไม่เพยีงพอ
ต่อการอุปโภค-บริโภค การเกษตร และ
อุตสาหกรรม/เกิดการแย่งชิงน้้า 

• ในพื้นที่เกษตรกรรมไมม่ีคลองส่งน้้า  
ท้าให้ไม่สามารถน้าน้า้มาใช้ในพื้นที่ 
ท้านา ท้าสวน ได้อย่างเต็มที่  

• ปริมาณน้้าในหนองกอมเกาะตื้นเขนิ ใน
ล้าน้้า พบผักตบชวาจ้านวนมาก  

• ล้าน้้าสวยตื้นเขิน เก็บกักน้้าไดไ้ม่มาก จึง
น้ามาใช้ในการท้าการเกษตรไม่เพยีงพอ 

• ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง แหล่ง
อาหารลดลง และพบสารเคมจีากยา
ปราบศัตรูพืช  

• ในฤดูแล้งมักเกิดปญัหาการขาดแคลนน้้า 
ล้าห้วยไม่มฝีายเก็บน้้า เพื่อกักเก็บน้้า 

• ประชาชนในพ้ืนท่ีมีรายได้น้อย และมี
ต้นทุนในการท้าการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น 

• ปัญหาอัตราการว่างงานเพิ่มสูงขึ้น 

• การโยกย้ายของแรงงานในพ้ืนทีเ่พื่อหา
งานในพ้ืนท่ีอื่น 

• การขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร 

• ปัญหาด้านสังคมและชีวิตความเปน็อยู่ 
เช่น 
o ยาเสพตดิเพิ่มมากขึ้น 
o สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนแออัด 

และประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าถึงการ
บริการดา้นสารณสุขได้น้อย 

o ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการศึกษาไม่สงู
มากนัก  

• ปัญหาน้้าอุปโภคบรโิภคไมไ่ด้มาตรฐาน 
โดยเฉพาะน้้าประปา  

• ปัญหาน้้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค
บริโภคในฤดูแล้ง และน้า้ท่วมในฤดูฝน 

• ปัญหาด้านการระบายน้้า 

• ผลผลติทางการเกษตรราคาต่้า รายไดล้ด
น้อยลง 

• พื้นที่ป่าต้นน้้าลดลง เนื่องจากการบุกรุก
พื้นที่ป่า เพื่อใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 

• คุณภาพน้้าเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการ
ปนเปื้อนของสารอินทรีย์ และสารเคมี
ทางการเกษตร ส่งผลกระทบต่อระบบ
นิเวศ และการประมงในพ้ืนท่ี 

• การดูดทรายในลุม่น้้าโขงจากประเทศ
เพื่อนบ้าน ส่งผลกระทบต่อความสมดลุ
และทิศทางของระบบนิเวศทางน้้า 

• สภาพลา้น้้าในปัจจุบันมีความตื้นเขิน 

• ปัญหาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมมีคณุภาพ
ลดลง 

• การบริหารจัดการไม่ชัดเจน การบงัคับใช้
กฎหมายไมไ่ดผ้ลเต็มที ่

• การโยกย้ายของแรงงานในพ้ืนท่ี ส่งผลให้
เกิดการขาดแคลนแรงงานในภาค
การเกษตร 
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บทที่ 3 

 

ตำรำงที่ 3.1-1  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำล้ำน ้ำ/ลุ่มน ้ำ (เวทีท่ี 1) 
ปัญหำท่ีประสบอยู่ในปัจจบุัน 

กลุ่มล้ำน ้ำเลย กลุ่มล้ำน ้ำโมง กลุ่มห้วยหลวง กลุ่มหน่วยงำนรำชกำร 

• กฎหมายไม่เอื้ออ้านวยต่อชุมชน 

• ปัญหาด้านน้้า/การบริหารจัดการน้้า 
o ขาดการบรหิารจดัการน้้า/การ

เข้าถึงน้้าแต่ละพื้นท่ีไม่เท่ากัน 
o ปัญหาคณุภาพน้้า/สารปนเปื้อนใน

น้้า 
o ขาดแคลนน้้า น้้าแล้งซ้้าซาก ไม่

เพียงพอต่อการด้ารงชีวิต การ
อุปโภค-บริโภค และการเกษตร 

• ปัญหาธรรมชาติ ที่เกิดขึ้น คือแมน่้้าโขง
ผันผวน ผดิฤดูกาล ส่งผลต่อน้้าสาขามี
ระดับที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

• ประเพณีวัฒนธรรมที่เปลีย่นแปลงไปจาก
ความผันผวนของน้้า 

• บริเวณห้วยวังฮู้ มีปริมาณน้้าไม่พอใช้ต่อ
ความต้องการน้้าเพื่อท้าการประมง 

• พื้นที่เพาะปลูกมีน้อย ในปัจจุบัน 

• ปัญหาการพัฒนาเมือง เนื่องจากปัจจุบัน
ชุมชนไม่มีระบบระบายน้้าเสีย 

• ความไมส่ะดวกของสาธารณูปโภค 

• ปัญหาความขดัแย้งจากการสร้างเขื่อน
ไทย-ลาว (ใต้สะพาน) เขื่อนกั้นน้้าโขง 

• ราคาข้าวตกต่้า เกษตรกรยากจน 

• การเปลีย่นแปลงของระบบนเิวศในแม่น้้า
โขง ส่งผลใหส้ิ่งมีชีวิตลดลงและสญูพันธ์ุ 
เนื่องจากเกิดการปนเปื้อนในแม่น้า้  

• ปัญหาป่าเสื่อมโทรมจากพ้ืนท่ีบุกรกุ 
พื้นที่ป่าเหลือน้อย 

• ขาดแคลนช่องทางการติดต่อ ร้องเรียน
เกี่ยวกับผลกระทบ ท่ีประชาชนไดร้ับ 

• ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนา
แหล่งน้้าในพื้นที ่

• ปัญหาดินเสื่อมโทรม ดินเปรี้ยว เนื่องจาก
การใช้สารเคมีทางการเกษตรมานาน 

• น้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาตไิม่เพยีงพอ 
ส่งผลใหม้ีน้้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร 

• ปัญหามลพิษจากขยะ ขยะล้นเมือง กลิ่น
เหม็น เนื่องจากไม่มีการจัดการอยา่งเป็น
ระบบ 

• วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อ
ค่าครองชีพท่ีเพิ่มสูงขึ้น ขาดรายได้ท้าให้
มีการอพยพของแรงงาน 

• ระดับน้้าทีเ่ปลี่ยนแปลงไปไม่เป็นไปตาม
ฤดูกาล มผีลต่อการประกอบกิจการต่าง 
ๆ ในพื้นที ่

• ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้้า ส่งผลให้เกิด
น้้าท่วมในฤดูฝนและขาดแคลนน้้าในฤดู
แล้ง ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
ในพื้นที่ 
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บทที่ 3 

 

ตำรำงที่ 3.1-2  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำล้ำน ้ำ/ลุ่มน ้ำ (เวทีท่ี 2) 
ปัญหำท่ีประสบอยู่ในปัจจบุัน 

กลุ่มล้ำน ้ำสงครำม กลุ่มห้วยน ้ำอูนและน ้ำพุง กลุ่มหน่วยงำนรำชกำร 

• ล้าน้้าในปัจจุบันตื้นเขิน ขนาดคลองแคบ ท้ามาหากินล้าบาก ขาด
น้้าใช้ในการเลี้ยงสตัว์ ขยายพันธ์ุสตัว์น้้าท้าไดย้ากขึ้น ปัญหา
น้้าเค็ม มีปริมาณน้้าน้อย น้้ามสีารปนเปื้อน ไม่มฝีายกั้นน้้าเพื่อ
รองรับน้้าไว้ใช้ในการท้าเกษตรกรรม 

• ผลประกอบอาชีพทุกด้าน ได้แก่ การเกษตร การประมง และการ
หมุนเวียนทรัพยากรไม่ค่อยดี โดยเฉพาะด้านการเกษตรช่วงฤดู
แล้งจะขาดแคลนน้้า ส่วนในช่วงฤดูฝนน้้าจะเยอะ รวมทั้งการผลิต
และการจ้าหน่ายไม่ค่อยดีเท่าท่ีควร 

• ในฤดูแล้งขาดน้้าท่ีสามารถน้ามาใช้ในการท้าเกษตรกรรม และ
ภาคอุตสาหกรรม 

• ปัญหาน้้าท่วมพ้ืนท่ีการเกษตรในฤดูฝน  

• การเยียวยาของรัฐบาล ท่ีเกี่ยวข้องกับผลผลิตทางการเกษตร เป็น
เพียงการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทีไ่มม่ีความยั่งยืน 

• ผลผลติทางการเกษตรอยู่ในคุณภาพดี แต่ราคาตกต่้า ไม่มตีลาด
รองรับ มีค่าใช้จ่ายสูงในการผลติ 

• น้้าท่วมที่อยู่อาศัย ในช่วงฤดูฝน และที่จัดเก็บน้้ามี
น้อยน้้าไม่พอใช้ 

• เขื่อนไกลจากชุมชน/ภาครัฐจะมีโครงการจะท าแกม้ลิง
แต่สุดท้ายก็ไมเ่กิดขึ้น 

• การพัฒนาชุมชนท้าให้ป่าหายไป ส่งผลกระทบต่อล้า
ห้วยและการประกอบอาชีพ  

• ปัญหาของแม่น้้าท้าให้วัฒนธรรมกบัประเพณี
เปลี่ยนแปลงไป 

• บริเวณต้นน้้าเกดิปัญหาเกี่ยวกับคณุภาพน้้า  

• น้้าขึ้น-ลงผิดปกติ ท้าให้ความอุดมสมบูรณ์ของล้าน้้า
หายไป จ้านวนปลาลดลง 

• มีปัญหาขยะและสารเคมจีากอุตสาหกรรมท้าให้น้า้เน่า
เสีย และปลาตาย 

• น้้าสกปรกเพราะมีสิ่งปนเปื้อนด้วยสารเคมี สารพิษ 

• พันธุ์ปลาท้องถิ่นสูญพันธ์ุ 

• เกิดการแย่งชิงทรัพยากรบนดินและใต้ดิน 

• น้้าแห้งจากการสร้างเขื่อนของจีนและลาว กระทบกับ
การเลีย้งปลาในกระชังและการใช้น้้าท้าน้้าประปา 

• ล้าน้้ามีประตรูะบายน้้าหลายแห่งจึงท้าให้เกษตรกร
ท้ายน้้าไมม่ีน้้าใช้ 

• การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคณุภาพต่า้ ขาดการปลูกฝัง
เรื่องการอนุรักษ/์ไมต่ระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาต ิ

• ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง/เปลี่ยนแปลง
จากเดิม 

• การผันผวนของปริมาณน้้าโขงไม่เป็นตามฤดูกาล 
เช่น ปริมาณน้า้/ระดับ/ระยะเวลาการเอ่อเข้าลา้น้้า
สั้นลง ท้าให้สัตว์น้้าอพยพข้ึนมาวางไข่ในล้าน้้าก่้า 
หนองหาน ได้น้อยหรือไมไ่ด้เลยในบางชนิด พ่อแม่
ปลาถูกจับง่ายมากข้ึน 

• การระบายน้้าจากเขื่อนบริเวณต้นน้้าในล้าน้้าโขงซึ่ง
ก้าหนดโดยจีน ท้าให้การไหลในลา้น้้าโขงไม่เป็นตาม
ธรรมชาติ เกดิการกักตะกอนท่ีมีความอุดมสมบูรณ์
ของสารอาหารส้าหรับปลา เป็นสาเหตุหนึ่งของการ
ลดลงของปลาธรรมชาติในล้าน้้าโขงท้ายน้้าซึ่งมีผล
ต่อเนื่องไปยังล้าน้้าสาขาอีกด้วย 

• การเปลีย่นไปของคณุภาพน้้าประปา ค่าแบคทีเรีย
สูงขึ้น และน้้าบาดาลมีสนิมเหล็ก 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

3-7 
 

บทที่ 3 

 

ตำรำงที่ 3.1-2  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำล้ำน ้ำ/ลุ่มน ้ำ (เวทีท่ี 2) 
ปัญหำท่ีประสบอยู่ในปัจจบุัน 

กลุ่มล้ำน ้ำสงครำม กลุ่มห้วยน ้ำอูนและน ้ำพุง กลุ่มหน่วยงำนรำชกำร 

• ค่าครองชีพสูงในพ้ืนท่ีไม่สมดุลกับรายรับ 

• การอบรมและจดัหาแรงงาน ที่ยังคงว่างงานอยู่เป็นจ้านวนมาก 

• การสร้างเขื่อนท้าให้ระดบัน้้าเปลี่ยนแปลง (บริเวณห้วยทรายหลัง
สร้างเขื่อน) ประชาชนบรเิวณท้ายน้้าเดือดร้อนเพราะขาดน้้าใน
การน้ามาใช้ในการเกษตร 

• การกระจายน้้าไม่เหมาะสมตามความต้องการของคนในพื้นที ่

• วิถีวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง (แขง่เรือ ลอยกระทง) 

• ปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี 

• การท้าลายสิ่งแวดล้อม พ้ืนท่ีอยู่อาศัยหายไป 

• คุณภาพน้้าเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการใช้สารเคมี ท้าให้ไม่
สามารถใช้น้้าเหมือนเดมิได้ ความเป็นอยู่ล้าบากมากขึ้น 

• ปัญหาสตัว์น้้าสญูพันธ์ุ กุ้ง หอย ปู ปลา หายจากระบบธรรมชาติ 
ปลาหลงฤดู เพราะเทคโนโลยีที่เขา้มาทดแทน 
 

• ตะกอนถูกกักอยู่ในเขื่อน แหล่งอาหารของปลาลดลง
ท้าให้ปลาน้อยลง 

• ขาดข้อมูลที่ถูกต้อง ก่อนการออกแบบการพัฒนาเขื่อน 
และการออกแบบในการปรับปรุงไม่เหมาะสม 

• นักเรียนขาดความรู้ ความตระหนกัในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ การน าน้ าไปใช้ประโยชน ์

• มีการจับปลาบรเิวณบันได ปลาโจนท่ีหนองหาน 

• ข้อมูลที่น ามาใช้ในการบริหารจดัการยังไม่พัฒนา และ
ไม่มีการน าข้อมูลการใช้น้ าของชาวบ้าน และเกษตรกร
มาประยุกต์ใช้ 

• สทนช. มุ่งการจัดการเชิงเดี่ยวเกินไปต้องมองเป็น
ภาพรวม 

• ปัญหาน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค และท า
การเกษตร 

• ล าน้ าบางแห่งไมม่ีเครื่องสูบน้ า 

• ธุรกิจ การท่องเที่ยว ประเพณีมีการเปลีย่นแปลง 
เนื่องจากสร้างเขื่อน 

• การเพิ่มขึ้น และกระจายตัวในวงกว้างของมลพิษ
ต่าง ๆ (ขยะ น้้าเสยี อากาศ สารเคมี) 

• ปัญหาหมอกควันข้ามแดน 

• การแผ้วถางพื้นที่สาธารณะที่เพิ่มมากขึ้น 

• วัตถุดิบทางการเกษตร/การบรโิภค มตี้นทุนสูง 
(ราคาแพง) เช่น พันธุ์ปลา/อาหาร มีราคาสูงขึ้น 
ขาดความมั่นทางด้านอาหาร 

• รายได้จากการท้าการเกษตร/ประมง ลดลง เกิดการ
เปลี่ยนแปลงของอาชีพ เช่น อาชีพท้าประมงลดลง
หันไปท้าสวนยาง และไปท้างานในเมืองมากยิ่งข้ึน  

• การขาดแคลนปริมาณน้้า ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-
บริโภค และการเกษตรเนื่องจากการบริโภค หรือใช้
น้้าอย่างไม่คุ้มค่า 

• ช่วงน้้ามาก จะท้าในเกิดน้้าท่วมเนือ่งจากพ้ืนท่ีเป็น
ก้นกระทะ พื้นที่เกษตรตามล้าน้้าในฤดูฝนเพาะปลูก
ไม่ได้เนื่องจากน้้าท่วม ในฤดูแล้งไม่มีน้้า หรือมีน้า้
น้อยในพื้นที่น้้าโขง น้้าสงคราม และลา้น้้าสาขาต่าง 
ๆ เช่น ค้าตะกล้า 
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บทที่ 3 

 

ตำรำงที่ 3.1-2  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำล้ำน ้ำ/ลุ่มน ้ำ (เวทีท่ี 2) 
ปัญหำท่ีประสบอยู่ในปัจจบุัน 

กลุ่มล้ำน ้ำสงครำม กลุ่มห้วยน ้ำอูนและน ้ำพุง กลุ่มหน่วยงำนรำชกำร 

• สภาพแวดล้อมของต้นน้้าที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป ปัญหาจากการบุก
รุกป่าต้นน้้า การขดุลอกล้าน้้า ท้าลายต้นไมร้ิมลา้น้้า ท้าให้น้้าไหล
เร็วมากข้ึน ช่วงฤดูแล้งมักขาดน้้าท้าให้ต้นไมต้าย ป่าไม้หาย สัตว์
น้้าตายและสญูพันธ์ุ ระบบนเิวศหายไป ภัยพิบตัิเข้ามาแทน 

• การขุดลอกหนองน้้าในพ้ืนท่ี ท่ีลึกเกินไป 

• ล้าน้้าในปัจจุบันตื้นเขิน ขนาดคลองแคบ ปัญหาน้้าเค็ม มปีริมาณ
น้้าน้อย น้้ามีสารปนเปื้อน ไม่มีฝายกั้นน้้าเพื่อรองรับน้้าไว้ใช้ในการ
ท้าเกษตรกรรม 

• การบริหารจัดการน้้าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง 

• หน่วยงานท้องถิ่นขาดความเข้าใจเรื่องต้นน้้าจึงมีการเข้าไปท้าลาย 
ขาดความรับผิดชอบ พัฒนาแหล่งน้้าไม่ถูกวิธี นโยบายของภาครัฐ 
การบุกรุกของเอกชน 

• หน่วยงานขาดการบริหารจัดการเรื่องน้้า ขาดงบประมาณ ไม่เข้า
ส้ารวจพ้ืนท่ี ขาดข้อมลูที่เข้าถึงได ้

• หน่วยงานขาดความรู้และข้อมูลน้า้โขง ไม่สอดคล้องกับการพัฒนา
ของส่วนประชาชน 

• ระเบียบกฎหมายทีล่้าหลัง 

• คนเหนือเขื่อนไมไ่ด้ใช้น้ า (อ าเภอที่ต้นเขื่อนมีความ
เดือดร้อนแต่คนท้ายเขื่อนได้ประโยชน์) 

• เขื่อนน้้าอูนมีทิวทัศน์ที่เหมาะแก่การท่องเที่ยว การ
หารายได้ แต่ขาดการส่งเสริม การประชาสมัพันธ์ 
และการจัดการขยะ 

• การบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์ ครอบครองพื้นที่แหล่ง
น้้า ท้าให้ที่อยู่อาศัยสัตว์น้้าลดลง 

• การตกค้างของสารเคมีปราบศัตรพูืชในดินและ
ตะกอนดิน ท้องน้้า/การใช้สารเคมใีนภาค
เกษตรกรรม 

• การท้าประมงผิดกฎหมายในช่วงฤดูน้้าหลาก 

• การแย่งชิงทรัพยากรในแต่ละภาคส่วน (เกษตร 
อุตสาหกรรม ปศสุัตว์ ชุมชน) ท้าให้ทรัพยากรไม่
เพียงพอ 
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บทที่ 3 

 

ตำรำงที่ 3.1-3  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำล้ำน ้ำ/ลุ่มน ้ำ (เวทีท่ี 3) 
ปัญหำท่ีประสบอยู่ในปัจจบุัน 

กลุ่มห้วยน ้ำก่้ำ กลุ่มน ้ำโขงตอนล่ำง  
(จังหวัดมุกดำหำร ยโสธร) 

กลุ่มน ้ำโขงตอนล่ำง  
(จังหวัดอ้ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี) 

กลุ่มหน่วยงำนรำชกำร 

• วัฒนธรรม ประเพณี
เปลี่ยนแปลงไป เช่น แข่งเรือ 
ล่องเรือ 

• การสร้างเขื่อนกัน้ล้าน้้า/การท้า
โครงการทีส่่งผลกระทบกับล้า
น้้า/น้้าในแม่น้้าโขงขึ้นลงผิดปกต ิ

• ขาดการสนบัสนุนและเอาใจใส่
จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

• การท้างานไมโ่ปร่งใส โดยเฉพาะ 
การจัดสรรงบประมาณ 

• ปัญหาด้านคณุภาพชีวิต การ
เข้าถึงแหล่งทุน 

• ต้นทุนการผลิตสูง/การเกษตรมี
ต้นทุนสูง 

• ดินแถบริมแม่น้า้โขงไมม่ีแร่ธาตุ/
ตะกอน ท้าให้ผลผลติไม่ดี แหล่ง
เพาะปลูกหา่งไกลแหล่งน้้า 

• การแตกช้ารุดของฝายกั้นน้้า (ต้าบลภูวง 
ที่บ้านมุ่ง) ท้าให้ห้วยบังอีแ้ห้ง ไม่มีน้้าใช้
ในพื้นที่ 

• การไมเ่ห็นความส้าคญัของการศึกษา
ของเยาวชน เรียนไมจ่บ ติดเหล้า ติดยา 
หันไปท้างานท่ีผิดกฎหมาย เช่น ขนของ
หนีภาษีข้ามแม่น้้าโขง 

• การขาดคนดูแลของผูสู้งอายุในหมูบ่้าน 

• การเจ็บป่วยด้วยโรคผิวหนังของคนใน
ชุมชนโดยไม่ทราบสาเหต ุ

• ปัญหาด้านการสาธารณสุข เช่น ขาด
แคลนบุคลากร/ยารักษาโรค 

• การขาดการดูแลจากผู้น้าชุมชน 

• ขาดการจัดการน้้าอย่างเป็นระบบ  
ท้าให้ไม่สามารถน้าน้า้โขงข้ึนไปใช้ให้เกิด
ประโยชนไ์ด ้

• การลงทุนในการสบูน้้าสูง 

• กระทบต่อการค้าระดับชุมชน เช่น สินค้า
การเกษตรราคาตกต่้า ปญัหาความยากจน 

• ประชาชนต้องการใช้น้้าด้วยพลังไฟฟ้าเพื่อ
การเกษตรเพิ่มในหน้าแล้ง 

• ตามพันธสญัญาเกษตรต้องใส่ปุ๋ยและ 
ยาฆ่าแมลงซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพ 
อาหารปนเปื้อนสารเคม ี

• ประชาชนไดร้ับผลกระทบจากการสร้าง
เขื่อน จีน-ลาว 

• ประชาชน มีรายไดไ้ม่เพียงพอต่อการ
ด้ารงชีวิตเนื่องจากส่วนใหญ่ท้านาอย่างเดียว
และไม่มีอาชีพเสริมอย่างอื่น 

• แรงงานย้ายถิ่นตั้งแต่ปี 2556 ท้าให้ขาด
แคลนแรงงาน ต้องน้าเข้าเครื่องจักรมา
ทดแทน 

• การกักเก็บน้้าไม่เพียงพอต่อการใช้ในฤดูแล้ง 

• ผลกระทบจากระดับน้้าในแม่น้า้โขง ไม่เป็นไป
ตามฤดูกาล ท้าให้ท้าประมงล้าบาก  

• ระดับน้้าลดในฤดูแล้ง ท้ังน้้าโขงและลา้ห้วย 
ส่งผลกระทบต่อการประมงและการเกษตร จาก
การดูดหิน ดูดทรายบริเวณล้าน้้า 

• ปัญหาการขาดแคลนน้า้ ไมเ่พียงพอต่อการใช้ใน
การเกษตร (โดยเฉพาะฤดูแล้ง) 

• ปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากมีการตัดไม้ท้าลายป่า 
ท้าให้มีปัญหาในการเกษตร ปริมาณน้้าในแม่น้้า
โขงลดน้อยลง ท้าการประมงจับปลาได้ยากข้ึน 

• ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งการมี
ส่วนร่วม ในการจดัการพื้นที่ป่า สง่ผลต่อระบบ
นิเวศธรรมชาต ิ

• ปัญหาปรมิาณน้า้มีไม่เพียงพอต่อการท้า
การเกษตรในช่วงฤดูแล้งและเกดิปัญหาน้้าท่วม
ในฤดูฝน 
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บทที่ 3 

 

ตำรำงที่ 3.1-3  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำล้ำน ้ำ/ลุ่มน ้ำ (เวทีท่ี 3) 
ปัญหำท่ีประสบอยู่ในปัจจบุัน 

กลุ่มห้วยน ้ำก่้ำ กลุ่มน ้ำโขงตอนล่ำง  
(จังหวัดมุกดำหำร ยโสธร) 

กลุ่มน ้ำโขงตอนล่ำง  
(จังหวัดอ้ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี) 

กลุ่มหน่วยงำนรำชกำร 

• การปลูกพืชเชิงเดี่ยว มีการใช้น้้า
และสารเคมีมากไป/การ
ปนเปื้อนของสารเคมีในแหล่งน้้า 

• ปัญหาด้านการประมง/การท้า
ประมงผดิประเภท 

• สัตว์น้้าลดจ้านวนลง และสูญ
หาย 

• ขาดความหลากหลายทาง
ชีวภาพ/การขาดความสมดลุทาง
ธรรมชาต ิ

• ประชาชนบางส่วนขาดจติใต้
ส้านึก เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
การใช้สาธารณประโยชน์จึงไม่
เต็มประสิทธิภาพ  

• ปัญหาด้านน้้า/การบริหาร
จัดการน้้า อาทิ 

• การขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกบั
ความจ้าเป็นและความส้าคญัของน้้า 

• ปัญหาการบริการทีไ่ม่ดี ของการคา้ขาย
ระหว่างพรมแดนไทยลาว  

• การขุดลอกฝายต้นน้า้เกิดขึ้นได้ยาก 
เนื่องจากชาวบ้านที่มีท่ีนาอยู่ในบรเิวณ
ดังกล่าว ไม่ใหเ้อาเศษหญ้าที่ขุดลอกไว้
ข้างฝาย เพราะท้าให้ที่นา ท่ีดินของคนท่ี
อยู่ข้างฝายแคบลง 

• ประสบปัญหาตกงาน ท้าให้แรงงาน
อพยพกลับมาอยู่ต่างจังหวัด มาแย่ง
อาหารการกิน เกดิการลักขโมยในชุมชน 

• ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม  
o ด้านมลพิษอากาศ ท่ีเกิดจากการเผา
อ้อยในพ้ืนท่ี 
o ปัญหาดินเสื่อมโทรมจากการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 

• มีการเคลื่อนย้ายยาเสพติดภายในพื้นที ่

• กระทบต่อการแข่งเรือประเพณ ี
การเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
ปัญหาคนไร้สญัชาต ิ

• ขาดการแจ้งเตือนภัยที่ทันเหตุการณ ์
ในพื้นที่ชุมชนและพื้นที่เสี่ยงภัย 

• ปริมาณขยะเพิม่มากข้ึน ส่งผลใหห้น่วยงาน
รัฐเข้าไปเก็บไม่ทัน เกิดปัญหาขยะเน่าเสยี
ตกค้าง 

• การดูดทรายท้าให้ตลิ่งทรุด 

• ปัญหาการขาดการจดัการน้า้ที่มี
ประสิทธิภาพร่วมกันและขาดการแบ่งปัน
ข้อมูลการใช้น้้าท่ีเป็นธรรม 

• กระบวนการใช้น้้าไม่ชัดเจนและไม่มี
ประสิทธิภาพ ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการบริหารจัดการน้้า ขาดการเช่ือมโยง
ของล้าน้้าโขงสายหลักและล้าน้า้สาขา ขาด
การบริหารจัดการน้้าที่เป็นระบบ 

• ปัญหาปรมิาณน้า้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และ
การเกษตร ไม่เพยีงพอ 

• การไหลของน้้าไมเ่ป็นไปตามธรรมชาติ และการ
ขึ้น-ลง ไม่ปกต ิ

• การเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มในปัจจุบัน 
ท้าให้ทรัพยากรประมงลดลง ระบบนิเวศของ
สัตว์น้้าขาดความสมดลุ 

• ปัญหาการขาดแคลนน้า้ ส้าหรับทา้การเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง ไม่มีแหล่งกักเก็บน้้า ขาดการน้า
น้้าจากแม่น้้าโขงมาใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 

• ปัญหาน้้าท่วมเพราะเป็นพ้ืนท่ีรับน้า้ และเกดิ
ปัญหาภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง 

• มุมมองเรื่องน้้าในปัจจุบัน ยังขาดความสมดุล
ตามธรรมชาต ิ

• โครงการพัฒนาท้ังภาครัฐและท้องถิ่น ไม่มองถึง
ผลกระทบของแหล่งน้้า 

• ไม่มีคณะกรรมการบริหารจดัการน้้า ในระดับ 
ชุมชน อ้าเภอ จังหวัด 
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บทที่ 3 

 

ตำรำงที่ 3.1-3  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำล้ำน ้ำ/ลุ่มน ้ำ (เวทีท่ี 3) 
ปัญหำท่ีประสบอยู่ในปัจจบุัน 

กลุ่มห้วยน ้ำก่้ำ กลุ่มน ้ำโขงตอนล่ำง  
(จังหวัดมุกดำหำร ยโสธร) 

กลุ่มน ้ำโขงตอนล่ำง  
(จังหวัดอ้ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี) 

กลุ่มหน่วยงำนรำชกำร 

o น้้าประปาไม่เพียงพอ 
o ปัญหาภัยแล้ง 
o ระบบสบูน้้าไม่ทั่วถึง 
o การเปลีย่นแปลงอย่าง

ฉับพลัน เช่น ปัญหาน้้าตื้น
เขิน ปัญหาน้้าท่วม 

• การบริหารจัดการน้้า/ประตู
ระบายน้้า (ธรณิศนฤมติ) 

o ความเสื่อมโทรมลงของคุณภาพน้้า น้้า
มีสารพิษ ท้ังน้้าส้าหรับอุปโภค และ
บริโภค 

• การไมเ่พียงพอของน้้าส้าหรับท้า
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง จะสามารถท้า
เกษตรเฉพาะหน้าฝนเท่านั้น ท้าให้ผล
ผลิตไมด่ี ขาดทุน 

• ในอดีตพื้นท่ีเกษตรชุมชนมลี้าน้้า
สาธารณะ แต่ปจัจุบันหายไป บางที่นา 
มีคลองที่สูบน้้าโขงขาย แต่ราคาแพง 
(100 บาท/ช่ัวโมง) 

• มีความขัดแย้งเกดิขึ้นในชุมชน เนื่องจาก
ต้องแย่งน้้ามาใช้ส้าหรับท้าการเกษตร 

• การขาดแหล่งอาหารตามธรรมชาติ 

• การไหลของน้้าประปาท่ีไมส่ม่้าเสมอ 

• ชุมชนไม่มีบ่อบ้าบัดน้า้เสยี 

• สารเคมีตกคา้งในอาหาร 

• การร่วมมือกันของ 7 ต้าบล ในพ้ืนท่ีช่วยกัน
ผลักดันการผันน้้าจากแหล่งที่มั่นคง 

• ปัจจุบันประสบปัญหาน้้าโขง ส่งผลให้มี
สาหร่ายน้้าจืดจ้านวนมาก ท้าให้เครื่องมือ
ประมงได้รับความเสียหาย 

• ปัญหาน้้าโขงกัดเซาะตลิ่งพัง ท้าให้สูญเสีย
งบประมาณท้าเขื่อนกันตลิ่งพัง ชาวบ้าน
สูญเสียโอกาสท้าเกษตรรมิฝั่ง 

• ประสบปัญหาขาดแคลนน้า้ส้าหรบัรองรับ
นักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาพักภายในพ้ืนท่ีชุมชน 
แหล่งท่องเที่ยวเปลี่ยนไป 

• การประมง การวางไข่ไม่ตรงตามฤดูกาล 
เนื่องจากสภาพน้้าเปลี่ยนแปลงไป ปลา
หายไป (เมื่อก่อนปี 2556-2557 ช่วงเดือน 
3-6 จับได้เยอะ) 

• การขนส่งทางน้้ามีปัญหาเนื่องจากน้้าแห้ง
ขอด 

• การขาดการจัดการกลุ่มใช้น้้า (นอกเขต
ชลประทาน) 

• ขาดแผนพัฒนาน้้าอย่างเป็นระบบ 

• การจัดสรรน้้าไมเ่พียงพอ (มีความเหลื่อมล้้ากัน) 

• หน่วยงานท้องถิ่นขาดความรู้ในการบริหาร
จัดการน้้า 

• พื้นที่ส่วนใหญ่ไมส่ามารถบรหิารจดัการน้้าได้
ตามความต้องการ 

• ขาดกลไกเรื่องสิทธิและการจัดการแบ่งปันน้้า
ระดับลุ่มน้้าโขงที่รอบด้านหรือเปน็ธรรม 

• มีหลายหน่วยงานท่ีรับผดิชอบพ้ืนท่ีลุ่มน้้า ท้าให้
การแก้ไขปัญหาด้าเนินการได้ยาก 

• คุณภาพน้้าในแม่น้้าโขงเริ่มเน่าเสีย น้้าเค็ม พบ
ขยะ/สาหร่ายเป็นจ้านวนมาก ช่วงฤดูแล้งล้าน้้าไม่
มีตะกอน 

• พื้นที่ลุ่มน้้าห้วยบังอ้ี เกิดน้้าเซาะตลิ่ง น้้าท่วม 
ส่วนในฤดูแล้งจะตื้นเขิน 
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บทที่ 3 

 

ตำรำงที่ 3.1-3  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อกำรพัฒนำล้ำน ้ำ/ลุ่มน ้ำ (เวทีท่ี 3) 
ปัญหำท่ีประสบอยู่ในปัจจบุัน 

กลุ่มห้วยน ้ำก่้ำ กลุ่มน ้ำโขงตอนล่ำง  
(จังหวัดมุกดำหำร ยโสธร) 

กลุ่มน ้ำโขงตอนล่ำง  
(จังหวัดอ้ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี) 

กลุ่มหน่วยงำนรำชกำร 

 • การขึ้น ลงของระดับน้้าโขงไม่เป็นไป
ตามฤดูกาล กระแสน้้าไหลช้า (ท้าให้เกิด
การตกตะกอนในต้นน้้า เกิดน้้าใส และ
เกิดสภาพ Eutrophication มตีะไคร่น้้า
ขึ้นในล้าน้้า ท้าให้สารอาหารทีพ่ัดพามา
กับตะกอนลดลง) จ้านวนปลาน้อยลง 
ปลาบางชนิดหายไป แต่ปลาบางชนิดจับ
ได้มากข้ึน 

• ระบบนิเวศเปลี่ยนไป กระทบต่อการ
ด้ารงชีวิต จ้านวนสตัว์ป่า และสัตว์น้้า 

• ปัญหาสิ่งปฏิกูลที่เกดิจากนักท่องเที่ยวท่ีมา
ล้าน้้าโขงซึ่งไม่มีหน่วยงานรบัผิดชอบ 

• ป่าต้นน้้าถูกท้าลายเนื่องจากการทา้เกษตร
ของนายทุนและคนในพ้ืนท่ี 

• ปัญหาน้้าโขงผันผวนท้าให้เกิดน้า้ขึ้น-น้้าลง
ผิดปกติ ไม่ถูกต้องตามฤดูกาล ซึ่งส่งผล
กระทบต่อการวางแผนการผลติ การ
ท่องเทีย่ว การเกษตร และการประมง 

• ในฤดูแล้ง มีปัญหาการขาดแคลนน้้าส้าหรับ
การอุปโภค บริโภค รวมถึงน้้าส้าหรับ
การเกษตรด้วย (น้้าโขงและน้้าบาดาล) 
ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่านมา ท้าให้ลูกหลานต้อง
ไปท้างานในตัวเมือง 

• เกิดปัญหาการกัดเซาะริมตลิ่งรมิลา้น้้า ใกล้กับ
พื้นที่ชุมชนริมน้้า 

• ประชาชนเข้าไม่ถึงข้อมูลระดับน้้า/ คุณภาพน้้า
โขง ไม่มีระบบเตือนภัยน้้าท่วมในพื้นที่เสี่ยงภัย 
และพื้นที่ชุมชน 

• การบุกรุกลา้น้้าธรรมชาต/ิใช้ที่ดินในพ้ืนท่ีลุ่มน้้า 
เนื่องจากพ้ืนท่ีท้ากินน้อย 

• โครงการที่ภาครัฐไปด้าเนินการในพื้นที่ เช่น 
โครงการสูบน้้าเพื่อการเกษตร ไม่เกิดความ
ยั่งยืน เนื่องจากส่งมอบให้ อปท. แล้ว อปท. ไม่
มีศักยภาพในการดูแลรักษา โครงการสูบน้้าด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์ ส่วนใหญ่ช้ารดุเร็ว ค่าซ่อม
มีราคาแพง จึงเกิดการปล่อยท้ิงร้าง 

• แม่น้้าโขงผันผวน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต ระบบ
นิเวศ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ 

• ความเสีย่งจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง 
ซึ่งไม่มีแผนรองรับ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
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จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทที่ 3 

 

3.1.1.4 กำรจัดท้ำและเผยแพร่รำยงำนสรุปกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกกำรประชุม
ปฐมนิเทศ 

ภายหลังการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน
ผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ โทรศัพท์ 
โทรสาร และอีเมล เป็นเวลาประมาณ 15 วัน ปรากฏว่าไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ทั้งนี ้ภายหลังเสร็จ
สิ้นการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้จัดท้าและเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของ
โครงการ พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้
เสียและหน่วยงานราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัด 
เครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้้าโขง ส้านักงานจังหวัด ส้านักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัด เป็นต้น ซึ่งภาพหลักฐานการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านทาง

เว็บไซต์แสดงดังรูปที่ 3.1-2 
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รูปที่ 3.1-2  กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์รำยงำนสรุปกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

3.1.2 กำรด้ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1 

3.1.2.1 วัตถุประสงค์ของกำรประชุมกลุ่มย่อย ครั งท่ี 1 

เพ่ือน้าเสนอและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ศึกษา 
ต่อประเด็นส้าคัญต่าง ๆ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์อันน้าไปสู่การพัฒนา 
ที่ยั่งยืน การก้าหนดตัวชี้วัด การประเมินสถานภาพและแนวโน้ม (การประเมินข้อมูลฐาน) และการ 
ก้าหนดทิศทางของทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้นของการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มต้นจากการน้าเสนอข้อมูลโดยวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงร่วมกันวิเคราะห์
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ตลอดจนรวมกันก้าหนดทิศทางของทางเลือกการพัฒนาเบื้องต้น จ้าแนกตาม
กลุ่มล้าน้้า/ลุ่มน้้า 

3.1.2.2 ก้ำหนดกำร และผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั งท่ี 1 

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ด้าเนินการระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม 
2564 ประกอบด้วย 10 เวที ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 656 คน (ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่ 1-10 
จ้านวน 52, 63, 76, 86, 82, 58, 59, 54, 65 และ 61 คน ตามล้าดับ) รายละเอียดดังนี้ 

• เวทีที่ 1 (น้้าหมัน น้้าสาน) : วันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น. 
ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลย พาเลซ ต้าบลกุดป่อง อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 52 คน  

• เวทีที่ 2 (แม่น้้าเลย) : วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.  
ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลย พาเลซ ต้าบลกุดป่อง อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 63 คน  

• เวทีที่ 3 (ห้วยโมง-สวย) : วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.  
ณ ห้องภาสกร ชั้น 3 ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ 
ต้าบลหมากแข้ง อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม
ทั้งหมด 76 คน  

• เวทีที่ 4 (ห้วยหลวง) : วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.  
ณ ห้องภาสกร ชั้น 3 ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ 
ต้าบลหมากแข้ง อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม
ทั้งหมด 86 คน  
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• เวทีที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) : วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.  
ณ ห้องแกรนด์เบญจวรรณ ชั้น 1 โรงแรมหนองคายธาวิลล่า อ้าเภอเมือง
หนองคาย จังหวัดหนองคาย มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 82 คน  

• เวทีที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) : วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.  
ณ ห้องโกพลรัตน์ 1 โรงแรมอิมพีเรียลสกล ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 58 คน  

• เวทีที่ 7 (ล้าน้้ายาม ล้าน้้าอูน) : วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 
16.00 น. ณ ห้องโกพลรัตน์ 1 โรงแรมอิมพีเรียลสกล ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 59 คน  

• เวทีที่ 8 (ล้าน้้าพุง ล้าน้้าก่้า และห้วยทวย) : วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา  
08.30 - 16.00 น. ณ ห้องโพนสวรรค์ โรงแรมพักพิงอิงโขง ต้าบลอาจสามารถ 
อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 54 คน 

• เวทีที่ 9 (ห้วยบางทราย ห้วยมุก) : วันพฤหัสบดีที่  7 ตุลาคม 2564 เวลา  
08.30 - 16.00 น. ณ ห้องนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล ต้าบลบุ่ง 
อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ จังหวัดอ้านาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 
65 คน 

• เวทีที่ 10 (แม่น้้าโขงตอนล่าง) : วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.00 
น. ณ ห้องนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล ต้าบลบุ่ง อ้าเภอเมือง
อ้านาจเจริญ จังหวัดอ้านาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 61 คน 

ส้าหรับภาพถ่ายบรรยากาศการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที ่1 แสดงดังรูปที่ 3.1-3 
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เวทีท่ี 1 เวทีท่ี 2 

  

เวทีท่ี 3 เวทีท่ี 4 

  

เวทีท่ี 5 เวทีท่ี 6 

  

เวทีท่ี 7 เวทีท่ี 8 
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เวทีท่ี 9 เวทีท่ี 10 

รูปที่ 3.1-3 ภำพถ่ำยบรรยำกำศกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1 (10 เวที) 

3.1.2.3 สรุปควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย ครั งท่ี 1 

จากการระดมความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่ม
น้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือจ้าแนกตามกลุ่มลุ่มน้้าสาขา ซึ่งประกอบด้วย การวิเคราะห์ข้อมูลของพ้ืนที่ลุ่มน้้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ และการก้าหนดเป้าหมายของการพัฒนาและยุทธศาสตร์ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผลการด้าเนินการและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการพัฒนาล้าน้้า/ลุ่มน้้า 
จ้าแนกตามประเด็นต่าง ๆ จากการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ทั้ง 10 เวที รวมถึงสรุปความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ (ในประเด็นส้าคัญ) สามารถสรุปได้ดัง ตำรำงท่ี 3.1-4ถึง ตำรำงท่ี 3.1-7
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ตำรำงที่ 3.1-4  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ที่ 1 (SI1) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
ทางเลือก 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เวทีจัดประชุมกลุม่ย่อย คร้ังท่ี 1 

เวที  

1 

เวที  

2 

เวที  

3 

เวที  

4 

เวที  

5 

เวที  

6 

เวที  

7 

เวที  

8 

เวที 

9 

เวที 
10 

SI1 จัดหาและ
จัดสรรทรัพยากรน้้า
อย่างเป็นธรรมและ
มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน 

SI1.1 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการกัก
เก็บน้้าที่ขับเคลื่อน
โดยท้องถิ่นและ
ประชาชน และการ
สนับสนุนจากภาครัฐ 

• กลุ่มจัดท้า/ ปรับปรุงระบบโครงสร้างด้านชลประทาน - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• จัดท้ากลไกการบริหารจัดการน้้าโดยประชาชนและท้องถิ่น 
(กฎหมาย) 

- ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ 

• จัดตั้งและเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรบริหารจัดการน้้า ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มประชาชนและองค์กรปกครอง
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น เ พื่ อ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า รท รั พ ย ากรน้้ า    
(งบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 

 SI1.2 บริหารจัดการ
น้้าแบบคลสัเตอร์ 
(Cluster) เพื่อสร้าง
สมดลุการใช้น้้า
ระหว่างพืน้ท่ี / ลุม่น้้า  

• ปรับปรุงกลไกการบริหารให้เอื้อต่อการบริหารจัดการน้้าแบบ 
คลัสเตอร์ (โครงสร้าง/ กฎหมาย/ งบประมาณ) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 • สร้างความเข้มแข็งแก่ท้องถิ่น/ ชุมชน เพื่อการบริหารจัดการ
น้้าแบบคลัสเตอร์ 

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 

 • ศึกษา และสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลสนับสนุนส้าหรับ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้้าเชิงพื้นที่ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 

 • จัดท้าระบบ/ โครงสร้างการจัดสรรน้้าระหว่างพื้นที่ - ✓ - - - ✓ - ✓ - - 
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ตำรำงที่ 3.1-4  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ที่ 1 (SI1) 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์
ทางเลือก 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เวทีจัดประชุมกลุม่ย่อย คร้ังท่ี 1 

เวที  

1 

เวที  

2 

เวที  

3 

เวที  

4 

เวที  

5 

เวที  

6 

เวที  

7 

เวที  

8 

เวที 

9 

เวที 
10 

SI1 จัดหาและ
จัดสรรทรัพยากรน้้า
อย่างเป็นธรรมและ
มีประสิทธิภาพ
อย่างยั่งยืน (ต่อ) 

SI1.3 ส่งเสริมการเพิ่ม
ผลิตภาพการใช้น้้าให้
คุ้มค่า 

• สร้างจิตส้านึก ส่งเสริมองค์ความรู้ และสนับสนุนรูปแบบการ
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าอย่างคุ้มค่า 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• สนับสนุนกลไกเชิงนโยบาย - ✓  ✓ ✓ ✓ - - - - 

SI1.4 ส่งเสริมให้
ท้องถิ่นมีศักยภาพใน
การจัดหาน้้าสะอาด
ให้กับครัวเรือนอย่าง
เพยีงพอและในราคาท่ี
จ่ายได้ 

• จัดหาและควบคุมคุณภาพแหล่งน้้าต้นทุน - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• สร้างและพัฒนาระบบผลิตน้้าประปาในพ้ืนท่ี -  ✓  ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 • พัฒนากลไกการผลิตน้้าประปาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 • ส่งเสริมองค์ความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้้า
สะอาดให้กับชุมชน 

- ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

  • สร้างกลุ่ม/ องค์กรผลิตน้้าประปาโดยท้องถิ่นและชุมชน - - ✓ - - - - - - - 

 SI1.5 เพิ่มและส่งเสริม
ประสิทธิภาพวิธีการ
ชะลอน้้าและการกัก
เก็บน้้าเพ่ือป้องกันและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนและเสียหาย 

• ปรับปรุงและพัฒนาโครงการชลประทานทุกระดับเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหาย 

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

 • การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ในการรับมือต่อเหตุภัยแล้ง-
อุทกภัย 

✓ ✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ - 

 • ปรับปรุงนโยบาย กฎหมาย ระเบียบและกลไกสนับสนุนการ
จัดการบรรเทาภัยแล้ง-อุทกภัย 

- - ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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บทที่ 3 

 

ตำรำงที่ 3.1-5  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ที่ 2 (SI2) 
ประเด็นยทุธศำสตร ์ ยุทธศำสตร์ทำงเลือก ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เวทีจัดประชุมกลุม่ย่อย ครั งที่ 1 

เวที  
1 

เวที  
2 

เวที  
3 

เวที  
4 

เวที  
5 

เวที  
6 

เวที  
7 

เวที  
8 

เวที 
9 

เวที 
10 

SI2 ป้องกัน คุ้มครอง 
และฟื้นฟูการ
ให้บริการระบบนิเวศ
ท่ีเชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรน้้า 

SI2.1 ป้องกัน คุ้มครอง 
และฟื้นฟูพื้นท่ีระบบ
นิเวศแหล่งน้้าส้าคัญ 
เพื่อส่งเสริมการมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน 

• ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ และป่า
ชุมชน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู แหล่งน้้า แลพื้นท่ีชุ่มน้้า - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• การสร้างกลุ่ม/เครือข่ายดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และสร้าง
ความเข้มแข็งในการขับเคลื่อนการด้าเนินงาน 

- - - - - ✓ ✓ - ✓ - 

• ปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ ให้เอื้อและส่งเสริมบทบาท
การเป็นผู้คุ้มครอง รักษา และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ลุ่มน้้า
ของชุมชน 

✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

• สนับสนุนองค์ความรู้และทักษะด้านวิชาการและการปฏิบัติ
ให้กับชุมชนในฐานะเป็นผู้คุ้มครองฯ พื้นที่ลุ่มน้้า 

- - - ✓ ✓ - ✓ ✓ - ✓ 

 SI2.2 ป้องกัน คุ้มครอง 
และฟื้นฟูระบบนิเวศ
แหล่งน้้าส้าคัญเพื่อสืบ
สานวัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตท่ีเชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรน้้า 

• สืบสาน ฟื้นฟู วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีดั้งเดิม ซึ่งคงความ
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่น 

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 • อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรท้องถิ่น  - ✓ - - ✓ - - ✓ - - 

 • สร้างคุณค่าวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตที่เช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรน้้า 

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ - ✓ 

 • สร้างจิตส้านึกรักและหวงแหนท้องถิ่น - - - ✓ ✓ ✓ - - - ✓ 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
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บทที่ 3 

 

ตำรำงที่ 3.1-6  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ที่ 3 (SI3) 
ประเด็นยทุธศำสตร ์ ยุทธศำสตร์ทำงเลือก ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เวทีจัดประชุมกลุม่ย่อย ครั งที่ 1 

เวที  
1 

เวที  
2 

เวที  
3 

เวที  
4 

เวที  
5 

เวที  
6 

เวที  
7 

เวที  
8 

เวที 
9 

เวที 
10 

SI3 ส่งเสริมการ
ปรับตัวของผู้ใช้น้้าต่อ
ปัญหาด้านทรัพยากร
น้้าและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

SI3.1 สร้างขีด
ความสามารถในการ
ปรับตัวของประชาชน 
เพื่อความยืดหยุ่นใน
การรับมือสถานการณ์
น้้าและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

• พัฒนาและเสริมความเข้มแข็งด้านการประกอบอาชีพ และ
ส่งเสริมอาชีพส้ารอง 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• ส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่เท่าทันต่อสถานการณ์ 

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• จัดท้าระบบและการเข้าถึงข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ ✓ - 

• พัฒนากลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการปรับตัว 

- ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  ✓ - 

• สร้างการมีส่วนร่วมในการก้าหนดแนวทางการปรับตัว - - - - - - ✓ - - - 

SI3.2 ผลักดันการ
ปฏิบัติตามและ
ประสิทธิผลของ
ข้อตกลงความร่วมมือ 
ลุ่มน้้าระหว่างประเทศ 

• พัฒนากลไกการขับเคลื่อนการปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• บูรณาการและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ✓ - - - ✓ - - ✓ ✓ ✓ 

• สร้างมาตรการเยียวยาส้าหรับผู้ได้รับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของแม่น้้าโขง 

- ✓ - - - - - ✓ - - 

• การพัฒนาโครงสร้างและวิธีการใช้ประโยชน์จากแม่น้้าโขง ✓ ✓ ✓ - - - - - - - 

 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
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ตำรำงที่ 3.1-7  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ที่ 4 (SI4) 
ประเด็นยทุธศำสตร ์ ยุทธศำสตร์ทำงเลือก ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เวทีจัดประชุมกลุม่ย่อย ครั งที่ 1 

เวที  
1 

เวที  
2 

เวที  
3 

เวที  
4 

เวที  
5 

เวที  
6 

เวที  
7 

เวที  
8 

เวที 
9 

เวที 
10 

SI4 สร้างความ
เข้มแข็งและส่งเสริม
ศักยภาพการบริหาร
จัดการลุ่มน้้า 

SI4.1 สร้างความ
เข้มแข็งของผู้ใช้น้้าด้าน
องค์กร องค์ความรู้ 
กลไกการเงินและทุน 
เพื่อมีส่วนร่วมในการ
จัดการลุ่มน้้า 

• กลไกด้านการบริหารจัดการ - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

• กลไกด้านการขับเคลื่อนองค์กร - - ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ - ✓ 

• กลไกด้านองค์ความรู้ - ✓ - - ✓ ✓ ✓ ✓ - - 

• กลไกด้านการเงินและทุน - ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ 

• กลไกด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อตกลง ✓ - ✓ ✓ ✓ - - ✓ ✓ - 

 • การสร้างความเข้มแข็งของการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการโดยท้องถิ่นและประชาชน 

- ✓ ✓ - ✓ - ✓ ✓ - ✓ 

SI4.2 สร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่ม
เกษตรกรในการบริหาร
จัดการน้้า 

• พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตร - ✓ ✓ - - ✓ ✓ - ✓ ✓ 

• สนับสนุนกลไกด้านต้นทุนเพื่อการเกษตร  ✓ ✓ - - -  ✓ ✓ ✓ - 

 • พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพด้านการค้าและการตลาด ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ - 

 • เสริมสร้างความเข้มแข็งการรวมกลุ่มอาชีพท่ีใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรน้้า 

- ✓ ✓ ✓ ✓ - ✓ ✓ ✓ ✓ 

  • ส่งเสริมกลไกด้านนโยบายอย่างต่อเนื่อง - - - - - ✓ ✓ - - - 

  • พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ทีมีประสิทธิภาพ
และสร้างการมีส่วนร่วม 

- - - - - ✓ - - ✓ - 
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3.1.2.4 กำรจัดท้ำและเผยแพร่รำยงำนสรุปกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกกำรประชุม 
กลุ่มย่อย ครั งท่ี 1 

ภายหลังการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ประชาชนผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล เป็นเวลาประมาณ 15 วัน ซึ่งพบว่าไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ทั้งนี้ 
ภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้จัดท้าและเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของโครงการ พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ไปยัง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้า
จังหวัด เครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้้าโขง ส้านักงานจังหวัด ส้านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นต้น ซึ่งภาพหลักฐานการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น

ฯ ผ่านทางเว็บไซต์แสดงดังรูปที่ 3.1-4 

 
 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
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รูปที่ 3.1-4  กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์รำยงำนสรุปกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

3.1.3 กำรด้ำเนินกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 2 

3.1.3.1 วัตถุประสงค์ของกำรประชุมกลุ่มย่อย ครั งท่ี 2 

เพ่ือน้าเสนอและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้เสียในพ้ืนที่ศึกษา 
ต่อทางเลือกและร่วมกันประเมินทางเลือกที่เหมาะสม เพ่ือน้าไปสู่การจัดท้าร่างแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า 20 ปี และแผนปฏิบัติการ การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า  5 ปี ส้าหรับพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มต้นจากการน้าเสนอข้อมูลโดยวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นจึงร่วมกับพิจารณา
ทางเลือก ประเมินทางเลือก รวมถึงร่วมกันก้าหนดแผนปฏิบัติการเพ่ือให้สอดคล้องกับบริบทและสถานการณ์
ในพ้ืนทีจ่้าแนกตามกลุ่มล้าน้้า/ลุ่มน้้า 

3.1.3.2 ก้ำหนดกำร และผู้เข้ำร่วมประชุมกลุ่มย่อย ครั งท่ี 2 

การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ด้าเนินการระหว่างวันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน  
2564 ประกอบด้วย 10 เวที ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 653 คน (ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่ 1-10 
จ้านวน 52, 56, 58, 66, 51, 77, 96, 91, 55 และ 51 คน ตามล้าดับ) รายละเอียดดังนี้ 

• เวทีที่ 1 (แม่น้้าสงคราม) : วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 
น. ณ ห้องโกพลรัตน์ 1 โรงแรมอิมพีเรียลสกล ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 52 คน 

• เวทีที่ 2 (ล้าน้้ายาม ล้าน้้าอูน) : วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 
16.00 น. ณ ห้องโกพลรัตน์ 1 โรงแรมอิมพีเรียลสกล ต้าบลธาตุเชิงชุม อ้าเภอเมือง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 56 คน 

• เวทีที่ 3 (ล้าน้้าพุง ล้าน้้าก่้า และห้วยทวย) : วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 
08.30 - 16.00 น. ณ ห้องโพนสวรรค์ โรงแรมพักพิงอิงโขง ต้าบลอาจสามารถ 
อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 58 คน 

• เวทีที่ 4 (ห้วยบางทราย ห้วยมุก) : วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 
08.30 - 16.00 น. ณ ห้องมรกต ชั้น 2 โรงแรมพลอยพาเลซ อ้าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 66 คน  

• เวทีที่ 5 (แม่น้้าโขงตอนล่าง) : วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 
16.00 น. ณ ห้องนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรัล ต้าบลบุ่ง อ้าเภอเมือง
อ้านาจเจริญ จังหวัดอ้านาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 51 คน  
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• เวทีที่ 6 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) : วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 
16.00 น. ณ ห้องสิรินธารา 2 โรงแรมเดอะ วัน ต้าบลบึงกาฬ อ้าเภอเมืองบึง
กาฬ จังหวัดบึงกาฬ มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 77 คน  

• เวทีที่ 7 (ห้วยหลวง) : วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.  
ณ ห้องภาสกร ชั้น 3 ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ 
ต้าบลหมากแข้ง อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม
ทั้งหมด 96 คน 

• เวทีที่ 8 (ห้วยโมง-สวย) : วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 น.  
ณ ห้องภาสกร ชั้น 3 ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ 
ต้าบลหมากแข้ง อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม
ทั้งหมด 91 คน  

• เวทีที่ 9 (แม่น้้าเลย) : วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 16.00 
น. ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลย พาเลซ ต้าบลกุดป่อง อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
มีผู้เข้าร่วมประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 55 คน 

• เวทีที่ 10 (น้้าหมัน น้้าสาน) : วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 - 
16.00 น. ณ ห้องชัยพฤกษ์ โรงแรมเลย พาเลซ ต้าบลกุดป่อง อ้าเภอเมืองเลย 
จังหวัดเลย มีผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งหมด 51 คน 

ส้าหรับภาพถ่ายบรรยากาศการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที ่2 แสดงดังรูปที่ 3.1-5  

  

เวทีท่ี 1 เวทีท่ี 2 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

3-26 
 

บทที่ 3 

 

เวทีที 3 เวทีท่ี 4 

  

เวทีท่ี 5 เวทีท่ี 6 

  

เวทีท่ี 7 เวทีท่ี 8 

  

เวทีท่ี 9 เวทีท่ี 10 

รูปที่ 3.1-5 ภำพถ่ำยบรรยำกำศกำรจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 2 (10 เวที) 

3.1.3.3 สรุปควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมกลุ่มย่อย ครั งท่ี 2 

จากการระดมความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือจ้าแนกตามกลุ่มลุ่มน้้าสาขา ซึ่งประกอบด้วย การก้าหนดแนวทางการพัฒนาทางเลือก  
การพิจารณาประเมินและเสนอทางเลือกการพัฒนาพ้ืนที่ที่เหมาะสม ยุทธศาสตร์และข้อเสนอแนะของแผนหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี และแผนปฏิบัติการ 5 ปี ซึ่งผลการ
ประเมินทางเลือก และแนวทางการด้าเนินการพัฒนาต่าง ๆ จ้าแนกตามล้าน้้า/ลุ่มน้้า จากการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
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ครั้งที่ 2 ทั้ง 10 เวที แสดงดังตำรำงที่ 3.1-8 โดยสามารถสรุปประเด็นส้าคัญขอแต่ละเวทีการจัดประชุมกลุ่มย่อย 
ครั้งที ่2 ได้ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 3.1-8  ผลประเมินทำงเลือกกำรพัฒนำพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือที่เหมำะสม จ้ำแนกตำมเวทีกำรจัดประชุม 
ทำงเลือก 
กำรพัฒนำ 

ร้อยละของผู้ที่ประเมินทำงเลือกกำรพัฒนำ 
เวที 1 เวที 2 เวที 3 เวที 4 เวที 5 เวที 6 เวที 7 เวที 8 เวที 9 เวที 10 

สภาฟปกติ (BAU) 12.6 11.4 9.7 12.2 9.2 10.9 10.1 9.5 9.4 9.7 

ทางเลือกที่ 1 22.6 23.3 22.1 31.1 23.3 31.4 25.9 26.0 29.5 25.3 

ทางเลือกที่ 2 29.6 27.6 25.8 28.1 24.2 23.2 25.9 25.1 25.0 19.2 

ทางเลือกที่ 3 35.2 37.7 42.4 28.6 43.3 34.5 37.1 39.4 36.1 45.8 

รวม 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 
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เวทีที่  1 ลุ่มน ้ำสงครำม : วันที่  15 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัดสกลนคร  
ผลการประชุมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและประเมินทางเลือก ได้ทางเลือกท่ี 3 เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม 
(35.2%) การจัดกระบวนการกลุ่มเน้นการสร้างความเข้าใจผลประโยชน์และผลกระทบของทางเลือก และวิธีการ
ประเมินทางเลือกก่อนร่วมกันตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดต่อการพัฒนาในพ้ืนที่ โดยผู้เข้าร่วมประชุมได้
ให้ความเห็นต่อประเด็นต่าง ๆ เช่น การเห็นด้วยกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในลุ่มน้้าในการร่วมจัดท้า
แผนฯ การเห็นด้วยกับชุดโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการฯ ปี 66-70 ที่สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กร
ผู้ใช้น้้าและเกษตรกร ความส้าคัญของยุทธศาสตร์ในการต่อยอดการพัฒนาของลุ่มน้้าโดยการขับเคลื่อนของคนใน
พ้ืนที ่ประเด็นความขัดแย้งของผู้ใช้น้้าภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรที่ต้องแก้ไขและไกล่เกลี่ย เป็นต้น 

เวทีที่ 2 ลุ่มน ้ำอูน-ยำม : วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัดสกลนคร ผลการ
ประชุมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและประเมินทางเลือก ได้ทางเลือกที่ 3 เป็นทางเลือกที่เหมาะสม (37.7%) 
ส้าหรับการจัดท้าแผนปฏิบัติการระยะปี 66-70 ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันเสนอชุดโครงการและกิจกรรมที่เห็นว่า
ควรด้าเนินงานในการสนับสนุนทางเลือกที่ 3 และทางเลือกสนับสนุนด้วย ผู้เข้าร่วมทั้งหมดเห็นด้วยกับยุทธศาสตร์
ที่เสนอในร่างแผนหลักลุ่มน้้าฯ 20 ปี และมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนเพ่ิมเติมในการแก้ไขปัญหาในบริบทของ 
น้้าอูน-ยาม ที่สรุปว่าลุ่มน้้าสาขานี้มีการพัฒนาทรัพยากรน้้าตลอดมา และยุทธศาสตร์ที่เสนอควรคิดว่าจะ
ด้าเนินงานอะไร อย่างไรให้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยพิจารณาความต่อเนื่องเชื่อมโยงของทั้งลุ่มน้้า 
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เสนอแนะในประเด็นส้าคัญอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เช่น ความส้าคัญของเครือข่ายชุมชนใน
การสร้างความเข้มแข็ง การพิจารณาใช้แนวทางวิธีการที่เฉพาะเจาะจงกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่ของลุ่มน้้า การสร้าง
องค์กรผู้ใช้น้้าที่สามารถไกล่เกลี่ยความขัดแย้งการใช้น้้าในลุ่มน้้า เป็นต้น 

เวทีที่ 3 ลุ่มน ้ำห้วยทวย-พุง-ก่้ำ : วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัดนครพนม  
ผลการประชุมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและประเมินทางเลือก ได้ทางเลือกท่ี 3 เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม 
(42.4%) ซึ่งห่างจากทางเลือกที่ 2 (25.8%) และทางเลือกที่ 1 (22.1%) ผู้เข้าร่วมประชุมได้ท้าความเข้าใจ
ผลประโยชน์และผลกระทบผ่านกระบวนการกลุ่ม ก่อนตัดสินใจเลือกอย่างชัดเจน และมีการอภิปรายตอบสนอง
ทางเลือกต่าง ๆ ซ่ึงตัวแทนผู้มีส่วนได้เสียได้ให้เหตุผลทีช่ัดเจน สะท้อนในการแสดงความคิดเห็นสนับสนุนทางเลือก
ที่เหมาะสม ซ่ึงความคิดเห็นส้าคัญที่ได้รับจากที่ประชุม เช่น สถานภาพความไม่เข้มแข็งของเกษตรกรในบทบาทของ
ผู้ใช้น้้าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ใช้น้้าในภาคพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรม ความท้าทายของการสร้างองค์กรผู้ใช้น้้า
ร่วมกันในลุ่มน้้า การผลักดันนโยบายภาครัฐให้จริงจังการแก้ไขปัญหาด้านน้้า การประชาสัมพันธ์และสื่อสารถึง
เกษตรกรให้ช่วยขับเคลื่อนการจัดการลุ่มน้้า การน้ายุทธศาสตร์ที่จัดท้าไปสู่การปฏิบัติ การท้าให้โครงการของ
หน่วยงานรัฐตรงความต้องการของพ้ืนที่ของประชาชน เป็นต้น 

เวทีที่ 4 ลุ่มน ้ำห้วยมุก-ห้วยบังอี  โขงส่วนที่  9 : วันที่  18 พฤศจิกายน 2564  
ที่จังหวัดมุกดาหาร ผลการประชุมการมีส่วนร่วมในการพิจารณาและประเมินทางเลือก ได้ทางเลือกที่ 1  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

3-30 
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(การจัดสรรและจัดหาทรัพยากรน้้าอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน ) เป็นทางเลือกที่เหมาะสม 
(31.1%) ส่วนทางเลือกที่ 3 รองมา (28.6%) และทางเลือกที่ 2 (28.1%) คะแนนความส้าคัญของทางเลือกทั้งสาม
ใกล้เคียงกันมาก ซึ่งได้น้าทางเลือกที่เหมาะสม มาพิจารณาร่วมกันส้าหรับแผนปฏิบัติการฯ ปี 66-70 โดยผู้เข้าร่วม
ประชุมได้อธิบายสถานการณ์ของลุ่มน้้านี้ที่ลักษณะสั้นและไหลลงน้้าโขงรวดเร็ว อีกทั้งยังมีโครงสร้างที่กักเก็บและ
กระจายน้้าไม่เพียงพอ ส่วนใหญ่จึงเห็นว่าควรต้องหาน้้าให้เพียงพอก่อน การพัฒนาเพ่ือจัดหาและจัดสรรน้้ายังไม่
เต็มประสิทธิภาพ พ้ืนที่ยังได้รับการสนับสนุนด้านโครงสร้างชลประทานน้อยกว่าพ้ืนที่ลุ่มน้้าอ่ืน อย่างไรก็ตาม 
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ให้เห็นที่ความส้าคัญรองลงมาเกี่ยวกับด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และองค์กรผู้ใช้
น้้าด้วย ซึ่งได้รับความเห็น ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะส้าคัญ จากการอภิปรายแลกเปลี่ยน เช่น สภาพขององค์กร
ร่วมมือของผู้ใช้น้้ายังไม่เข้มแข็งยังไม่รวมกลุ่ม มีความต้องการสูงส้าหรับโครงการด้านการเก็บกักน้้าและการจัดหา
น้้าสะอาดในพ้ืนที่ ลักษณะกายภาพลุ่มน้้ามีข้อจ้ากัดในการจัดการน้้าให้มีเพียงพอ ขาดกลไกองค์กรผู้ใช้น้้าที่จะ
ขับเคลื่อนการจัดการน้้าในท้องถิ่น เป็นต้น ข้อสังเกตที่ต้องพิจารณาของลุ่มน้้าคือ การเรียนรู้ประสบการณ์จากลุ่ม
น้้าย่อยใกล้เคียงในการพัฒนาองค์กรผู้ใช้น้้าให้เข้มแข็ง ปัญหาจากการพัฒนาโครงสร้างที่อาจส่งผลกระทบในระยะ
ยาว การรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้้า เป็นต้น 

เวทีท่ี 5 ห้วยบำงทรำย-ห้วยธม โขงส่วนล่ำง : วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัด
อ้านาจเจริญ ผลลัพธ์การประชุมการมีส่วนร่วม ได้รับทราบผลการด้าเนินงานของกระบวนการ SEA ไปบูรณาการใน
การยกร่างแผนหลักฯ ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี ยุทธศาสตร์ของแผนหลัก 4 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมพิจารณา
และประเมินเปรียบเทียบ ได้ทางเลือกที ่3 เป็นทางเลือกที่เหมาะสม (43.3%) และรองไปเป็นทางเลือกที ่2 (24.2%) 
และทางเลือกที่ 1 (23.3%) และได้น้าทางเลือกที่เหมาะสม ไปพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ส้าหรับร่างแผนปฏิบัติ
การฯ ป ี66-70 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอและอธิบายเหตุผลของโครงการที่ต้องการในแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือ
สนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้้าและเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาน้้าในด้านส้าคัญ เช่น การเก็บกักน้้า การ
หาแหล่งน้้าบาดาล การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้้าประปาและน้้าดื่ม การลดลงของผลผลิตประมง พันธุ์ปลาสูญหาย 
ระบบแจ้งเตือนภัย การปรับปรุงระเบียบการท้าประมงชายแดน ความเห็นและข้อเสนอแนะส้าคัญ ได้แก่ การ
สนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น้้าและประชาชนมีบทบาทและร่วมก้าหนดยุทธศาสตร์ การหาน้้าเพ่ือเป็นต้นทุนในการ
ประกอบอาชีพ การฟ้ืนฟูการท่องเที่ยววิถีน้้ากลับคืนมา การฟ้ืนฟูขยายพันธุ์ปลา การผลักดันให้แผนฯ เข้าสู่กลไก
อนุกรรมการทรัพยากรน้้าระดับจังหวัด การสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ให้แก่องค์กรผู้ใช้น้้า เป็นต้น 

เวทีที่ 6 ห้วยเป-ห้วยหนิง : วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัดบึงกาฬ ผลลัพธ์
การประชุมการมีส่วนร่วม ได้รับทราบผลการด้าเนินงานของกระบวนการ SEA ไปบูรณาการในการยกร่างแผนหลักฯ 
ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี ยุทธศาสตร์ของแผนหลัก 4 เรื่อง ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาและประเมิน
เปรียบเทียบ ได้ทางเลือกท่ี 3 เป็นทางเลือกที่เหมาะสม (34.5%) และรองไปเป็นทางเลือกท่ี 1 (31.4%) และ
ทางเลือกที่ 2 (23.2%) และได้น้าทางเลือกที่เหมาะสม ไปพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ส้าหรับร่างแผนปฏิบัติการฯ 
ปี 66-70 นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอและอธิบายเหตุผลของโครงการที่ต้องการในแผนปฏิบัติการฯ  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้้าและเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาน้้าในด้านส้าคัญ เช่น การบริหาร
จัดการของท้องถิ่นและประชาชนพ้ืนที่ การสร้างเข้มแข็งของพ้ืนที่ การปรับปรุงกฎระเบียบต่าง ๆ การใช้ประโยชน์
จากน้้าโขงให้มากที่สุด ปัญหาคุณภาพน้้าจาการพัฒนาในพ้ืนที่และการที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับความนิยม แต่พ้ืนที่
ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการรองรับ เป็นต้น  

เวทีที่ 7 ห้วยหลวง : วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัดอุดรธานี ผลลัพธ์การ
ประชุมการมีส่วนร่วม ได้รับทราบผลการด้าเนินงานของกระบวนการ SEA ไปบูรณาการในการยกร่างแผนหลักฯ ลุ่ม
น้้าโขงตะวันออก เฉียงเหนือ 20 ปี ยุทธศาสตร์ของแผนหลัก 4 เรื่อง ซ่ึงที่ประชุมพิจารณาและประเมินเปรียบเทียบ 
ได้ทางเลือกที่ 3 เป็นทางเลือกที่เหมาะสม (37.1%) และรองไปเป็นทางเลือกที่ 2 และทางเลือกที่ 1 (25.9%) 
เท่ากัน และได้น้าทางเลือกที่เหมาะสม ไปพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ส้าหรับร่างแผนปฏิบัติการฯ ปี 66-70 
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอและอธิบายเหตุผลของโครงการที่ต้องการในแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือสนับสนุนความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้้าและเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาน้้าในด้านส้าคัญ เช่น การสนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น้้า
และประชาชนมีบทบาทและร่วมก้าหนดยุทธศาสตร์ ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า และการให้บริการระบบ
นิเวศในพ้ืนที่ รวมถึงขอให้หน่วยงานที่เข้ามาพัฒนาในพ้ืนที่มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของโครงการด้วย 
(เช่น ระบบประปาที่น้้าน้าไปใช้ไม่ได้ ระบบสูบน้้าใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น) ควรสร้างความยั่งยืนของโครงการ
ภาครัฐหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาโครงการแล้ว และควรใช้กลุ่มองค์กรอ่ืนที่เกี่ยวข้อง (นอกเหนือจากองค์กรผู้ใช้น้้า) 
เช่น ทสม. เข้ามาช่วยขับเคลื่อนการบิหารจัดการ/ติดตามผลการด้าเนินงาน เป็นต้น 

เวทีที่ 8 ห้วยโมง-สวย : วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัดอุดรธานี ผลลัพธ์การ
ประชุมการมีส่วนร่วม ได้รับทราบผลการด้าเนินงานของกระบวนการ SEA ไปบูรณาการในการยกร่างแผนหลักฯ ลุ่ม
น้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี ยุทธศาสตร์ของแผนหลัก 4 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาและประเมินเปรียบเทียบ 
ได้ทางเลือกที่ 3 เป็นทางเลือกท่ีเหมาะสม (39.4%) และรองไปเป็นทางเลือกท่ี 1 (26.0%) และทางเลือกท่ี 2 
(25.1%) และได้น้าทางเลือกท่ีเหมาะสม ไปพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ส้าหรับร่างแผนปฏิบัติการฯ ปี 66-70 
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอและอธิบายเหตุผลของโครงการที่ต้องการในแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือสนับสนุนความ
เข้มแข็งขององค์กรผู้ใช้น้้าและเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาน้้าในด้านส้าคัญ เช่น การสนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น้้า
และประชาชนมีบทบาท และร่วมก้าหนดยุทธศาสตร์ เสนอให้มีองค์กรผู้ใช้น้้ามีสัดส่วนของภาคการเกษตรเพิ่ม
กว่าเดิม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า ขอให้มีการจัดหาน้้าดื่มและน้้าใช้ให้เพียงพอในทุก
พ้ืนที่ ขอให้เข้ามาดูแลปัญหาคุณภาพน้้าจากการใช้สารเคมีภาคการเกษตรโดยเฉพาะในลุ่มน้้าโมง และเสนอให้มี
การสร้างคุณค่าของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าควบคู่กับการท่องเที่ยวศาสนา 
เป็นต้น 

เวทีที่ 9 แม่น ้ำเลย : วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัดเลย ผลลัพธ์การประชุม
การมีส่วนร่วม ได้รับทราบผลการด้าเนินงานของกระบวนการ SEA ไปบูรณาการในการยกร่างแผนหลักฯ ลุ่มน้้าโขง
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ตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี ยุทธศาสตร์ของแผนหลัก 4 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาและประเมินเปรียบเทียบ ได้
ทางเลือกที่ 3 เป็นทางเลือกที่เหมาะสม (36.1%) และรองไปเป็นทางเลือกที่ 1 (29.5%) และทางเลือกที ่2 (25.0%) 
และได้น้าทางเลือกท่ีเหมาะสม ไปพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ส้าหรับร่างแผนปฏิบัติการฯ ปี 66-70 ผู้เข้าร่วม
ประชุมเสนอและอธิบายเหตุผลของโครงการที่ต้องการในแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งขององค์กร
ผู้ใช้น้้าและเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาน้้าในด้านส้าคัญ เช่น การสนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น้้าและประชาชนมี
บทบาทและร่วมก้าหนดยุทธศาสตร์ การจัดตั้งกองทุนผู้ใช้น้้าในระดับพ้ืนที่และสร้างการบริหารจัดการอย่างเป็น
ระบบ โดยอาจยกระดับองค์กรผู้ใช้น้้าที่มีอยู่แล้วมาเป็นกลไกในการบริหารกองทุนทรัพยากรน้้า  ควรมีการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้าและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ใช้น้้า ขอให้พิจารณาเรื่องการบริหารจัดการน้้าและระบบนิเวศร่วมกันอย่างเป็นระบบ
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ที่ในเขตอุทยานแห่งชาติที่ติดกับจังหวัดเพชรบูรณ์ และจังหวัดชัยภูมิขอให้พิจารณาการจัดการ
ทรัพยากรน้้าทั้งสายน้้า โดยเฉพาะแม่น้้าเลยที่ต้องการให้รักษาระดับน้้าในแม่น้้าเลยให้คงที่ (ไม่แตกต่างกันมากนัก
ระหว่างฤดูกาล) เป็นต้น 

เวทีที่ 10 น ้ำหมัน น ้ำสำน : วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ที่จังหวัดเลย ผลลัพธ์การ
ประชุมการมีส่วนร่วม ได้รับทราบผลการด้าเนินงานของกระบวนการ SEA ไปบูรณาการในการยกร่างแผนหลักฯ ลุ่ม
น้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ปี ยุทธศาสตร์ของแผนหลัก 4 เรื่อง ซึ่งที่ประชุมพิจารณาและประเมินเปรียบเทียบ 
ได้ทางเลือกที่ 3 เป็นทางเลือกที่เหมาะสม (45.8%) และรองไปเป็นทางเลือกที่ 1 (25.3%) และทางเลือกที่ 2 
(19.2%) และได้น้าทางเลือกท่ีเหมาะสม ไปพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ส้าหรับร่างแผนปฏิบัติการฯ ปี 66-70 
ผู้เข้าร่วมประชุมเสนอและอธิบายเหตุผลของโครงการที่ต้องการในแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือสนับสนุนความเข้มแข็งของ
องค์กรผู้ใช้น้้าและเกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาน้้าในด้านส้าคัญ เช่น การสนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น้้าและประชาชน
มีบทบาทและร่วมก้าหนดยุทธศาสตร์ ควรมีการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้าและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ใช้น้้า ขอให้พิจารณาเรื่องการกักเก็บน้้าใน
พ้ืนที่อนุรักษ์ ประเด็นข้อกฎหมายในการใช้พ้ืนที่ต่าง ๆ การส่งเสริมเกษตรกรปลูกพืชเศรษฐกิจ ขอให้พิจารณาเรื่อง
การจัดการน้้าในลุ่มน้้าหมัน น้้าสาน เพ่ือป้องกันปัญหาน้้าท่วมพ้ืนที่อ้าเภอด่านซ้ายและปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่
อ้าเภอท่าลี่ เป็นต้น 
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3.1.3.4 กำรจัดท้ำและเผยแพร่รำยงำนสรุปกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกกำรประชุม 
กลุ่มย่อย ครั งท่ี 2 

ภายหลังการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสีย และ
ประชาชนผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมได้อย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ 
โทรศัพท์ โทรสาร และอีเมล เป็นเวลาประมาณ 15 วัน ซึ่งพบว่าไม่มีการแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ทั้งนี้ 
ภายหลังเสร็จสิ้นการรับฟังความคิดเห็นฯ ได้จัดท้าและเผยแพร่รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่าน
ทางเว็บไซต์ของโครงการ พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นฯ ไปยัง
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้า
จังหวัด เครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้้าโขง ส้านักงานจังหวัด ส้านักงาน
ประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นต้น ซึ่งภาพหลักฐานการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็น

ฯ ผ่านทางเว็บไซต์แสดงดังรูปที่ 3.1-6 
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รูปที่ 3.1-6 กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์รำยงำนสรุปกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

3.1.4 กำรด้ำเนินกำรจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ 

3.1.4.1 วัตถุประสงค์ของกำรประชุมปัจฉิมนิเทศ 

เพ่ือน้าเสนอผลการศึกษา ร่างรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
รวมถึงร่างแผนหลักและแผนปฏิบัติการฯ เพ่ือการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
พร้อมทั้งรับฟังความเห็น และข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาของโครงการ 

3.1.4.2 ก้ำหนดกำร และผู้เข้ำร่วมประชุมปัจฉิมนิเทศ 

การจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ ด้าเนินการระหว่างวันที่ 17, 19 และ 20 
พฤษภาคม 2565 ประกอบด้วย 3 เวที ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 402 คน (ประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมประชุมเวทีที่ 
1-3 จ้านวน 148, 141 และ 113 คน ตามล้าดับ) ดังนี้ 

• เวทีที่  1  :  วัน อังคารที่  17 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-14.30 น.  
ณ ห้องภาสกร  ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มณฑาทิพย์ ฮอลล์ 
อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมประชุมในพ้ืนที่ 103 คน และ
เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 45 คน รวมทั้งสิ้น 148 คน 

• เวทีที่  2 : วันพฤหัสบดีที่  19 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30-14.30 น.  
ณ ห้องบลูโซเชียล โรงแรมบลูโฮเทล อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
มีผู้เข้าร่วมประชุมในพ้ืนที่ 100 คน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
41 คน รวมทั้งสิ้น 141 คน 

• เ วทีที่  3 :  วั นศุ กร์ ที่  20 พฤษภาคม 2565 เ วลา  08 . 30 -14.30  น .  
ณ ห้องพลอยบอลรูม โรงแรมพลอยพาเลซ อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัด
มุกดาหาร มีผู้เข้าร่วมประชุมในพ้ืนที่ 72 คน และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 41 คน รวมทั้งสิ้น 113 คน  

ส้าหรับภาพถ่ายบรรยากาศการจัดประชุมปั จฉิมนิเทศโครงการ แสดงดัง 

รูปที่ 3.1-7 
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การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 1) 

  

การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 2) 

  

การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ (เวทีที่ 3) 

รูปที่ 3.1-7 ภำพถ่ำยบรรยำกำศกำรจัดประชุมปจัฉิมนิเทศโครงกำร (3 เวที) 

3.1.4.3 สรุปควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมปัจฉิมนิเทศ 

ภายหลังการน้าเสนอผลการศึกษาโครงการ ร่างรายงานการประเมินสิ่งแวดล้อม
ระดับยุทธศาสตร์ ร่างแผนหลักและแผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่ มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่มีต่อ
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ผลการศึกษาของโครงการ ซึ่งผลการด้าเนินการและความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อการศึกษาของ
โครงการ จ้าแนกตามประเด็นต่าง ๆ จากการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการทั้ง 3 เวที สามารถสรุป

สาระส้าคัญได้ดังตำรำงท่ี 3.1-9 ถึง ตำรำงท่ี 3.1-11 

ตำรำงท่ี 3.1-9  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร (เวทีท่ี 1) 
ประเด็น ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

หมุดหมำยที่ 1 กำรจัดหำและบรรเทำภัย
ด้ำนน ้ำ 

• เพิ่มแหล่งกักเก็บน้้าขนาดใหญ่ในพื้นที่ เพื่อให้น้้าเพียงพอต่อความ
ต้องการและใช้ในการชะล้างน้้าเสยีได้ 

• แก้ไขปัญหาน้้าประปาหมู่บ้านทั้งเรื่องความเพียงพอและคณุภาพ รวมถึง
สนับสนุนงบประมาณ 

• การจัดสรรน้้าข้ามพื้นท่ี  
หมุดหมำยที่ 2 ควำมยั่งยืนของ
ทรัพยำกรน ้ำ 

• จ้ากัด สงวนขอบเขตการเข้าถึงพื้นที่ป่าต้นน้้าแหล่งน้้าต้นทุน ของเอกชน
หรือนายทุน 

• ศึกษา รวบรวมข้อมลูประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรปลาน้้าโขง 

• ศึกษา รวบรวมข้อมลู Watershed และ Water Area 

• แก้ไขปัญหาน้้าเสีย 
หมุดหมำยที่ 3 กำรรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรน ้ำ และ
สภำพภูมิอำกำศ 

• น้านวัตกรรม/เทคโนโลยีมาใช้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลง 

หมุดหมำยที่ 4 กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำ 

• ก้าหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักเรื่องการบริหารจัดการน้้าโขงสาย
ประธานท่ีชัดเจน 

• ส่งเสริม สนับสนุนให้องค์กรผู้ใช้น้า้สามารถวางแผน และท้างานร่วมกับ
ท้องถิ่นได้ พร้อมเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

• ควรมีการรวบรวมข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลหลัก (Big Data) ที่มีความ
สอดคล้องตรงกัน 

• ประชาชนในพ้ืนท่ีต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่าง ๆ 

• มีการเชื่อมโยงระหว่างคณะกรรมการ และองค์กรต่าง ๆ ตั้งแต่ระดบั
จังหวัด ท้องถิ่น และองค์กรผู้ใช้น้้า 

 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
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ตำรำงท่ี 3.1-10  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร (เวทีท่ี 2) 
ประเด็น ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

หมุดหมำยที่ 1 กำรจัดหำและบรรเทำภัย
ด้ำนน ้ำ 

- 

หมุดหมำยที่ 2 ควำมยั่งยืนของ
ทรัพยำกรน ้ำ 

• ส่งเสริม สร้างความรูเ้รื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การฟื้นฟูป่าต้นน้้า 

• เพิ่มเตมิเรื่องพื้นที่ชุ่มน้้า การใช้สารเคมีในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

หมุดหมำยที่ 3 กำรรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรน ้ำ และ
สภำพภูมิอำกำศ 

• ผลกระทบข้ามพรมแดนและความอ่อนไหวระหว่างประเทศต้องระบใุน
แผนงาน และก้าหนดหน่วยงานรบัผิดชอบหลักให้ชัดเจน 

หมุดหมำยที่ 4 กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำ 

• เชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารจดัการน้้ากับองค์กรหรือยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงานอ่ืน ๆ และบูรณาการร่วมกัน 

• มีกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนอย่างจริงจัง 

• จัดล้าดับความส้าคัญ เพื่อการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม 

• ปรับปรุงกฎหมาย ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อประสิทธิภาพในการพัฒนา และ
กฎหมายต้องมีความเป็นธรรมต่อประชาชน 

• ส่งเสริม จัดท้าแผนการท่องเที่ยวรว่มกันระหว่างภาครัฐและภาค
ประชาชน 

• ศึกษา รวบรวมข้อมลูน้้าต้นทุนจากทุกแหล่งให้ครบถ้วน 

• ส่งเสริมและผลักดันการใช้งาน Thai Water Plan 

• น้าข้อมูลของโครงการเข้าสู่กลไกของจังหวัดเพื่อน้าไปสู่การปฏิบตั ิ

• ส่งเสริมและให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดท้าแผนบริหาร
จัดการจากระดับพื้นท่ี/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
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ตำรำงท่ี 3.1-11  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรประชุมปัจฉิมนิเทศโครงกำร (เวทีท่ี 3) 
ประเด็น ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

หมุดหมำยที่ 1 กำรจัดหำและบรรเทำภัย
ด้ำนน ้ำ 

• การจัดการน้้าในแหล่งกักเก็บน้้าให้มีน้้าใช้ตลอดปี  

• แก้ไขปัญหาคณุภาพน้้าดื่มใหไ้ด้มาตรฐาน 

• เร่งรัดจดัท้าโครงการปรับปรุงคุณภาพน้้าอุปโภค บริโภคเป็นการเร่งด่วน 

• เพิ่มแหล่งกักเก็บน้้า วิธีการผันน้้าสู่พื้นที่เกษตร และน้าเทคโนโลยี
สมัยใหมเ่ข้ามาประยุกต์ใช้ 

หมุดหมำยที่ 2 ควำมยั่งยืนของ
ทรัพยำกรน ้ำ 

• ศึกษา รวบรวมข้อมลูประมงและการอนุรักษ์ทรัพยากรสตัว์น้้า 

• ผลักดันใหม้ีการท้าเกษตรอินทรยีม์ากขึ้น 

• ค้านึงขอบเขตในการอนุญาตในการใช้ประโยชน์ทรัพยากร เช่นการดดู
ทรายในแม่น้้าโขง 

หมุดหมำยที่ 3 กำรรับมือกับกำร
เปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรน ้ำ และ
สภำพภูมิอำกำศ 

• ข้อมูลด้านการเตือนภัย เฝ้าระวัง เช่นการเตือนภัยจากการสร้างเขื่อน 
และการชดเชย 

• การบริหารจัดการแม่น้้าโขงสายประธาน จากผลกระทบระหว่างประเทศ 
หมุดหมำยที่ 4 กำรบริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรน ้ำ 

• รวบรวมข้อมลูให้เป็นฐานข้อมลูหลัก (Big Data) ระดับจังหวัด  

• บูรณาการองค์ความรู้ ของภาคส่วนต่าง ๆ และการบริหารจัดการร่วมกัน 

• ให้ความส้าคญัการบรูณาการแผนงาน ไปสู่อนุกรรมการจังหวัด เพื่อ
จัดสรรงบประมาณ 

• สนับสนุนเรื่องการแก้ไขปญัหาโดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

• ปัญหาแหล่งเงินทุนขององค์กรผู้ใช้น้้า ควรสนับสนุนให้เขา้ถึงได้จากท้ัง
ภาครัฐ และภาคเอกชน 

• เชื่อมโยงของแผนฯ ในแต่ละลุม่น้า้ และแตล่ะจังหวัด 
 

3.1.4.4 กำรจัดท้ำและเผยแพร่รำยงำนสรุปกำรรับฟังควำมคิดเห็นจำกกำรประชุมปัจฉิม
นิเทศ 

ภายหลังการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ ได้จัดท้าและเผยแพร่จดหมายข่าวสรุปผลการ
รับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของโครงการ พร้อมทั้งเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวสรุปผลการ
รับฟังความคิดเห็นฯ ไปยังกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและหน่วยงานราชการที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ อาทิ 
คณะอนุกรรมการทรัพยากรน้้าจังหวัด เครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้้าโขง 
ส้านักงานจังหวัด ส้านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นต้น ซึ่งภาพหลักฐานการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปการรับฟังความคิดเห็นฯ ผ่านทางเว็บไซต์แสดงดังรูปที่ 3.1-8  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
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รูปที่ 3.1-8 กำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์จดหมำยข่ำวสรุปกำรรับฟังควำมคิดเห็นฯ ผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร
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3.2 ผลกำรด้ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงกำรรับรู้ผ่ำนสื่อ 

ส้าหรับการด้าเนินกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อทั้ง 2 ครั้ง ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปได้ดังนี้ 

• กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างการรับรู้สาระส้าคัญของโครงการ
ผ่านการพาสื่อมวลชนลงพ้ืนที่ อธิบายสภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
พร้อมสะท้อนให้เห็นทิศทางการพัฒนาในพ้ืนที่ รวมถึงร่างแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
ในพ้ืนที่ โดยมีรายละเอียดการจัดกิจกรรม ดังนี้ 
▪ กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจัดให้มี

สื่อมวลชนทุกแขนงจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และหรือใช้สื่อมวลชนจากส่วน
ภูมิภาคอย่างเดียวเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 8 ส้านักข่าว รวมไม่น้อยกว่า 15 คน  
จัดให้มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 10 ชิ้นงาน 

▪ กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ได้จัดให้มีสื่อมวลชนทุก
แขนงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 10 ส้านักข่าว  
รวมไม่น้อยกว่า 20 คน และเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 15 ชิ้นงาน 

3.2.1 กิจกรรมกำรสร้ำงกำรรับรู้ผ่ำนสื่อ ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

การจัดกิจกรรมสื่อสัญจรเพ่ือการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ มีวัตถุประสงค์ส้าคัญเพ่ือสร้างการรับรู้
สาระส้าคัญของโครงการผ่านการพาสื่อมวลชนลงพ้ืนที่ พร้อมสะท้อนให้เห็นถึงสภาพปัญหา ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ที่มีความเกี่ยวข้องซึ่งจะน้าไปสู่ทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1) วัตถุประสงค์ 

• เพ่ือสร้างการรับรู้สาระส้าคัญของโครงการ รายละเอียดการด้าเนินงานของโครงการ 
รวมถึงสภาพพ้ืนที่ และสภาวการณ์ ณ ปัจจุบัน ในพ้ืนที่ศึกษาให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบ 

• เพ่ือสะท้อนมุมมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ปรึกษา 
ตลอดจนสื่อมวลชน ผ่านการลงพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

2) กลุ่มเป้ำหมำย 

กลุ่มที่ปรึกษาจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือ
สร้างความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสื่อมวลชน ซึ่งมีบทบาทส้าคัญในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารสู่สาธารณะโดยจัดให้มีสื่อมวลชนทุกแขนงจากส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรม จ้านวน 9 ส้านักข่าว  
มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจ้านวน 16 คน และได้มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ จ้านวน 10 ชิ้นงาน 
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3) ระยะเวลำกำรด้ำเนินงำน 

กิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือด้าเนินการ 
ในช่วงวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดนครพนม มีรายละเอียดดังนี้ 

วันพุธที่ 18 พฤษภำคม 2565 

เวลำ กิจกรรม 

11.15 - 12.45 น. สื่อมวลชน พร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออก อาคาร 2 
และเช็คอินรับ Boarding Pass 

12.45 – 13.50 น. ออกเดินทางไปจังหวัดสกลนครโดยสายการบิน  Nok Air เที่ยวบินที่ DD 364  
ดอนเมือง – สกลนคร (เวลา 12.45 – 13.50 น.)   

13.50 – 15.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินสกลนครไปยังที่พัก จังหวัดนครพนม 

15.00 – 15.20 น. เช็คอินเข้าที่พัก โรงแรมบลู โฮเทล จังหวัดนครพนม 
15.20 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

 

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภำคม 2565  

เวลำ กิจกรรม 

07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า  

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบลู โซเชียล ของโรงแรมบลู โฮเทล 
นครพนม จังหวัดนครพนม 

09.00 – 10.00 น. - กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 
 โดย ผู้แทนของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 

- การน้าเสนอผลการด้าเนินงานของโครงการ 
  โดย ผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาฯ 

10.00 – 11.00 น. สื่อมวลชนสัมภาษณ์และท้าข่าว เพ่ือสื่อสารและสร้างการรับรู้ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าของประเทศที่เชื่อมโยงกับหน้าที่และอ้านาจของส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 

11.00 – 13.00 น. ออกเดินทางไปยังพ้ืนที่ศึกษาดูงาน และรับประทานอาหารกลางวัน 
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เวลำ กิจกรรม 

13.00 – 16.30 น. ลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม  
การอนุรักษ์ดินและน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิ โครงการพัฒนา
ลุ่มน้้าก่้า อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จังหวัดนครพนม 

16.30 – 18.00 น. เดินทางไปยังสนามบินนครพนม  
18.00 – 19.25 น. เช็คอินรับ Boarding Pass 

19.25 – 20.35 น. ออกเดินทางจากสนามบินนครพนม โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ FD 3343 
นครพนม – ดอนเมือง (เวลา 19.25 – 20.35 น.) 

20.35 น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง 

หมำยเหตุ : ก้าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 

 

รูปที่ 3.2-1 เส้นทำงเดินทำงสื่อสัญจรในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  
วันที่ 18 พฤษภำคม 2565 
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รูปที่ 3.2-2 เส้นทำงเดินทำงสื่อสัญจรในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันที่ 19 พฤษภำคม 2565 

4) เนื อหำกิจกรรม 

กลุ่มที่ปรึกษาจัดเตรียมเนื้อหาส้าหรับกิจกรรมให้ครอบคลุมถึงบทบาทและภารกิจของ 
สทนช. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ผลการด้าเนินการของโครงการ ตลอดจนกรอบแนวทางการพัฒนาในพ้ืนที่
ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ กลุ่มที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารประกอบการรับรู้ผ่านสื่อ จัดท้า Press Kit 
ส้าหรับแจกสื่อมวลชน  

5) รูปแบบและวิธีกำรประชุม 

การจัดกิจกรรมการรับรู้ผ่านสื่อด้าเนินการโดยจัดประชุมเพ่ือน้าเสนอและสร้างการรับรู้
รายละเอียดต่าง ๆ ของโครงการ ตลอดจนกรอบแนวทางการพัฒนาในพ้ืน รวมถึงพาสื่อมวลชนลงพ้ืนที่พ้ืนที่ลุ่มน้้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ ซ่ึงภายหลังการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อได้ท้าการรวบรวมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่
ผ่านสื่อต่าง ๆ  

6) สถำนที่ 

ด้าเนินการจัดกิจกรรมการสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดนครพนม โดยลงพ้ืนที่ ศึกษาดูงานด้านการจัดการน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณโครงการพัฒนาลุ่มน้้าก่้า จังหวัดนครพนม 
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3.2.2 กิจกรรมกำรสร้ำงกำรรับรู้ผ่ำนสื่อ ในพื นที่กรุงเทพมหำนคร 

1) วัตถุประสงค์ 

• เพ่ือสร้างการรับรู้สาระส้าคัญของโครงการ รายละเอียดการด้าเนินงานของโครงการ 
รวมถึงสภาพพ้ืนที่ และสภาวการณ์ ณ ปัจจุบัน ในพ้ืนที่ศึกษาให้กับสื่อมวลชนได้รับทราบ 

• เพ่ือสะท้อนมุมมอง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มที่ปรึกษา 
ตลอดจนสื่อมวลชน  

2) กลุ่มเป้ำหมำย 

กลุ่มที่ปรึกษาจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร เพ่ือสร้างความเข้าใจ
และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับสื่อมวลชน ซึ่งมีบทบาทส้าคัญในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สาธารณะ
โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนงทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมกิจกรรมจ้านวน 17 ส้านักข่าว และมีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ้านวน 22 คน จากนั้นได้มีการเผยแพร่ข่าวผ่านสื่อต่าง ๆ ทั้งวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ 
และสื่อออนไลน์ จ้านวน 15 ชิ้นงาน  

3) เนื อหำกิจกรรม 

กลุ่มที่ปรึกษาจัดเตรียมเนื้อหาส้าหรับกิจกรรมให้ครอบคลุมถึงบทบาทและภารกิจของ 
สทนช. ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ผลการด้าเนินการของโครงการ ตลอดจนกรอบแนวทางการพัฒนาในพ้ืนที่
ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี ้กลุ่มที่ปรึกษาจัดเตรียมเอกสารประกอบการรับรู้ผ่านสื่อ จัดท้า Press Kit 
ส้าหรับแจกสื่อมวลชน  

4) รูปแบบและวิธีกำรประชุม 

การจัดกิจกรรมการรับรู้ผ่านสื่อด้าเนินการโดยจัดแถลงข่าวเพ่ือชี้แจง ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลและความก้าวหน้าในการศึกษาของโครงการ รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และสื่อมวลชน เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ อันจะน้าไปสู่ทิศทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาด้านน้้าใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนืออย่างชัดเจน ภายหลังการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อจะท้า 
การรวบรวมข่าวที่ได้รับการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ  

ส้าหรับรูปแบบในการจัดกิจกรรมเป็นการจัดประชุมแถลงข่าว ณ กรุงเทพมหานคร 
ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) เพ่ือให้สื่อมวลชนทั้ งส่วนกลางและ 
ส่วนภูมิภาคสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้โดยสะดวกและทั่วถึง 
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และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
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5) ระยะเวลำด้ำเนินงำนและสถำนที่ 

ด้ า เนินการจัดกิจกรรมการ สร้ า งการรั บรู้ ผ่ านสื่ อ  ใน พ้ืนที่ กรุ ง เทพมหานคร  
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 
กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดก้าหนดการ ดังนี้ 

เวลำ กิจกรรม 

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 

09.30 – 09.40 น. กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม 
โดย ผู้แทนของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 

09.40 – 09.50 น. รับชมวีดิทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาของโครงการ และกระบวนการ SEA  
ของโครงการ การมีส่วนร่วมในกระบวนการ SEA ของโครงการ 

09.50 – 10.30 น. การน้าเสนอความก้าวหน้าโครงการ ประกอบด้วย ความเป็นมาของ  SEA 
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ผลที่คาดว่าจะได้รับ และการเชื่อมโยง SEA ไปสู่
แผนหลักและแผนปฏิบัติการ 
โดย ผู้แทนกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา 

10.30 – 11.00 น. ถาม – ตอบ ประเด็น/ข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงการ 

11.00 – 11.30 น. รับประทานอาหารว่าง 

11.30 – 12.00 น. สื่อมวลชนสัมภาษณ์ผู้แทนส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ และน้าเสนอ
ข่าว เพื่อสื่อสารและสร้างการรับรู้ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าที่
เชื่อมโยงกับอ้านาจและหน้าที่ของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

 



บทที่ 4
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บทที่ 4 
กำรผลิตสื่อประชำสัมพันธ์ 

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและเทคนิค
วิธีการตามแนวทาง SEA ถือเป็นกลไกส้าคัญที่จะต้องด้าเนินการควบคู่ไปกับกิจกรรมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนที่ครบถ้วนและสมบูรณ์ พร้อมทั้งสามารถน้าความรู้ ความเข้าใจดังกล่าวไปเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ในการ
เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นได้ถูกต้อง ตรงประเด็น และสอดคล้องกับกระบวนการ SEA โดยกลุ่มที่ปรึกษา
ได้ก้าหนดให้มีกิจกรรมการมีส่วนร่วมสอดแทรกในทุกขั้นตอน เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้ที่อยู่ในกลุ่มพ้ืนที่
เป้าหมาย สามารถติดตามข้อมูลและรับทราบผลการด้าเนินกิจกรรม ณ ปัจจุบันของโครงการได้โดยสะดวก
ตลอดกระบวนการ SEA มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

4.1 วัตถุประสงค์ของกำรประชำสัมพันธ์ 

• เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการก้าหนดขอบเขตพ้ืนที่ 
ระยะเวลา แรงขับเคลื่อนของการพัฒนา วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ ตลอดจน
วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน และตัวชี้วัด 

• เพ่ือเสริมสร้างกระตุ้นการรับรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสีย 
เพ่ือน้าไปประกอบการพิจารณาจัดท้าการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และจัดท้าแผน
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

• เพ่ือให้พันธกิจของหน่วยงานเจ้าของแผนหรือแผนงานที่มีต่อผู้มีส่วนได้ เสียมีความชัดเจน และ
ได้รับการยอมรับ โดยความคิดเห็นที่จะได้รับจากผู้มีส่วนได้เสียสามารถน้ามาใช้ปรับปรุงการ
ด้าเนินงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับช่วงเวลา 

4.2 กำรด้ำเนินกำรดำ้นกำรประชำสัมพันธ์ของโครงกำร 

การด้าเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ได้ด้าเนินการตลอดระยะเวลาในการศึกษาโครงการและการจัด

กิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ซึ่งสามารถสรุปสื่อที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์ ได้ดังตำรำงท่ี 4.2-1 
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ตำรำงที่ 4.2-1   กำรด้ำเนินงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ของโครงกำร 

สื่อประชำสัมพันธ ์ ช่วงเวลำด้ำเนินกำร รำยละเอียด 

1. ชุดนิทรรศการ
เคลื่อนที่ 

- การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
- กิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ 
- การประชุมปัจฉิมนิเทศ

โครงการ 

เป็นสื่อที่ ใช้ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ใน
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการประชาสัมพันธ์และการมี
ส่วนร่วม ตลอดจนกิจกรรมการรับฟังความคิดเห็น
ในแต่ละครั้ง มีข้อความที่กระชับ เข้าใจง่าย  
โดดเด่นและเป็นที่สนใจ 

2. วีดิทัศน ์ - การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
- การประชุมปัจฉิมนิเทศ

โครงการ 

เป็นสื่อวิดิทัศน์ที่มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
คอมพิวเตอร์กราฟฟิก รวมถึงดนตรีประกอบ
เพื่อให้เข้าใจง่าย และมีความน่าสนใจ น่าติดตาม 
ความยาว 3-5 นาที  

3. สื่อ Infographic 
(ภาพนิ่ง) 

- การประชุมปัจฉิมนิเทศ
โครงการ 

เพื่อน้าเสนอเนื้อหา สาระของโครงการในประเด็น
ส้าคัญ อาทิ เหตุผลความจ้าเป็นของโครงการ 
รูปแบบของโครงการ สาระของการศึกษา และ
ผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น โดยจะน้าข้อมูลที่เข้าใจ
ยากหรือข้อมูลที่ เนื้อหายาว ๆ มาน้าเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับ
เนื้อหา เพื่อสื่อสารประเด็นหรือเรื่องราวที่จะ
น้าเสนอ 

4. เว็บไซต์  - ตลอดอายุโครงการ จ้านวน 1 เว็บไซต์ ออกแบบให้มีความทันสมัย 
เข้าถึงได้ง่าย มีการใช้งานอย่างเหมาะสม 

5. ป้ายประชาสัมพนัธ์  
(ไวนลิ) 

- การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
- การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 1 
- การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 2 
- การประชุมปัจฉิมนิเทศ

โครงการ 

เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ที่ออกแบบให้เกิดความ
สวยงาม เข้า ใจง่ าย มีขนาดและสีสันสดใส 
ข้อความและรูปภาพชัดเจน ครบถ้วนตามสิ่งที่
ต้องการสื่อสาร 

6. แผ่นพับ
ประชาสัมพนัธ ์

- การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
- การประชุมปัจฉิมนิเทศ

โครงการ 

เพื่อใช้เป็นสื่อในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ข้อมูล
และรายละเอียดของโครงการ น้าข้อมูลที่เข้าใจ
ยากหรือข้อมูลที่ เนื้อหายาว ๆ มาน้าเสนอใน
รูปแบบต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์และเหมาะสมกับ
เนื้อหา เพื่อสื่อสารประเด็นหรือเรื่ องราวที่จะ
น้าเสนอ  
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ตำรำงที่ 4.2-1   กำรด้ำเนินงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ของโครงกำร 

สื่อประชำสัมพันธ ์ ช่วงเวลำด้ำเนินกำร รำยละเอียด 

7. จดหมายข่าว - การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
- การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 1 
- การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 2 
- การประชุมปัจฉิมนิเทศ

โครงการ 

เพื่อใช้เป็นสื่อในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ข้อมูล
และผลการด้าเนินงานของโครงการ ไปยังกลุ่มผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดย
ด้าเนินการรายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ 

8. เอกสารประกอบการ
ประชุม 

- การประชุมปฐมนิเทศโครงการ 
- การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 1 
- การประชุมกลุ่มย่อย คร้ังที่ 2 
- การประชุมปัจฉิมนิเทศ

โครงการ 

เพื่อใช้เป็นสื่อในการสื่อสาร สร้างการรับรู้ข้อมูล
และรายละเอียดของโครงการ สาระส้าคัญของ
โครงการที่ต้องการสื่อสารในกระบวนการมีส่วน
ร่วมแต่ละคร้ัง  

 

4.2.1 กำรจัดท้ำสื่อและเอกสำรประกอบกำรประชุมปฐมนิเทศ 

สื่อที่ใช้การประชุมปฐมนิเทศโครงการประกอบด้วย บอร์ดนิทรรศการ แผ่นพับ เอกสารประกอบการ
ประชุม แบบประเมินผลการประชุม บัตรค้าแสดงความคิดเห็น และสื่อในการน้าเสนอ (Slide Presentation) 
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้กลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียได้รับทราบ ดังนี้ 

• บอร์ดนิทรรศการ เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ โดยเน้นสื่ อในรูปแบบของแผนที่ แผนผัง 
และรูปภาพ เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจ โดยแสดงเนื้อหารายละเอียด ประกอบด้วย ความเป็นมา  
ของโครงการ วัตถุประสงค์ ระยะเวลาด้าเนินการ ผลผลิตของการศึกษา พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 
ความหมายของ SEA ความเชื่อมโยงของ SEA และการจัดท้าแผน และกระบวนการมีส่วนร่วม 

จ้านวน 7 บอร์ด ดังแสดงในรูปที่ 4.2-1 
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ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ระยะเวลา
ด้าเนินการ และผลผลติของการศกึษา 

พื้นที่ศึกษาของโครงการ พื้นที่ศึกษาตามกลุม่ลุ่มน้า้ 

   

ความหมายของ SEA ความเชื่อมโยงของ SEA  
และการจัดท้าแผน 

กระบวนการมีส่วนร่วม 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

4-5 
 

บทที่ 4 

 

 

พื้นที่ศึกษาภาพรวม 

รูปที่ 4.2-1 บอร์ดนิทรรศกำร 

• แผ่นพับ เพ่ือแนะน้าโครงการ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ระยะเวลาด้าเนินการ พ้ืนที่ศึกษา 
ของโครงการ ผลผลิตของการศึกษา ความหมายของ SEA ความเชื่อมโยงของ SEA และการจัดท้า

แผน กระบวนการมีส่วนร่วม รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารของโครงการ ดังรูปที่ 4.2-2 

 

ด้านนอกของแผ่นพับ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ด้านในของแผ่นพับ 

รูปที่ 4.2-2 แผ่นพับ 

• เอกสารประกอบการประชุม โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ วัตถุประสงค์ของ
การศึกษา พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ ระยะเวลาของการศึกษา แนวทางการศึกษา ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึง
ช่องทางการติดต่อสื่อสารของโครงการ 

• แบบประเมินผลการประชุม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผลการจัดประชุม รวมทั้งเสนอแนะ
เกี่ยวกับโครงการ 

• บัตรค้าแสดงความคิดเห็น เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหา
ในลุ่มน้้าที่อาศัยอยู่ที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ความต้องการและความ
คาดหวังในอนาคต แนวทางการแก้ไขปัญหา รวมถึงระบุผู้ได้รับผลกระทบ/ประโยชน์ ตัวอย่างบัตร

ค้าดังรูปที่ 4.2-3 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 4.2-3  ตัวอย่ำงบัตรค้ำแสดงควำมคิดเห็น 

• สื่อในการน้าเสนอ (Slide Presentation) โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย ความเป็นมาของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา ผลที่คาดว่าจะได้รับ ผลการด้าเนินงานโดยสรุป วัตถุประสงค์ของการ
จัดประชุมปฐมนิเทศ พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ สภาพทั่วไปของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
แนวทางการศึกษาของโครงการ ความหมายและหลักการของ  SEA การระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และกระบวนการมีส่วนร่วม 

• วีดิทัศน์ เป็นสื่อวิดิทัศน์ที่มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพ่ือแนะน้าความ
เป็นมา เหตุผลความจ้าเป็นของโครงการ รวมถึงแผนการด้าเนินการและผลที่คาดว่าจะได้รับจาก
การด้าเนินโครงการ 

• ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล)  แผ่นป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์ แจ้งก้าหนดการ วัน เวลา 
สถานที่ในการจัดประชุมปฐมนิเทศ โดยจัดท้าเป็น 2 ขนาด คือ ขนาด 3 x 5 เมตร และขนาด 
1.2 x 2 เมตร 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 4.2-4 ป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยไวนิล) 

• จดหมายข่าวสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เป็นเอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากการ
ประชุมปฐมนิเทศ 

4.2.2 กำรจัดท้ำสื่อและเอกสำรประกอบกำรประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 1 

สื่อที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 ประกอบด้วย บอร์ดนิทรรศการ เอกสารประกอบการประชุม 
แบบประเมินผลการประชุม และสื่อในการน้าเสนอ (Slide Presentation) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้ 
กลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียได้รับทราบ ดังนี้ 

• บอร์ดนิทรรศการ เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ศึกษาของโครงการจ้าแนกตามกลุ่มลุ่มน้้าสาขา  

จ้านวน 3 บอร์ด ดังแสดงในรูปที่ 4.2-5 

 

พื้นที่ศึกษาโครงการ (กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 1-9) 

รูปที่ 4.2-5 บอร์ดนิทรรศกำร 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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• เอกสารประกอบการประชุม โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ร่างวิสัยทัศน์ ร่างประเด็นยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การก าหนดตัวชี้วัด การประเมินสถานภาพและแนวโน้ม 
(การประเมินข้อมูลฐาน) 

• แบบประเมินผลการประชุม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผลการจัดประชุม รวมทั้งเสนอแนะ
เกี่ยวกับโครงการ 

• สื่อในการน้าเสนอ (Slide Presentation) โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย ร่างวิสัยทัศน์ ร่างประเด็น
ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์อันน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน การก าหนดตัวชี้วัด การประเมินสถานภาพ
และแนวโน้ม (การประเมินข้อมูลฐาน) 

• ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล)  แผ่นป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์ แจ้งก้าหนดการ วัน เวลา 
สถานที่ในการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 โดยจัดท้าเป็น 2 ขนาด คือ ขนาด 1.85 x 1.5 เมตร 
และขนาด 1.2 x 2 เมตร 

 

รูปที่ 4.2-6 ป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยไวนิล) 

• จดหมายข่าวสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เป็นเอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากการ
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 

4.2.3 กำรจัดท้ำสื่อและเอกสำรประกอบกำรประชุมกลุ่มย่อย ครั งที่ 2 

สื่อที่ใช้ในการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ประกอบด้วย บอร์ดนิทรรศการ เอกสารประกอบการประชุม 
แบบประเมินผลการประชุม และสื่อในการน้าเสนอ (Slide Presentation) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลโครงการให้กลุ่ม
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ ดังนี้ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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• บอร์ดนิทรรศการ เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรน้ า 

ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 5 บอร์ด ดังแสดงในรูปที่ 4.2-7 

  

การวิเคราะห์ประเด็นส้าคญัในการพัฒนา วิสัยทัศน์ในการพัฒนา 

  

พื้นที่ศึกษาโครงการจ้าแนกตามกลุ่มลุม่น้้าสาขา พื้นที่ศึกษาโครงการจ้าแนกตามจังหวัด 

 

รูปที่ 4.2-7 บอร์ดนิทรรศกำร 

• เอกสารประกอบการประชุม โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ทางเลือก การประเมินทางเลือกที่เหมาะสม
เพ่ือน าไปสู่การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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• แบบประเมินผลการประชุม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผลการจัดประชุม รวมทั้งเสนอแนะ
เกี่ยวกับโครงการ 

• สื่อในการน้าเสนอ (Slide Presentation) โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย ทางเลือก การประเมิน
ทางเลือกท่ีเหมาะสมเพื่อน าไปสู่การก าหนดมาตรการเพ่ือความยั่งยืน 

• ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล)  แผ่นป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์ แจ้งก้าหนดการ วัน เวลา 
สถานที่ในการจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โดยจัดท้าเป็น 2 ขนาด คือ ขนาด 1.85 x 1.5 เมตร 
และขนาด 1.2 x 2 เมตร 

 

รูปที่ 4.2-8 ป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยไวนิล) 

• จดหมายข่าวสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เป็นเอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากการ
ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 

4.2.4 กำรจัดท้ำสื่อและเอกสำรประกอบกำรประชุมปัจฉิมนิเทศ 

สื่อที่ใช้การประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการ ประกอบด้วย บอร์ดนิทรรศการ แผ่นพับ เอกสารประกอบการ
ประชุม แบบประเมินผลการประชุม และสื่อในการน้าเสนอ (Slide Presentation) เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลโครงการ
ให้กลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียได้รับทราบ ดังนี้ 

• บอร์ดนิทรรศการ เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ศึกษาและผลการศึกษาของโครงการ โดยเน้นสื่อใน
รูปแบบของแผนที่ แผนผังและรูปภาพ เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจ โดยแสดงเนื้อหารายละเอียด 
ประกอบด้วย พ้ืนที่ศึกษาของโครงการจ้าแนกตามกลุ่มลุ่มน้้าสาขา และผลิตผลในการศึกษาของ

โครงการ จ้านวน 10 บอร์ด ดังแสดงในรูปที่ 4.2-9 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุ่มลุม่น้้าสาขาน้้าหมัน-น้้าสาน กลุ่มลุม่น้้าสาขาแม่น้้าเลย กลุ่มลุม่น้้าสาขาน้้าโมง-น้้าสวย 

   

กลุ่มลุม่น้้าสาขาห้วยหลวง กลุ่มลุม่น้้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิง กลุ่มลุม่น้้าสาขาแม่น้้าสงคราม 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุ่มลุม่น้้าสาขาห้วยทวย กลุ่มลุม่น้้าสาขาน้้าพุง-น้้าก่้า กลุ่มลุม่น้้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุก 

 

สรุปผลส้าคัญจากกระบวนการ SEA 

รูปที่ 4.2-9 บอร์ดนิทรรศกำร 

• แผ่นพับ เพ่ือแนะน้าโครงการ ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ระยะเวลาด้าเนินการ พ้ืนที่ศึกษา 
ของโครงการ ผลผลิตของการศึกษา รายละเอียดของแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่

ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ รวมถึงช่องทางการติดต่อสื่อสารของโครงการ ดังรูปที่ 4.2-10 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
และกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 
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หน้าคู่ท่ี 1 หน้าคู่ท่ี 2 

  

หน้าคู่ท่ี 3 หน้าคู่ท่ี 4 

  

หน้าคู่ท่ี 5 หน้าคู่ท่ี 6 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
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หน้าคู่ท่ี 7 หน้าคู่ท่ี 8 

รูปที่ 4.2-10 แผ่นพับ 

 

• เอกสารประกอบการประชุม โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ความก้าวหน้าในการด้าเนินโครงการ  
ผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนหลักและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

• แบบประเมินผลการประชุม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผลการจัดประชุม รวมทั้งเสนอแนะ
เกี่ยวกับโครงการ 

• สื่อในการน้าเสนอ (Slide Presentation) โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย ความก้าวหน้าในการด้าเนิน
โครงการ ผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนหลักและแผนปฏิบัติการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

• วีดิทัศน์ เป็นสื่อวิดิทัศน์ที่มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์กราฟฟิกเพ่ือสรุปความก้าวหน้า
ในการด้าเนินโครงการ รวมถึงผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

• ป้ายประชาสัมพันธ์ (ป้ายไวนิล)  แผ่นป้ายไวนิลเพ่ือประชาสัมพันธ์ แจ้งก้าหนดการ วัน เวลา 
สถานที่ในการจัดประชุมปัจฉิมนิเทศ โดยจัดท้าเป็น 2 ขนาด คือ ขนาด 3 x 5 เมตร และขนาด  
1.2 x 2 เมตร 
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รูปที่ 4.2-11 ป้ำยประชำสัมพันธ์ (ป้ำยไวนิล) 

• จดหมายข่าวสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น เป็นเอกสารสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นจากการ
ประชุมปัจฉิมนิเทศ 

4.2.5 กำรจัดท้ำสื่อและเอกสำรกิจกรรมสร้ำงกำรรับรู้ผ่ำนสื่อ 

สื่อที่ใช้ในกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ ประกอบด้วย บอร์ดนิทรรศการ เอกสารประกอบการประชุม 
(Press kit) แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม และสื่อในการน้าเสนอ (Slide Presentation) เพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลโครงการให้กลุ่มผู้มีส่วนไดส้่วนเสียได้รับทราบ ดังนี้ 

• บอร์ดนิทรรศการ เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และหมุดหมายในการพัฒนาทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่

ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 1 บอร์ด ดังแสดงในรูปที่ 4.2-12 

 

รูปที่ 4.2-12 บอร์ดนิทรรศกำร 

• เ อกสารประกอบการประชุ ม  (Press kit) ส้ าห รั บการจั ดกิ จ กร รม ใน พ้ืนที่ ลุ่ มน้้ า โ ขง
ตะวันออกเฉียงเหนือและในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ก้าหนดการ สถานที่



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนกำรด้ำเนินกำรด้ำนกำรประชำสัมพันธ์ 
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ในการจัดกิจกรรม รวมถึงรายละเอียดโครงการ ผลการศึกษาประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
แผนหลักและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

• แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดกิจกรรม เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมประเมินผลการจัดประชุม  

• จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Release) เพ่ือให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการและการจัด
กิจกรรม 

• สื่อในการน้าเสนอ (Slide Presentation) โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วย ผลการศึกษาประเมิน
สิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ แผนหลักและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

4.2.6 กำรจัดท้ำเว็บไซต์ของโครงกำร 

ด้าเนินการออกแบบและจัดเว็บไซต์ของโครงการ โดยใช้ชื่อว่า www.sea-northeasternmekong.com 
เพ่ือประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียของโครงการ โดยด้าเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ต่อเนื่องตลอดระยะเวลาด้าเนินการศึกษาของ
โครงการ รายละเอียดดังนี้ 

 
 

  
เว็บไซต์โครงการ (www.sea-northeasternmekong.com) 

รูปที่ 4.2-13  ช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรโครงกำรผ่ำนทำงเว็บไซต์ 

http://www.sea-northeasternmekong.com/
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4.2.7 กำรจัดท้ำสื่อ Infographic (ภำพนิ่ง) 

สื่อ Infographic (ภาพนิ่ง) เพื่อน าเสนอเนื้อหา สาระของโครงการในประเด็นส าคัญ จ านวน 3 ชุดข้อมูล 
ส าหรับการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เป็นสื่อสิ่งพิมพ์หรือเผยแพร่ผ่านทางสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

  

 

รูปที่ 4.2-14 สื่อ Infographic (ภำพนิ่ง) 

 

 



ภำคผนวก



แผ่นพับประชาสัมพันธ ์

1.

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

 

ชุดที่

 

1

2.

 

แผ่นพับประชาสัมพันธ์

 

ชุดที่

 

2



แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ชุดที่ 1
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ

01



จากสถานการณดานทรัพยากรน้ำในปจจุบัน รวมถึงความสำคัญของลุมน้ำและ
สภาพปญหาของพื้นที่ สงผลใหมีความจำเปนตองเรงรัดวางแผนบริหารจัดการนำ้ทั้งระบบ
ลุมน้ำ ตองบริหารจัดการการใชประโยชนและจัดสรรน้ำตามความตองการของประชาชน
การพัฒนาของเมืองและชนบท การใชน้ำเพ่ือการพัฒนาภาคสวนตาง ๆ การเกษตร การทองเท่ียว
และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังตองอนุรักษน้ำสำหรับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศ ตลอดจนเพื่อการแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติ นำ้ทวม น้ำแลง คุณภาพน้ำ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ และการพัฒนาชุมชน ความเปนอยู การกนิดีอยูดี นอกจากนี้
ลุมน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือที่เกี่ยวของกบัลุมน้ำระหวางประเทศ ตองพิจารณาบริบท
การใชน้ำระหวางประเทศ และตองเช่ือมโยงขอมูลการบริหารจดัการน้ำกับประเทศเพ่ือนบาน
ดังนั้น สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติในฐานะหนวยงานกลางท่ีกำหนดนโยบายดานการบริหาร
จัดการน้ำ เห็นควรใหมีการศึกษาประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรในพื้นทีลุ่มน้ำโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือใหการพัฒนาของลุมน้ำสอดคลองกับสภาพแวดลอมโดยไมกอใหเกิด
ผลกระทบ หรือมีผลกระทบในระดบัที่ยอมรับได และเปนไปตามแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) พรอมทั้งจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
จัดลำดับความสำคัญของโครงการพัฒนาในอนาคต การปองกันอุทกภัยและการแกไขปญหา
ภัยแลง เพื่อเปนกรอบการดำเนินการบริหารจัดการน้ำของลุมน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
สำหรับใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของนำไปดำเนินการ ลดความซ้ำซอนของแผนงาน และกำหนด
กรอบแนวทาง การบริหารจดัการทรพัยากรน้ำของพื้นท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป

ความเป�นมาของโครงการ

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ

02

เพื่อศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตร (Strategic
Environmental Assessment: SEA) ของพ้ืนที่ลุมน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ และทบทวน
วิเคราะหการดำเนินงานพัฒนาแหลงน้ำในพื้นท่ีศึกษาโครงการท่ีผานมาสำหรับประกอบการจัดทำ
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) และจัดทำแผน
ปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2566 - 2570

วัตถุประสงค�
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ



1. รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environment
Assessment: SEA) ของพื้นที่ลุมน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนอื

2. รายงานแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ พ้ืนท่ีลุมน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580)

3. รายงานแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรน้ำพื้นท่ีลุมน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
พ.ศ. 2566 - 2570

ระยะเวลาศึกษา 360 วัน

ระยะเวลา

ผลท่ีคาดจะได�รับ
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ

ลุมน้ำหลัก : ลุมน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
พื้นที่ลุมน้ำ : 47,165.08 ตร.กม. (29.48 ลานไร)
ครอบคลุมพ้ืนที่ 10 จังหวัด ไดแก
1. เลย 6. สกลนคร
2. หนองคาย 7. นครพนม
3. อุดรธานี 8. มุกดาหาร
4. หนองบัวลำภู 9. อำนาจเจริญ
5. บึงกาฬ 10. อุบลราชธานี

พ้นท่ีศึกษาลุ�มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุมลุมน้ำ
สาขาที่ 1
(น้ำหมัน

-
น้ำสาน)

ประกอบดวย
36 ลุมน้ำ

สาขา

แมน้ำสำคัญ :
- แมน้ำเลย
- หวยน้ำกำ่
- แมน้ำสงคราม
- หวยน้ำอนูและน้ำพุง
- แมน้ำโขงและหวยหลวง
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมนำ้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ



36 ลุ�มน้ำสาขา สามารถแบ�งเป�นกลุ�มได� 9 กลุ�มลุ�มน้ำสาขา ดังน้ี

กลุมลุมน้ำ
สาขาที่ 1 ประกอบดวย

• ลุมน้ำแมน้ำโขงสวนที่ 3 • ลุมน้ำแมน้ำโขงสวนที่ 4
• ลุมน้ำหมัน • ลุมน้ำสาน

กลุมลุมน้ำ
สาขาที่ 3

(หวยน้ำโมง)

ประกอบดวย
• ลุมน้ำแมน้ำโขงสวนที่ 5 • ลุมน้ำแมน้ำโขงสวนที่ 6/2
• ลุมน้ำหวยน้ำโสม • ลุมน้ำสวย
• ลุมน้ำแมน้ำโขงสวนที่ 6/1 • ลุมน้ำแมน้ำโขงสวนที่ 7/1
• ลุมน้ำโมง

กลุมลุมน้ำ
สาขาที่ 2
(แมน้ำเลย)

ประกอบดวย
• ลุมน้ำแมน้ำเลยตอนลางสวนที่ 1 • ลุมน้ำหวยน้ำปวน
• ลุมน้ำแมน้ำเลยตอนลางสวนที่ 2

กลุมลุมน้ำ
สาขาที่ 4
(หวยหลวง)

ประกอบดวย
• ลุมน้ำหวยหลวงสวนที่ 1 • ลุมน้ำหวยดาน
• ลุมน้ำหวยหลวงสวนที่ 2
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โครงการศึกษาการประเมินสิง่แวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำโขงตะวนัออกเฉยีงเหนือ

36 ลุ�มน้ำสาขา (ต�อ)

กลุมลุมน้ำ
สาขาที่ 9

ประกอบดวย
• ลุมน้ำแมน้ำโขงสวนที่ 9 • ลุมน้ำหวยบงัอี้
• ลุมน้ำหวยบางทราย • ลุมน้ำแมน้ำโขงตอนลาง
• ลุมน้ำหวยมุก

กลุมลุมน้ำ
สาขาที่ 7
(หวยทวย)

ประกอบดวย
• ลุมน้ำหวยทวย • ลุมน้ำแมน้ำโขง สวนที่ 8

กลุมลุมน้ำ
สาขาที่ 8

(น้ำพุง - น้ำก่ำ)

ประกอบดวย
• ลุมน้ำพุง • ลุมน้ำหวยน้ำก่ำ

กลุมลุมน้ำ
สาขาที่ 6

(แมน้ำสงคราม)

ประกอบดวย
• ลุมน้ำแมน้ำสงครามตอนบน • ลุมน้ำหวยนำ้ยาม
• ลุมน้ำแมน้ำสงครามตอนลางสวนที่ 1 • ลุมน้ำหวยนำ้อูน
• ลุมน้ำแมน้ำสงครามตอนลางสวนที่ 2 • ลุมน้ำหวยคอง
• ลุมน้ำแมน้ำสงครามตอนลางสวนที่ 3 • ลุมน้ำหวยฮ้ี
• ลุมน้ำแมน้ำสงครามตอนลางสวนที่ 4

กลุมลุมน้ำ
สาขาที่ 5 ประกอบดวย

• ลุมน้ำแมน้ำโขงสวนที่ 7/2

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมนำ้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ
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ระดับการประยุกต�ใช� SEA (เอสอีเอ)

SEA มีคำยอมาจากภาษาอังกฤษวา Strategic Environmental Assessment
หรือการประเมนิสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร คือ กระบวนการที่เปนระบบเพื่อสนบัสนุน
การตัดสินใจในการกำหนดนโยบาย แผนและแผนงาน โดยใหความสำคัญกับการมีสวนรวม
และการบูรณาการดานเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอมอยางสมดุล ซึ่งตองนำไปใชใน
การวางแผนเพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน

AssessmentStrategic Environmental

การประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร (SEA)
เปนเคร่ืองมือท่ีถูกประยุกตใช
สนับสนุนในการกำหนดนโยบาย แผน
และแผนงานใหมีความครอบคลุม
ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดลอม

การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม (EIA)
เปนเคร่ืองมือท่ีใชคาดการณผลกระทบ
ที่อาจเกิดข้ึนจาการดำเนินโครงการ
เพ่ือใชกำหนดมาตรการดานส่ิงแวดลอม

นโยบาย

โครงการ

แผนงาน

แผน

นิยามของ SEA (เอสอีเอ)

08

โครงการศึกษาการประเมินสิง่แวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำโขงตะวนัออกเฉยีงเหนือ

ความเชื่อมโยงของ SEA กับการจัดทำแผน
กระบวนการจัดทำ แผนหรอแผนงาน

1. ทบทวนแผนและขอมูลท่ีเก่ียวของ
 • แผน/กฎหมายที่เกี่ยวของ
 • สถานการณ/

สภาพแวดลอมปญหา/ศักยภาพ
 • ทิศทางการเปลี่ยนแปลง
2. กำหนดกรอบ/วิสัยทัศนของแผน
หรือแผนงาน

 • วิสัยทัศน/วัตถุประสงค
 • พันธกิจ/คานิยม
3. กำหนดแนวทางการพัฒนา
 • ยุทธศาสตรการพัฒนาเปาหมาย/

ตัวชี้วัด
 • กลยุทธ/มาตรการ
 • แผนงาน/โครงการ

รางแผนหรอแผนงาน

นำแผนหรอแผนงานไปดำเนินการ

ติดตามประเมินผลแผนหรอแผนงาน

ใหความเห็นชอบ

กระบวนการจัดทำ SEA

1. กำหนดขอบเขต
 • การวเิคราะหและทบทวนแผนหรือ

แผนงานและขอมูลท่ีเกี่ยวของ
 • ระบุขอบเขต : พ้ืนที่เวลา
 • การวเิคราะหแรงขับเคลื่อนของ

การพัฒนา
 • การกำหนดวิสัยทัศนและประเด็น

ยุทธศาสตร
 • การกำหนดวัตถปุระสงคเพื่อ

การพัฒนาที่ยั่งยืนและตัวชี้วัด
 • การประเมินขอมูลฐาน
 • การกำหนดทางเลือกการพัฒนา

เบื้องตน
 • การจัดทำแผนการมีสวนรวมและ

การสื่อสาร
2. การพัฒนาและประเมินทางเลือก
 • การพัฒนาทางเลือก
 • การประเมินทางเลือก
 • นำเสนอทางเลือกที่เหมาะสมกวา
3. กำหนดมาตรการเพื่อความยั่งยืน
 จากการเลือกที่เหมาะสม

(สงเสริม/หลีกเลี่ยง/ลดหรอืบรรเทา)

จัดทำรายงาน SEA
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมนำ้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ



กระบวนการ
มีส�วนร�วม

กระบวนการศึกษา SEA และแผนหลักการบร�หารจัดการ
ทรัพยากรน้ำพ้นท่ีลุ�มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

11

22

33

44
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โครงการศึกษาการประเมินสิง่แวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำโขงตะวนัออกเฉยีงเหนือ

การพัฒนาพ้นที่ลุ�มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

            "สรางความม่ันคงของทรัพยากรนำ้
            พื้นที่ลุมนำ้โขงตะวนัออกเฉียงเหนือ
         ดวยการบรหิารจดัการอยางมีสวนรวม"

จดัหาและจดัสรร 
ทรพัยากรนำ้อยางเปนธรรม
และมีประสิทธิ พอยางยั่งยืน
ดยการมีสวนรวมของผูใชนำ้

1
ป�องกัน คุ�มครอง และฟนฟ
การใหบรกิารระบบนิเวศที

มโยง กับทรัพยากร
ดยการมีสวนรวมระหวางผูใชนำ้

2

ส�งเสร�มการปรับตัว
ของผูใชนำ้ตอปญหาดาน
ทรพัยากรนำ้ และการเปลี่ยน
แปลงสภาพภมูิอากาศ

3 สร�างความเข�มแขง็และ
ส�งเสร�มศักยภาพ
ก ร ร� รจดก รล�

4

ประเดน็
ยทุธศาสตร

เปาหมาย
การพฒันา
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมนำ้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ

 

โ
เชอ
โ

แผนแมบท
การบร�หารจดัการ
ทรัพยากรน้ำ 20 ป

(พ.ศ. 2561 - 2580)

ด�านที่ 1 การจัดการนำ้ อุปโภคบริโภค ด�านที่ 2 การสรางความม่ันคงของ
น้ำภาคการผลิต

ด�านที่ 3 การจัดการนำ้ทวมและ
อุทกภัย

ด�านที่ 4 การจัดการคณุภาพน้ำและ
อนรุกัษทรัพยากร

ด�านที่ 5 การอนรุกัษฟนฟสูภาพปาตนนำ้ท ีเ อ
โทรมและปองกนัการพังทลายของดิน

ด�านที่ 6 การบริหารจดัการ



รายละเอียดของแผนหลักการบร�หารจัดการ
ทรัพยากรน้ำพ้นท่ีลุ�มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

พ.ศ. 2561 – 2580

หมุดหมายท่ี 2
ความยั่งยืนของทรัพยากรน้ำ

2 ยุทธศาสตร
 • การปองกัน คุมครอง

และฟนฟูระบบนิเวศแหลงนำ้
 • การปองกัน คุมครอง

และฟนฟูวัฒนธรรม
และวถิีชีวติที่เชื่อมโยง
กับทรัพยากรน้ำ

หมุดหมายท่ี 1
การจัดหาและบรรเทาภัยดานน้ำ

5 ยุทธศาสตร์
 • การจัดการนำ้เพ่ือสรางสมดลุ

น้ำตนทุนและการใชประโยชน
 • การจัดสรรนำ้ขามพ้ืนที่
 • การใชน้ำอยางคุมคา
 • การผลิตน้ำสะอาด
 • การจัดการภัยแลงและอุทกภัย

ทรัพยากรน้ำในลุ�มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความม่ันคงและย่ังยืนด�วยการบร�หารจัดการอย�างมีส�วนร�วม
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โครงการศึกษาการประเมินสิง่แวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ

เชื่อมโยงแผนแมบท
การบริหารจดัการน้ํา 20 ป 
ดานที่ 1, 2, 3, 4, 5 และ 6

เชื่อมโยงแผนแมบท
การบริหารจดัการนํ้า 20 ป 

ดานที่ 4 และ 5

หมุดหมายท่ี 3
การรับมือกับการเปล่ียนแปลง

ของสภาพภูมิอากาศ
และผลกระทบขามพรมแดน

2 ยุทธศาสตร
 • การสรางขีดความสามารถ

ในการปรับตัว
 • การสงเสริมประสิทธิผล

ในการปฏบัิตติามขอตกลง
และความรวมมือลุมน้ำ
ระหวางประเทศ

หมุดหมายท่ี 4
การบร�หารจัดการน้ำ

2 ยุทธศาสตร
 • การสรางความเขมแข็ง

ใหกับองคกรผูใชน้ำ
 • การสรางความเขมแข็ง

ใหกับกลุมเกษตรกร

13

โครงการศึกษาการประเมินสิง่แวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมนำ้โขงตะวันออกเฉยีงเหนือ

เช่ือมโยงแผนแมบท
การบริหารจดัการนํ้า 20 ป 

ดานที่ 6

เชื่อมโยงแผนแมบท
การบริหารจดัการน้ํา 20 ป 

ดานท่ี 2 และ 6
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โครงการศึกษาการประเมินสิง่แวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำโขงตะวนัออกเฉยีงเหนือ

• เพ่ิมประสิทธภิาพและขยายระบบ
ประปาหมบูาน

• เพ่ิมประสิทธภิาพโครงการแหลงนํ้า 
และระบบสงน้ําเดมิ

• จัดหานํ้าในพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน
• พัฒนาแหลงเกบ็กกัน้ํา/ระบบสงน้ํา

ใหม 
• สงเสริมเทคโนโลยีและความรูเพ่ือ

ความม่ันคงนํ้า
• สรางองคความรูและจิตสํานกึทองถิ่น

• เพิ่มประสิทธภิาพการระบายนํ้า
• ปองกันน้ําทวมชุมชนเมือง
• จัดการพ้ืนที่นํ้าทวม/พ้ืนที่ชะลอน้ํา
• บรรเทาอทุกภยัระดับพื้นที่
• สงเสรมิบทบาท และความรูใหองคกรผูใชน้ําในการ

จัดการนํ้าทวมและอทุกภยั

• อนรัุกษแหลงน้ําธรรมชาติ และฟนฟู
แหลงน้ําที่เริ่มเส่ือมโทรม 

• เพิ่มประสิทธภิาพระบบบําบัดน้ําเสยี 
• สรางองคความรู และความตระหนักใหรักษาแหลงน้ํา

• เพิ่มศกัยภาพองคกรผูใชนํ้าและ
ทองถิ่น /เกษตรกร

• สื่อสาร/สนบัสนุนการเขาถงึขอมลู
ตอเนื่อง/เพ่ิมการมีสวนรวม

• อนรุักษ ฟนฟปูาที่เริ่มเสื่อมโทรม 
• สรางองคความรู และความตระหนัก

ใหรักษาปา /ปลูกปาทดแทน 

ติดตอสอบถาม

สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ

คุณจรลั เทพอวยพร
ผูเชี่ยวชาญดานผลกระทบส่ิงแวดลอม

กองนโยบายและแผนแมบท
โทรศัพท : 0 2554 1870
โทรสาร : 0 2521 9146

อีเมล : envionwr@gmail.com

บร�ษัทที่ปรกษา

คุณภรัญยู รตันบุรี
นักวิชาการสิ่งแวดลอม

โทรศัพท : 0 2763 2828 ตอ 3211 โทรสาร : 0 2763 2830
อีเมล : paranyoo.r@uaeconsultant.co.th

นางสาวปฏิมาภรณ ภูระยา
นักวิชาการส่ิงแวดลอม

โทรศัพท 0 2763 2828 ตอ 4087 มือถือ 08-7915-5860 โทรสาร 02-763-2830
อีเมล : patimaphon.r@uaeconsultant.co.th

อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด
เลขที่ 81 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตประโขนง กรุงเทพฯ 10260
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สื่อการนำเสนอกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อในพื้นที่

ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
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สื่อการนำเสนอกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อในพื้นที่

กรุงเทพมหานคร



สื่อการนำเสนอการประชุมปฐมนิเทศ



ก า รป ร ะ ชุ มป ฐ มนิ เ ท ศ
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตร 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
พื้นที่ลมุนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ความเปนมาของโครงการ

4

โครงการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรในพ้ืนที่ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือใหการพัฒนาของลมุนํ้า 
สอดคลองกับสภาพแวดลอมโดยไมกอใหเกิดผลกระทบ หรือมีผลกระทบในระดับที่ยอมรับได และเปนไปตาม 

แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)

จากสภาพปญหาของพื้นที่ จึงจําเปนตองเรงรัดวางแผนบริหารจัดการนํ้าทั้งระบบ จัดการความตองการน้ําตามการพัฒนาของเมือง

 จัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 
 จัดลําดับความสําคัญของโครงการพัฒนาในอนาคต การปองกันอุทกภัยและการแกไขปญหาภัยแลง     

เปนกรอบการดําเนินงานใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปดําเนินการ 
 ลดความซํ้าซอนของแผนงาน 
 กําหนดกรอบแนวทาง การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของพ้ืนท่ีใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป

ดําเนินการศึกษา

*เร่ิมศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จนถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 รวมระยะเวลาของการศึกษา 360 วัน*

วัตถุประสงคของการศึกษา

1.
• เพื่อศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic 

Environmental Assessment: SEA) ของพ้ืนที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

2.

• เพ่ือทบทวนวิเคราะหการดําเนินงานพัฒนาแหลงนํ้าในพ้ืนที่ศึกษาโครงการท่ีผาน
มาเพื่อประกอบการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป       
(พ.ศ. 2561-2580) พรอมประเมินผลการดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2561-2563 
และแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2565-2570

5 6

ผลที่คาดวาจะไดรับ

รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environment 
Assessment: SEA) ของพื้นท่ีลมุนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานแผนหลักการบริหารจดัการทรพัยากรน้ําลมุนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
20 ป (พ.ศ. 2561-2580)

รายงานแผนปฏิบตัิการ การบริหารทรัพยากรนํ้า ลมุนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
พ.ศ. 2565-2570

1

2

3



แผนการดําเนินงานโดยสรุป

7

แผนการดําเนินงานโครงการศึกษาการประเมนิส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า พ้ืนที่ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

วันท่ีเร่ิมปฏิบัติงาน : 21 มกราคม พ.ศ. 2564
วันท่ีสิ้นสุดงานในสัญญา : 15 มกราคม พ.ศ. 2565
รวมระยะเวลา 360 วัน

วัตถุประสงคของการจัดประชุมปฐมนิเทศโครงการ

8

• จัดประชุมเพื่อนําเสนอขอมูลโครงการและรวบรวมประเด็น
ปญหา สาเหตุ ของการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าพื้นท่ีลุมนํ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเริ่มตนจากการนําเสนอขอมูล         
โดยวิทยากร/ผูเชี่ยวชาญ จากน้ันจึงแบงกลุมผูเขารวมประชุม 
เปนกลมุยอย 4 กลุม และใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น
ผานบัตรคํา ในประเดน็ตางๆ

พระราชกฤษฎีกา กําหนดลุมน้ํา พ.ศ.2564
1  สาละวิน
2  โขงเหนือ
3  โขงตะวันออกเฉียงเหนือ
4  ชี
5  มูล
6  ปง
7  วัง
8  ยม
9  นาน
10 เจาพระยา
11 สะแกกรัง
12 ปาสัก
13 ทาจีน
14 แมกลอง
15 บางปะกง
16 โตนเลสาบ
17 ชายฝงทะเลตะวันออก
18 เพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ
19 ภาคใตฝงตะวันออกตอนบน
20 ทะเลสาบสงขลา
21 ภาคใตฝงตะวันออกตอนลาง
22 ภาคใตฝงตะวันตก

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา 
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• พ้ืนที่ลมุนํ้า : 47,162 ตร.กม. 
(29.48 ลานไร)

•ครอบคลุมพ้ืนที่ : 10 จงัหวัด 
ไดแก                                     
1.เลย  2.หนองคาย 3.อุดรธานี 
4.หนองบัวลําภู 5.บึงกาฬ             
6.สกลนคร 7.นครพนม               
8.มุกดาหาร 9.อํานาจเจริญ    
10.อุบลราชธานี

10



จังหวัด
จํานวนเขตการปกครอง

ทั้งจังหวัด ในเขตพ้ืนที่ศึกษาโครงการ
อําเภอ ตําบล อําเภอ ตาํบล

 เลย 14 90 14 82
 หนองคาย 9 62 9 62
 อุดรธานี 20 156 15 114
 หนองบัวลําภู 6 59 4 22
 บึงกาฬ 8 53 8 53
 สกลนคร 18 125 18 125
 นครพนม 12 99 12 99
 มุกดาหาร 7 53 7 53
 อํานาจเจรญิ 7 56 4 12
 อุบลราชธานี 25 219 7 31
 พิษณุโลก 9 93 2 2
 เพชรบูรณ 11 117 2 5
 กาฬสินธุ 18 135 3 3
 รอยเอ็ด 20 193 1 2
 ยโสธร 9 79 1 2

รวม 193 1,589 107 667

เขตการปกครองในลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

• ครอบคลุมลมุน้ําสาขา : 
  36 ลุมนํ้าสาขา

• ลํานํ้าสาขาที่สําคญั : 
นํ้าเลย นํ้าโมง นํ้าสวย 

  หวยหลวง นํ้าอูน  
นํ้าสงคราม หวยน้ําก่ํา

 
                                                       

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา (ตอ) 

12
12

• ครอบคลุมลุมน้ําสาขา : 36 ลุมน้ําสาขา

• ลํานํ้าสาขาที่สําคัญ : นํ้าเลย น้ําโมง น้ําสวย หวยหลวง 
นํ้าอูน  น้ําสงคราม หวยนํ้ากํ่า                                                      

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา (ตอ) 

13

กลุมลุมน้ําที่ 1  กลุมลมุน้ําท่ี 2  กลุมลุมน้ําท่ี 3  

กลุมลุมน้ําที่ 4  กลุมลุมน้ําที่ 5

พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 
จําแนกตามกลุมลมุน้ําได 5 กลุม

14

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา (ตอ) 

กลมุลมุนํ้าท่ี 1 
• แมนํ้าสายสําคัญคือ แมนํ้าเลย 
• ประกอบดวย 9 ลุมนํ้าสาขา ไดแก 

 ลุมน้ําแมน้ําโขงสวนที่ 3 
 ลุมน้ําหมัน 
 ลุมน้ําสาน 
 ลุมน้ําแมน้ําโขงสวนที่ 4 
 ลุมน้ําแมน้ําเลยตอนลางสวนที่ 1 
 ลุมน้ําหวยนํ้าปวน
 ลุมน้ําแมน้ําเลยตอนลางสวนที่ 2 
 ลุมน้ําแมน้ําโขงสวนที่ 5
 ลุมน้ําหวยนํ้าโสม 

• จังหวัดท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย           
เลย หนองบัวลําภู อุดรธาน ีและหนองคาย



16

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา (ตอ) 

กลุมลุมนํ้าท่ี 2 
• แมนํ้าสายสําคัญคือ แมนํ้าโมงและหวยหลวง
• ประกอบดวย 8 ลุมน้ําสาขา ไดแก 

 ลุมน้ําแมน้ําโขงสวนท่ี 6/1
 ลุมน้ําโมง 
 ลุมน้ําแมน้ําโขงสวนท่ี 6/2 
 ลุมน้ําสวย 
 ลุมน้ําแมน้ําโขงสวนท่ี 7/1 
 ลุมน้ําหวยหลวงสวนที่ 1
 ลุมน้ําหวยดาน 
 ลุมน้ําหวยหลวงสวนที่ 2

• จังหวัดท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย            
เลย หนองบัวลําภู อุดรธานี และหนองคาย

18

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา (ตอ) 

กลุมลมุนํ้าท่ี 3 
• แมนํ้าสายสําคัญคือ แมนํ้าสงคราม
• ประกอบดวย 9 ลมุนํ้าสาขา ไดแก 

 ลุมน้ําแมน้ําโขงสวนที่ 7/2
 ลุมน้ําแมน้ําสงครามตอนบน 
 ลุมน้ําหวยคอง 
 ลุมน้ําแมน้ําสงครามตอนลาง 
 ลุมน้ําหวยฮ้ี 
 ลุมน้ําแมน้ําสงครามตอนลาง สวนที่ 2
 ลุมน้ําหวยน้ํายาม 
 ลุมน้ําแมน้ําสงครามตอนลาง สวนที่ 3
 ลุมน้ําแมน้ําสงครามตอนลาง สวนที่ 4

• จังหวัดที่เก่ียวของ ประกอบดวย          
อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และ
สกลนคร
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ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา (ตอ) 

กลมุลมุนํ้าท่ี 4 
• แมนํ้าสายสําคัญคือ หวยน้ําอูนและนํ้าพุง
• ประกอบดวย 4 ลมุนํ้าสาขา ไดแก 

 ลุมน้ําหวยนํ้าอูน
 ลุมน้ําหวยทวย 
 ลุมน้ําแมน้ําโขงสวนท่ี 8 
 ลุมน้ําพุง

• จังหวัดท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย     
อุดรธานี นครพนม สกลนคร และ
มุกดาหาร

22

ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษา (ตอ) 

กลมุลมุนํ้าท่ี 5 
• แมนํ้าสายสําคัญคือ หวยน้ําก่ํา
• ประกอบดวย 6 ลุมนํ้าสาขา ไดแก 

 ลุมน้ําหวยนํ้ากํ่า
 ลุมน้ําแมน้ําโขงสวนที่ 9
 ลุมน้ําหวยบางทราย
 ลุมน้ําหวยมุก 
 ลุมน้ําหวยบังอี้
 ลุมน้ําแมน้ําโขงตอนลาง

• จังหวัดท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย    
นครพนม สกลนคร มุกดาหาร 
อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ



เวทีท่ี 1

เวทีท่ี 2 เวทีท่ี 3



30

สภาพทั่วไปของพ้ืนลมุน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

1. อุณหภูมิ
เฉล่ีย 26.2  องศาเซลเซียส
สูงสุด 36.4  องศาเซลเซียส
ตํ่าสุด 14.8  องศาเซลเซียส

31

สภาพทั่วไปของพ้ืนลมุน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

2. ปริมาณฝน
เฉล่ีย 1,486.5 ลาน ลบ.ม.

32

สภาพทั่วไปของพ้ืนลมุน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

3. ปริมาณนํ้าทา
เฉล่ีย 15,525 ลาน ลบ.ม
ฤดูฝน 14,015 ลาน ลบ.ม.
ฤดูแลง 1,510 ลาน ลบ.ม.

33

สภาพทั่วไปของพ้ืนลมุน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

4. ศักยภาพนํ้าบาดาล

TDS < 500 สวนตอลานสวน
ปริมาณนํ้า (ลบ.ม./ชม.) พ้ืนท่ี (ตร.กม.)

<2 16,419.11

2-10 20,051.32

10-20 3,662.55

>20 2,184.43

รวม 42,317.41

TDS 500-1,500 สวนตอลานสวน
ปริมาณนํ้า (ลบ.ม./ชม.) พ้ืนท่ี (ตร.กม.)

<2 611.88

2-10 1,099.25

10-20 129.71

>20 539.04

รวม 2,379.88

TDS > 1,500 สวนตอลานสวน
ปริมาณนํ้า (ลบ.ม./ชม.) พ้ืนที่ (ตร.กม.)

<2 538.76

2-10 1,439.57

10-20 177.26

>20 28.57

รวม 2,184.16
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สภาพทั่วไปของพ้ืนลมุน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
5. การใชประโยชนท่ีดิน

การใชประโยชนที่ดิน ป 2559-2560 (ตร.กม.)
1. พื้นท่ีชุมชนและส่ิงปลกูสราง 2,301.25
2. พ้ืนที่เกษตรกรรม
   - พื้นท่ีนา
 - พืชไร
 - ไมยืนตน
 - ไมผล
 - พืชสวน

- ไรหมุนเวียน
 - ทุงหญาเล้ียงสัตว
 - พืชน้ํา
 - สถานท่ีเพาะเล้ียงสัตวน้ํา
 - เกษตรผสมผสาน

29,983.35
14,406.73
6,764.15
7,953.03
603.00
54.73
7.61

101.39
0.02

81.22
11.47

3. พ้ืนท่ีปาไม 10,092.68
4. พื้นท่ีน้ํา 1,853.29
5. พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 2,897.12
6. ไมมีขอมูล 34.28

รวม 47,161.97

4.88%

21.40%
3.93%
6.14%
0.07%

63.58% การพัฒนาแหลงเก็บกักนํ้าทาไดนอย และเปนขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงไมสามารถ
เพิ่มปริมาณนํ้าใหลําน้ําสายหลักไดมากนัก

การใชประโยชนท่ีดนิเพ่ือการเกษตรในเขตตนนํ้า ทําใหน้ําทาลดลงในฤดูแลง 
โดยเฉพาะบริเวณท่ีปลูกไมผล ไรนา เปนตน

การขาดแคลนน้ําอุปโภค บริโคในพ้ืนที่ชุมชนยังคงมีอยูจากการขยายตัวของชุมชนไป
ในพ้ืนที่ที่อยูหางจากแหลงน้ํา หรอืพื้นที่ลาดเชิงเขา

40

สภาพทั่วไปของพ้ืนลมุน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาพปญหา

41

สภาพทั่วไปของพ้ืนลมุน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

พ้ืนที่เส่ียงภัยแลงพ้ืนที่เส่ียงภัยแลง

พ้ืนที่เสี่ยงภัยแลง ตร.กม.
ตํ่า 43,410.23
ปานกลาง 2,438.62
สูง -
ไมเส่ียง 823.09
แหลงน้ํา 406.63
ไมมีขอมูล 83.42
รวม 47,161.97

42

สภาพทั่วไปของพ้ืนลมุน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

พ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัย

พ้ืนที่เสี่ยงภัยแลง ตร.กม.
ตํ่า 21,065.74
ปานกลาง 18,017.60
สูง 635.34
ท่ีลาดชันเชิงซอน 6,532.12
แหลงน้ํา 835.59
ไมมีขอมูล 75.58
รวม 47,161.97
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สภาพทั่วไปของพ้ืนลมุน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

โครงการพัฒนาแหลงน้ําโครงการพัฒนาแหลงน้ํา

โครงการ
พัฒนา

แหลงนํ้า

จํานวน
โครงการ

ความจุ 
(ลาน ลบ.ม.)

พ้ืนที่รับ
ประโยชน 

(ไร)
โครงการ
ขนาดใหญ

4 1,088 297,862

โครงการ
ขนาดกลาง

139 399 762,443

โครงการ
ขนาดเล็ก

1,681 296 786,771

รวม 1,824 1,783 1,847,076

แนวทางการศึกษา

รองผูจดัการโครงการ

45

แนวทางการศึกษาของโครงการ

IWRM SEA

การจัดทําแผน

การประเมินสิ่งแวดลอม
ระดับยุทธศาสตร

Strategic Environmental 
Assessment : SEA 

คืออะไร ??

46
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SEA คืออะไร?

กระบวนการที่เปนระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนด 
นโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวม 

และการบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
ซึ่งตองนําผลไปใชในการวางแผนเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื (กพย.), 2563)

กระบวนการที่เปนระบบเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการกําหนด 
นโยบาย แผน หรือแผนงาน โดยใหความสําคัญกับการมีสวนรวม 

และการบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล 
ซึ่งตองนําผลไปใชในการวางแผนเพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยนื (กพย.), 2563)

48

• ยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับท่ี 1)

• แผนพัฒนารายภาค
สวน (แผนระดับท่ี 3)

SEA คืออะไร?

• แผนแมบท/ แผนปฏรูิปประเทศ/ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (แผนระดับท่ี 2)

49

SEA กับ EIA แตกตางกันอยางไร? 

EIA : เราทราบวาเราตองการประเมนิอะไร 
อยางละเอียด มีสิ่งที่ตองประเมินชัดเจน 

SEA : เรามีความคิดวาเราตองการอะไร 
มีวิสยัทัศนและความตั้งใจ แตเราไมตอง

ทราบชัดเจนวาเราจะทําอะไร 

SEA กับ EIA แตกตางกันอยางไร? 
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SEA มีประโยชนอยางไร?

• ชวยบูรณาการการวางแผนพัฒนาครอบคลุมทั้ง 3 
ดาน ไดแก ดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม

• ชวยประสานประโยชนระหวางภาคสวนที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนา โดยเปดโอกาสใหสาธารณชนมีสวน
รวมในแผนหรือแผนงานอยางเหมาะสมและ
โปรงใส

• ชวยใหการวางแผนมคีวามเช่ือมโยงและพิจารณาไป
ถึงอนาคตขางหนา (Looking forward) มีผลใหแผน
หรือแผนงานที่มีอยูเดิมและที่จะจัดทําในอนาคต
ไปสู วิ สัยทัศนการพัฒนาที่ยั่ งยืนในระยะยาว
รวมกนั

54

ผู มี ส ว น ไ ด เ สี ย จ ะ เ ข า ม า มี
สวนรวมในการจัดทาํแผนการบริหาร
จัดการนํ้าอยางไร

บูรณาการกับ
การมีสวนรวมตลอดทั้ง

กระบวนการ

55

ผมูีสวนไดเสียมีใครบาง?

• ตามกลมุผูมีสวนไดเสียที่แนะนําไวในแนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2563) ของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหงชาติ (สศช.) 

• สอดคลองกับบริบทสภาพพ้ืนที่ของลุมนํ้าโดยจําแนกตาม
• แมนํ้าสายหลักหรือ
• แหลงนํ้าหลักสําคัญแตละพื้นที่
• รวมกลุมพ้ืนท่ีลมุน้ําสาขาท่ีมีแมนํ้าสายหลักหรือแหลงน้ําหลักแตละแหลงน้ัน

ไหลผาน พิจารณา

การระบุกลุมผมีูสวนไดเสีย
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กลมุที่ 1

• กลมุคน ชุมชน และประชาชนที่อาศัยและประกอบอาชีพอยใูนพ้ืนที่ลุมนํ้าซึ่งอาจไดรับความเสี่ยงจากผลกระทบทางลบหรือ
ไดรับโอกาสจากผลกระทบทางบวก จากสภาพ ลักษณะ หรือการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนจากการพัฒนาและจากการเปล่ียนแปลง
ตามธรรมชาติ ตอรายได อาชีพ เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย ส่ิงแวดลอม และวิถีชีวิตความเปนอยู

กลมุที่ 2

• กลมุคน ชุมชน และประชาชนที่อาศัยและประกอบอาชีพอยใูนพ้ืนที่ลุมนํ้าซึ่งไดรบัความเสี่ยงและมีความเปราะบางและ
ออนไหวตอสภาพ ลักษณะ และการเปล่ียนแปลง ไดรบัผลกระทบเน่ืองจากทรัพยากรนํ้าและพื้นที่ลุมน้ํา และมีศักยภาพและ
ความสามารถในการตอบสนองและปรับตัวไดนอย ตอรายได อาชีพ เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย ส่ิงแวดลอม และวิถีชีวิต
ความเปนอยู

กลมุที่ 3

• ผูประกอบการเอกชน ชมรม และสมาคมผูประกอบการ นักพัฒนาพ้ืนท่ี นักธุรกิจ นักลงทุนท่ีประกอบอาชีพในพ้ืนที่ 
ซ่ึงมีศักยภาพและความสามารถในการตอบสนองและปรับตวัไดดี ตอรายได อาชีพ เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย ส่ิงแวดลอม 
และวิถีชีวติความเปนอยู

ผมูีสวนไดเสียมีใครบาง?
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กลมุที่ 4

• ผูแทนสวนราชการสวนกลาง ภูมิภาคและทองถ่ิน องคการปกครองสวนทองถ่ินและนักการเมือง ที่มีภารกิจและ
ความรับผิดชอบในการบริหารจัดการพื้นที่ลมุนํ้า และสนับสนุนการดําเนินงานการพัฒนาเพ่ือประชาชนในพ้ืนที่ 

กลมุที่ 5

• ผูแทนเครือขายภาคประชาสังคม องคกรอิสระที่ไมหวังผลกําไร สถาบนัการศึกษา นักวิชาการอิสระ ปราชญ ผูนําชุมชน 
ผูนําทางความคิด ผูนําศาสนา ผูประกอบอาชีพเพื่อประโยชนสาธารณะ ซ่ึงมบีทบาท ภารกิจและความสนใจตอการพัฒนา
และใชประโยชนพ้ืนท่ีลุมน้ํา เพื่อเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม และกลมุสื่อมวลชน

กลมุที่ 6

• ผูตัดสินใจระดับนโยบาย ยทุธศาสตร และอนุมัติ หัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการลุมน้ํา คณะกรรมการระดับภาคและ
จังหวัด ซึ่งรับผิดชอบในตัดสินใจแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีและการใชทรัพยากรนํ้า และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของ 

ผมูีสวนไดเสียมีใครบาง?
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รวบรวมประเด็นการพัฒนา 
ศักยภาพ โอกาส ปญหา และ

ความคาดหวัง

วัตถุประสงคของ
การประชุมในวันน้ี

แบงกลุม
ระดมความคิดเห็น

ขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสนี้



สื่อการนำเสนอการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1
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วันศุกรท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เวลา 08.30-16.00น.

ณ หองประชุมนายเลิศ โรงแรมแอล เจ ดิเอมเมอรลั 
อ.เมืองอํานาจเจรญิ จ.อํานาจเจริญ

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม ย อ ย  ค รั้ ง ที่  1
เวที ท่ี  10  กลุ ม ลุ มน้ําสาขาหวยบางทราย-ห วย มุก

(แม นํ้า โข งตอนล าง )

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

พื้นที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ลงทะเบียนเขารวมการประชุม จ.อํานาจเจริญ 8 ต.ค. 2564

ลงทะเบียนเขารวมการประชุม ดาวนโหลดเอกสารประกอบ
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• นําเสนอความกาวหนาในการดําเนินงานของ
โครงการ

• นําเสนอผลการทบทวนและวิเคราะหประเด็น
สําคัญที่สงผลตอการพัฒนาของพ้ืนท่ีลุมน้ําโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ

• ระดมความคิดเห็น “รวมกันกําหนดทิศทางและ
แนวทางของการพัฒนาลุมน้ําเพ่ืออนาคตท่ีย่ังยืน”

วัตถุประสงคของการจัดประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1

3

กําหนดการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1
เวลา กิจกรรม ลิงกเขารวมประชุม

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเขารวมประชุม

https://zoom.us/j/92179202272

Meeting ID: 924 7398 2117 

09.00 – 09.30 น. กลาวตอนรับและเปดการประชุม

09.30 – 10.15 น. การนําเสนอรายงานความกาวหนาโครงการ

 สรุปผลการดําเนินงานที่ผานมา

 ผลการวิเคราะหขอมูลสําคัญของพ้ืนที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

 ผลการวิเคราะหประเด็นสําคัญในการพัฒนา 

10.15 – 10.30 น. รับประทานอาหารวาง

10.30 – 12.00 น. การนําเสนอรายงานความกาวหนาโครงการ (ตอ)

 ผลการวิเคราะหขอมูลสําคัญของพ้ืนที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ)

 ผลการวิเคราะหประเด็นสําคัญในการพัฒนา (ตอ)

แบงผูเขารวมประชุมออกเปน 2 กลุม 

ประกอบดวย 

 กลุมที่ 1 : หนวยงาน

 กลุมที่ 2 : ภาคประชาชน

 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. ประชุมกลุมยอย ระดมความคิดเห็น : 

 รวมกันกําหนดทิศทางและแนวทางของการพัฒนาลุมน้ําเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวาง

14.45 – 15.45 น. ประชุมกลุมยอย ระดมความคิดเห็น (ตอ) : 

 รวมกันกําหนดทิศทางและแนวทางของการพัฒนาลุมน้ําเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

15.45 – 16.00 น. สรุปผลการระดมความคิดเห็น และปดการประชุม

4
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วัตถุประสงคของการศึกษา

1.

• เพ่ือศึกษาและจัดทํารายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร (Strategic Environmental 

Assessment: SEA) ของพ้ืนที่ลุมน้ําโขงตะวนัออกเฉียงเหนือ 

2.

• เพ่ือทบทวนวิเคราะหการดําเนินงานพัฒนาแหลงนํ้าในพื้นท่ีศึกษาโครงการที่ผานมา

เพ่ือประกอบการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พรอม

ประเมินผลการดําเนินงานในชวงป พ.ศ. 2561-2563 และแผนปฏิบัตกิาร การบริหารทรพัยากรนํ้า 

พ.ศ. 2565-2570

5

6

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร (Strategic Environment Assessment: SEA) ของพ้ืนที่ลุม

นํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนอื 20 ป 

(พ.ศ. 2561-2580)

รายงานแผนปฏิบตัิการ การบริหารทรัพยากรนํ้า ลุมนํ้าโขงตะวนัออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2565-2570

1

2

3
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หัวขอการนําเสนอ

ท่ีมาและความสําคัญของโครงการ

สรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา

ผลการวเิคราะหประเด็นสําคัญในการพัฒนา

ผลการวิเคราะหขอมูลสําคัญท่ีแสดงถึงการเปล่ียนแปลงของประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ

สรุปรายละเอียดประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ

7

ความเปนมาของโครงการ

8

โครงการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรในพื้นท่ีลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือใหการพัฒนาของลุมนํ้า สอดคลองกับ
สภาพแวดลอมโดยไมกอใหเกิดผลกระทบ หรือมีผลกระทบในระดับท่ียอมรับได และเปนไปตาม 

แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)

จากสภาพปญหาของพื้นท่ี จึงจําเปนตองเรงรัดวางแผนบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ จัดการความตองการน้ําตามการพัฒนาของเมือง

 จัดทําแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
 จัดลําดับความสําคัญของโครงการพัฒนาในอนาคต การปองกันอุทกภัยและการแกไข ปญหาภัยแลง เปนกรอบ

การดําเนินงานใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปดําเนินการ 
 ลดความซ้ําซอนของแผนงาน 
 กําหนดกรอบแนวทาง การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของพ้ืนที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป

ดําเนินการศึกษา

*เร่ิมศึกษาตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 จนถึง เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 รวมระยะเวลาของการศึกษา 360 วัน* 8
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แผนการดําเนินงานโดยสรุป

9

แผนการดําเนินงานโครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ พื้นที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่มย่อย 1 กลุ่มย่อย 2 ปัจฉิม

สรปุผลการดําเนนิงานที่ผานมา
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การประชุมปฐมนิเทศ ดําเนินการจัดประชุมในชวงวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 จําแนกเปน 3 เวที 

วันพุธท่ี 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนยประชุม

และจัดแสดงนิทรรศการมลฑาทิพย ฮอลล จังหวดัอุดรธานี 

กลุมเปาหมายครอบคลุมกลุมลุมนํ้าท่ี 1 และ 2 ประกอบดวย จังหวดั

เลย อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลําภู

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรม

สกลแกรนดพาเลช จังหวดัสกลนคร กลุมเปาหมายครอบคลุมกลุมลุม

นํ้าที่ 3 และ 4 ประกอบดวย จงัหวดัอุดรธานี หนองคาย นครพนม 

สกลนคร บึงกาฬ และมุกดาหาร

วันศุกรท่ี 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมริเวอร 

ซิตี้ จงัหวดัมุกดาหาร กลุมเปาหมายครอบคลุมกลุมลุมนํ้าท่ี 5 

ประกอบดวย จงัหวดันครพนม สกลนคร มุกดาหาร ยโสธร 

อํานาจเจริญ และอบุลราชธานี 

120 คน

110 คน

130 คน







ประเด็นปญหา

(เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม)

ความคาดหวัง/ 

ความตองการ

วิธกีารที่นําไปสู

ความคาดหวัง

ผูมีสวนไดเสีย

ท่ีเก่ียวของ

วิเคราะหรากของ

ปญหา

(Root Cause 

Analysis)

วิเคราะหเปาหมาย

การพัฒนา/ 

ประเด็นการพัฒนา

ท่ีสําคัญ

วิเคราะหแนวทาง/ 

มาตรการ

วิเคราะหผูมีสวนได

เสียเพ่ิมเติม

วิเคราะหรากของ

ปญหา

(Root Cause 

Analysis)

วิเคราะหเปาหมาย

การพัฒนา/ 

ประเด็นการพัฒนา

ท่ีสําคัญ

สรปุผลการจัดประชุมปฐมนิเทศ

Download รายงานสรปุผลการประชมุปฐมนิเทศ
11

สรปุผลการจัดประชุมปฐมนิเทศ (ตอ)

การรวบรวมประเด็นปญหาที่เกี่ยวของกับการพัฒนาลําน้ํา/ลุมน้ํา

เวทีท่ี 1 (อุดรธานี) เวทีที่ 2 (สกลนคร) เวทีที่ 3 (มุกดาหาร)

• การขาดแคลนน้ํา น้ําแลงซํ้าซาก ไมเพียงพอ
ตอการดํารงชีวิต/อุปโภค-บริโภค/
การเกษตร

• ปญหาน้ําทวมชวงฤดูฝน ระบายน้ําไมทัน
• ปญหาคุณภาพน้ํา/สารปนเปอนในน้ํา
• ความหลากหลายทางชีวภาพ/แหลงอาหาร

ลดลง
• ประเพณีวัฒนธรรมเปล่ียนแปลงไปจาก

ความผันผวนของน้ํา
• ปญหาความขัดแยงจากการสรางเข่ือนไทย-

ลาว
• ประชาชนในพ้ืนที่มีรายไดนอย/อัตรา

วางงานเพ่ิมข้ึน
• ปญหาดานสังคมและชีวิตความเปนอยู (ยา

เสพติด/อาชญากรรม)
• ปญหาปาเสื่อมโทรม/พ้ืนที่ปาเหลือนอย
• ผลกระทบจากการดูดทรายในลุมนํ้าโขงของ

ประเทศเพ่ือนบาน
• การบริหารจัดการไมชัดเจน การบังคับใช

กฎหมายไมไดผลเต็มที่

• ลําน้ําในปจจุบันต้ืนเขิน ไมมีฝายกันน้ํา
• ขาดแคลนน้ําชวงฤดูแลง และน้ําทวมชวงฤดูฝน
• การสรางเข่ือนทําใหระดับน้ําเปล่ียนแปลง 

ประชาชนทายน้ําไดรับความเดือดรอน
• การกระจายน้ําไมเหมาะสมตามความตองการ

ของประชาชนในพ้ืนที่
• วิถีวัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง (แขงเรือ ลอย

กระทง)
• คุณภาพน้ําเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการใช

สารเคมี
• ความหลากหลายทางชีวภาพลดลง/เปล่ียนแปลง

จากเดมิ
• การผันผวนของปริมาณนํ้าโขงไมเปนตามฤดกูาล 

เนื่องจากการระบายน้ําจากเข่ือนของประเทศจีน 
• ปญหามลพิษ เชน ขยะ นํ้าเสีย อากาศ สารเคม ี

รวมทั้งมลพิษขามพรมแดน
• การบุกรุกเขาไปใชประโยชน ครอบครองพ้ืนที่

แหลงน้ํา ทําใหที่อยูอาศัยสัตวน้ําลดลง
• ขาดขอมูลที่ถูกตอง/เพียงพอกอนการออกแบบ

การพัฒนาเข่ือนและการบริหารจัดการน้ํา

• การสรางเข่ือนกั้นลํานํ้า/น้ําในแมน้ําโขงข้ึนลงผิดปกติ
• ปญหาดานการประมง/สตัวน้ําลดจํานวนลง/ขาดความหลากหลาย

ทางชีวภาพ
• ปญหาดานน้ํา/การบริหารจัดการน้ํา (ภัยแลง/น้ําทวม/น้ําประปาไม

เพียงพอ)
• ปญหาดานการเกษตร (ผลผลิตตํ่า/สารเคมีตกคาง)
• ผลกระทบจากการสรางเข่ืองของจนี-ลาว
• รายไดไมเพียงพอตอการดํารงชวีิต
• ขาดการแจงเตือนภัยที่ทันเหตุการณในพ้ืนที่ชุมชนและพื้นที่เส่ียงภัย
• ปญหาน้ําโขงผันผวนซ่ึงสงผลกระทบตอการทองเทีย่ว การเกษตร 

และการประมง
• ปญหาการขาดแคลนน้ําสําหรับการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
• ปญหาดานสาธารณสุข การศึกษา และผูสูงอายุที่เพ่ิมสูงข้ึนและขาด

การดูแล
• ปญหาการวางงาน/แรงงานตางถิ่น
• ความเส่ือมโทรมของส่ิงแวดลอม/มลพิษตาง ๆ
• ขาดคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําระดับ ชุมชน อําเภอ จังหวัด/ชาด

แผนพฒันานํ้าอยางเปนระบบ
• ขาดการบูรณาการรวมกนัระหวางหนวยงานทีรั่บผิดชอบพ้ืนที่ลุมนํ้า

ซ่ึงมีหลายหนวยงาน 12
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ผลการวิเคราะหประเด็นสําคัญในการพัฒนา

การวิเคราะหประเด็นสาํคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

14

ผลจากการทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของ ความคิดเห็นท่ีไดรับจาก “การประชุมปฐมนิเทศ”

การรวบรวมประเด็นที่เกีย่วของ

วิเคราะหประเด็น
ปญหา/ สาเหตุ

วิเคราะหความเช่ือมโยง
ของปญหา-สาเหตุ

ปจจัยสําคัญ

Content analysisRoot cause analysis 

7 ปจจัยสําคัญ

นําผลท่ีไดจากการประชุมปฐมนิเทศมาใชอยางไร.....

สรุปความตองการ 
ความคาดหวัง

ความตองการและความ
คาดหวัง

Content analysis

Network analysis 

วิเคราะหความเชื่อมโยง

วิเคราะหเปน (ราง) เปาหมายการพัฒนา และ (ราง) ประเด็นยุทธศาสตร 
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ตัวอยางการวิเคราะห
ประเด็นสําคัญ

15

16
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“สรางความมั่นคงของทรัพยากรน้ําในลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ดวยการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม”

1.จัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้ําอยาง
เปนธรรม และมีประสิทธิภาพอยาง
ย่ังยืน โดยการมีสวนรวมของผูใชน้ํา

2.ปองกัน คุมครอง และฟนฟูการ
ใหบริการระบบนิเวศที่เช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรน้ําโดยการมีสวนรวม

ระหวางผูใชน้ํา

3.สงเสริมการปรับตัวของผูใชน้ํา ตอ
ปญหาดานทรัพยากรน้ํา และการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. สรางความเขมแข็งและสงเสริมศักยภาพการบริหารจัดการลุมนํ้า

 การสรางความมั่นคงของทรัพยากรน้ํา ครอบคลุมการจัดหาและใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสรรอยางเปนธรรม 
และการฟนฟูระบบนิเวศใหสมบูรณ

 การบริหารจัดการอยางมีสวนรวม ครอบคลุมการเสริมสรางความเขมแข็งใหการบริหารจัดการ

รางเปาหมาย
การพัฒนา

รางประเด็น
ยุทธศาสตร

แผนแมบทฯ 
20 ป

ดานที่ 1 การ
จัดการน้ํา
อุปโภค บริโภค

ดานที่ 3 การ
จัดการน้ําทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 2 การ
สรางความมั่นคง
ของน้ําภาคการ
ผลิต

ดานที่ 5 การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่
เส่ือมโทรม และปองกัน
การพังทลายของดิน

ดานที่ 4 การ
จัดการคุณภาพ
น้ําและอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา

ดานที่ 6 
การบริหาร
จัดการ

การวิเคราะหประเด็นสําคัญในการพฒันาพ้ืนที่ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอ)

17

18

“สรางความมั่นคงของทรัพยากรน้ําในลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือดวยการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม”

SI1 จัดหาและจัดสรร
ทรัพยากรน้ําอยางเปนธรรม 

และมีประสิทธิภาพอยางย่ังยืน

SI2 ปองกัน คุมครอง และฟนฟู
การใหบริการระบบนิเวศที่
เช่ือมโยงกับทรัพยากรน้ํา

SI3 สงเสริมการปรับตัวของผูใชน้ํา 
ตอปญหาดานทรัพยากรน้ํา และ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

SI4 สรางความเขมแข็งและ
สงเสริมศักยภาพการบริหาร

จัดการลุมน้ํา

O1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุน

ใหมีความเพียงพอ

O2 จัดสรรน้ําใหกับภาคสวน

ตาง ๆ อยางเปนธรรม

O3 สงเสริมการใชประโยชน

จากทรัพยากรน้ําอยางมี

ประสิทธิภาพและคุมคา

O4 เพ่ือใหประชาชนเขาถึงน้ํา

สะอาด เพ่ือการอุปโภค-

บริโภค ในราคาที่จายได

O5 เพ่ิมประสิทธิภาพการ

จัดการภัยแลง- อุทกภัย

O6 เพ่ือคุมครองรักษาปาตน

น้ําใหมีความอุดมสมบูรณ

O7 เพ่ือรักษาคุณภาพน้ําใน

แหลงน้ําใหเหมาะสม และเอื้อ

ประโยชนใหกับประชาชน

O8 เพ่ือรักษาและฟนฟูแหลง

อาหารตามธรรมชาติ

O9 เพ่ือสงเสริมการดํารงอยู

ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่

เช่ือมโยงกับทรัพยากรน้ํา

O10 ชวยเหลือชุมชนท่ีออนไหว

เปราะบางใหมีศักยภาพในการ

ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและความ

เปนอยู 

O11 สงเสริมการเขาถึงขอมูล 

ความรู และเครื่องมือของ

ประชาชน ในการตอบสนอง

O12 บรรเทาผลกระทบขาม

พรมแดนของลุมน้ําโขง

ระหวางประเทศ ตอชุมชนฝง

ไทยที่เส่ียงและเปราะบาง

O13 สรางความเขมแข็งของ

องคกรที่เกี่ยวของในการ

บริหารจัดการลุมน้ําทุกระดับ

O14 พัฒนา ปรับปรุง กลไกที่

สรางความเขมแข็งของการ

บริหารจัดการลุมน้ําอยาง

บูรณาการ

O15 สรางความเขมแข็งและ

เครือขายความรูในการบริหาร

จัดการลุมน้ําของทุกภาคสวน

O16 เพ่ือสรางความเขมแข็งใน

การบริหารจัดการลุมน้ําแบบ

บูรณาการผานกลไกกลุม

เกษตรกรที่มีความเขมแข็ง 18



27/05/65

10

ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล สํา คั ญ
ที่ แ ส ด ง ถึ ง ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ข อ ง

ป ร ะ เ ด็ น ก า ร พั ฒ น า ท่ี สํา คั ญ

ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  1
“ จั ด ห า แ ล ะ จั ด ส ร ร ท รั พ ย า ก ร น้ํา

อ ย า ง เ ป น ธ ร ร ม แ ล ะ
มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ อ ย า ง ย่ั ง ยื น

โ ด ย ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง ผู ใ ช น้ํา ”
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21

ประเด็นการพัฒนา

ที่สําคัญ
วัตถุประสงคเพื่อความย่ังยืน เปาหมาย ตัวช้ีวัด

SI1 จัดหาและจัดสรร

ทรพัยากรนํ้าอยางเปนธรรม 

และมีประสทิธภิาพอยางยั่งยืน 

โดยการมีสวนรวมของผูใชน้ํา

O1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนใหมี

ความเพียงพอ

G1 มปีรมิาณน้ําตนทุนเพียงพอสําหรับการใช

ประโยชนในภาคการผลิต

I1 สมดุลของน้ําตนทุนและการใชน้าํ 

(เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ครัวเรือน และการ

บรกิาร)

O2 จัดสรรน้ําใหกบัภาคสวน

ตาง ๆ อยางเปนธรรม

G2 ภาคการผลิตมีน้ําใชอยางเพียงพอตอความ

จําเปน

I1 สมดุลของน้ําตนทุนและการใชน้าํ 

(เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ครัวเรือน และการ

บรกิาร)

I2 ระบบการกระจายนํ้าทีท่ัว่ถงึทั้งลุมน้ํา

G3 ประชาชนไดรับการจดัสรรน้ําอยางย่ังยืน I2 ระบบการกระจายนํ้าทีท่ัว่ถงึทั้งลุมน้ํา

I3 ประชาชนไดรับการจัดสรรนํ้าอยางสม่ําเสมอ

O3 สงเสริมการใชประโยชนจาก

ทรพัยากรนํ้าอยางมีประสิทธภิาพ

และคุมคา

G4 ทุกภาคสวนใชประโยชนจากทรพัยากรนํ้าที่

ไดรับการจัดสรรอยางคุมคา

I4 ผลิตภาพการใชน้าํ

O4 เพ่ือใหประชาชนเขาถงึน้ําสะอาด 

เพ่ือการอุปโภค-บรโิภค ในราคาที่

จายได

G5 ประชาชนทุกครวัเรือนในพ้ืนที่ลุมน้ําโขงฯ มีน้ํา

สะอาดสาํหรับอุปโภค-บรโิภค

I5 ครัวเรือนในชนบททีมี่น้ําสะอาด ใช

I6 ครัวเรอืนในเมืองที่มีนํ้าสะอาดใช

G6 มีราคานํ้าประปาตอหนวยผลิตทีมี่มาตรฐาน 

สามารถเขาถึงได

I7 ราคาน้ําประปาตอหนวยที่ครวัเรือนตองจาย

O5 เพ่ิมประสทิธิภาพการจัดการ

ภัยแลง- อุทกภัย

G7 ติดตามตรวจสอบ ประสทิธภิาพการจัดการ

ภัยแลง-อุทกภยั

I8 ประสิทธิภาพการจัดการภยัแลง-อุทกภยั

สรุปรายละเอียดประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ

21

พระราชกฤษฎีกา กําหนดลุมนํ้า พ.ศ.2564

1  สาละวิน
2  โขงเหนือ
3  โขงตะวันออกเฉียงเหนือ
4  ชี
5  มูล
6  ปง
7  วัง
8  ยม
9  นาน
10 เจาพระยา
11 สะแกกรัง
12 ปาสัก
13 ทาจีน
14 แมกลอง
15 บางปะกง
16 โตนเลสาบ
17 ชายฝงทะเลตะวันออก
18 เพชรบุรี-ประจวบครีีขนัธ
19 ภาคใตฝงตะวันออกตอนบน
20 ทะเลสาบสงขลา
21 ภาคใตฝงตะวันออกตอนลาง
22 ภาคใตฝงตะวันตก 22
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ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่มา : สทนช. ไดตรวจสอบขอบเขต 22 ลุมน้ํา (shapefile) เปนไปตาม พรฎ.กําหนดลุมน้ํา พ.ศ. 2564 แลวและปรับปรุงเสร็จเมื่อ 27 พ.ค.64 จากนั้น เผยแพร
ผานเวปไซต สทนช เมื่อ 15 ก.ค. 64

• ครอบคลุมพื้นที่ : 15 จังหวัด
  1.เลย    2.หนองคาย 3.อุดรธานี 

4.หนองบัวลําภู 5.บึงกาฬ 6.สกลนคร 
7.นครพนม 8.มุกดาหาร 9.อํานาจเจริญ 
10.อุบลราชธานี 11. พิษณุโลก   12. เพชรบูรณ 
13.กาฬสนิธุ 14.รอยเอ็ด 15.ยโสธร

• แบงเปน : 107 อาํเภอ 668 ตําบล 
23

36 ลุมนํ้าสาขา

• กลุมลุมนํ้าสาขาท่ีมีการไหลตอเนื่องจากลุมน้ําสาขาตอนบนจนถึง

จุดออกที่แมนํ้าโขงรวมกัน (กลุมลุมนํ้าสาขาท่ี 2,4,6,8)

• กลุมลุมนํ้าสาขาท่ีมีลําน้ําสายหลักหรือสายยอยที่เปนสายส้ัน ๆ 

ไหลลงสูแมนํ้าโขงโดยตรง (กลุมลุมนํ้าสาขาท่ี 1,3,5,7,9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

24
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กลุมลุมน้ําสาขาหวยบางทราย-หวยมุก (7,639.07 ตร.กม.)

คิดเปนสัดสวน 16.19 % ในลุมนํ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ

+400 ม.รทก.

หวยบังอ่ี
 1,528.07 ตร.กม.

หวยบังอ่ี
 1,528.07 ตร.กม.

แมน้ําโขงสวนที9่ 
460.60 ตร.กม.
แมน้ําโขงสวนที9่ 
460.60 ตร.กม.หวยบางทราย 

1,402.63 ตร.กม.
หวยบางทราย 

1,402.63 ตร.กม.

หวยมุก 
797.00 ตร.กม.

หวยมุก 
797.00 ตร.กม.

แมน้ําโขงตอนลาง 
3,450.77 ตร.กม.
แมน้ําโขงตอนลาง 
3,450.77 ตร.กม.

หวยบงัอ่ี

หวยบางทราย
หวยชะโนด

หวยมุก

+200 ม.รทก.

+500 ม.รทก.

+400 ม.รทก.

+400 ม.รทก.

หวยทม

• จังหวัดที่เกี่ยวของ : 
สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
อํานาจเจรญิ อุบลราชธานี
กาฬสินธุ รอยเอ็ด ยโสธร

25

ปริมาณฝนเฉลี่ย (ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนอื)

คาเฉล่ียของลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ป 2563 เทากับ 

1,681.43 มม. 

SI1 O1, O2 สมดุลน้ํา

26
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ปริมาณฝนเฉลี่ย (ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนอื)

1,198.42
1,284.93

1,548.99 1,502.18

2,375.51

1,955.35
1,869.12

1,670.08
1,571.31

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

ป
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ย
ป
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ม
ม
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ปริมาณฝนเฉล่ีย 1,681.43 มม.

สูงกวาคาปริมาณ
ฝนเฉล่ีย

SI1 O1, O2 สมดุลน้ํา

27

ปริมาณฝนเฉลี่ย (หวยบางทราย-หวยมุก) ป 2563 (ปจจุบัน)

• ปริมาณฝนเฉล่ียรายปประเทศไทย 1530.99 มม.
• ปริมาณฝนเฉล่ียรายปลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 1,681.43 มม.
• ปริมาณฝนเฉล่ียรายปกลุมลุมน้ําหวยบางทราย-หวยมุก 1,571.31 มม. 

1/ รายงานสถานการณน้ํารายวัน ศูนยเมขลา ศูนยปองกันวิกฤติน้ํา กรมทรัพยากรน้ํา 

ตํ่ากวาคาเฉล่ียของลุมน้ําโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

สูงกวาคาเฉล่ียของประเทศไทย

แมน้ําโขงสวนที่ 9
1,562.76 มม.
แมน้ําโขงสวนที่ 9
1,562.76 มม.

หวยมุก
1,475.56 มม.
หวยมุก
1,475.56 มม.

หวยบางทราย
1,562.76 มม.
หวยบางทราย
1,562.76 มม.

แมน้ําโขงตอนลาง
  1,656.83 มม.
แมน้ําโขงตอนลาง
  1,656.83 มม.

หวยบงัอ่ี
1,469.84 มม.
หวยบงัอ่ี
1,469.84 มม.

SI1 O1, O2 สมดุลน้ํา

30
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แนวโนมปรมิาณฝนเฉล่ีย (หวยบางทราย-หวยมุก) ทุก 10 ป ยอนหลัง

0.00
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1,000.00

1,500.00
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ป
ริม

าณ
ฝ
น
เฉ

ลี่
ย
รา

ย
ป
 (
ม
ม
.)

ชวงป

หวยบางทราย-หวยมุก ลุมนํ้าโขงอีสาน

Linear (หวยบางทราย-หวยมุก)

แนวโนมปริมาณฝน

แมน้ําโขงสวนที่ 9
1,562.76 มม.
แมน้ําโขงสวนที่ 9
1,562.76 มม.

หวยมุก
1,475.56 มม.
หวยมุก
1,475.56 มม.

หวยบางทราย
1,562.76 มม.
หวยบางทราย
1,562.76 มม.

แมน้ําโขงตอนลาง
  1,656.83 มม.
แมน้ําโขงตอนลาง
  1,656.83 มม.

หวยบงัอ่ี
1,469.84 มม.
หวยบงัอ่ี
1,469.84 มม.

SI1 O1, O2 สมดุลน้ํา

31

ปริมาณนํ้าทารายปเฉลี่ย (ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนอื)

ปริมาณน้ําทารายปเฉล่ีย 22,519.85 ลาน ลบ.ม.
หรือ 14.88 ลิตร/วินาที/ตร.กม.

Yield = 15.14 ลิตร/วินาท/ีตร.กม.Yield = 15.14 ลิตร/วินาท/ีตร.กม.

SI1 O1, O2 สมดุลน้ํา
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ปริมาณนํ้าทาเฉลี่ย 30 ป (พ.ศ. 2534-2563) ในลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนอื
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ปริมาณน้ําทาเฉล่ีย
ต่ําสุด

ปริมาณน้ําทาเฉล่ีย
สูงสุด

SI1 O1, O2 สมดุลน้ํา

33

ปริมาณนํ้าทารายปเฉลี่ย (หวยบางทราย-หวยมุก) ป 2563 (ปจจุบัน)

• ปริมาณน้ําทาเฉล่ียรายปลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 22,519.85 ลาน ลบ.ม.
(14.88 ลิตร/วินาท/ีตร.กม.)

• ปริมาณน้ําทาเฉล่ียรายปกลุมลุมน้ําสาขาหวยบางทราย-หวยมุก 3,425.38 ลาน ลบ.ม.

แมน้ําโขงสวนที่ 9
230.33 ลาน ลบ.ม.
แมน้ําโขงสวนที่ 9
230.33 ลาน ลบ.ม.หวยบางทราย

661.40 ลาน ลบ.ม.
หวยบางทราย

661.40 ลาน ลบ.ม.

หวยมุก
384.81 ลาน ลบ.ม.
หวยมุก
384.81 ลาน ลบ.ม.

หวยบงัอ่ี
715.51 ลาน ลบ.ม.

หวยบงัอ่ี
715.51 ลาน ลบ.ม.

แมน้ําโขงตอนลาง
1,545.27 ลาน ลบ.ม.
แมน้ําโขงตอนลาง

1,545.27 ลาน ลบ.ม.

SI1 O1, O2 สมดุลน้ํา
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แนวโนมปรมิาณน้ําทารายปเฉลี่ย (หวยบางทราย-หวยมุก) 
ยอนหลัง ป พ.ศ. 2534-2563
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ป พ.ศ.

นํ้าทาเฉล่ียรายป หวยบางทราย-หวยมุก นํ้าทาเฉล่ีย 30 ป หวยบางทราย-หวยมุก

ปน้ํามาก

ปน้ํานอย

น้ําทารายปเฉล่ียปจจุบนัยอนหลัง 8 ป (2,884.20 ลาน ลบ.ม.) 
มีคาต่ํากวาน้ําทารายปเฉล่ีย 15.8%

น้ําทารายปเฉล่ีย 30 ป 3,425.38 ลาน ลบ.ม.

SI1 O1, O2 สมดุลน้ํา

36

โครงการพัฒนาแหลงน้ํา (ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนอื)

ที่มา :  โครงการจัดทาํฐานขอมูลพื้นฐานลุมนํา้ 22 ลุมน้ํา สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ พ.ศ. 2564

โครงการพัฒนาแหลงน้าํ
จํานวน
โครงการ

ความจุ 
(ลาน ลบ.ม.)

พ้ืนที่ชลประทาน
(ไร)

พ้ืนที่รับประโยชน
(ไร)

โครงการขนาดใหญ 
(ความจุ >100 ลาน ลบ.ม.)

6 1,159.78 485,894 1,232,652

โครงการขนาดกลาง 
(ความจุ 2-100 ลาน ลบ.ม.)

123 507.43 304,072 111,280

โครงการขนาดเล็ก
(ความจุ <2 ลาน ลบ.ม.)

1,299 404.38 122,752 344,952

โครงการสูบนํ้าดวยไฟฟา 218 - 153,196 35,316

รวม 1,646 2,071.57 1,065,914 1,724,200

SI1 O1, O2 สมดุลน้ํา
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น้ําหมัน-น้ําสาน แมน้ําเลย น้ําโมง-น้ําสวย หวยหลวง
 หวยเป – หวยห

นิง
แมน้ําสงคราม หวยทวย น้ําพุง-น้ําก่ํา

หวยบางทราย-

หวยมุก

ปริมาณน้ําทา 1,641.48 1,782.93 2,734.01 682.87 1,043.63 8,804.89 886.59 1,517.99 3,425.38

ความจุเก็บกักรวม 17.45 78.36 98.67 163.44 18.64 834.49 65.56 605.83 189.14
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โครงการพัฒนาแหลงน้ํา (ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนอื)

ความจุกักเก็บรวมสูงสุด
รอยละ 9 ตอปริมาณน้ําทา

ความจุกักเก็บรวมต่ําสุด
รอยละ 1 ตอปริมาณน้ําทา

สัดสวนความจุกักเก็บตอ
ปริมาณน้ําทาสูงสุด คิดเปน

รอยละ 39

SI1 O1, O2 สมดุลน้ํา

38

ความสามารถในการกักเก็บนํ้าในพื้นที่ (หวยบางทราย-หวยมุก) ปจจุบัน

ความจุเก็บกักรวม      189.14   ลาน ลบ.ม.

(จากปริมาณน้ําทา      3,425.38 ลาน ลบ.ม.)

พื้นที่ชลประทาน 139.4 ตร.กม.

พื้นที่รับประโยชน 105.9 ตร.กม.

ความจุเก็บกักรวม      189.14   ลาน ลบ.ม.

(จากปริมาณน้ําทา      3,425.38 ลาน ลบ.ม.)

พื้นที่ชลประทาน 139.4 ตร.กม.

พื้นที่รับประโยชน 105.9 ตร.กม.

*ลักษณะดินในพื้นที่ สวนใหญเปนดินดอน (ดินกรดในที่ดอน ดินที่มีช้ันดานดินเหนียว 
ดินทรายจัด) ดินต้ืนในที่ลุมถึงช้ันลูกรังหรือกอนกรวด อางอิงจากตาราง ง-2

แมน้ําโขงสวนที่ 9
25.847 ลาน ลบ.ม.
แมน้ําโขงสวนที่ 9

25.847 ลาน ลบ.ม.หวยบางทราย
89.094 ลาน ลบ.ม.

หวยบางทราย
89.094 ลาน ลบ.ม.

หวยมุก
14.41 ลาน ลบ.ม.

หวยมุก
14.41 ลาน ลบ.ม.

หวยบงัอ่ี
47.187 ลาน ลบ.ม.

หวยบงัอ่ี
47.187 ลาน ลบ.ม.

แมน้ําโขงตอนลาง
9.015 ลาน ลบ.ม.
แมน้ําโขงตอนลาง
9.015 ลาน ลบ.ม.

SI1 O1, O2 สมดุลน้ํา

ป 52 ป 57 ป 63

ความจุเก็บกักรวม 118.92 119.36 189.14
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ความตองการใชน้ําลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ความตองการใชน้ําสูงสุด

ความ
ตองการใช
น้ําต่ําสุด

SI1 O1, O2, 
O3

สมดุลน้ํา, 
ผลติภาพการใชน้ํา

40

ความตองการใชน้ํา ดานเกษตรกรรม 

น้ําหมัน-น้ําสาน แมน้ําเลย น้ําโมง-น้ําสวย หวยหลวง หวยเป–หวยหนิง แมน้ําสงคราม หวยทวย น้ําพุง-น้ําก่ํา
หวยบางทราย-

หวยมุก

ในเขตพื้นท่ีชลประทาน 19.03 51.55 153.58 155.53 124.16 549.16 15.34 335.82 84.79

นอกเขตพื้นท่ีชลประทาน 704.93 685.73 2,429.27 1,782.20 412.74 4,326.61 763.91 962.94 2,352.56
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SI1 O1, O2, 
O3

สมดุลน้ํา, 
ผลติภาพการใชน้ํา

41
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ความตองการใชน้ํา อ่ืนๆ
 

อุปโภค-บริโภค

60%

ทองเที่ยว

5%

อุตสาหกรรม

22%

ปศุสัตว

13%

สัดสวนความตองการใชน้ําในแตละประเภท

SI1 O1, O2, 
O3

สมดุลน้ํา, 
ผลติภาพการใชน้ํา

42

แผนแมบทการบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้าของประเทศ (ป พ.ศ. 2561 – 2580)

แผนแมบท

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากรน้ํา

ของประเทศ

ดานที่ 1 การ

จัดการน้ําอุปโภค 

บรโิภค

ดานที่ 2 การ

สรางความม่ันคง

ของน้ําภาคการ

ผลติ

ดานที่ 3 การ

จัดการน้ําทวม

และอุทกภัย

ดานที่ 4 การ

จัดการคุณภาพน้าํ 

และอนุรกัษ

ทรพัยากรนํ้า

ดานที่ 5 การ

อนุรักษฟนฟู

สภาพปาตนน้ําที่

เส่ือมโทรม และ

ปองกนัการ

พังทลายของดิน

ดานที่ 6 การ

บรหิารจัดการ

43
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ฤดฝูน ฤดแูลง

ปน้ํานอย พ.ศ.2541

กลุมลุมนํ้าสาขาท่ี 9 หวยบางทราย-หวยมุก

44

ฤดฝูน ฤดแูลง

ปน้ําปานกลาง พ.ศ.2541

กลุมลุมนํ้าสาขาท่ี 9 หวยบางทราย-หวยมุก

45
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ฤดฝูน ฤดแูลง

ปน้ํามาก พ.ศ.2554

กลุมลุมนํ้าสาขาท่ี 9 หวยบางทราย-หวยมุก

46

ศักยภาพน้ําบาดาลในพ้ืนที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ป พ.ศ. 2563 (ปจจุบัน)

ที่มา : รายงานโครงการจัดทําฐานขอมูลพื้นฐานลุมนํ้า 22 ลุมนํ้า ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 2563
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น้ําหมัน-น้ําสาน แมน้ําเลย น้ําโมง-น้ําสวย หวยหลวง หวยเป-หวยหนิง แมน้ําสงคราม หวยทวย น้ําพุง-น้ําก่ํา
หวยบางทราย-

หวยมุก

พื้นท่ีศักยภาพน้ําบาดาล 2971.55 3923.74 6512.52 3282.09 2323.56 11053.88 1723.63 2940.09 7586.35

ปริมาณน้ําทา 1641.48 1782.93 2734.01 682.87 1043.63 8804.98 886.59 1517.99 3425.38
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ความสัมพนัธระหวางพื้นท่ีศักยภาพน้ําบาดาล TDS<500 ppm (ตร.กม.) ตอปริมาณน้ําทารายปเฉลี่ย (ลาน ลบ.ม.)

SI1 O1, O2 สมดุลน้ํา
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แนวโนมระบบประปา ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ป 2554  หมูบานในชนบทที่ “มีระบบนํ้าประปา” จํานวนท้ังหมด 11,121 หมูบาน คิดเปนรอยละ 94.25 

ครัวเรือน “มีน้ําประปาใชตลอดป” จํานวน 1,398,153 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 99.52

ที่มา: รายงาน กชช.2ค. ป 2554 และ ป2562 

ป 2562 หมูบานในชนบทที่ “มีระบบนํ้าประปา” จํานวนท้ังหมด 11,533 หมูบาน คดิเปนรอยละ 96.72 

ครัวเรือน “มีนํ้าประปาใชตลอดป” จํานวน 1,644,554 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 92.51
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รอยละจํานวนครัวเรือนท่ีมีน้ําประปาใชตลอดป

+2.63%
-7.04%

SI1 O4 ครัวเรือนมีนํ้าสะอาด

50

แนวโนมระบบประปา ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
(แยกรายกลุมลุมนํ้าสาขา)

ที่มา: รายงาน กชช.2ค. ป 2554 และ ป2562 
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1.38% 2.49%

2.73% 1.55% 3.24% 5.41%

4.55%
2.58%

0.26%
ลดลงต่ําสุด เพ่ิมขึ้นสงูสุด

SI1 O4 ครัวเรือนมีนํ้าสะอาด
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แนวโนมระบบประปา ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
(แยกรายกลุมลุมนํ้าสาขา)

ที่มา: รายงาน กชช.2ค. ป 2554 และ ป2562 
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รอยละจํานวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใชตลอดป
2554 2562

2.35% 2.62%
8.92% 5.36%

10.06%
8.31% 4.33% 6.10% 7.92%ลดลงต่ําสุด

SI1 O4 ครัวเรือนมีนํ้าสะอาด
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พื้นที่เสี่ยงภยัแลงซํ้าซาก (ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ)

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดนิ

 พื้นที่เส่ียงภัยแลงปานกลาง 5% ของพื้นที่ลุมน้ํา

 พื้นที่เส่ียงภัยแลงตํ่า 92% ของพื้นที่ลุมน้ํา

พ้ืนที่เส่ียงภยัแลง 45,788.97 ตร.กม.

กลุมลุมน้าํสาขาหวยทวย

กลุมลุมน้าํสาขาหวยเป–หวยหนงิ

กลุมลุมน้าํสาขาหวยบางทราย-หวยมกุ

กลุมลุมน้าํสาขาน้าํโมง-น้าํสวย

กลุมลุมน้าํสาขาน้าํหมนั-น้าํสาน

กลุมลุมน้าํสาขาแมน้าํเลย

กลุมลุมน้าํสาขาหวยหลวง

กลุมลุมน้าํสาขาแมน้าํสงคราม

กลุมลุมน้าํสาขาน้าํพงุ-น้าํก่าํ

แผนที่พ้ืนที่แลงซ้ําซากภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ป พ.ศ. 2557

กลุมลุมน้าํสาขาหวยทวย

กลุมลุมน้าํสาขาหวยเป–หวยหนงิกลุมลุมน้าํสาขาน้าํโมง-น้าํสวย

กลุมลุมน้าํสาขาน้าํหมนั-น้าํสาน

กลุมลุมน้าํสาขาหวยหลวง

กลุมลุมน้าํสาขาแมน้าํสงคราม

กลุมลุมน้าํสาขาน้าํพงุ-น้าํก่าํ

กลุมลุมน้าํสาขาแมน้าํเลย

กลุมลุมน้าํสาขาหวยบางทราย-หวยมกุ

แผนที่พ้ืนที่แลงซ้ําซากภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ป พ.ศ. 2546

 พื้นที่เส่ียงภัยแลงสูง 0.32% ของพื้นที่ลุมน้ํา

 พื้นที่เส่ียงภัยแลงปานกลาง 5% ของพื้นที่ลุมน้ํา

 พื้นที่เส่ียงภัยแลงตํ่า 18% ของพื้นที่ลุมน้ํา

พ้ืนที่เส่ียงภยัแลง 11,109.20 ตร.กม.

พ้ืนที่ลุมนํ้า 47,165.08 ตร.กม.

76%

แผนที่พ้ืนที่แลงซ้ําซากภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ป พ.ศ. 2546

SI1 O5 ประสทิธิภาพการจดัการภยัแลง-อุทกภัย
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แผนที่พ้ืนที่แลงซ้ําซากภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ป พ.ศ. 2557แผนที่พ้ืนที่แลงซ้ําซากภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ป พ.ศ. 2546

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดนิ

พื้นที่เสี่ยงภยัแลงซํ้าซาก กลุมลุมนํ้าสาขาที่ 9 (หวยบางทราย-หวยมุก)

พ้ืนที่เส่ียงภยัแลงกลุมลุมน้ําสาขา
หวยบางทราย-หวยมุก (ปานกลาง ข้ึนไป)

0 ตร.กม. (0%)
(จากพื้นที่ 7,639.07 ตร.กม.)

พ้ืนที่เส่ียงภยัแลงกลุมลุมน้ําสาขา
หวยบางทราย-หวยมุก

7,554.93 ตร.กม. (16.20%) 
(จากพื้นที่ 47,165.08 ตร.กม.)

พ้ืนที่เส่ียงภยัแลงกลุมลุมน้ําสาขา
หวยบางทราย-หวยมุก (ปานกลาง ข้ึนไป)

956.41 ตร.กม. (12.52%)
(จากพ้ืนที่ 7,639.07 ตร.กม.)

พ้ืนที่เส่ียงภยัแลงกลุมลุมน้ําสาขา
หวยบางทราย-หวยมุก

1,818.35 ตร.กม. (3.86%) 
(จากพ้ืนที่ 47,165.08 ตร.กม.)

SI1 O5 ประสิทธิภาพการจดัการภยัแลง-อุทกภัย
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กลุมลุมน้าํสาขาหวยทวย

กลุมลุมน้าํสาขาหวยเป–หวยหนงิกลุมลุมน้าํสาขาน้าํโมง-น้าํสวย

กลุมลุมน้าํสาขาน้าํหมนั-น้าํสาน

กลุมลุมน้าํสาขาหวยหลวง

กลุมลุมน้าํสาขาแมน้าํสงคราม

กลุมลุมน้าํสาขาน้าํพงุ-น้าํก่าํ

กลุมลุมน้าํสาขาแมน้าํเลย

พื้นที่เสี่ยงน้ําทวมซํ้าซาก (ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ)

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดนิ

 พื้นที่เส่ียงน้ําทวมสูง 1% ของพื้นที่ลุมน้ํา

 พื้นที่เส่ียงน้ําทวมปานกลาง 38% ของพื้นที่ลุมน้ํา

 พื้นที่เส่ียงน้ําทวมต่ํา 45% ของพื้นที่ลุมน้ํา

พ้ืนที่เส่ียงน้ําทวม 39,633.07 ตร.กม.

กลุมลุมน้าํสาขาหวยทวย

กลุมลุมน้าํสาขาหวยเป–หวยหนงิ

กลุมลุมน้าํสาขาหวยบางทราย-หวยมกุ

กลุมลุมน้าํสาขาน้าํโมง-น้าํสวย

กลุมลุมน้าํสาขาน้าํหมนั-น้าํสาน

กลุมลุมน้าํสาขาแมน้าํเลย

กลุมลุมน้าํสาขาหวยหลวง

กลุมลุมน้าํสาขาแมน้าํสงคราม

กลุมลุมน้าํสาขาน้าํพงุ-น้าํก่าํ
กลุมลุมน้าํสาขาหวยบางทราย-หวยมกุ

แผนทีพ้ื่นที่น้ําทวมซ้ําซากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ป พ.ศ. 2560แผนที่พ้ืนที่น้ําทวมซ้ําซากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ป พ.ศ. 2546

 พื้นที่เส่ียงน้ําทวมสูง 0.32% ของพื้นที่ลุมน้ํา

 พื้นที่เส่ียงน้ําทวมปานกลาง 2.10% ของพื้นที่ลุมน้ํา

 พื้นที่เส่ียงน้ําทวมต่ํา 1.99% ของพื้นที่ลุมน้ํา

พ้ืนที่เส่ียงน้ําทวม 2,078.19 ตร.กม.

พ้ืนที่ลุมนํ้า 47,165.08 ตร.กม.

(ไมเกิน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ป)

(4-7 ครั้งในรอบ 10 ป
(8-10 ครั้ง ในรอบ 10 ป)

SI1 O5 ประสทิธภิาพการจดัการภยัแลง-
อุทกภัย
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พ้ืนที่เส่ียงนํ้าทวมกลุมลุมนํ้าสาขา
หวยบางทราย-หวยมุก (ปานกลาง ข้ึนไป)

1,915.24 ตร.กม. (25.07%)
(จากพ้ืนที่ 7,639.07 ตร.กม.)

พ้ืนที่เส่ียงนํ้าทวมกลุมลุมนํ้าสาขา
หวยบางทราย-หวยมุก

6,870.10 ตร.กม. (14.57%) 
(จากพ้ืนที่ 47,161.97 ตร.กม.)

แผนทีพ้ื่นที่น้ําทวมซ้ําซากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ป พ.ศ. 2560แผนที่พ้ืนที่น้ําทวมซ้ําซากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ป พ.ศ. 2546

พื้นที่เสี่ยงภยัน้ําทวมซํ้าซาก กลุมลุมนํ้าสาขาที่ 9 (หวยบางทราย-หวยมุก)

พ้ืนที่เส่ียงน้ําทวมกลุมลุมนํ้าสาขา
หวยบางทราย-หวยมุก (ปานกลาง ข้ึนไป)  

57.81 ตร.กม. (0.76%)
(จากพื้นที่ 7,639.07 ตร.กม.)

พ้ืนที่เส่ียงน้ําทวมกลุมลุมนํ้าสาขา
หวยบางทราย-หวยมุก

86.78 ตร.กม. (0.18%) 
(จากพื้นที่ 47,161.97 ตร.กม.)

(ไมเกิน 3 ครั้ง ในรอบ 10 ป)

(4-7 ครั้งในรอบ 10 ป
(8-10 ครั้ง ในรอบ 10 ป)

SI1 O5 ประสทิธภิาพการจดัการภยัแลง-อุทกภัย
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59

ขนาดพ้ืนที่นํ้าทวม(ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ) ป พ.ศ. 2548-2562 

ที่มา: สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน):GISTDA

พื้นที่น้ํ าท วมมี ความสัมพันธ กับ
ป ริ ม า ณ น้ํ า ฝ น ใ น ทิ ศ ท า ง ที่
สอดคลองกัน ถาฝนมากก็จะเกิด
น้ํ าทวมมาก แตทั้ งนี้ก็ขึ้นอยู กับ
ความเขมของฝนดวยอีกปจจัยหนึ่ง

คาเฉล่ียปริมาณฝนรายปยอนหลัง 30 ป  

เทากับ 1,284.93 มม. ตอป 

SI1 O5 ประสทิธภิาพการจดัการภยัแลง-อุทกภัย
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ขนาดพ้ืนที่นํ้าทวม (หวยบางทราย-หวยมุก) ป พ.ศ. 2548-2562
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ป

ฝน 1,240 มม.  

ที่มา: สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน):GISTDA

คาเฉล่ียฝนรายป 1,571.31 มม. ตอป 
ฝน 2,200.94มม.  

ฝน 1,849.58 มม.  ฝน 1,601.87มม.  

SI1 O5 ประสทิธภิาพการจดัการภยัแลง-อุทกภัย

61

พื้นที่เส่ียงภัยน้ําทวม ดนิถลม (ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ)
พื้นที่ลุมน้ํา 47,165.08 ตร.กม. 
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พื้นที่เส่ียงน้ําทวมซํ้าซาก พื้นที่เส่ียงดินถลม น้ําปา น้ําทวมฉับพลัน

กลุมลุมน้ํา พื้นท่ีน้ําทวม
ซํ้าซาก

 รอยละของ
พื้นท่ีลุมน้ํา

พื้นท่ีเส่ียงดินถลม 
น้ําปา น้ําทวมฉับพลัน

 รอยละของ
พื้นท่ีลุมน้ํา

กลุมลุมน้ําสาขาที่ 1 (นํ้าหมัน-นํ้าสาน)      13.03 0.03%   1,906.88 4.04%

กลุมลุมน้ําสาขาที่ 2 (แมน้ําเลย)        2.44 0.01%   1,586.48 3.36%

กลุมลุมน้ําสาขาที่ 3 (น้ําโมง-นํ้าสวย)    692.88 1.47%   2,315.88 4.91%

กลุมลุมน้ําสาขาที่ 4 (หวยหลวง)    655.83 1.39%           -   0.00%

กลุมลุมน้ําสาขาที่ 5 (หวยเป–หวยหนิง)    551.10 1.17%           -   0.00%

กลุมลุมน้ําสาขาที่ 6 (แมนํ้าสงคราม)  2,624.32 5.56%           -   0.00%

กลุมลุมน้ําสาขาที่ 7 (หวยทวย)    245.18 0.52%           -   0.00%

กลุมลุมน้ําสาขาที่ 8 (นํ้าพุง-น้ําก่ํา)    270.01 0.57%           -   0.00%

กลุมลุมน้ําสาขาที่ 9 (หวยบางทราย-หวยมุก)    133.49 0.28%           -   0.00%
รวมพื้นทีน่้ําทวมซํ้าซาก/ดินถลม น้ําปา 
น้ําทวมฉับพลัน (ตร.กม.  5,188.28 11.0%    5,809.24  12.3%

SI1 O5 ประสทิธภิาพการจดัการภยัแลง-อุทกภัย
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17 กันยายน 2564 ที่บานนานอย หมู 7 ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

16 กันยายน 2564  สนามกีฬากลางจังหวัดเลย

สถานการณน้ําทวม

25 ก.ย. 2564 น้ําทวมเสนทางรถไฟระหวางสถานีบําเหน็จณรงค-จัตุรัส จ.ชัยภูมิ

63

1 พ.ค.64 บริเวณหนาหอแกวมกุดาหาร

สถานการณน้ําทวม

64
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4 เมษายน พ.ศ. 2564 ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีและรอบตัวเมือง 

สถานการณน้ําทวม

65

25 ก.ย. 2564 ตําบลนาวัง 25 ก.ย. 2564 ตําบลนาผือ 25 ก.ย. 2564 ตําบลนาหมอมา 25 ก.ย. 2564 ตําบลดอนชี

สถานการณน้ําทวม

66
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สรปุรายละเอียดประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ 
(ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 1)

SI1 จัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้ําอยางเปนธรรม และมีประสิทธิภาพอยางย่ังยืน

O1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนใหมีความเพียงพอ O2 จัดสรรน้ําใหกบัภาคสวนตาง ๆ อยางเปนธรรม

ผ
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S1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการกกัเก็บน้ําที่ขับเคล่ือนโดยทองถิน่และประชาชน 

และการสนบัสนุนจากภาครฐั

ปรับปรุงกฎ/ระเบียบให

เอ้ือตอการขับเคล่ือน

การกักเก็บน้ําโดย อปท. 

และภาคประชาชน

สนับสนุนองคความรู

การพัฒนาและบริหาร

จัดการแหลงน้ําขนาด

เล็กใหกับชุมชนทองถิ่น

สนับสนุนการ

รวมกลุม

ผูใชน้ําเพื่อสราง

ความเขมแข็ง

สนับสนุนแหลงเงินทุน 

(ดอกเบ้ียต่ํา) ท่ีทองถิ่น/

ชุมชนมีอํานาจตัดสินใจ

และรับผิดชอบตอภาระ

ผูกพัน/หนี้สิน

อปท./ชุมชนสามารถ

บริหารจัดการเพื่อกัก

เก็บน้ําไดโดยไมขัดกับ

ระเบียบกฎหมาย

มีแหลงน้ําขนาดเล็กท่ี

พัฒนาโดยอปท./ชุมชน

เพิ่มมากข้ึน

มีเจาภาพในการ

บริหารจัดการน้ําใน

ระดับพื้นท่ี

ทองถิ่น/ชุมชนชวยกัน

กํากับใหการใชจาย

งบประมาณประหยัดและ

โปรงใส 

ความครอบคลุมของแหลงกักเก็บน้ําในระดับพื้นท่ี 

(ตําบล/หมูบาน) เพิ่มมากข้ึน

การใชน้ํามีความ

คุมคาและมีผลิตภาพ

ตอหนวยสูงข้ึน

มีการใชประโยชนจาก

แหลงน้ําท่ีจัดสรางข้ึนอยาง

คุมคาและเต็มศักยภาพ

ปรมิาณนํ้าตนทนุมีความเพียงพอกบัความตองการใชน้าํมากข้ึน ชุมชนทองถิ่นมีความม่ันคงดานนํ้ามากข้ึน

S1.2 บรหิารจัดการนํ้าแบบคลัสเตอร (Cluster) 

เพ่ือสรางสมดุลการใชนํ้าระหวางพ้ืนที่/ ลุมน้ํา

แกไข/ปรับปรุงกฎระเบียบใหเอ้ือตอ

การบริหารจัดการน้ําแบบ Cluster

พัฒนากลไกการบริหารจัดการท่ีมี

ขีดความสามารถในการบริหาร

จัดการน้ําขามลุมน้ําหรือขามเขต

อํานาจเชิงกฎหมาย 

(Cross-cutting jurisdiction)

การบริหารจัดการน้ําแบบ Cluster 

สอดคลองกับกฎ/ระเบียบท่ีเกี่ยวของ

การบริหารจัดการน้ําแบบ Cluster 

สามารถดําเนินการอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

มีความยืดหยุนในการบริหาร

จัดการน้ําเพิ่มมากข้ึน

ลดการสูญเสียน้ําสวนเกินท่ีไมถูก

นํามาใชประโยชน
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ยุทธศาสตร
ทางเลือก

วัตถุประสงค
เพ่ือความย่ังยืน
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SI1 จัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้ําอยางเปนธรรม และมีประสิทธิภาพอยางย่ังยืน

O3 สงเสริมการใชประโยชนจากทรพัยากร

น้ําอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

O4 เพ่ือใหประชาชนเขาถงึน้ําสะอาด 

เพ่ือการอุปโภค-บรโิภค ในราคาที่จายได

ผ
ล
ล
ัพ
ธ
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ตน

ผ
ล
ล
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ขั้น
ป
ล
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ผ
ล
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S1.3 เพ่ือสงเสริมการเพ่ิมผลติภาพการใชน้ําใหคุมคา 

สรางจิตสํานึกวา 

“น้ําทุกหยดมีตนทุน 

ตองใชใหคุมคา”

จัดทําชุดความรูและ

เอกสารเผยแพรเกี่ยวกับ

ตนทุนน้ําตอหนวยท้ังระดับ

ลุมน้ําและเชิงพื้นท่ี เพื่อ

สรางความตระหนัก

จัดเก็บคาน้ําตามความ

เหมาะสมในแตละ

บริบทเพื่อสงเสริมให

ผูใชน้ําใชน้ําอยาง

คุมคา

ชุมชนและประชาชนมีความรูเกี่ยวกับ

มูลคาของน้ํา

ปริมาณการใชน้ําของภาคสวนตาง ๆ ลดลง

ปรมิาณนํ้าตนทนุมีความเพียงพอกบั

ความตองการใชนํ้ามากข้ึน

ชุมชนทองถิ่นมีความม่ันคงดานนํ้า

มากข้ึน

S1.4 สงเสริมใหทองถิ่นมีศักยภาพในการจัดหานํ้าสะอาด

ใหกับครัวเรือนอยางเพยีงพอในราคาทีจ่ายได

สนับสนุนองคความรูและ

ทักษะการผลิตน้ําสะอาด

ใหกับชุมชน

สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเพื่อ

เปนเจาภาพในการผลิตและ

จําหนายน้ําสะอาดใหกับชุมชน

ในราคาท่ีสมาชิกจายได

ชุมชนสามารถผลิตน้ํา

สะอาดท่ีไดมาตรฐาน

เพื่อใหบริการกับสมาชิกใน

ชุมชน

ลดคาใชจายคาน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภคใหกับสมาชิกในชุมชน
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ผูใชน้ําทุกกลุมใชน้ําอยางประหยัดและคุมคามากข้ึน

สนับสนุนแหลงเงินทุน 

(ดอกเบ้ียต่ํา) ท่ีชุมชนมี

อํานาจตัดสินใจและ

รับผิดชอบตอภาระผูกพัน/

หนี้สิน

กิจกรรมการผลิตน้ําสะอาด

ของชุมชนมีความย่ังยืน

กิจกรรมการผลิตน้ําสะอาด

ของชุมชนมีการดําเนินการ

อยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูง

ประชาชนเขาถึงนํ้าสะอาด เพ่ือการอุปโภค-บรโิภคอยางครอบคลุม 

ในราคาที่จายได

ปรับเปล่ียนวิธีการทํา

เกษตรอัจฉริยะ 

เกษตรแมนยํา 

ใหสอดคลองกับ

ปริมาณน้ํา

ยุทธศาสตร
ทางเลือก

วัตถุประสงค
เพ่ือความย่ังยืน
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SI1 จัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้ําอยางเปนธรรม และมีประสิทธิภาพอยางย่ังยืน

O5 เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการภัยแลง- อุทกภัย
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S1.5 เพ่ิมและสงเสริมประสิทธิภาพวิธีการชะลอนํ้าและการกักเก็บนํ้า

เพ่ือปองกันและบรรเทาความเดือดรอนและเสยีหาย

ปรับปรุงกฎ/ระเบียบใหเอ้ือตอการ

ขับเคล่ือนการชะลอน้ํา/การกักเก็บน้ําโดย 

อปท. และภาคประชาชน

สนับสนุนองคความรูที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

และบริหารจัดการการชะลอน้ํา/กักเก็บน้ําใหกับ

ชุมชนทองถิ่น

อปท. /ชมุชนสามารถบริหารจัดการระบบ

การปองกันน้ําทวมและภัยแลงภายในชุมชน

โดยไมขัดกับระเบียบกฎหมาย

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการปญหาน้ําทวมและภยัแลงสูงขึ้น

สนับสนุนกลุมองคกรประชาชนในการ

บริหารจัดการน้ําทวมและภัยแลงในชุมชน

ทองถิ่น

ทองถิ่น/ชุมชนมีองคความรูในการบริหารจัดการ

น้ําทวมและภัยแลงในระดับพื้นที/่ชุมชน

ขอ
บ
เข

ตก
าร

ดํ
าเ

น
ิน
งา

น

มเีจาภาพในการบริหารจัดการน้ําทวมและ

ภยัแลงในระดบัพื้นที่/ชมุชน

ชุมชนไดรับความเสียหายจากผลกระทบของปญหาน้าํทวมและภยัแลงลดลง

ยุทธศาสตร
ทางเลือก

วัตถุประสงค
เพ่ือความย่ังยืน
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ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  2
“ ป อ ง กั น  คุ ม ค ร อ ง  แ ล ะ ฟ น ฟู

ก า ร ใ ห บ ริ ก า ร ร ะ บ บ นิ เ ว ศ
ที่ เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ ท รั พ ย า ก ร นํ้า โ ด ย

ก า ร มี ส ว น ร ว ม ร ะ ห ว า ง ผู ใ ช นํ้า ”

72

ประเด็นการพัฒนา

ท่ีสําคัญ
วัตถุประสงคเพ่ือความย่ังยืน เปาหมาย ตัวช้ีวัด

SI2 ปองกัน คุมครอง 

และฟนฟกูารใหบริการ

ระบบนิเวศที่เช่ือมโยง

กับทรัพยากรนํ้าโดยการ

มีสวนรวมระหวางผูใช

นํ้า

O6 เพื่อคุมครองรักษาปาตน

นํ้าใหมีความอดุมสมบูรณ

G8 พ้ืนที่ปาตนนํ้าไมลดลง และคงความ

อุดมสมบูรณ

I9 พื้นท่ีปาตนนํ้า

O7 เพ่ือรักษาคุณภาพนํ้าใน

แหลงนํ้าใหเหมาะสม และ

เอ้ือประโยชนใหกับประชาชน

G9 คณุภาพนํ้าในแหลงนํ้ามีคุณภาพดี

เหมาะสมสําหรบัการใชประโยชนของ

ประชาชน

I10 มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน

O8 เพ่ือรักษาและฟนฟูแหลง

อาหารตามธรรมชาติ

G10 ประชาชนสามารถพ่ึงพาแหลง

อาหารตามธรรมชาติเพ่ือการดํารงชีวิต

I11 มีพื้นท่ีแหลงอาหารตามธรรมชาติ

ของชุมชน

O9 เพื่อสงเสริมการดํารงอยู

ของวิถชีีวิตและวัฒนธรรมท่ี

เช่ือมโยงกับทรัพยากรนํ้า

G11 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ี

เช่ือมโยงกับทรัพยากรนํ้ายังคงดํารงอยู

I12 การดํารงอยูของวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีเช่ือมโยงกับ

ทรัพยากรนํ้า

I13 การโยกยายถิ่นฐานของแรงงาน

ทองถิ่นเน่ืองจากรายไดไมเพียงพอตอ

การดํารงชีวิต

สรุปรายละเอียดประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ (ตอ)
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การใชประโยชนที่ดิน (ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ)

2552 2562

SI2 O6 การเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนที่

73

28014.66

12181.37

31.81

2094.78 1679.66
3254.08

30867.86

9557.17

83.52

2444.58 1968.12 2234.87

0
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25000

30000

35000

รวมพ้ืนที่เกษตร รวมพ้ืนที่ปาไม พ้ืนที่อุตสาหกรรม รวมพื้นที่ส่ิงปลูกสราง รวมพ้ืนที่แหลงน้ํา รวมพ้ืนที่เบ็ดเตล็ด (ทุง

หญา, พื้นที่ลุม, บอขุด, 

นาเกลือ, ที่ทิ้งขยะ)

ต
ร.

ก
ม
.

ป พ.ศ. 2552 2562

แนวโนมการใชประโยชนที่ดิน (ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ) 

10.18%

21.54%

31.32%
17.17%16.70%

162.56%

SI2 O6 การเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนที่

74
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การใชประโยชนที่ดิน (หวยบางทราย-หวยมุก)

ป 2562ป 2552

พ้ืนที่เกษตร

พ้ืนที่ปาไม 25.25%

22.57%

SI2 O6 การเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนที่

75

22.57%

25.25%

22.01%

25.73% 14.61%
276.25%

แนวโนมการใชประโยชนที่ดิน (หวยบางทราย-หวยมุก) 
SI2 O6 การเปล่ียนแปลงสภาพพ้ืนที่

76
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ทรัพยากรปาไมของประเทศไทย

ที่มา : ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปาไม

6.42%

5.19%

2.80%

3.11%4.24%

SI2 O6 พ้ืนที่ปา

77

ทรัพยากรปาไม (ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนอื)
SI2 O6 พ้ืนที่ปา

78



27/05/65

36

ทรัพยากรปาไม (ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนอื)

พื้นที่ที่ตองสงวนรักษาไว 
และไมสามารถใชประโยชน

15.92%

16.26%

สามารถนํามาใชประโยชนได

SI2 O6 พ้ืนที่ปา

79

ทรัพยากรปาไม (ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนอื)

19.63%

36.11%

14.87%

24.72%

31.58%

41.51%

29.16%

6.83%

24.83%

8.23%

8.46% 28.03%

13.08%

7.15%
3.87%

2.49%

6.85%

ลดลงสูงสุด เพิ่มขึ้นสูงสุด

SI2 O6 พ้ืนที่ปา
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แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรปาไม (หวยบางทราย-หวยมุก) 
ยอนหลัง 20 ป

SI2 O6 G8

6.85%

8.23%

SI2 O6 พ้ืนที่ปา

81

คุณภาพนํ้าผิวดิน
SI2 O7 คุณภาพน้ําผิวดิน

82
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แนวโนมคุณภาพน้ําผิวดิน (หวยบางทราย-หวยมุก) ยอนหลัง ป 2555-2563

ที่มา : รายงานสถานการณสิ่งแวดลอม, 2563 (สํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 9 และ 12)

SI2 O7 คุณภาพน้ําผิวดิน

83

คุณภาพน้ําผิวดินบริเวณกลุมลุมน้ําสาขาหวยบางทราย-หวยมุก ป 2564
SI2 O7 คุณภาพน้ําผิวดิน

คามาตรฐานเฉพาะในแหลงนํ้าประเภทท่ี 3 (อุปโภคบริโภค และการเกษตร)

ที่มา : ขอมูลปฐมภูมิจากการตรวจวัด (ส.ค. 64)

84
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คุณภาพน้ําใตดิน (หวยบางทราย-หวยมุก) ปปจจุบัน
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ผลการตรวจวัดคาปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได (TDS) mg/L
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คามาตรฐาน <0.5 mg/l

คามาตรฐาน <600 mg/l
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ผลการตรวจวัดคาปริมาณแบคทเีรียกลุมโคลิฟอรมทั้งหมด (TCB)

3000

20000

คามาตรฐาน <2.2 MPN/100 cm3

เฉพาะกลุมลุมน้ําสาขาแมน้ําเลยมีคา 
TCB อยูในเกณฑมาตรฐาน

มี 4 พารามิเตอร ที่มีคา
เกินเกณฑมาตรฐาน ไดแก 
Turbidity, Fe, Mn และ TCB

ที่มา : ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ําใตดิน คร้ังที่ 1 (ส.ค. 2564)

3,440

220

18000

89%

11%

ผลการตรวจวัดพารามิเตอรที่มีความสําคัญ

ไมเกินคามาตรฐาน เกินคามาตรฐาน
85

แนวโนมประมง (หวยบางทราย-หวยมุก) ยอนหลัง ป 2552-2562

ท่ีมา: กลุมสถิติการประมง. (2564 ก). ระบบบริการขอมูลสถิติการประมง. กรมประมง

63.88%

42.18%

77.74%

76.63%

28.84%

52.11%

74.79%

5.45%

58.79%

20.20%

SI2 O8 แหลงอาหารตามธรรมชาติ
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ท่ีมา: กลุมสถิติการประมง. (2564 ก). ระบบบริการขอมูลสถิติการประมง. กรมประมง

70.36%
66.87%

35.12%

46.21%

7.74%

38.19%

67.96%

145%

40.89%

36.55%

แนวโนมประมง (หวยบางทราย-หวยมุก) ยอนหลัง ป 2552-2562 (ตอ)
SI2 O8 แหลงอาหารตามธรรมชาติ

87

พื้นที่ปาชุมชน (ตร.กม.) ป พ.ศ. 2562 ในพ้ืนที่กลุมลุมน้ําสาขาหวยบางทราย-หวยมุก

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

เลย อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร อุบลราชธานี อํานาจเจริญ

ต
ร.

ก
ม
.

พ้ืนที่ปาชุมชนในพ้ืนที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ตร.กม.)

1.19

98.81

นครพนม

รอยละขนาดพื้นที่ปาชุมชนในพื้นที่ลุมนํ้า

รอยละขนาดพื้นที่จังหวัดในพื้นที่ลุมนํ้า

0.76

99.24

สกลนคร
1.46

98.54

มุกดาหาร

2.63

97.37

อุบลราชธานี
1.78

98.22

อํานาจเจริญ

SI2 O8 แหลงอาหารตามธรรมชาติ
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เลย อุดรธานี หนองบัวลาํภู หนองคาย บงึกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร อบุลราชธานี อํานาจเจริญ

ตร
.ก

ม
.

ขนาดพื้นท่ีชุมน้ําในพ้ืนท่ีกลุมลุมน้ําสาขาหวยบางทราย-หวยมุก (ตร.กม.)

พื้นที่ชุมน้ําที่มคีวามสําคญั ป พ.ศ. 2563 และพื้นท่ีชุมน้ําระดับทองถ่ิน ป พ.ศ. 2543 
ในพ้ืนที่กลุมลุมน้ําสาขาหวยบางทราย-หวยมุก

*ไมรวมขนาดพื้นที่แมน้ําโขง

17.02

82.98

นครพนม
1.73

98.27

สกลนคร
0.28

99.72

มุกดาหาร

รอยละขนาดพื้นที่ชุมน้ําในพ้ืนที่ลุมนํ้า

รอยละขนาดพื้นที่จังหวัดในพื้นที่ลุมนํ้า

0.84

99.16

อุบลราชธานี

พ้ืนที่ชุมนํ้าระหวางประเทศ 
- แมนํ้าสงครามตอนลาง
พ้ืนที่ชุมนํ้าระดับนานาชาติ
- แมนํ้าสงคราม 
- หนองหาร

SI2 O8 แหลงอาหารตามธรรมชาติ

93

แนวโนมการทองเที่ยว (หวยบางทราย-หวยมุก) 

 ที่มา: สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ขอมูลผูมาเยี่ยมเยือนรวม

SI2 O9 วิถชีีวิต วัฒนธรรม

95



27/05/65

42

ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  3
“ ส ง เ ส ริ ม ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง ผู ใ ช นํ้า  

ต อ ป ญ ห า ด า น ท รั พ ย า ก ร นํ้า  แ ล ะ
ก า ร เ ป ล่ี ย น แ ป ล ง ส ภ า พ

ภู มิ อ า ก า ศ ”

98

ประเด็นการพัฒนา

ท่ีสําคัญ
วัตถุประสงคเพ่ือความย่ังยืน เปาหมาย ตัวช้ีวัด

SI3 สงเสริมการปรับตัว

ของผูใชนํ้า ตอปญหา

ดานทรัพยากรนํ้า และ

การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

O10 ชวยเหลือชุมชนท่ี

ออนไหวเปราะบางใหมี

ศักยภาพในการปรับเปล่ียน

วิถีชีวิตและความเปนอยู 

G12 จํานวนชุมชนและครัวเรือนที่มี

ความสามารถในการปรับตัว ปรับวิถีชีวิต

มากข้ึน

I14 จํานวนชุมชนท่ีออนไหวและ

เปราะบาง

O11 สงเสริมการเขาถึงขอมูล 

ความรู และเครื่องมือของ

ประชาชน ในการตอบสนอง

G13 ประชาชนท่ีเส่ียงตอผลกระทบ

เขาถึงขอมูล ความรู เคร่ืองมือและ

เทคโนโลยีที่ถูกตองและทันเหตุการณ

I15 ปริมาณและคุณภาพขอมูล 

ความรูและเครื่องมือท่ีประชาชนใน

พ้ืนที่เส่ียงเขาถึงได

O12 บรรเทาผลกระทบขาม

พรมแดนของลุมนํ้าโขง

ระหวางประเทศ ตอชุมชนฝง

ไทยท่ีเส่ียงและเปราะบาง

G14 ชุมชนท่ีไดรับผลกระทบขาม

พรมแดน ไดรับการบรรเทาและฟนฟู

ทรัพยากรนํ้า

I16 จํานวนชุมชนท่ีไดรับการบรรเทา

และฟนฟทูรพัยากรนํ้า

สรุปรายละเอียดประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ (ตอ)
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จํานวนชุมชนที่ออนไหวและเปราะบาง

• ปจจุบันมีการศึกษาพื้นที่ออนไหวและเปราะบาง ในขอบเขตพื้นท่ี 15 กิโลเมตรจากแมนํ้าโขง 
ครอบคลุม จํานวน 28 อําเภอ ใน 8 จงัหวัด โดยเปนพื้นที่ที่อยูในลุมนํ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 25 อําเภอ ใน 7 จังหวัด ไดแก เลย หนองคาย บึงกาฬ 
นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี

• ชุมชนที่เสี่ยงตอการเปล่ียนแปลงของแมน้ําโขง (3 ดาน)
- ดานระดับนํ้าและอัตราการไหล (พ.ศ.2559-ปจจุบัน)
- ดานการเปล่ียนแปลงพื้นท่ีริมตลิง่ (กัดเซาะและทับถม) (พ.ศ.2559-ปจจุบัน)
- ดานเศรษฐกิจและสังคม (ระดับจังหวัด) (พ.ศ.2559-ปจจุบัน)

SI3 O10 จํานวนชุมชนที่ออนไหว เปราะบาง

99

ดานระดับน้ําและอัตราการไหล (ศึกษาแนวโนมการเปลี่ยนแปลงจากผลกระทบของโครงการไฟฟาพลังน้ําในแมน้ําโขงสายประธาน)

จํานวนชุมชนที่ออนไหวและเปราะบาง (ดานระดับน้ําและอัตราการไหล)
SI3 O10 จํานวนชุมชนที่ออนไหว เปราะบาง
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จํานวนชุมชนที่ออนไหวและเปราะบาง (ดานระดับน้ําและอัตราการไหล)
SI3 O10 จํานวนชุมชนที่ออนไหว เปราะบาง

มีนาคม เมษายน

เดือนท่ีมีแนวโนมไดรับความเส่ียงสูงฤดูแลง

102

จํานวนชุมชนที่ออนไหวและเปราะบาง (ดานระดับน้ําและอัตราการไหล)
SI3 O10 จํานวนชุมชนที่ออนไหว เปราะบาง

กรกฎาคม ตุลาคม

เดือนท่ีมีแนวโนมไดรับความเส่ียงสูง ฤดูฝน

103



27/05/65

45

จํานวนชุมชนที่ออนไหวและเปราะบาง
(ดานการเปล่ียนแปลงพื้นที่ริมตลิ่ง (กัดเซาะและทับถม)

SI3 O10 จํานวนชุมชนที่ออนไหว เปราะบาง

การกัดเซาะ การทับถมของตะกอน

104

จํานวนชุมชนที่ออนไหวและเปราะบาง (ดานเศรษฐกิจสังคม (ระดับจังหวัด)) 

ดานเศรษฐกิจสังคม (ระดับจังหวัด)

• แหลงรายไดหลักจากการทําเกษตรกรรมบนฝง จํานวน 172 

ครัวเรือน (รอยละ 40) รองลงมาคือการหาปลา/จับปลา/ประมง 

จํานวน 57 ครัวเรือน (รอยละ 13) และการรับจางทั่วไป/งานตาม

ฤดูกาล จํานวน 56 ครัวเรือน (รอยละ 13) 

• รายไดเฉลี่ยตอเดือนอยูระหวาง 3,001-6,000 บาท จํานวน 132 

ครัวเรือน (รอยละ 31) จังหวัดที่สัดสวนครัวเรือนมีรายไดตํ่ากวา 

3,000 บาท/เดือน สูงที่ สุดคือจังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 17 

ครัวเรือน (รอยละ 29) และจังหวัดเชียงราย จํานวน 12 ครัวเรือน 

(รอยละ 28) 

• การพึ่งพาแหลงน้ําจากแมน้ําโขงเพ่ือการอุปโภคและบริโภคมีนอย 

โดยครัวเรือนสวนใหญใชน้ําประปาสําหรับการอุปโภค จํานวน 356 

ครัวเรือน (รอยละ 83) และซ้ือน้ําบรรจุขวดเพื่อการบริโภค จํานวน 

276 ครัวเรือน (รอยละ 65)

SI3 O10 จํานวนชุมชนที่ออนไหว เปราะบาง

105
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ป ร ะ เ ด็ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ที่  4
“ ส ร า ง ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ใ น ก า ร บ ริ ห า ร

จั ด ก า ร ลุ ม นํ้า แ บ บ บู ร ณ า ก า ร ”

109

ประเด็นการพัฒนา

ท่ีสําคัญ

วัตถุประสงคเพ่ือความ

ย่ังยืน
เปาหมาย ตวัช้ีวัด

SI4 สรางความเขมแข็ง

ในการบริหารจัดการลุม

น้ําแบบบูรณาการ

O13 สรางความเขมแข็งของ

องคกรที่เกี่ยวของในการ

บริหารจัดการลุมน้ําทุกระดับ

G15 องคกรที่เกี่ยวของมีความเขมแข็งในการ

บริหารจัดการลุมน้ํา

I17 ความสําเร็จของภารกิจองคกรที่เกี่ยวของ

กับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําระดับลุม

น้ํา/ ระดับชุมชน ตาม พรบ. ทรัพยากรน้ํา

O14 พัฒนา ปรับปรุง กลไกที่

สรางความเขมแข็งของการ

บริหารจัดการลุมน้ําอยาง

บูรณาการ

G16 มีกลไกดานการเงินและการระดมทุนที่

สนับสนุนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ลุมน้ําฯ

I18 กลไกการเงินและการระดมทุนท่ีชวย

สนับสนุนดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

G17 มีสถาบันสนับสนุนดานเงินทุนในการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําอยางเปนรูปธรรม

I19 กองทุนทรัพยากรน้ําพื้นท่ีลุมน้ําโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ

G18 มีการสงเสริมการศึกษาวิจัยและ

นวัตกรรมที่ตอบสนองความตองการดาน

ทรัพยากรน้ํา

I20 แผนงาน/ โครงการท่ีมีการนําขอคนพบ

จากการศึกษาวิจัยหรือนวัตกรรมดานการ

บริหารจัดการทรัพยากรน้ําไปใชประโยชน

O15 สรางความเขมแข็งและ

เครือขายความรูในการบริหาร

จัดการลุมน้ําของทุกภาคสวน

G19 มีระบบฐานขอมูลที่เกี่ยวของกับการ

บริหารจัดการลุมน้ําที่ทันสมัยถูกตอง เปน

มาตรฐานเดียวกัน เพียงพอสําหรับสนับสนุน

การตัดสินใจ และสามารถเขาถึงได

I21 ขอมูลที่ใชในการตัดสินใจในการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ําของทุกภาคสวน

O16 เพื่อสรางความเขมแข็งใน

การบริหารจัดการลุมน้ําแบบ

บูรณาการผานกลไกกลุม

เกษตรกรที่มีความเขมแข็ง

G20 พ้ืนที่ลุมน้ํามีความมั่นคงดานน้ําทั้ง

ภาพรวมและเชิงพื้นท่ี

I22 ระดับความสําเร็จในการสรางความมั่นคง

ดานน้ํา

G21 ยกระดับศักยภาพเกษตรกรผูใชน้ําใน

พ้ืนที่ใหเปนกลไกสําคัญในการจัดการลุมน้ํา

บนพ้ืนฐานของการใชน้ําอยางคุมคา 

I23 ผลิตภาพในการใชน้ําของเกษตรกร

สรุปรายละเอียดประเด็นการพัฒนาท่ีสําคัญ
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องคกรท่ีเกี่ยวของใน
การบริหารจัดการลุมนํ้า

คณะกรรมการทรัพยากรนํ้าแหงชาติ

คณะกรรมการลุมนํ้า (22 ลุมนํ้า)
(คณะกรรมการลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ)

คณะอนุกรรมการทรัพยากรนํ้าจังหวดั

ดําเนินงานมาตั้งแตป 2551
• เสนอความเห็นตอ กนช. ในการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ

ตาง ๆ 
• ประชุมรวมคณะกรรมการลุมนํ้า ตามวาระเพื่อใหความเหน็เสนอตอ 

สทนช. ในฐานะฝายเลขา กนช. เพื่อเปนมติเสนอให กนช. พิจารณา
• เสนอจัดตั้งคณะกรรมการนํ้าจังหวัด พรอมใหความเห็นตอ

องคประกอบท่ีเหมาะสม
• จัดทําแผนการบริหารจัดการทรพัยากรนํ้าลุมนํ้าโขง (ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ) 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)

องคกรที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการลุมนํ้าทุกระดับ
SI3 O13 องคกรที่เกี่ยวของ

110

ดานการเงิน

กลไกที่สรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการลุมนํ้า

ดานองคความรู ศึกษา
วิจัยและนวัตกรรม

ตัวอยาง

ตัวอยาง

SI3 O14 กลไกการบรหิารจดัการลุมนํ้า

111



27/05/65

48

สรปุรายละเอียดประเด็นการพัฒนาที่สําคัญ 
(ประเด็นยุทธศาสตร ที่ 2 3 และ 4)
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SI2 ปองกัน คุมครอง และฟนฟูการใหบริการระบบนิเวศทีเ่ช่ือมโยงกับทรัพยากรน้าํ

O6 เพ่ือคุมครองรักษาปาตนน้าํ

ใหมีความอุดมสมบูรณ

S2.1 ปองกนั คุมครอง และฟนฟูพ้ืนที่ระบบนิเวศแหลงน้ําสําคัญ 

เพ่ือสงเสริมการมีคุณภาพชีวติทีดี่ของประชาชน

กําหนดบทบาทใหชุมชน

เปนผูคุมครองฯ และใช

ประโยชนจากพื้นท่ี

ลุมน้ําอยางเปนทางการ

ปรับปรุงกฎหมายใหเอ้ือและ

สงเสริมบทบาทการเปนผู

คุมครองฯ และใชประโยชนจาก

พื้นท่ีลุมน้ําของชุมชน

สงเสริมความเปนองคกร/สถาบัน

ของชุมชนเพื่อสรางความย่ังยืนใน

การเปนผูคุมครองฯ พื้นท่ีลุมน้ํา

ของชุมชน

สนับสนุนองคความรูและ

ทักษะดานวิชาการและการ

ปฏิบัติ

ชุมชนไดรับการรับรองโดยกฎหมายให

เปนผูคุมครองฯ และใชประโยชนจาก

พื้นท่ีลุมน้ําอยางเปนทางการ

มีองคกร/สถาบันของ

ชุมชนท่ีเขมแข็งเปนผู

คุมครองฯ พื้นท่ีลุมน้ํา

ชุมชนดําเนินงานคุมครองฯ ลุมน้ําบนพื้นฐานของ

ความรูและทักษะดานวิชาการและการปฏิบัติท่ีได

มาตรฐานและสอดคลองกับบริบทของพื้นท่ี

องคกรชุมชนมีงบประมาณการดําเนินงาน

ในฐานะผูคุมครองฯ พื้นท่ีลุมน้ําอยาง

ตอเนื่อง และย่ังยืนโดยไมถูกครอบงําโดย

แหลงทุน

มีระบบการคุมครองฯ และใชประโยชนจากลุมน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความยืดหยุนในการบริหารจัดการและตอบสนองความตองการของชุมชน

มีระบบนิเวศลุมน้ําที่มีความสมบูรณและสามารถใหบรกิารกับชุมชนไดอยางย่ังยนื สามารถดํารงรักษาวฒันธรรม และ

ประเพณีที่มีความเชื่อมโยงกับลุมน้ําเอาไวได

สนับสนุนแหลงเงินทุนใหกับ

องคกรชุมชนท่ีทําหนาท่ี

คุมครองฯ พื้นท่ีลุมน้ํา

S2.2 ปองกัน คุมครอง และฟนฟูระบบนิเวศแหลงนํ้าสําคัญ

เพ่ือสืบสานวัฒนธรรมและวถิีชีวติที่เช่ือมโยงกับทรพัยากรน้ํา

สงเสริมและสรางคุณคา

วัฒนธรรม ประเพณีท่ีเปน

อัตลักษณและเช่ือมโยงกับ

ทรัพยากรน้ํา 

ชุมชนมีวัตนธรรมประเพณีท่ีเช่ือมโยงกับ

ทรัพยากรน้ํากลับคืน

ยุทธศาสตร
ทางเลือก

วัตถุประสงค
เพ่ือความย่ังยืน

O7 เพ่ือรักษาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําให

เหมาะสม และเอ้ือประโยชนใหกับประชาชน

O8 เพ่ือรักษาและฟนฟู

แหลงอาหารตามธรรมชาติ

O9 เพ่ือสงเสริมการดํารงอยูของวิถชีีวติ

และวัฒนธรรมที่เช่ือมโยงกบัทรพัยากรน้าํ
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SI3 สงเสริมการปรับตัวของผูใชน้ําตอปญหาดานทรัพยากรน้ํา และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

O10 ชวยเหลือชุมชนที่ออนไหวเปราะบางใหมีศักยภาพในการ

ปรบัเปล่ียนวถิีชีวติและความเปนอยู 
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S3.1 สรางขีดความสามารถในการปรบัตัวของประชาชน เพ่ือความยืดหยุน

ในการรับมือสถานการณนํ้าและการเปล่ียนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

ปรับวิถีการประกอบ

อาชีพและเสริมอาชีพ

ที่สามารถสรางรายได

ทดแทน

ปรับเปล่ียนหา

แหลงน้ําตนทุน

สํารอง

จัดทําระบบและ

การเขาถึงขอมูลที่ทัน

ตอสถานการณ
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ใหความรูและสรางความ

ตระหนักตอปญหาการ

เปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

ใหความรูที่

ประชาชนนําไปใช

ในการปรับตัว

สงเสริมกิจกรรมที่เก่ียวของ

กับการปองกนัปญหาการ

เปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

กําหนดมาตรการรับมือ

กับผลกระทบที่เกิดจาก

การเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ

ชุมชนมีวิถี

การประกอบอาชีพ

เพิ่มเตมิและสํารองไว

เมื่อจําเปน

ชมุชนมีแหลงน้ํา

ตนทุนสํารองยาม

ฉุกเฉิน

หนวยงานเผยแพรขอมูลที่ทันสถานการณให

ประชาชน 

ชมุชนมีรายไดทดแทน

เมื่อไมสามารถ

ประกอบอาชีพเดิมได 

ชมุชนผลิตน้ําสะอาด

ไดเองแมไมสามารถ

ใชแหลงน้ําหลัก 

ประชาชนเขาถึงขอมูลไดทันการณและ

นําไปใชในการปรับตัว

ชุมชนมีความรูและ

ตระหนักตอปญหาการ

เปล่ียนแปลงสภาพ

ภมูิอากาศ

มีการดาํเนินกิจกรรมที่

เก่ียวของกับการปองกัน

ปญหาการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

มีการดําเนินมาตรการ

รับมือกับผลกระทบที่เกิด

จากการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ชุมชนและกลุมประชาชนท่ีเปราะบางสามารถปรับตัวรับมือกับผลกระทบจากสถานการณน้ําและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โดยไมสงผลใหคุณภาพชีวิตดอยลง

O11 สงเสริมการเขาถงึขอมูล ความรู และเครื่องมือของประชาชน ใน

การตอบสนอง

ยุทธศาสตร
ทางเลือก

วัตถุประสงค
เพ่ือความย่ังยืน
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O12 บรรเทาผลกระทบขามพรมแดนของลุมน้ําโขงระหวางประเทศ ตอชุมชนฝงไทยที่เส่ียงและเปราะบาง
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S3.2 ผลกัดันการปฏิบตัิตามและประสิทธิผลของขอตกลงความรวมมือ

ลุมนํ้าระหวางประเทศ 

ประสานความรวมมือและเจรจาปรึกษาหารอืกบั

ประเทศที่ใชแมน้ําโขงรวมกัน

สรางมาตรการเยยีวยาความเดือดรอนประชาชน 

จากผลกระทบขามพรมแดน
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การเจรจาหาทางบรรเทาผลกระทบขามพรมแดน 

ระหวางรัฐและประชาชน 
เง่ือนไขขอกําหนดในการพิจารณาเยียวยา

ชุมชนมีโอกาสในการส่ือสารปญหาของ

สถานการณกับชุมชนในประเทศเพ่ือนบาน

กลไกทางการเงินและความรูที่ใชในประเมินการ

เยียวยา

ชุมชนไดรับความชวยเหลือในการบรรเทาและฟนฟูผลกระทบขามพรมแดน 

SI3 สงเสริมการปรับตัวของผูใชน้ําตอปญหาดานทรัพยากรน้ํา และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ยุทธศาสตร
ทางเลือก

วัตถุประสงค
เพ่ือความย่ังยืน
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SI4 สรางความเขมแข็งและสงเสริมศักยภาพการบริหารจัดการลุมน้ํา

O13 สรางความเขมแขง็ขององคกรที่เกี่ยวของ

ในการบรหิารจัดการลุมน้ําทกุระดับ

O15 สรางความเขมแข็งและเครือขายความรูใน

การบริหารจัดการลุมน้ําของทกุภาคสวน
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S4.1 สรางความเขมแขง็ของผูใชน้ํา ดานองคกร องคความรู กลไกการเงินและทนุ 

เพ่ือมีสวนรวมในการจัดการลุมน้ํา

ประเมินผลการดําเนินงานตาม

แผนแมบทบริหารจัดการลุมน้ํา

ใหความรูความเขาใจดานการจัดทําแผน

แมบทการบริหารจดัการทรัพยากรน้ําลุมน้ํา

ทบทวนการจัดทําแผนแมบทฯ 

โดยเนนการบูรณาการกับ SEA

สงเสริมและปรับปรุงกลไก

การระดมทุนเพื่อสนับสนุน

การบริหารจัดการน้ํา

ผลการตดิตามประเมินผล

นําไปวิเคราะห

หนวยงานจัดทําแผนมีความรูความ

เขาใจที่ถูกตอง

แผนแมบทฯ แบบบูรณาการสู

เปาหมายการพัฒนาลุมน้ําอยาง

ย่ังยืน

มกีลไกการระดมทุนเพื่อ

สนับสนุนการจัดการลุมน้ํา

รวมกัน 

ประสิทธิผลของแผนที่บงช้ี

การมีสวนรวม
หนวยงานจดัทําแผนนําแผนไปดําเนินงานใหเกิดประสิทธิผล 

มีเงินทุนใชจายในการบริหาร

จัดการน้ํารวมกัน

องคกรที่เกี่ยวของมีสวนรวมมากข้ึนในการบรหิารจดัการลุมน้ํา แผนบริหารจัดการลุมน้ํามีประสิทธิผล และบรรลุความย่ังยืน
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O14 พัฒนา ปรับปรงุ กลไกที่สรางความเขมแข็ง

ของการบริหารจัดการลุมนํ้าอยางบูรณาการ

สนับสนุนการศึกษาวิจัย

ที่ตอบสนองตอการ

บริหารจัดการน้ํา

มีโครงการศึกษาวิจัย 

คนหาความรู นวัตกรรม

มอีงคความรู นวัตกรรม

เพิ่มขึ้นเผยแพรแก

ประชาชน

ยุทธศาสตร
ทางเลือก

วัตถุประสงค
เพ่ือความย่ังยืน
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SI4 สรางความเขมแข็งและสงเสริมศักยภาพการบริหารจัดการลุมน้ํา
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S4.2 สรางความเขมแขง็ของกลุมเกษตรกรในการบรหิารจดัการนํ้า 

ฝกอบรม พัฒนา องคความรูและทักษะ

เกษตรแมนยําและเกษตรแปลงใหญ

เพื่อสงเสริมใหเกิดการใชน้ําอยางคุมคา

สงเสริมการรวมกลุมของ

เกษตรกรในการจัดทําเกษตร

แมนยําและเกษตรแปลงใหญ

สนับสนุนเงินกูระยะยาวดอกเบ้ีย

ต่ําและเทคโนโลยีท่ีจําเปนใหกับ

กลุมเกษตรกร

พัฒนาแพลตฟอรมใหขอมูลขาวสารและ

แพลตฟอรมตลาดกลาง และสงเสริมการ

เขาถึงขอมูลราคาสินคาเกษตรท้ังผูซ้ือและ

ผูขาย

เกษตรกรมตีนทุนน้ําตอหนวยการผลิตลดลง

เกษตรกรมผีลิตภาพดานการเกษตรเพิ่มขึ้น เกษตรกรสามารถจําหนายสินคาไดในราคาที่สูงข้ึน

มีกระบวนการบรหิารจดัการนํ้าที่มคีวามเช่ือมโยงกับกระบวนการผลิตสินคาเกษตรและกระบวนการทางการตลาดและมแีนวโนม

ที่จะทําใหผลิตภาพในการใชน้ําของเกษตรกรสูงข้ึน
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O16 เพ่ือสรางความเขมแข็งในการบรหิารจัดการลุมน้ําแบบบรูณาการ

ผานกลไกกลุมเกษตรกรที่มีความเขมแข็ง

สงเสริมการคาออนไลนท้ังแบบ B2B และ 

B2C โดยการอบรบความรูและทักษะดาน

การประกอบธุรกิจและทักษะดานดิจิทัล

ใหกับเกษตรกร

ยุทธศาสตร
ทางเลือก

วัตถุประสงค
เพ่ือความย่ังยืน

117
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รวมระดมความคิดเห็น



สื่อการนำเสนอการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 
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วันศุกรท่ี 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เวลา 08.30-16.00น.

ณ หองชัยพฤกษ โรงแรมเลย พาเลซ 
อ.เมืองเลย จ.เลย

ก า ร ป ร ะ ชุ ม ก ลุ ม ย อ ย  ค ร้ั ง ที่  2
เ ว ที ที่  1 0  ก ลุ ม ลุ ม น้ํา ส า ข า นํ้า ห มั น - นํ้า ส า น

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

พื้นที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

ลงทะเบยีนเขารวมการประชุม จ.เลย 26 พ.ย. 2564

ลงทะเบียนเขารวมการประชุม ดาวนโหลดเอกสารประกอบ
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แผนการดําเนินงานโดยสรุป

3

แผนการดําเนินงานโครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ พื้นที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

Ổຈữຖຟຖ 1 Ổຈữຖຟຖ 2 ດỸງữ

ỔຢỷດỷວụữຮỮỹỮỮ

• นําเสนอความกาวหนาในการดําเนินงานของโครงการ
• นําเสนอ รางทางเลือกการพัฒนา และมาตรการเพื่อความ

ย่ังยืน
• นําเสนอ รางแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําฯ 

20 ป (2561-2580)
• นําเสนอ รางแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 

(2565-2570) 

• ระดมความคิดเห็นตอ ทางเลือกการพัฒนา เพื่อหาทาง
เลือกที่เหมาะสม

• ระดมความคิดเห็นตอ รางแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการ

วัตถุประสงคของการจัดประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 2

4
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สิ่งที่จะพูดคุยใน การประชุมกลุมยอย ครั้งที่ 2

ท่ีมาและความสําคัญของโครงการ

สรุปผลการดําเนินงานท่ีผานมา

รางแผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรนํ้าพ้ืนที่ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ป พ.ศ. 2561-2580

การพัฒนาทางเลือกและผลกระทบของทางเลือก

รางแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าพื้นท่ีลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ป พ.ศ. 2565-2570

มาตรการเพ่ือความย่ังยืน

เสนอผลการจัดประชุมกลุมยอยภาพรวมของ

ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ >>> นําไปพัฒนาทางเลือก

ระดับยุทธศาสตร >>> เปนยุทธศาสตรของแผนหลัก

• เสนอยุทธศาสตรของแผน (ราง) แผนหลักฯ 20 ป 

พ.ศ. 2561-2580

• เสนอผลการพิจารณาลักษณะและวิธีของทางเลือก

ตาง ๆ และผลกระทบของทางเลือก

• เสนอการประเมินทางเลือก

• ผลการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 1 (10 เวที)

      - ประเด็นปญหาทั่วไปของลุมน้ํา และปญหา

เฉพาะพื้นท่ีของแตละเวที

• (ราง) ทางเลือกเบื้องตน (ที่ผนวกรวม

ความตองการของภาคประชาชน) • ความเห็นตอแผนหลัก

• ความเห็นตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเด็น

ยุทธศาสตรจากแผนหลักฯ

• ผลการประเมินทางเลือกและลําดับความสําคัญของ

ทางเลือกที่เหมาะสม

กระบวนการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2

• สรุปผลการประเมินทางเลือก (ตอ)

• เสนอแผนงาน โครงการ/กิจกรรมของ

(ราง) แผนปฏิบัติการ 5 ป พ.ศ. 2565-2570

• มาตรการเพ่ือความย่ังยืน

• (ราง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําสําหรับ

ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ป

กลุมยอยชวงท่ี 1 : ระดมความคิดเห็นเพ่ือพิจารณาและ

ประเมินทางเลือกการพัฒนา

• ผลการประเมินทางเลือกและลําดับความสําคัญของ

ทางเลือกที่เหมาะสม

• ความคิดเห็นตอรางแผนงาน/ โครงการ ของ

แผนปฏิบัติการ

• ความคิดเห็นตอขอเสนอแนะมาตรการเพื่อความ

ย่ังยืนกลุมยอยชวงท่ี 2 : ระดมความคิดเห็นตอ (ราง) 

แผนปฏิบัตกิารฯ และมาตรการเพ่ือความย่ังยนื

ขอมูลที่ใช กระบวนการประชุมกลุมยอย ผลลัพธ / สิ่งที่คาดวาจะไดรับ

• แนวทางและวิธีการดําเนินงานตามยุทธศาสตรใน

แตละทางเลือก

• ขอมูลคาดการณการเปล่ียนแปลงของดัชนีของ

ประเด็นยุทธศาสตร เชน สมดุลน้ํา แนวโนมความ

ตองการใชน้ําในอนาคต การเปลี่ยนแปลงพื้นที่

เสี่ยงภัยน้ําแลง น้ําทวม พื้นที่ปาไม เปนตน

• (ราง) แผนปฏิบติัการ 5 ป พ.ศ. 2565-2570 

6
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กําหนดการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2

เวลา กิจกรรม ลิงกเขารวมประชุม

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนเขารวมประชุม

https://zoom.us/j/92179202272

Meeting ID: 921 7920 2272

09.00 – 09.30 น. กลาวตอนรับและเปดการประชุม

09.30 – 10.45 น. การนําเสนอรายงานความกาวหนาโครงการ

 ทางเลือกการพัฒนาลุมน้ําที่เหมาะสมจากการมีสวนรวม 

10.45 – 11.00 น. รับประทานอาหารวาง

11.00 – 12.00 น. ประชุมกลุมยอย ระดมความคิดเห็น ชวงที่ 1 : 

 รางแผนหลกัฯ และหาทางเลอืกที่เหมาะสม

แบงผูเขารวมประชุมออกเปน 2 กลุม 

ประกอบดวย 

 กลุมที่ 1 : หนวยงาน

 กลุมที่ 2 : ภาคประชาชน

 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. ประชุมกลุมยอย ระดมความคิดเห็น ชวงที่ 2 : 

 รางแผนปฏบิัตกิารฯ และมาตรการเพื่อความยั่งยืน

14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวาง

14.45 – 15.45 น. ประชุมกลุมยอย ระดมความคิดเห็น ชวงที่ 2 (ตอ)

15.45 – 16.00 น. สรุปผลการระดมความคิดเห็น และปดการประชุม

7

สรปุผลการดําเนนิงานที่ผานมา
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9

กทม.

จัดประชุมใน
กทม. และ
ถายทอด

สัญญาณผาน
ทาง VDO 

Conference 
ดวยโปรแกรม 

ZOOM

ในพ้ืนที่

ครั้งท่ี 1 : จังหวัดเลย
น้ําหมัน น้ําสาน (จ. 27 ก.ย. )

ครั้งท่ี 6 : จังหวัดสกลนคร 
แมน้ําสงคราม (จ. 4 ต.ค.)

ครั้งท่ี 2 : จังหวัดเลย
แมน้ําเลย (อ. 28 ก.ย.)

ครั้งท่ี 7 : จังหวัดสกลนคร 
ลําน้ํายาม ลาํน้ําอูน (อ. 5 ต.ค.)

ครั้งท่ี 3 : จังหวัดอุดรธานี
หวยน้ําโมง (พ. 29 ก.ย. )

ครั้งท่ี 8 : จังหวัดนครพนม
ลําน้ําพุง ลําน้ําก่ํา และหวยทวย (พ. 6 ต.ค.)

ครั้งท่ี 4 : จังหวัดอุดรธานี
หวยหลวง (พฤ. 30 ก.ย. )

ครั้งท่ี 9 : จังหวัดอํานาจเจริญ
หวยบางทราย หวยมุก (พฤ. 7 ต.ค.)

ครั้งที่ 5 : จังหวัดหนองคาย
หวยเป-หวยหนิง (ศ. 1 ต.ค.)

ครั้งท่ี 10 : จังหวัดอํานาจเจริญ
แมน้ําโขงตอนลาง (ศ. 8 ต.ค.)

สรปุผลการจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1

1
2

3

4

5

6

7

8

9

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

27 กันยายน ถึง
8 ตุลาคม 2564

(10 เวท)ี

การจัดประชุมกลุ มยอยครั ้งที ่ 1 ดวยรูปแบบการจัดประชุมในพ้ืนที่รวมกับการประชุมผาน
ส่ืออิเล็กทรอนิกส กับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เครือขาย และประชาชนในพ้ืนที่โครงการ 
มีผูเขารวมกวา 600 คน

กําหนดการ

สรปุผลการจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 (ตอ)
ความคิดเห็นตอ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 จัดหา
และจัดสรรทรัพยากรน้ําอยางเปนธรรม และมี

ประสิทธิภาพอยางย่ังยืน

ความคิดเห็นตอ ประเดน็ยุทธศาสตรที่ 
2 ปองกัน คุมครอง และฟนฟู

การใหบริการระบบนิเวศที่เช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรน้ํา

ความคิดเหน็ตอ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 
3 สงเสริมการปรับตัวของผูใชน้ํา ตอ
ปญหาดานทรัพยากรน้ํา และการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ความคิดเห็นตอประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
สรางความเขมแขง็และสงเสรมิศักยภาพ

การบริหารจัดการลุมน้ํา

•จัดทํ า ปรับปรุ งระบบโครงสร างด าน
ชลประทาน 

•จัดทํากลไกการบริหารจัดการ นํ้าโดย
ประชาชนและทองถิ่น 

•ปรับปรุงกลไกการบริหารใหเ อ้ือตอการ
บริหารจัดการน้ําแบบคลัสเตอร

•ศึกษา และสรางองคความรูเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่

•สร า ง จิ ต สํ า นึ ก ก าร ใ ช ปร ะ โย ชน จ าก
ทรัพยากรน้ําอยางคุมคา

•จัดหาและควบคมุคุณภาพแหลงนํ้าตนทุน
•สรางและพัฒนาระบบผลิตน้ําประปาใน
พื้นที่ที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน

•สงเสริมองคความรู ทักษะที่เกี่ยวของกับ
การผลิตนํ้าสะอาดใหกับชุมชน

•พัฒนาองคความรู ทักษะ ปรับปรุงนโยบาย 
กฎหมาย ในการรับมือตอเหตุภัยแลง-
อุทกภัย

•อ นุ รั ก ษ  ฟ น ฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม ปา
ชุมชน แหลงน้ํา และพื้นที่ชุมน้ํา

•ปรับปรุงนโยบาย กฎ ระเบียบ ให
เอื้อและสงเสริมบทบาทการเปนผู
คุมครอง รักษา และใชประโยชน
จากพื้นที่ลุมนํ้าของชุมชน

•สนับสนุนองคความรู ทักษะดาน
วิชาการและการปฏิบัติใหกับชุมชน 
รวมถึงสนับสนุนและประยุกตใช
งานวิจัยระดับชุมชน

•สืบสาน ฟนฟู วิถีชีวิต วัฒนธรรม 
ประเพณีดั้งเดิม ซึ่งคงความเปน
เอกลักษณของแตละทองถิ่น

•สรางคุณคาวัฒนธรรม ประเพณี 
แ ล ะ วิ ถี ชี วิ ต ที่ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ
ทรัพยากรน้ํา

•พัฒนาและเสริมความเขมแข็งดาน
การประกอบอาชีพ

•สงเสริมและเผยแพรองคความรู 
ขอมูลดานการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ

•จัดทําระบบ/การเขาถึงขอมูลที่ทัน
ตอสถานการณ 

•พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนใหเกิด
การขับเคล่ือน/เพิ่มความสามารถ
ในการปรับตัว

•บูรณาการและสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศ

•กําหนดมาตรการเยียวยาสําหรับผู
ไ ด รั บ ผ ล ก ร ะ ท บ จ า ก ก า ร
เปล่ียนแปลงของแมน้ําโขง

•พัฒนาโครงสรางและวิธีการใช
ประโยชนจากแมนํ้าโขงที่ คุมคา
และมีประสิทธิภาพ

•พัฒนากลไกการดํา เ นินงานรวมกัน
ระหวางรัฐและประชาชนในการบริหาร
จัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพเชื่อมโยง
พ้ืนที่เปนระบบ

•สง เส ริมองคความรู ใหชุมชน รวมถึ ง
ประสานความรวมมือระหวางชุมชน รัฐ 
สถาบัน การศึกษาเพื่อสงเสริมความรูและ
นวัตกรรมที่ เหมาะสมในการบริหาร
จัดการน้ํา

•ผลกัดนักลไกดานการเงินและทุน 
•การสรางความเขมแข็งของการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการโดยทองถิ่นและ
ประชาชน

•สนับสนุนกลไกดานตนทุนเพ่ือการเกษตร 
•พัฒนาศักยภาพดานการคาและการตลาด
•เสริมสรางความเขมแข็งการรวมกลุม
อาชีพที่ใชประโยชนจากทรัพยากรน้ํา

•พั ฒ น า ช อ ง ท า ง ก า ร ส่ื อ ส า ร ที่ มี
ประสิทธิภาพ และสรางเสริมการมีสวน
รวม
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สรุปผลการจัดลําดับความสําคัญ และความเรงดวนของแตละประเด็นยุทธศาสตร
มีผูแทนรวมลงคะแนนจาก 10 เวที ~ 286 คน

ความสําคัญ

ความเรงดวน

33.0 คะแนน 30.9 คะแนน 29.2 คะแนน 32.8 คะแนน1 23 4

32.4 คะแนน 30.6 คะแนน 30.7 คะแนน 32.7 คะแนน12 4 3

สรปุผลการจัดประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 (ตอ)

ความคิดเห็นตอ ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 1 จัดหาและ
จัดสรรทรัพยากรนํ้าอยาง

เปนธรรม และมี
ประสทิธภิาพอยางยั่งยืน

ความคิดเห็นตอ ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 2 ปองกัน 

คุมครอง และฟนฟู
การใหบรกิารระบบนิเวศที่
เช่ือมโยงกับทรพัยากรน้าํ

ความคิดเห็นตอ ประเดน็
ยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริม

การปรับตัวของผูใชน้ํา ตอ
ปญหาดานทรพัยากรน้าํ 
และการเปล่ียนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

ความคิดเห็นตอประเด็น
ยุทธศาสตรที่ 4 สราง

ความเขมแข็งและสงเสริม
ศักยภาพการบรหิาร

จัดการลุมน้ํา

สรปุผลการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม

กลุมเปาหมาย : ประชาชนระดับครวัเรือนในพื้นที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ 

จํานวน 834 ตัวอยาง

เครื่องมือที่ใช : แบบสอบถามสําหรับสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็น

ระยะเวลาดําเนินการ : ดําเนินการสํารวจในชวง 23 สิงหาคม ถึง 17 กันยายน 2564

หมัน

-สาน
เลย

โมง-

สวย
หวย

หลวง

เป-

หนิง
สง-

คราม
ทวย

พุง-

ก่ํา

บาง

ทราย-

มุก

การมีเงินออม

45.5

21.3

41.0 45.1
59.5

28.8
44.2

55.7
48.4

40.3

54.5

78.7

59.0 54.9
40.5

71.2
55.8

44.3
51.6

59.7

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2  4  6  8  1 0  1 2  1 4  1 6  1 8  2 0  

ภาพ

รวม

59.1
50.8 47.0 50.4

14.3
22.7 18.6

55.7
64.8

41.1

40.9
49.2 53.0 49.6

85.7
77.3 81.4

44.3
35.2

58.9

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

2  4  6  8  1 0  1 2  1 4  1 6  1 8  2 0  

รายไดครัวเรือนเทียบ

เสนความยากจน

รายไดครัวเรือนสูงกวา

เสนความยากจน

รายไดครัวเรือนตํ่ากวา

เสนความยากจน

รายไดครัวเรือนเทียบเสนความยากจน การมีเงินออม

มีเงินออม ไมมีเงินออม

หมัน

-สาน
เลย

โมง-

สวย
หวย

หลวง

เป-

หนิง
สง-

คราม
ทวย

พุง-

ก่ํา

บาง

ทราย-

มุก

ภาพ

รวม
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การใชกรอบของ SEA ในการยกรางแผนหลักฯ และรางแผนปฏิบตัิการฯ 

• วิสัยทัศน
• ประเด็นยุทธศาสตร
• เสนทางสูความยั่งยืนและม่ันคง
• ยุทธศาสตร
• เปาหมาย
• ส่ิงที่ตองดําเนินการ (Commitment)

(ราง) แผนหลักฯ 20 ป

• ประเด็นยุทธศาสตร 
• เปาหมายการพัฒนา
• วัตถุประสงคเพื่อความยั่งยืน
• ตัวช้ีวัด
• ทางเลือกการพัฒนา

ผลลัพธจาก SEA

(ราง) แผนปฏิบัติการ 5 ป

ความ
คิดเห็นภาค
ประชาชน

ทบทวน
แผนงาน/

โครงการของ
ภาครฐั

13

การนําผลที่ไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นท่ีผานมาไปจัดทําแผนหลกัฯ 
และแผนปฏิบติัการฯ

14

เปาหมายการพัฒนา
“สรางความมั่นคงของทรัพยากรน้ําในลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือดวยการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม”

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 (SI1) จัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้ําอยางเปน
ธรรม และมีประสิทธิภาพอยางย่ังยืน

O1 เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนใหมี

ความเพียงพอ

O2 จัดสรรน้ําใหกบัภาคสวน

ตาง ๆ อยางเปนธรรม

O3 สงเสริมการใชประโยชนจาก

ทรพัยากรน้ําอยางมีประสิทธภิาพ

และคุมคา

O4 เพ่ือใหประชาชนเขาถงึน้ํา

สะอาด เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ใน

ราคาที่จายได

O5 เพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการ

ภัยแลง- อุทกภัย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 (SI2) ปองกัน คุมครอง และฟนฟู
การใหบริการระบบนิเวศที่เช่ือมโยงกับทรัพยากรน้ํา

O6 เพ่ือคุมครองรักษาปาตน

น้ําใหมีความอุดมสมบูรณ

O7 เพ่ือรักษาคุณภาพน้ําใน

แหลงน้ําใหเหมาะสม และเอื้อ

ประโยชนใหกับประชาชน

O8 เพ่ือรักษาและฟนฟูแหลง

อาหารตามธรรมชาติ

O9 เพ่ือสงเสริมการดํารงอยู

ของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่

เช่ือมโยงกับทรัพยากรน้ํา

S1.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการกกัเก็บน้ําที่

ขับเคล่ือนโดยทองถิ่นและประชาชน และ

การสนับสนุนจากภาครฐั

S1.2 บรหิารจัดการนํ้าแบบคลัสเตอร 

(Cluster) เพ่ือสรางสมดุลการใชนํ้า

ระหวางพ้ืนที่/ ลุมน้ํา

S1.3 เพ่ือสงเสริมการเพ่ิมผลติภาพการใช

น้ําใหคุมคา 

S1.4 สงเสริมใหทองถิ่นมีศักยภาพในการ

จัดหานํ้าสะอาดใหกับครวัเรอืนอยาง

เพียงพอในราคาที่จายได

S1.5 เพ่ิมและสงเสริมประสิทธิภาพวิธีการ

ชะลอน้ําและการกักเก็บน้ําเพ่ือปองกัน

และบรรเทาความเดอืดรอนและเสียหาย

S2.1 ปองกนั คุมครอง และฟนฟูพ้ืนที่

ระบบนิเวศแหลงนํ้าสําคัญ เพ่ือสงเสริม

การมีคุณภาพชีวติทีดี่ของประชาชน

S2.2 ปองกัน คุมครอง และฟนฟูระบบ

นิเวศแหลงนํ้าสําคัญเพ่ือสืบสาน

วัฒนธรรมและวิถชีีวติที่เช่ือมโยงกบั

ทรพัยากรนํ้า

วัตถุประสงคเพ่ือความย่ังยืน ยุทธศาสตรทางเลือก วัตถุประสงคเพ่ือความย่ังยืน ยุทธศาสตรทางเลือก
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 (SI3) สงเสริมการปรับตัวของผูใชน้ํา ตอ
ปญหาดานทรัพยากรน้ํา และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 (SI4) สรางความเขมแข็งและสงเสริม
ศักยภาพการบริหารจัดการลุมน้ํา

O10 ชวยเหลือชุมชนท่ีออนไหว

เปราะบางใหมีศักยภาพในการ

ปรับเปล่ียนวิถีชีวิตและความ

เปนอยู 

O11 สงเสริมการเขาถึงขอมูล 

ความรู และเครื่องมือของ

ประชาชน ในการตอบสนอง

O12 บรรเทาผลกระทบขาม

พรมแดนของลุมน้ําโขง

ระหวางประเทศ ตอชุมชนฝง

ไทยที่เส่ียงและเปราะบาง

O13 สรางความเขมแข็งขององคกร

ที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการ

ลุมน้ําทุกระดับ

O14 พัฒนา ปรับปรุง กลไกที่

สรางความเขมแข็งของการบริหาร

จัดการลุมน้ําอยางบูรณาการ

O15 สรางความเขมแข็งและ

เครือขายความรูในการบริหาร

จัดการลุมน้ําของทุกภาคสวน

O16 เพ่ือสรางความเขมแข็งในการ

บริหารจัดการลุมน้ําแบบบูรณา

การผานกลไกกลุมเกษตรกรที่มี

ความเขมแข็ง 15

S3.1 สรางขีดความสามารถในการ

ปรบัตัวของประชาชน เพ่ือความ

ยืดหยุนในการรบัมือสถานการณน้ํา

และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ 

S3.2 ผลกัดันการปฏิบตัิตามและ

ประสทิธผิลของขอตกลงความรวมมือ

ลุมนํ้าระหวางประเทศ 

S4.1 สรางความเขมแขง็ของผูใชน้ํา 

ดานองคกร องคความรู กลไก

การเงินและทุน เพ่ือมีสวนรวมใน

การจัดการลุมน้ํา

S4.2 สรางความเขมแขง็ของกลุม

เกษตรกรในการบรหิารจัดการน้าํ 

วัตถุประสงคเพ่ือความย่ังยืน ยุทธศาสตรทางเลอืก วัตถุประสงคเพ่ือความย่ังยืน ยุทธศาสตรทางเลอืก

เปาหมายการพัฒนา
“สรางความมั่นคงของทรัพยากรน้ําในลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือดวยการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม”

15

• วิสัยทัศน
• ประเด็นยุทธศาสตร
• เสนทางสูความยั่งยืนและม่ันคง
• ยุทธศาสตร
• เปาหมาย
• ส่ิงที่ตองดําเนินการ (Commitment)

(ราง) แผนหลักฯ 20 ป

• ประเด็นยุทธศาสตร 
• เปาหมายการพัฒนา
• วัตถุประสงคเพื่อความยั่งยืน
• ตัวช้ีวัด
• ทางเลือกการพัฒนา

ผลลัพธจาก SEA

(ราง) แผนปฏิบัติการ 5 ป

ความ
คิดเห็นภาค
ประชาชน

ทบทวน
แผนงาน/

โครงการของ
ภาครฐั

16

การใชกรอบของ SEA ในการยกรางแผนหลักฯ และรางแผนปฏิบตัิการฯ 

การนําผลที่ไดรับจากการรับฟงความคิดเห็นท่ีผานมาไปจัดทําแผนหลกัฯ 
และแผนปฏิบติัการฯ
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รางแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าพื้นที่
ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนอื 20 ป

พ.ศ. 2561-2580

17

การนําผลลัพธจาก SEA ไปใชในการยกรางแผนหลักฯ 20 ป 

โครงสรางรางแผนหลักบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

พ้ืนที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ป

วิสัยทัศน

ประเด็นยุทธศาสตร

เสนทางสูความสําเร็จ (Road map) 
(จะตองทําอะไรบางเพ่ือใหการพัฒนานั้นมุงสูความสําเร็จ)

ยุทธศาสตร

เปาหมายระยะ
ส้ัน/ กลาง/ ยาว

ส่ิงที่ตองดําเนินการ

การประเมินส่ิงแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร (SEA)

เปาหมาย
การพัฒนา

ประเด็นยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรทางเลือก

วัตถุประสงคเพื่อความย่ังยืนและตัวชี้วัด

ผลลัพธข้ัน
ตน/กลาง/ปลาย

ขอบเขตการดําเนินงาน

18
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ความเช่ือมโยง แผนแมบทฯ 20 ป กับ ยุทธศาสตรทางเลอืกจาก SEA

19

20
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(ราง) แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป

การจัดหาและจัดสรรน้ํา
ความยั่งยืนของ
ทรัพยากรนํ้า

การรับมอืกับการเปล่ียนแปลง
ของทรัพยากรนํ้าและสภาพ

ภูมอิากาศ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

ทรัพยากรน้ํา
ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความมั่นคงอยางย่ังยืนดวย

การบริหารจัดการอยางมีสวนรวม

จัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้ําอยาง
เปนธรรม และมีประสิทธิภาพอยาง
ยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของผูใชน้ํา

สงเสริมการปรับตัวของผูใชนํ้า ตอ
ปญหาดานทรัพยากรน้ํ า และการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ป อ ง กั น  คุ ม ค ร อ ง  แ ล ะ ฟ น ฟู
การใหบริการระบบนิเวศท่ีเช่ือมโยง
กับทรัพยากรนํ้าโดยการมีสวนรวม
ระหวางผูใชน้ํา

สร างความเขมแข็ง ในการบ ริหาร
จัดการลุมน้ําแบบบูรณาการ

21

ทรัพยากรนํ้า
ลุมนํ้าโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความมั่นคงอยางย่ังยืนดวย

การบริหารจัดการอยางมี
สวนรวม

เสนทางสูความย่ังยืนและมั่นคงของทรัพยากรน้ําลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

“ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือจะเปนตนแบบในการกาวสูความมั่นคงของทรัพยากรนํ้าสําหรับอนาคตท่ีมีความย่ังยืนมากย่ิงข้ึน”

1. การจัดหาและจัดสรรน้ํา (Security & Justice)

1.1 เพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนใหมีความเพียงพอ

1.2 จัดสรรน้ําใหกบัผูใชนํ้าทกุกลุมอยางเปนธรรม

1.3 สงเสริมการใชประโยชนจากทรพัยากรน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

1.4 ทําใหประชาชนเขาถงึน้ําสะอาด เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค ในราคาที่จายได

1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัยแลง- อุทกภัย

2. ความย่ังยืนของทรัพยากรนํ้า (Sustainable)

2.1 คุมครอง รักษา ปาตนนํ้าใหมีความอุดมสมบูรณ

2.2 รักษาคุณภาพน้ําในแหลงน้ําใหเหมาะสม และเอ้ือ

ตอการใชประโยชนของประชาชน

2.3 รักษาและฟนฟูแหลงอาหารตามธรรมชาติ

2.4 สงเสริมการดํารงอยูของวิถชีีวติและวฒันธรรมที่

เช่ือมโยงกับทรพัยากรน้าํ

3. การรับมือกับการเปล่ียนแปลงของทรัพยากร

น้ําและสภาพภูมิอากาศ (Water resources & 

Climate Change)

3.1 ชวยเหลือชุมชนที่ออนไหว และเปราะบาง ใหมี

ศักยภาพในการปรับเปล่ียนวถิีชวีิตและความ

เปนอยู

3.2 สงเสริมการเขาถึงขอมูล ความรู และ

เครื่องมือ ของประชาชน ในการตอบสนองการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

3.3 บรรเทาผลกระทบขามพรมแดนจากการใช

ประโยชนลุมน้ําโขงระหวางประเทศที่มีตอชมุชน

ฝงไทยที่มีความเสี่ยงและเปราะบาง

4. การบริหารจัดการน้ํา (Governance & Institutional)

4.1 สรางความเขมแขง็ขององคกรที่เกีย่วของกับการ

บรหิารจัดการลุมนํ้าทกุระดับ

4.2 คิดคน พฒันา ปรับปรุง กลไกที่สามารถสรางความ

เขมแข็งการบริหารจดัการลุมนํ้าอยางบรูณาการ

4.3 สรางความเขมแขง็ในการพัฒนาเครือขายความรูใน

การบริหารจัดการลุมน้ําที่ครอบคลมุทุกมิติทีมี่ความ

เช่ือมโยงกันใหกับทุกภาคสวน

4.4 วางบทบาทการขับเคล่ือนการบรหิารจดัการลุมน้ํา

แบบบูรณาการผานกลไกกลุมเกษตรกรที่มีความ

เขมแข็ง

22



27/05/65

12

ยุทธศาสตร 1. การจัดหาและจัดสรรน้าํ

23

1.1 การเพ่ิม
ปริมาณน้ําตนทุน

ใหเพียงพอ

“เพ่ิมประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้ําที่
ขับเคล่ือนโดย
ทองถิ่นและ
ประชาชน และการ
สนับสนุนจาก

ภาครฐั”

1.2 จัดสรรน้ํา
ใหกับผูใชน้าํทุก
กลุมอยางเปน

ธรรม

“กระจายการ
จัดสรรน้ําใหทัว่ถงึ
ทั้งลุมน้ําโดยนํา
เทคนิคการบรหิาร
จัดการน้ํา
แบบ Cluster 
สงเสริมความ
ยืดหยุนใน

การจดัสรรนํ้า”

1.3 สงเสริมการใช
ประโยชนจาก

ทรพัยากรนํ้าอยาง
มีประสิทธิภาพและ

คุมคา

“สงเสริมให
เกษตรกรใชน้ําอยาง
เหมาะสมกับ
กิจกรรมหรอืความ
ตองการของพืช ลด
การสูญเสียนํ้า
เพ่ิมผลิตภาพของนํ้า

ตอหนวยใหสูงข้ึน”

1.4 ทําใหประชาชน
เขาถึงน้ําสะอาด 
เพ่ือการอุปโภค-
บรโิภค ในราคาที่

จายได

“สมาชิกในชุมชน
ดําเนินการบรหิาร
จัดการระบบน้าํ
สะอาดเพ่ือการ
บรโิภคโดยชุมชน ใน
ราคาที่สมาชิกใน
ชุมชนสามารถจาย

ได”

1.5 เพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
จัดการภัยแลง- 

อุทกภัย

“เสริมพลังในการ
บรหิารจัดการเพ่ือ
ปองกนัและแกไข
ปญหาน้ําทวมและ
ปญหาภัยแลงโดย
อาศัยกลไกทองถิ่น

และชุมชน”

เปาหมายระยะ 5 ป 
(2565-2570)

เปาหมายระยะ 10 ป 
(2571-2575)

เปาหมายระยะ 15 ป 
(2576-2580)

เปาหมายระยะ 5 ป 
(2565-2570)

เปาหมายระยะ 10 ป 
(2571-2575)

เปาหมายระยะ 15 ป 
(2576-2580)

ยุทธศาสตร 2. ความย่ังยืนของทรัพยากรน้าํ

2.1 ปองกัน คุมครอง
และ ฟนฟูพ้ืนที่ระบบ
นิเวศแหลงนํ้าสําคัญ 
เพ่ือสงเสริมการมี

คุณภาพชีวิตทีดี่ของ
ประชาชน

“การปกปอง คุมครอง 
และฟนฟูพ้ืนที่ระบบ
นิเวศแหลงนํ้าสําคัญ 
เพ่ือสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของประชาชน”

29

2.2 ปองกัน คุมครอง
และฟนฟูระบบนิเวศ
แหลงนํ้าเพื่อสบืสาน
วัฒนธรรมและวิถี
ชีวิตที่เช่ือมโยงกับ

ทรพัยากรนํ้า

“การอนุรกัษระบบ
นิเวศแหลงนํ้าโดย
อาศัยวัฒนธรรม 
ประเพณี วิถีชีวิต และ
ภูมิปญญาทองถิ่นที่
เฉลียวฉลาดและ
หลากหลายในการ

ดําเนินงาน”
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เปาหมายระยะ 5 ป 
(2565-2570)

เปาหมายระยะ 10 ป 
(2571-2575)

เปาหมายระยะ 15 ป 
(2576-2580)

32

3.1 การสรางขีด
ความสามารถใน
การปรับตัวของ

ประชาชน

ยุทธศาสตร
3.การรับมือกับการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรนํ้า
และสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบขามพรมแดน

“การสรางขีด
ความสามารถในการ
ปรบัตัวของประชาชน 
สรางความยืดหยุนใน
การรับมอืสถานการณ
น้ําและการ
เปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ ”

3.2 ผลักดันการ
ปฏิบัติตามและ
ประสทิธผิลของ

ขอตกลงความรวมมือ
ลุมน้ํา

ระหวางประเทศ

“ผลกัดันภาครัฐใหมี
การประสานความ
รวมมือและเจรจา
หารือกับประเทศทีใ่ช
แมน้ําโขง และสราง
มาตรการเยียวยา
ความเดือดรอน
ประชาชนจาก
ผลกระทบขาม
พรมแดน”

4.1 สรางความ
เขมแข็งของผูใชน้ํา 
ดานองคกร องค
ความรู กลไก

การเงินและทุน

ยุทธศาสตร 4. การบริหารจัดการทรพัยากรน้าํ

“สรางความเขมแขง็
ขององคกรที่เกี่ยวของ
ในการบรหิารจัดการ

ลุมนํ้าทุกระดับ”

35

เปาหมายระยะ 5 ป 
(2565-2570)

เปาหมายระยะ 10 ป 
(2571-2575)

เปาหมายระยะ 15 ป 
(2576-2580)

4.2 สรางความ
เขมแข็งของกลุม
เกษตรกรในการ
บริหารจัดการน้ํา

“สรางความเขมแขง็ใน
การบริหารจัดการลุม
น้ําแบบบูรณาการ
ผานกลไกกลุม
เกษตรกรทีมี่ความ

เขมแข็ง”
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ก า ร พั ฒ น า ท า ง เ ลื อ ก

38

การพัฒนาทางเลือก

1.1 การเพ่ิมปริมาณ
น้ําตนทุนใหเพยีงพอ

1.2 จัดสรรนํ้าใหกบั
ผูใชน้ําทุกกลุมอยาง

เปนธรรม

1.3 สงเสริมการใช
ประโยชนจากทรัพยากร
น้ําอยางมีประสิทธิภาพ

และคุมคา

1.4 ทําใหประชาชน
เขาถึงน้ําสะอาด เพื่อ
การอุปโภค-บริโภค ใน

ราคาที่จายได

1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจัดการภัยแลง- 

อุทกภัย

2.1 ปองกัน คุมครอง
และ ฟนฟูพื้นที่ระบบ
นิเวศแหลงน้ําสําคัญ 
เพื่อสงเสริมการมี

คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน

2.2 ปองกัน คุมครอง
และฟนฟูระบบนิเวศ
แหลงน้ําเพื่อสืบสาน

วัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่
เช่ือมโยงกับทรัพยากร

น้ํา

3.1 การสรางขดี
ความสามารถในการ
ปรบัตัวของประชาชน

3.2 ผลักดันการปฏิบัติ
ตามและประสิทธผิลของ
ขอตกลงความรวมมือลุม

น้ําระหวางประเทศ

4.1 สรางความเขมแข็ง
ของผูใชน้ํา ดานองคกร 

องคความรู กลไก
การเงินและทุน

4.2 สรางความ
เขมแข็งของกลุม
เกษตรกรในการ
บรหิารจัดการน้ํา

ทางเลือก
การพฒันา

ระดับ
ยุทธศาสตร

ระดับวิธีการ

จัดชุดยุทธศาสตรทางเลือก

3 
ขอเสนอ
ทางเลือก

ใหม

1 
ขอเสนอ
ทางเลือก

เดิม

39
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ลักษณะของทางเลือกการพัฒนา

ขอเสนอทางเลือกการพัฒนาเดิม (BAU): จัดหาและจัดสรรทรัพยากรนํ้าโดย
การขับเคล่ือนของหนวยงานภาครัฐท่ีสนับสนุนประชาชนตามแผนงาน 
โครงการท่ีไดรับการอนุมัติงบประมาณแผนดินและประชาชนดําเนินงาน
จัดการนํ้าโดยการพึ่งตนเอง และข้ึนกับทรัพยากรนํ้าที่มีจํากัด

ดําเนินการตามดําเนินการตาม
แผน แผนงาน 
โครงการเดิม

เนนการจัดหาและ
จัดสรรนํ้า

ภาครัฐเปนผู
ขับเคล่ือนหลัก

มีแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมรองรับ 
ดําเนินการไดทันที

มีแผนงาน โครงการ 
หรือกิจกรรมรองรับ 
ดําเนินการไดทันที

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
รับทราบภารกิจอยูแลว
หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

รับทราบภารกิจอยูแลว

การตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน
การตอบสนองตอความ
ตองการของประชาชน

การมีสวนรวมของภาค
ประชาชน

การมีสวนรวมของภาค
ประชาชน

ไมมีแผน แผนงาน โครงการท่ีเพ่ิมเติมเขาไปใหม

ขอดี ความเส่ียง

เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอม

40

ขอเสนอทางเลือกการพัฒนาท่ี 1: เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากร
นํ้าโดยการขับเคล่ือนของผูใชนํ้าใหมีนํ้าเพื่อการอปุโภคและบริโภคเพียงพอ 

เนนใหผูใชนํ้ารวมกันเนนใหผูใชนํ้ารวมกัน
บริหารจัดการเพื่อ
แสวงหา แบงปน 

ทรัพยากรนํ้าอยาง
เปนธรรมและย่ังยืน 

สรางการมีสวนรวมใน
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าเชิงพื้นท่ี
ใหเกิดข้ึน

สรางความเพียงพอ/ 
ความมั่นคงของ

ทรัพยากรน้ํา เพ่ือ
รองรับการใชประโยชน

สรางความเพียงพอ/ 
ความมั่นคงของ

ทรัพยากรน้ํา เพ่ือ
รองรับการใชประโยชน

ประชาชนสามารถ
บริหารจัดการรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามความตองการ

ประชาชนสามารถ
บริหารจัดการรวมกันได
อยางมีประสิทธิภาพ 
ตรงตามความตองการ

ความสมดุล/ คุณคาการ
ใหประโยชนของระบบ

นิเวศ

ความสมดุล/ คุณคาการ
ใหประโยชนของระบบ

นิเวศ

วิถีชีวิต วัฒนธรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไป

วิถีชีวิต วัฒนธรรมท่ี
เปล่ียนแปลงไป

การปรับตัวตาม
สถานการณ

การปรับตัวตาม
สถานการณ

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม

ขอดี ความเส่ียง

ดําเนินการหลัก สวนสนบัสนุน

41

สภาพเดิม

ลักษณะของทางเลือกการพัฒนา (ตอ)
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ขอเสนอทางเลือกการพัฒนาท่ี 2: สงเสริมการบริหารทรัพยากรนํ้าโดยการมี
สวนรวมของผูใชนํ้า เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีและคุณคาทางสังคมและความเปนอยู 

เนนใหผูใชน้ํารวมกันปองกัน 
คุมครอง ฟนฟูทรัพยากร (น้ํา
และอ่ืน ๆ) และใชประโยชนได

อยางยืดหยุนและย่ังยืน

ประชาชนเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของ
การดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศ

ประชาชนเล็งเห็นถึง
ความสําคัญของ
การดูแลรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ
และระบบนิเวศ

ไมมุงเนนกับการ
จัดหา จัดสรรและ
สรางความสมดุล

ดานน้ํา

ไมมุงเนนกับการ
จัดหา จัดสรรและ
สรางความสมดุล

ดานน้ํา

ผลลัพธแสดงเปน
รูปธรรมไดชา

ผลลัพธแสดงเปน
รูปธรรมไดชา

สืบสานวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่
เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้ํา

สงเสริมการปรับตัวเพ่ือความ
ยืดหยุนในการรับมือ

ตระหนักถึงคุณคา
การใหประโยชนหรือ

ความมีมูลคาของ
ทรัพยากรที่สงเสริม
ความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีได

ตระหนักถึงคุณคา
การใหประโยชนหรือ

ความมีมูลคาของ
ทรัพยากรที่สงเสริม
ความเปนอยูและ
คุณภาพชีวิตท่ีดีได

เกิดการใชประโยชน
อยางยืดหยุนและ

ย่ังยืน

เกิดการใชประโยชน
อยางยืดหยุนและ

ย่ังยืน

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม

ขอดี ความเส่ียง

ดําเนินการหลัก สวนสนับสนุน

42

ลักษณะของทางเลือกการพัฒนา (ตอ)

สภาพเดิม

ขอเสนอทางเลือกการพัฒนาที่ 3: ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรนํ้า 
โดยการสรางความเขมแข็งขององคกรผูใชนํ้าและประชาชนในพ้ืนท่ีลุมนํ้า ใหสามารถ
ขับเคล่ือนการใชประโยชนอยางเหมาะสมกับบริบทและสถานการณของลุมนํ้า 

ผลกัดันใหองคกรผูใชน้ําและ
ประชาชนในพื้นทีมี่ศกัยภาพในการ
บริหารจัดการทรพัยากรน้ําในพื้นที ่

สรางใหเกิดความเขมแข็ง
ขององคกรผูใชน้ําและ
ประชาชน ใหสามารถ

บรหิารจัดการทรพัยากร
น้ําในพ้ืนที่ไดอยางมี

ประสทิธภิาพ

สรางใหเกิดความเขมแข็ง
ขององคกรผูใชน้ําและ
ประชาชน ใหสามารถ

บรหิารจัดการทรพัยากร
น้ําในพ้ืนที่ไดอยางมี

ประสทิธภิาพ

ศักยภาพขององคกรผูใช
น้ําและประชาชนที่

แตกตางกันไปในแตละ
พ้ืนที่ มีบริบทของพ้ืนที่ที่

แตกตางกัน

ศักยภาพขององคกรผูใช
น้ําและประชาชนที่

แตกตางกันไปในแตละ
พ้ืนที่ มีบริบทของพ้ืนที่ที่

แตกตางกัน

ความคืบหนาการสราง
ความม่ันคงของทรัพยากร
น้ําอาจเปนไปไดชา อาจ
เปนเพียงการเสริมสราง
ศักยภาพใหแกองคกรผูใช

น้ําและภาคประชาชน
เทานั้น

ความคืบหนาการสราง
ความม่ันคงของทรัพยากร
น้ําอาจเปนไปไดชา อาจ
เปนเพียงการเสริมสราง
ศักยภาพใหแกองคกรผูใช

น้ําและภาคประชาชน
เทานั้น

สามารถเลือกและตัดสินใจ
ดําเนินการในประเด็นที่มี

ความสําคัญ  สอดคลองกับความ
ตองการได มีจุดเนน (Focus) ที่จะ
พัฒนาหรือดําเนินการอยางชดัเจน

มีจุดเนนในการดําเนินการ
ที่จะสอดคลองกับบรบิท
และสถานการณเฉพาะ

ของแตละพ้ืนที่

มีจุดเนนในการดําเนินการ
ที่จะสอดคลองกับบรบิท
และสถานการณเฉพาะ

ของแตละพ้ืนที่
เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม

ขอดี ความเส่ียง

ดําเนินการหลัก สวนสนับสนุน

43

ลักษณะของทางเลือกการพัฒนา (ตอ)

สภาพเดิม
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ขอเสนอทางเลือกการพัฒนา
เดิม (BAU): จัดหาและจัดสรร
ทรัพยากรน้ําโดยการขับเคล่ือน
ข อ ง ห น ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ ที่
ส นั บ ส นุ น ป ร ะ ช า ช น ต า ม
แผนงาน โครงการที่ไดรับการ
อนุมัติงบประมาณแผนดินและ
ประชาชนดําเนินงานจัดการน้ํา
โดยการพ่ึงตนเอง และข้ึนกับ
ทรัพยากรน้ําที่มีจํากัด

เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอม

ขอเสนอทางเลือกการพัฒนา
ท่ี 1: เพ่ิมประสิทธิภาพของ
การบริหารทรัพยากรนํ้าโดย
การขับเคล่ือนของผูใชนํ้าใหมี
นํ้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค
เพียงพอ 

สภาพเดิม

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม

ข อ เสนอทาง เ ลือกกา ร
พัฒนาที่  2: สงเสริมการ
บริหารทรัพยากรนํ้าโดย
การมีสวนรวมของผูใชนํ้า 
เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
คุณคาทางสังคมและความ
เปนอยู 

สภาพเดิม

เศรษฐกิจ สงัคม ส่ิงแวดลอม

ขอเสนอทางเลือกการพัฒนา
ท่ี 3: ปรับปรุงประสิทธิภาพ
การบริหารทรัพยากรนํ้า โดย
การสรางความเขมแข็งของ
องคกรผูใชนํ้าและประชาชน
ในพ้ืนที่ ลุ มนํ้ า ใหสามารถ
ขับเคล่ือนการใชประโยชน
อยางเหมาะสมกับบริบทและ
สถานการณของลุมน้ํา 

สภาพเดิม

เศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม

ลักษณะของทางเลือกการพัฒนา (ตอ)

ผ ล ก ร ะ ท บ ข อ ง
ท า ง เ ลื อ ก ก า ร พั ฒ น า

45
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ตัวช้ีวัด สภาพปกติ กักเก็บน้ํา คลัสเตอร ผลิตภาพ
จัดหาน้ํา
สะอาด

จัดการน้ํา
ทวม-แลง

มีสวนรวม
องคกร

มีสวนรวม
เกษตรกร

I1 สมดุลของน้ําตนทุนและการใชน้ํา รอยละของการขาดแคลนน้ําตอ
ความตองการน้ําเฉลี่ยรายป (2.31%)

1 x 5 x 5 x 5 x

I2 ระบบการกระจายน้ําที่ทั่วถึงทัง้ลุมนํ้า
ครวัเรือนเขาถึงระบบประปาเพ่ิมข้ึนนอยที่สดุ

1 X 5 x 3 x

I3 ประชาชนไดรับการจัดสรรน้ําอยางสมํ่าเสมอ
ครวัเรือนมีน้ําใชลดลงนอยที่สุด

1 X 5 x 5 x 5 x

I4 ผลติภาพการใชน้ํา ยังไมคุมคา 1 X 5 x 3 x 3 x

I5 ครัวเรือนในชนบทที่มีน้ําสะอาดใช 
ครวัเรือนมีน้ําใชลดลงนอยที่สุด

1 X 3 x 3 x 5 x 1 x 1 x

I6 ครัวเรือนในเมืองที่มีน้ําสะอาดใช 
ครวัเรือนมีน้ําใชลดลงนอยที่สุด

1 X 3 x 3 x 5 x 1 x 1 x

I7 ราคาน้ําประปาตอหนวยที่ครัวเรือนตองจาย ราคาสูง 1 X 5 x

I8 ประสิทธิภาพการจัดการภัยแลง-อุทกภัย
พ้ืนที่ภัยแลง/พื้นที่น้ําทวมลดลงมาก

4 X 4 x 4 x 5 x 4 x

I9 พ้ืนที่ปาตนน้ํา ลดลงปานกลาง 3 X 1 x 1 x

I10 มาตรฐานคุณภาพน้ําผิวดิน คุณภาพน้ําผิวดินมีแนวโนมลดลงปาน
กลาง/คุณภาพน้ําใตดินแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง

2 X 3 x 1 x 1 x

I11 แหลงอาหารตามธรรมชาติ
ปาชุมชน/พ้ืนที่ชุมน้ําเพ่ิมข้ึนเล็กนอย, ประมงลดลงมาก

4 X 1 x 3 x

I12 วิถชีีวิตและวฒันธรรมดั้งเดิม สูญหายนอย 2 X 3 x

กลุมลุมนํ้าสาขาน้ําหมัน-น้ําสาน (ทางเลือกการพัฒนาที่ 1)

ตัวช้ีวัด สภาพปกติ
กักเก็บ

น้ํา
คลัสเตอร ผลิตภาพ

จัดหาน้ํา
สะอาด

จัดการน้ํา
ทวม-แลง

มสีวนรวม
องคกร

มสีวนรวม
เกษตรกร

I13 จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจน ยังคงมีครัวเรือนที่
รายไดตํ่ากวาเสนความยากจนอยูระดับปานกลาง

3 x 3 x 3 x 4 x

I14 จํานวนชุมชนที่ออนไหวและเปราะบาง คงเดิม 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 3 x 3 x

I15 ปริมาณและคุณภาพขอมูล ความรูและเคร่ืองมือที่ประชาชนในพ้ืนที่เส่ียง
เขาถึงได 2 ฐานขอมูล

1 x 5 x 5 x

I16 จํานวนชุมชนที่ไดรับการบรรเทาและฟนฟูทรัพยากรน้ํา ไมมี 4 x 5 x

I17 ความสําเร็จของภารกจิองคกรที่เกีย่วของกับการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ําระดับลุมน้ํา/ ระดับชุมชน ตาม พรบ. ทรัพยากรน้ํา ไมมีผลการดําเนินงาน

- 5 x 5 x

I18 กลไกการเงินและการระดมทุน ยังไมชัดเจน - 1 x 1 x 1 x 1 x 5 x 5 x

I19 กองทุนทรัพยากรนํ้าในพ้ืนที่ กองทุนน้ําบาดาลคงเดิม - 5 x 5 x

I20 แผนงาน/ โครงการที่มีการนาํขอคนพบจากการศึกษาวิจัยหรือนวัตกรรม
ดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําไปใชประโยชน ไมมีผลการดาํเนินงาน

- 1 x 1 x 1 x 1 x 5 x 5 x

I21 ขอมูลที่ใชในการตัดสินใจในการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ําของทุกภาค
สวน ยังไมชัดเจน

- 5 x 5 x

I22 การสรางความม่ันคงดานนํ้า ไมมีผลการดาํเนินงาน - 5 x 5 x

I23 ผลติภาพในการใชน้ําของเกษตรกร ยังไมคุมคา 4 x 5 x 5 x 5 x

กลุมลุมนํ้าสาขานํ้าหมัน-นํ้าสาน (ทางเลือกการพัฒนาท่ี 1) (ตอ)
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ตัวช้ีวัด 
สภาพ
ปกติ

กักเก็บน้ํา คณุภาพชีวิต วัฒนธรรม และวิถชีีวิต ปรับตัว
รวมมอืระหวาง

ประเทศ
มสีวนรวม
องคกร

มสีวนรวม
เกษตรกร

I1 สมดุลของน้ําตนทุนและการใชน้ํา รอยละของการขาดแคลนนํ้าตอ

ความตองการน้ําเฉลี่ยรายป (2.31%)
1 x 5 x 3 x 1 x

I2 ระบบการกระจายนํ้าที่ทัว่ถึงทัง้ลุมน้ํา
ครัวเรือนเขาถงึระบบประปาเพิ่มขึ้นนอยที่สดุ

1 X

I3 ประชาชนไดรับการจัดสรรน้าํอยางสมํ่าเสมอ
ครัวเรือนมนี้ําใชลดลงนอยที่สุด

1 X 5 x

I4 ผลิตภาพการใชน้ํา ยังไมคุมคา 1 X 1 x 3 x 3 x

I5 ครัวเรือนในชนบทที่มีน้าํสะอาดใช 
ครัวเรือนมนี้ําใชลดลงนอยที่สุด

1 X 3 x 1 x 1 x 1 x 1 x

I6 ครัวเรือนในเมืองที่มีน้าํสะอาดใช 
ครัวเรือนมนี้ําใชลดลงนอยที่สุด

1 X 3 x 1 x 1 x 1 x 1 x

I7 ราคาน้ําประปาตอหนวยทีค่รวัเรือนตองจาย ราคาสงู 1 X

I8 ประสิทธิภาพการจัดการภัยแลง-อุทกภัย
พื้นที่ภัยแลง/พืน้ที่น้าํทวมลดลงมาก

4 X 4 x 4 x 4 x 4 x

I9 พื้นที่ปาตนน้าํ ลดลงปานกลาง 3 X 5 x 5 x 1 x

I10 มาตรฐานคุณภาพน้าํผิวดนิ คุณภาพน้ําผวิดินมีแนวโนมลดลง
ปานกลาง/คณุภาพน้าํใตดนิแนวโนมไมเปล่ียนแปลง

2 X 5 x 5 x 1 x 1 x

I11 แหลงอาหารตามธรรมชาติ
ปาชุมชน/พื้นที่ชุมน้ําเพิม่ขึ้นเลก็นอย, ประมงลดลงมาก

4 X 5 x 5 x 3 x

I12 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดมิ สูญหายนอย 2 X 3 x 5 x 3 x

กลุมลุมนํ้าสาขาน้ําหมัน-น้ําสาน (ทางเลือกการพัฒนาที่ 2)

ตัวช้ีวัด 
สภาพ
ปกติ

กักเก็บน้ํา คุณภาพชีวิต
วัฒนธรรม 
และวิถีชีวิต

ปรับตัว
รวมมือ
ระหวาง
ประเทศ

มีสวนรวม
องคกร

มสีวนรวม
เกษตรกร

I13 จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจน ยังคงมีครัวเรือนที่
รายไดตํ่ากวาเสนความยากจนอยูระดับปานกลาง

3 x 3 x 3 x 1 x 3 x 4 x

I14 จํานวนชุมชนที่ออนไหวและเปราะบาง คงเดิม 1 x 1 x 3 x 3 x 5 x 5 x 3 x 3 x

I15 ปริมาณและคุณภาพขอมูล ความรูและเครื่องมอืทีป่ระชาชนในพ้ืนทีเ่ส่ียง
เขาถึงได 2 ฐานขอมูล

1 x 5 x 5 x 5 x

I16 จาํนวนชุมชนที่ไดรับการบรรเทาและฟนฟูทรัพยากรน้าํ ไมมี 4 x 5 x 5 x

I17 ความสําเร็จของภารกิจองคกรทีเ่กีย่วของกบัการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
ระดับลุมน้ํา/ ระดับชุมชน ตาม พรบ. ทรพัยากรน้าํ ไมมีผลการดําเนินงาน

- 5 x 5 x

I18 กลไกการเงินและการระดมทุน ยังไมชัดเจน - 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 5 x 5 x

I19 กองทุนทรัพยากรน้าํในพืน้ที่ กองทุนน้ําบาดาลคงเดมิ - 3 x 5 x 5 x

I20 แผนงาน/ โครงการทีมี่การนาํขอคนพบจากการศกึษาวิจยัหรือนวตักรรมดาน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าํไปใชประโยชน ไมมีผลการดําเนินงาน

- 1 x 1 x 1 x 5 x 5 x

I21 ขอมูลที่ใชในการตัดสินใจในการบรหิารจัดการทรพัยากรน้ําของทกุภาคสวน
ยังไมชัดเจน

- 2 x 5 x 5 x

I22 การสรางความม่ันคงดานน้ํา ไมมีผลการดําเนินงาน - 5 x 5 x

I23 ผลิตภาพในการใชน้าํของเกษตรกร ยังไมคุมคา 4 x 1 x 5 x 5 x

กลุมลุมน้ําสาขานํ้าหมัน-นํ้าสาน (ทางเลือกการพัฒนาที่ 2) (ตอ)
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ตัวช้ีวัด 
สภาพ
ปกติ

กักเก็บน้ํา
คลัส
เตอร

ผลิตภาพ
จัดหา
น้ํา

สะอาด

จัดการ
น้ําทวม-

แลง
คุณภาพชีวิต

วัฒนธรรม 
และวิถี
ชีวิต

ปรับตัว
รวมมือ
ระหวาง
ประเทศ

มีสวน
รวม

องคกร

มีสวน
รวม

เกษตรกร

I1 สมดุลของน้ําตนทุนและการใชน้ํา รอยละของการขาดแคลน
น้ําตอความตองการนํ้าเฉลี่ยรายป (2.31%)

1 x 5 x 5 x 5 x 3 x 1 x

I2 ระบบการกระจายนํ้าที่ท่ัวถงึทั้งลุมน้ํา
ครัวเรือนเขาถึงระบบประปาเพ่ิมข้ึนนอยที่สุด

1 X 5 x 3 x

I3 ประชาชนไดรับการจัดสรรนํ้าอยางสม่ําเสมอ
ครัวเรือนมนี้ําใชลดลงนอยที่สดุ

1 X 5 x 5 x 5 x

I4 ผลิตภาพการใชน้ํา ยังไมคุมคา 1 X 5 x 1 x 3 x 3 x

I5 ครัวเรือนในชนบทที่มีนํ้าสะอาดใช 
ครัวเรือนมนี้ําใชลดลงนอยที่สดุ

1 X 3 x 3 x 5 x 1 x 1 x 1 x 1 x

I6 ครัวเรือนในเมืองที่มนี้ําสะอาดใช 
ครัวเรือนมนี้ําใชลดลงนอยที่สดุ

1 X 3 x 3 x 5 x 1 x 1 x 1 x 1 x

I7 ราคานํ้าประปาตอหนวยที่ครัวเรอืนตองจาย ราคาสูง 1 X 5 x

I8 ประสิทธภิาพการจัดการภัยแลง-อุทกภยั
พื้นที่ภัยแลง/พื้นที่นํ้าทวมลดลงมาก

4 X 4 x 4 x 5 x 4 x 4 x 4 x

I9 พื้นที่ปาตนน้ํา ลดลงปานกลาง 3 X 1 x 5 x 5 x 1 x

I10 มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวดิน คุณภาพนํ้าผิวดินมีแนวโนม
ลดลงปานกลาง/คุณภาพน้ําใตดนิแนวโนมไมเปลี่ยนแปลง

2 X 3 x 5 x 5 x 1 x 1 x

I11 แหลงอาหารตามธรรมชาติ
ปาชุมชน/พื้นที่ชุมน้ําเพ่ิมข้ึนเล็กนอย, ประมงลดลงมาก

4 X 1 x 5 x 5 x 3 x

I12 วิถีชีวิตและวัฒนธรรมด้ังเดิม สูญหายนอย 2 X 3 x 5 x 3 x

กลุมลุมน้ําสาขานํ้าหมัน-นํ้าสาน (ทางเลือกการพัฒนาที่ 3)

ตัวช้ีวัด 
สภา
พ

ปกติ

กักเก็บ
น้ํา

คลัส
เตอร

ผลิตภาพ
จัดหา
น้ํา

สะอาด

จัดการ
น้ําทวม-

แลง
คุณภาพชีวิต

วัฒนธรรม 
และวิถี
ชีวิต

ปรับตัว
รวมมือ
ระหวาง
ประเทศ

มีสวน
รวม

องคกร

มีสวนรวม
เกษตรกร

I13 จํานวนครัวเรือนที่มีรายไดตํ่ากวาเสนความยากจน ยังคงมี
ครวัเรือนที่รายไดตํ่ากวาเสนความยากจนอยูระดับปานกลาง

3 x 3 x 3 x 1 x 3 x 4 x

I14 จํานวนชุมชนที่ออนไหวและเปราะบาง คงเดิม 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 3 x 3 x 5 x 5 x 3 x 3 x

I15 ปริมาณและคุณภาพขอมูล ความรูและเคร่ืองมือที่ประชาชนใน
พื้นที่เสี่ยงเขาถึงได 2 ฐานขอมูล

1 x 5 x 5 x 5 x

I16 จํานวนชุมชนที่ไดรับการบรรเทาและฟนฟทูรัพยากรน้ํา ไมมี 4 x 5 x 5 x

I17 ความสําเร็จของภารกิจองคกรท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําระดับลุมน้ํา/ ระดับชุมชน ตาม พรบ. ทรพัยากรนํ้า ไมมี
ผลการดําเนินงาน

- 5 x 5 x

I18 กลไกการเงินและการระดมทุน ยังไมชัดเจน - 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 5 x 5 x

I19 กองทุนทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ี กองทุนน้ําบาดาลคงเดิม - 3 x 5 x 5 x

I20 แผนงาน/ โครงการที่มีการนําขอคนพบจากการศึกษาวิจัยหรือ
นวัตกรรมดานการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าไปใชประโยชน ไมมีผล
การดําเนินงาน

- 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 1 x 5 x 5 x

I21 ขอมูลที่ใชในการตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของทุก
ภาคสวน ยังไมชดัเจน

- 2 x 5 x 5 x

I22 การสรางความมั่นคงดานนํ้า ไมมีผลการดําเนินงาน - 5 x 5 x

I23 ผลิตภาพในการใชนํ้าของเกษตรกร ยังไมคุมคา 4 x 5 x 1 x 5 x 5 x

กลุมลุมน้ําสาขานํ้าหมัน-นํ้าสาน (ทางเลือกการพัฒนาท่ี 3) (ตอ)
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รวมระดมความคิดเห็นตอ (ราง) แผนหลักฯ และ
ทางเลือกการพัฒนา

53

แบบฟอรมการใหคะแนนเปรียบเทียบทางเลือก
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รางแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
พื้นที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 5 ป

พ.ศ. 2565-2570

54

2565-2570

สภาพปกติ จัดหาและจัดสรรทรัพยากรนํ้าตามสภาพเดิม

ทางเลือกที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรนํ้าโดยการ

ขับเคลื่อนของผูใชนํ้าใหมีนํ้าเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ

ทางเลือกที่ 2 สงเสริมการบริหารทรพัยากรน้ําโดยการมีสวน
รวมของผูใชน้ํา เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและคุณคาทางสังคมและ

ความเปนอยู

ทางเลือกท่ี 3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารทรัพยากรนํ้า โดยการสราง

ความเขมแข็งขององคกรผูใชนํ้าและประชาชนในพ้ืนท่ีลุมนํ้า ใหสามารถ

ขับเคลื่อนการใชประโยชนอยางเหมาะสมกับบริบทและสถานการณของลุมนํ้า

ทางเลือกที่เหมาะสม

2565-2570

9.7%

25.3
%

19.2
%

45.8
%

ทางเลือกท่ี 3
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ม า ต ร ก า ร เ พื่ อ ค ว า ม ย่ั ง ยื น

78

มาตรการเพื่อความย่ังยืนของลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (Sustainability measures)

หมายถึง มาตรการที่ชวยใหระบบลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือสามารถทําหนาที่ของลุมน้ําในดานการ
ใหบริการระบบนิเวศและใหประโยชนดานเศรษฐกิจและสังคมแกประชาชนในพื้นที่ลุมน้ํา ไดในระยะยาว 
ตอเนื่องจากรุนปจจุบันจนถึงอนาคต 

มาตรการเพื่อความย่ังยืน กําหนดข้ึนจาก 5 มุมมอง (Perspectives) ของความยั่งยืนของลุมน้ํา ดังนี้
1) มีทรัพยากรน้ําเพียงพอ (Sufficient resources)
2) มีความยืดหยุนและสูตอความเส่ียงที่เกี่ยวกับน้ํา (Resilience to water-related risks)
3) มีการเขาถึงการใชน้ําและบริการอ่ืน ๆ (Access to water supply and other services)
4) มีการผลิตภาพการใชน้ํา (Productive use of water) 
5) มีความยุติธรรมและเทาเทียมกันของผู ใชน้ําและรุนสูรุน (Fairness and equity 

between users and generation) 

มาตรการเพื่อการบริหารจัดการลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือความย่ังยืน
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• การปองกันน้าํทวม (Riverine Flood 
Protection)

• การจัดการนํ้าฝนในเมือง (Urban 
Stormwater Management)

80

มาตรการ
เพ่ือความ

ย่ังยืน

ปรับตัวและ
ยืดหยุนตอการ
เปล่ียนแปลง

สภาพ
ภมูิอากาศ

ยืดหยุนและ
ตอบสนอง
ความเส่ียง 
(กรณีน้ํามาก)

การปรับตัว
และ

ตอบสนอง
ตอภัยพิบตัิ

เขาถึงนํ้า
สะอาด

(ควบคุมคุณภาพ
น้ํา)

ทรัพยากรน้ํา
เพียงพอ 

คุมคา และ
เทาเทียม 

(กรณีน้ํานอย)

• ระบบเตือนภัยลวงหนา (Early 
Warning)

• การตอบสนองตอภัยพิบัต ิ(Disaster 
Response)

• การจาํกัดการรัว่ไหลหรอืปนเปอน
สารอาหารในแหลงนํ้า

• การปรับปรงุความสามารถในการบาํบัด
น้ํา

• การจดัสรรนํ้า (Water Allocation)
• การจดัการความตองการและ

ประสทิธภิาพทรพัยากรน้ํา (Water 
Efficiency and Demand 
Management)

• การเพ่ิมปริมาณทรพัยากรน้ํา (Water 
Augmentation) 

• การเก็บกักน้ํา (Water Storage)
• แหลงทรัพยากรนํ้าทางเลือก 

(Alternative )

• ประเมินและจัดทําแผนที่น้ําทวม
• ประเมินและจัดทําแผนที่ภัยแลง
• ประเมินดานเศรษฐกิจสังคม และความสามารถในการปรับตวั
• ประเมินความเปราะบางตอการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

น้ําเพียงพอ ยดืหยุน เขาถึง ผลิตภาพ ยุติธรรม

การจัดสรรน้าํ x x x

การเพ่ิมปริมาณ
ทรัพยากรน้าํ

x x

การจัดการความตองการ
และประสิทธิภาพ
ทรัพยากรน้าํ

x x x

การเก็บกักน้าํ x x

แหลงทรัพยากรน้ํา
ทางเลือก

x x

การปองกันนํ้าทวม 
(Riverine Flood 
Protection)

x

การจัดการนํ้าฝนในเมือง 
(Urban Stormwater 
Management)

x

น้ําเพียงพอ ยืดหยุน เขาถงึ ผลิตภาพ ยุติธรรม

ประเมินและจัดทําแผนที่
น้ําทวม

X

ประเมินและจัดทําแผนที่
ภัยแลง

x

ประเมินดานเศรษฐกิจ
สังคม และความสามารถ
ในการปรบัตวั

x

ประเมินความเปราะบาง
ตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

x

การจํากัดการร่ัวไหลหรือ
ปนเปอนสารอาหารใน
แหลงนํ้า

x x

การปรับปรุง
ความสามารถในการ
บําบัดน้ํา

x x

ระบบเตือนภยัลวงหนา 
(Early Warning)

x

การตอบสนองตอภัยพิบัติ 
(Disaster Response)

x

ก
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ย
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มาตรการเพื่อการบริหารจัดการลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนอืเพ่ือความย่ังยืน (ตอ)
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ชวยใหเกิดการปรับตัว และบรรเทาผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรนํ้า
ในพื้นท่ีและสงเสริมใหเกิดความย่ังยืนในการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า

มาตรการเฉพาะเพ่ือสนบัสนุนทางเลือก 

ทรัพยากร
น้ําเพียงพอ 
คุมคา และ
เทาเทียม 
(กรณีน้ํา
นอย)

การเพิ่มปริมาณทรพัยากรนํ้า (Water 
Augmentation) 
• การคุมครองแหลงน้ํา 
• การเติมน้ําใตดิน
• การเก็บกักนํ้าฝนการจัดการความตองการและประสิทธิภาพ

ทรัพยากรน้ํา (Water Efficiency and Demand 
Management)
• ประสิทธภิาพการใชนํ้าในภาคอุตสาหกรรม
• ประสิทธภิาพการใชนํ้าภาคเกษตรและ

ปรับปรุงดานชลประทาน 
• การลดการสูญเสียและร่ัวไหลของนํ้า
• รณรงคการอนุรักษ ดูแล แหลงนํ้า

สาธารณะ 
• การกําหนดราคาแบบกาวหนา
• การแบงเขตการใชน้ําตามลักษณะอุทกวิทยา
• การจัดทําใบอนุญาตการขอใชน้ําสําหรับ

กิจกรรมการใชนํ้าปริมาณมาก

การเก็บกักนํ้า (Water Storage)
• การเลือกและสรางขนาดอางเกบ็น้ําที่เหมาะสม
• การสรางเข่ือนแบบ Multipurpose Dam
• การรักษาความชุมชื้นในดิน
• การสรางพื้นที่สีเขียว

แหลงทรัพยากรน้ําทางเลือก (Alternative )
• Solar water Distillation
• การสงน้ําแบบคลสัเตอรระหวางลุมน้ํา
• การดึงและใชประโยชนน้ําใตดิน
• การรีไซเคิลและนําน้ํากลบัมาใชใหม

การจัดสรรน้ํา (Water Allocation)
• การแบงปนนํ้าตามฤดูกาล
• การจัดสรรน้ํา / การขายสิทธิการใชนํ้า

ยืดหยุน
และ

ตอบสนอง
ความเส่ียง 
(กรณีนํ้ามาก)

การปองกันนํ้าทวม (Riverine Flood Protection)
• การสรางโครงสราง/ส่ิงกีดขวางเพื่อปองกันนํ้า

ทวม
• การบริหารจัดการอางเก็บน้ําที่เหมาะสม
• การเช่ือมตอทางเดินน้ําระหวางแมน้ําและพ้ืนที่

นํ้าทวม
• การเตรียมพ้ืนที่เก็บ/กักนํ้าช่ัวคราว
• การฟนฟูลํานํ้า แมนํ้า
• การจํากัดการพัฒนาหรือการขยายตัวของเมือง

การจัดการนํ้าฝนในเมือง (Urban Stormwater 
Management)
• การปรับปรุงระบบระบายน้ําใหเหมาะสม
• การสรางโครงสรางเพื่อเก็บกักนํ้าฝนชั่วคราว
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มาตรการเฉพาะเพ่ือสนบัสนุนทางเลือก 

เขาถึงนํ้า
สะอาด
(ควบคุม

คุณภาพน้ํา)

ปรับตัวและ
ยืดหยุนตอ

การ
เปล่ียนแปลง

สภาพ
ภูมิอากาศ

การปรับตัว
และ

ตอบสนอง
ตอภัยพิบัติ

การจํากัดการรั่วไหลหรือปนเปอน
สารอาหารในแหลงนํ้า
• การเปล่ียนวิธีทําการเกษตร 
• การสรางแนวบัฟเฟอร
• การจํากัดพ้ืนที่คุมครองและการใชที่ดิน

การตอบสนองตอภัยพิบัติ (Disaster 
Response)
• สรางรูปแบบการสื่อสารสําหรับ

การตอบสนองที่เหมาะสม
• สราง Application แผนที่เพ่ือการ

แจงและตอบสนองตอภัยพิบัติ

• ประเมินและจัดทําแผนที่นํ้าทวม
• ประเมินและจัดทําแผนที่ภัยแลง
• ประเมินดานเศรษฐกิจสังคม และ

ความสามารถในการปรับตัว
• ประเมินความเปราะบางตอการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ระบบเตือนภัยลวงหนา (Early 
Warning)
• ระบบเตือนภัยนํ้าทวม
• ระบบเตือนภัยดินโคลนถลม
• ระบบเตือนภัยแลง

การปรับปรุงความสามารถในการบําบัดน้ํา
• พัฒนาพ้ืนที่ชุมน้ํา
• ปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลาง

83
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โครงการ : ช่ือหรือลําดับเลขโครงการ

พื้นท่ีที่ตองการ : ตาํบล อําเภอ อะไร

ความเรงดวน : ปใด (66, 67, 68, 69, 70)

รวมระดมความคิดเห็นตอแผนปฏิบัติการ และ
มาตรการเพื่อความย่ังยืน



ส่ือการนำเสนอการประชุมปัจฉิมนิเทศ
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วันศุกรท่ี 20 พฤษภาคม 2565
เวลา 08.30-14.30 น.

ณ หองประชุมพลอย บอลรูม โรงแรมพลอย พาเลซ 
อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

และผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (Video Conference)

การประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

พื้นที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

แผนการดําเนินงานโดยสรุป

2

แผนการดําเนินงานโครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ พื้นที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

กิจกรรม

ป พ.ศ. 2564 ป พ.ศ. 2565

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค
.

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

1. การทบทวนแผนงาน และแผนตาง ๆ ที่เก่ียวของ

2. การทบทวนขอมูลพื้นฐาน และการวิเคราะห

3. การศึกษา SEA

4.การจัดทาํแผนหลัก

5. การจัดทําแผนปฏิบัตกิาร

6.การประชาสัมพันธ และการมสีวนรวม กลุมยอย 1 กลุมยอย 2 ปจฉิมปฐมนิเทศ

การประชุมในวันนี้
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3

ในพ้ืนที่

เวทีที่ 1 : จังหวัดอุดรธานี (17 พ.ค.)
• ลุมน้ําหมัน-น้ําสาน 
• ลุมน้ําเลย
• ลุมน้ําโมง-น้ําสวย
• ลุมหวยหลวง 
• ลุมน้ําหวยเป-หวยหนิง (1)
ณ หองประชุมภาสกร 
ศูนยประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มลฑาทิพย ฮอลล อําเภอเมือง 
จังหวัดอุดรธานี

เวทีที่ 2 : จังหวัดนครพนม (19 พ.ค.)
• ลุมน้ําหวยเป-หวยหนิง (2)
• ลุมน้ําแมน้ําสงคราม
• ลุมน้ําหวยทวย
• ลุมน้ําพุง-น้ํากํ่า
ณ หองบล ูโซเชียล โรงแรมบลู โฮเทล อําเภอเมือง จงัหวัด
นครพนม

เวทีที่ 3 : จังหวัดมุกดาหาร (20 พ.ค.)
• ลุมน้ําหวยบางทราย-หวยมุก
ณ หองประชุมพลอย บอลรูม โรงแรมพลอย พาเลซ อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

กําหนดการจัดประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ 

1
1

1

1

1,2

2

2

2

3

1
1

1

1

1,2

2

2

2

3

17, 19, 20 
พฤษภาคม 2565

การจัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานโครงการ และรับฟงความคิดเห็นตอแผนหลักฯ ดวย
รูปแบบการจัดประชุมในพื้นที่รวมกับการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส กับหนวยงานราชการที่
เกี่ยวของ เครือขาย และประชาชนในพ้ืนที่โครงการ 

กําหนดการ

กระบวนการมีสวนรวม

4

มีนาคม 2564 กันยายน 2564 พฤศจิกายน 2564 พฤษภาคม 2565

การประชุมปฐมนิเทศ 
โครงการ  

การประชุมกลุ่มย่อย
ครงัท ี1

การประชุมกลุ่มย่อย
ครงัท ี2

การประชุมปจฉิมนิเทศ
โครงการ

การประชุมในวนัน้ี
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สรปุภาพรวมโครงการฯ

สรุปประเด็นสําคัญและแนวโนมการเปล่ียนแปลงในพ้ืนที่

6

1. ดานการอุปโภคบริโภค และความมั่นคงทางน้ํา

เพื่อการอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร 
-ฤดูฝน >5,221.65 ลานลบ.ม.
-ฤดูแลง >1,401.64 ลานลบ.ม.

ปริมาณน้ําบนดินที่ถูกกักเก็บเพ่ือใชประโยชน
- อางเก็บน้ํา 2,181.69 ลานลบ.ม. 
(เต็มศักยภาพ)
- แหลงนํ้าธรรมชาติเก็บกักได 1,009.47 
ลานลบ.ม. สามารถใชได 534.78 ลานลบ.ม.

ปริมาณน้ําใตดิน/นํ้าบาดาลที่สามารถนําไปใช
ประโยชน
- อุปโภคบริโภค 42,317.40 ตร.กม. 
- เกษตร 6,724.05 ตร.กม. (>10 ลบ.ม./

ชม.)

• มีประปาหมูบาน 96% /จํานวนครัวเรือนที่ใชนํ้าประปาตลอดป 92%
• พื้นที่เกษตร 19 ลานไร (65% ของพื้นที่) /พ้ืนที่ชลประทาน 2.42 ลานไร

• ปรมิาณฝนมีฝน (1,682 มม./ป) สูงกวาคาเฉล่ีย
ประเทศและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

• จ.บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มีฝนสูงกวาคาเฉล่ีย
ของลุมน้ํา / จ.เลยต่ํากวาคาเฉล่ียของลุมน้ํา

ปรมิาณนํ้าทา 
(23,919.14
ลาน ลบ.ม.) 
แตเก็บกักได
รอยละ 9.11

• พื้นท่ีชลประทาน ปริมาณนํ้าตนทุนมีความเพียงพอตอการเพาะปลูก
ในฤดูฝนและแลง แตมีความเส่ียงจะไมเพยีงพอในฤดูแลงชวงปนํ้านอย

• พื้นท่ีเกษตรนํ้าฝน ปริมาณนํ้าตนทุนไมเพียงพอในฤดูแลง ยกเวนหวยเป-
หวยหนิง แมนํ้าสงคราม หวยทวย นํ้าพุง-นํ้าก่ํา (บึงกาฬ สกลนคร 
นครพนม) มีแหลงนํ้าเพียงพอสําหรับการใชในชวงฤดูแลง

ศักยภาพน้ําบาดาลเพ่ือการอุปโภค
บรโิภคสูง /เพื่อการเกษตรสูง
บรเิวณจ.เลย สกลนคร นครพนม 
(30-40% ของพื้นที่)
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สรุปประเด็นสําคัญและแนวโนมการเปล่ียนแปลงในพ้ืนที่

7

2. ดานน้ําทวมและอุทกภัย พื้นที่เส่ียงภัย

 

พ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย 1,521.14 ตร.กม.  

(3.23%)

พ้ืนที่เส่ียงดินโคลนถลม 5,809.24 ตร.กม.
(12.3%) 

พ้ืนท่ีตนนํ้า
บริเวณพื้นที่จังหวัดเลย มีความลาดชันสูง ทําใหเกิด
น้ําทวมฉับพลันและดนิโคลนถลม

พื้นท่ีปากลํานําก่ําท่ีติดกับแมนํ้าโขง 
จะมีประสิทธิภาพในการระบายน้ําตํ่า เนื่องจาก
ไดรับผลกระทบจากระดับน้ําในแมน้ําโขงและตะกอน
บริเวณสันดอน

บริเวณพื้นท่ีกลางนํ้าและปลายนํ้า 
บริเวณพื้นที่แถวจังหวัดอุดรธานี หนองคาย 
สกลนคร นครพนม จะเปนการทวมในชวงฤดูน้ํา
หลากโดยเฉพาะชุมชนริมน้ํา

สรุปประเด็นสําคัญและแนวโนมการเปล่ียนแปลงในพ้ืนที่

8

3. ดานการจัดการคุณภาพน้ํา 

• อยูในเกณฑพอใชถึงดี /แนวโนมเส่ือมโทรมลง
• เฝาระวังจุดท่ีอยูใกลชุมชน และพื้นที่

การเกษตรใกลแหลงน้ํา (อุดรธานี , สกลนคร)

4. ดานปาตนน้ํา

• ขาดการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะองคกรผูใชน้ํา 

• ศักยภาพของทองถ่ินและองคกรผูใชน้ํา และเกษตรกรยัง
มีจํากัด โดยเฉพาะดานการวางแผนและเทคโนโลยี

• การเขาถึงขอมูลสถานการณน้ํายังจํากัด /การแจงเตือน
ไมทนัสถานการณ

• ขาดการบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 

5. ดานการ
บริหารจัดการ

ลดลง 6-37%

• ปาตนน้ํา (1A,1B) และพื้นที่ปาท่ี
สามารถใชประโยชนไดมีแนวโนม
ลดลง

• เปล่ียนแปลงพื้นที่ปาไมเพื่อ
ทําการเกษตร / พบไดทุกพื้นที่
ลุมน้ําสาขา / มากที่สุดที่ลุมน้ําโมง-สวย
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การบูรณาการ SEA และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

9

ทิศทางการพัฒนาของพื้นท่ี
• ปญหา 
• ศักยภาพ 
• นโยบายยุทธศาสตร 
• ความตองการประชาชน

SEA

กรอบแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่
ที่สอดคลองกับ SEA
• เปาประสงค
• พ้ืนที่/เปาหมาย
• ตัวชี้วัด
• กลยุทธ/แผนงาน 
• หนวยงานรับผิดชอบ

แผนหลักฯ ลุมน้ํา

1. ผลการประเมินสถานภาพ
การใชทรัพยากรน้ําและการ

พัฒนาพื้นที่ทุกเร่ืองที่เก่ียวของ
กับทรัพยากรน้ํา ในทุกภาค

สวนพัฒนาที่สําคัญ

2. แผนหลักการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการของลุมน้ําโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-
2580) ระยะยาว 15 ป ที่

สอดคลองกับแผนแมบทฯ 6 ดาน

3. แผนปฏิบัติการการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า 5 ปแรก 

(พ.ศ.2566-2570)

4.
 ส

รา
งก

ระ
บ
วน

กา
รมี

ส
วน

รว
ม
ขอ

งป
ระ

ชา
ชน

 ใ
น
กา

รจั
ด
ท
ําแ

ผ
น

ห
ลั
กฯ

 แ
ล
ะแ

ผ
น
ป
ฏ
บิ
ัตกิ

าร
ฯ 

ผ
าน

ขั้น
ตอ

น
ก
ระ

บ
วน

ก
าร

 S
EA

แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป
ของพื้นท่ีลุมน้ําโขงตะวนัออกเฉียงเหนือ

การจัดหาและ
บรรเทาภัยดานนํ้า
(5 ยุทธศาสตร)

ความย่ังยืนของ
ทรัพยากรน้ํา

(2 ยุทธศาสตร)

ทรัพยากรน้ํา
ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความมั่นคงอยางย่ังยืนดวย

การบริหารจัดการอยางมีสวนรวม

จัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้ําอยาง
เปนธรรม และมีประสิทธิภาพอยาง
ยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของผูใชน้ํา

ส ง เ ส ริ ม ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง ผู ใ ช นํ้ า  ต อ ป ญ ห า
ดานทรัพยากรน้ํา และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ป อ ง กั น  คุ ม ค ร อ ง  แ ล ะ ฟ น ฟู
การใหบริการระบบนิเวศที่เช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรนํ้าโดยการมีสวนรวมระหวาง
ผูใชน้ํา

สร างความเขมแข็ง ในการบ ริหาร
จัดการลุมน้ําแบบบูรณาการ

10

การรับมือกับการเปล่ียนแปลงของ
ทรัพยากรนํ้าและสภาพภูมิอากาศ

(2 ยุทธศาสตร)

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(2 ยุทธศาสตร)
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ทิศทางและแนวทางการจัดการของแผนปฏิบัติการฯ

ดานการอุปโภคบริโภค และ
ความมั่นคงทางน้ํา

ดานน้ําทวมและอุทกภัย 
พื้นที่เส่ียงภัย

ดานการจัดการคุณภาพน้ํา

• เพ่ิมประสิทธิภาพและขยายระบบประปา
หมูบาน

• เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ํา และ
ระบบสงน้ําเดิม

• จัดหาน้ําในพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน
• พัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ระบบสงน้ําใหม 
• สงเสริมเทคโนโลยีและความรูเพ่ือความ

มั่นคงน้ํา
• สรางองคความรูและจิตสํานึกทองถิ่น

• เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า
• ปองกันนํ้าทวมชุมชนเมือง
• จัดการพ้ืนที่นํ้าทวม/พื้นท่ีชะลอนํ้า
• บรรเทาอุทกภัยระดับพื้นท่ี
• สงเสริมบทบาท และความรูให

องคกรผูใชนํ้าในการจัดการนํ้า
ทวมและอุทกภัย

• อนุรักษแหลงนํ้าธรรมชาติ และฟนฟู
แหลงนํ้าท่ีเริ่มเส่ือมโทรม 

• เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย 
• สรางองคความรู และความตระหนักให

รักษาแหลงนํ้า

ดานปาตนน้ํา

• อนุรักษ ฟนฟูปาท่ีเร่ิมเส่ือมโทรม 
• สรางองคความรู และความตระหนัก

ใหรักษาปา /ปลูกปาทดแทน 

ดานการ
บริหารจัดการ

• เพ่ิมศักยภาพองคกรผูใชน้ําและทองถิ่น /เกษตรกร
• ส่ือสาร/สนับสนุนการเขาถึงขอมูลตอเนื่อง/เพ่ิมการมีสวนรวม
• สงเสริมการปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ

ทรัพยากรน้ําและสภาพภูมิอากาศ
11

12

แผนแมบทระดับลุมนํ้า
โดย คณะกรรมการลุมนํ้า

แผนปฏิบัติการฯ

มาตรา 35 (1)

มาตรา 17 (2)

กํากับติดตาม ใหคําปรึกษา แนะนําแกคณะทํางานและบุคคลที่เก่ียวของกับ

การจัดการทรัพยากรน้ําอยางจริงจังและตอเนื่อง ผานผูแทนคณะกรรมการลุมน้ําจังหวดั

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

บูรณการและ
ทํางานรวมกัน

บทบาทขององคกรผูใชน้ําเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนหลักฯ 
และแผนปฏิบติัการฯ

องคกรผูใชนํ้า / 
คณะทํางานระดับทองถิ่น 

เพิ่มบทบาทในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําภายใต 

แผนหลักและแผนปฏิบตัิการพื้นที่ลุมน้ํา ภายใต คณะกรรมการลุมน้ําจังหวัด

ผลักดันและสนับสนุนแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการที่เก่ียวของ

กับการบริหารจัดการน้ํา 

มีสวนรวมในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ใหเหมาะสมกับแผนงาน/

โครงการฯ ผานผูแทนคณะกรรมการลุมน้ําจังหวัด

พัฒนาองคความรู ศักยภาพดานการจัดการทรัพยากรน้ําของทุกภาคสวนที่

เก่ียวของ (เนนการจัดการทรัพยากรน้ําเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม)

12
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สรปุประเดน็สาํคัญ สภาพปญหา 
และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่
(จากการประชุมปฐมนิเทศโครงการ)

การประชุมปฐมนิเทศ ดําเนินการจัดประชุมในชวงวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 จําแนกเปน 3 เวที 

วันพุธท่ี 24 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ศูนยประชุม

และจัดแสดงนิทรรศการมลฑาทิพย ฮอลล จังหวดัอุดรธานี 

กลุมเปาหมายครอบคลุมกลุมลุมนํ้าท่ี 1 และ 2 ประกอบดวย จังหวดั

เลย อุดรธานี หนองคาย และหนองบัวลําภู

วันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรม

สกลแกรนดพาเลช จังหวดัสกลนคร กลุมเปาหมายครอบคลุมกลุมลุม

นํ้าที่ 3 และ 4 ประกอบดวย จงัหวดัอุดรธานี หนองคาย นครพนม 

สกลนคร บึงกาฬ และมุกดาหาร

วันศุกรท่ี 26 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-16.00 น. ณ โรงแรมริเวอร 

ซิตี้ จงัหวดัมุกดาหาร กลุมเปาหมายครอบคลุมกลุมลุมนํ้าท่ี 5 

ประกอบดวย จงัหวดันครพนม สกลนคร มุกดาหาร ยโสธร 

อํานาจเจริญ และอบุลราชธานี 

120 คน

110 คน

130 คน







ประเด็นปญหา

(เศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม)

ความคาดหวัง/ 

ความตองการ

วิธกีารที่นําไปสู

ความคาดหวัง

ผูมีสวนไดเสีย

ท่ีเก่ียวของ

วิเคราะหรากของ

ปญหา

(Root Cause 

Analysis)

วิเคราะหเปาหมาย

การพัฒนา/ 

ประเด็นการพัฒนา

ท่ีสําคัญ

วิเคราะหแนวทาง/ 

มาตรการ

วิเคราะหผูมีสวนได

เสียเพ่ิมเติม

วิเคราะหรากของ

ปญหา

(Root Cause 

Analysis)

วิเคราะหเปาหมาย

การพัฒนา/ 

ประเด็นการพัฒนา

ท่ีสําคัญ

สรปุผลการมีสวนรวมจากการจัดประชุมปฐมนเิทศ

14
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ปริมาณฝน
คาเฉล่ียฝน : ประเทศไทย 1,467 มม./ป

    : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1,384 มม./ป

จ.มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี

• 1,572 มม./ป

• อยูในเกณฑเฉล่ียของลุมนํ้า

แนวโนมฝน

• ฝนรายปมีแนวโนมสูงข้ึน

• ปริมาณฝนในฤดูฝนสูงข้ึนและฤดูแลง
ลดลง

ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 1,682 มม./ป

• กลุมลุมน้ําสาขาหวยบางทราย-หวยมุก

ปริมาณนํ้าทา (อัตราการใหนํ้า)

16

จ.มุกดาหาร อํานาจเจริญ อุบลราชธานี

• หวยบางทราย-หวยมุก (16 ลิตร/
วินาท/ีตร.กม.) อยูในเกณฑเฉล่ียของ
ลุมน้ํา

• ฝนอยูในเกณฑเฉล่ีย

ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

• ปริมาณน้ําทาไหลออก 23,919.14 ลาน 
ลบ.ม./ป

• อัตราการใหน้ําเฉล่ีย 16.08 ลิตร/
วินาท/ีตร.กม.
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ศักยภาพนํ้าบาดาล

• หวยบางทราย-หวยมุก 
(จ.มุกดาหาร อํานาจเจริญ 
อุบลราชธานี)

• มีศักยภาพน้ําบาดาลเพือ่การเกษตรตํ่า

ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

• พื้นท่ีที่มศีักยภาพการใหน้าํบาดาล
ปานกลาง-สูง 29,561.9 ตร.กม. 
(รอยละ 62.68 ของพื้นท่ีลุมน้ํา)

• มีศักยภาพน้ําบาดาลเพือ่การอุปโภค
บริโภค 

การใชประโยชนท่ีดิน

เกษตร, 65.45%

ปาไม, 20.26%

เบ็ดเตล็ด, 

4.93%

ส่ิงปลูกสราง, 

5.18%

แหลงน้ํา, 4.17%

• สงเสริมการปลูก 
• สนับสนุนปจจัยการผลิต
• ผลตอบแทนสูง ทนแลง

• ราคาผลผลิตตกต่ํา
• ภัยแลง

ยางพารา
ออยโรงงาน
มันสําปะหลัง

ขาว
ขาวโพดเล้ียงสัตว

+10.16%

-21.54%

-27.33% +17.52% +17.17%

ปจจบุัน การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 
พ.ศ. 2552 - 2562

• หวยบางทราย-หวยมุก (จ.มุกดาหาร 
อํานาจเจรญิ อุบลราชธานี : พ้ืนท่ี
เกษตรกรรม/พ้ืนที่ลุมนํ้า 57%

เกษตร

ปาไม

เบ็ดเตล็ด ส่ิงปลูกสราง แหลงน้ํา
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การพัฒนาเศรษฐกิจ

• เมือง : ยกระดับ ทม.มุกดาหาร เปนชุมชนศูนยกลาง

ระดับภาค

• อุตสาหกรรม
• การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

• มุกดาหาร : ไมมีศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรม
หนัก เนนอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตร และ
การคาชายแดน

• ทองเที่ยว
• จ.อํานาจเจริญ อุบลราชธานี : นักทองเท่ียวในประเทศ

• ศิลปวัฒนธรรมเปนตัวนํา มีธรรมชาติเปนตัวสนับสนุน
• การเติบโตของนักทองเที่ยวไมสูง สามารถใชระบบ

โครงสรางพ้ืนฐานดานน้ําที่มีอยูแลวรองรับได
• จ.มุกดาหาร : นักทองเที่ยวไทย+ตางชาติ 

• เช่ือมโยงแมน้ําโขง/สปป.ลาว
• การเติบโตของนักทองเที่ยวคอนขางสูง แตใชนํ้าจาก

แมน้ําโขง จึงไมมีผลตอการจัดการน้ํา

การวิเคราะหความเพียงพอของทรัพยากรนํ้า

** ในการประเมินความตองการน้าํ ไมไดพิจารณาพืชที่สามารถเจรญิเตบิโตไดดวย
ฝนใชการ หรือพืชที่ทนแลงไดและไมเกิดความเสียหายในกรณีฝนทิง้ชวง เชน 
ยางพารา สัก ยูคาลปิตัส มันสําปะหลัง เปนตน

• หวยบางทราย-หวยมุก

• พื้นท่ีเกษตรกรรม : 2.76 ลานไร
• พื้นท่ีชลประทาน : 0.20 ลานไร (7% ของพ้ืนที่เกษตร)
• พื้นท่ีเกษตรนํ้าฝน : 2.56 ลานไร
• ความจุเก็บกัก : 203.83 ลาน ลบ.ม.
• แหลงนํ้าธรรมชาติ : 17.30 ลาน ลบ.ม. (ใชได 10.38 mcm)

• ความเพียงพอของนํ้า (ในเขตชลประทาน)
• ปเฉล่ียและปนํ้ามาก : ปริมาณนํ้าตนทุนมีความเพียงพอตอการ

เพาะปลูกในพ้ืนท่ีชลประทาน ทั้งในฤดฝูนและฤดูแลง
• ปนํ้านอย : ควรลดพ้ืนท่ีเพาะปลูกฤดูแลงในพ้ืนท่ีชลประทานลง

ใหเหมาะสมกบัปริมาณนํ้าตนทุนที่มี

• ความเพียงพอของนํ้า (เกษตรนํ้าฝน)
• ฤดูฝน : เพาะปลูกไดเต็มพื้นท่ี แตผลผลิตจะข้ึนอยูกับปริมาณ

ฝนในปนั้น ๆ
• ฤดูแลง สามารถเพาะปลูกไดเฉพาะพ้ืนท่ีที่อยใกลแหลงนํ้า
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สรปุลักษณะนํ้าทวมในลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

พ้ืนท่ีชุมชนริมแมนํ้าโขง ไดแก ทม.มุกดาหาร แมจะมีตล่ิงสูง 
แตบางปไดรับผลกระทบจากระดับน้ําในแมน้ําโขงที่ลนตล่ิงเขาทวมชุมชน

สรปุผลการมีสวนรวมจากการประชุมกลุมยอย
ครั้งที่ 1
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สรุปผลการดําเนินงานที่ไดจากกระบวนการมีสวนรวม

23

การประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1

ดําเนินการระหวางวันที่ 27 กันยายน – 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564 
ประกอบดวย 10 เวที

 เวทีที่ 1 (น้ําหมัน น้ําสาน) 
 เวทีที่ 2 (แมน้ําเลย) 
 เวทีที่ 3 (หวยโมง-สวย) 
 เวทีที่ 4 (หวยหลวง) 
 เวทีที่ 5 (หวยเป-หวยหนิง) 
 เวทีที่ 6 (แมน้ําสงคราม) 
 เวทีที่ 7 (ลําน้ํายาม ลํานํ้าอูน)
 เวทีที่ 8 (ลําน้ําพุง ลําน้ําก่ําและหวยทวย) 
 เวทีที่ 9 (หวยบางทราย หวยมุก)
 เวทีที่ 10 (แมน้ําโขงตอนลาง)

• สรุปผลการดําเนินงานท่ีไดจากการประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1

การระดมความคิดเห็นในประเด็นตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับทรัพยากรนํ้าใน
พื้นที่ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือจําแนกตามกลุมลุมน้ําสาขา ซึ่งประกอบดวย 
การวิเคราะหขอมูลของพ้ืนที่ ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ และการกําหนด
เปาหมายของการพัฒนาและยุทธศาสตรของพื้นที่ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

• วัตถุประสงคสําหรับการประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1

• เพื่อนําเสนอผลการวิเคราะหประเด็นปญหา สาเหตุ และความเชื่อมโยง
เบ้ืองตนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําพื้นที่ลุมนํ้าโข’ตะวันออกเฉียงเหนือ

• เพื่อรวมระดมสมองวิเคราะหแรงขับเคล่ือนการพัฒนาที่สําคัญ และยกราง
วิสัยทัศน ประเด็นยุทธศาสตร วัตถุประสงค เปาหมาย และจุดมุงหมาย
เชิงยุทธศาสตร พรอมวิเคราะหประเด็นสําคัญในการตัดสินใจ 
(Critical decision factors)

• เพื่อรับฟงความเห็น และขอเสนอแนะตอแผนและแผนงานที่เกี่ยวของ
กับโครงการ

การวิเคราะหประเด็นสาํคัญในการพัฒนาพ้ืนที่ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

24

ผลจากการทบทวนขอมูลที่เกี่ยวของ ความคิดเห็นท่ีไดรับจาก “การประชุมปฐมนิเทศ”

การรวบรวมประเด็นที่เกีย่วของ

วิเคราะหประเด็น
ปญหา/ สาเหตุ

วิเคราะหความเช่ือมโยง
ของปญหา-สาเหตุ

ปจจัยสําคัญ

Content analysisRoot cause analysis 

7 ปจจัยสําคัญ

นําผลท่ีไดจากการประชุมปฐมนิเทศมาใชอยางไร.....

สรุปความตองการ 
ความคาดหวัง

ความตองการและความ
คาดหวัง

Content analysis

Network analysis 

วิเคราะหความเชื่อมโยง

วิเคราะหเปน (ราง) เปาหมายการพัฒนา และ (ราง) ประเด็นยุทธศาสตร 
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สรปุผลการมีสวนรวมจากการประชุมกลุมยอย
ครั้งที่ 2

สรุปผลการดําเนินงานที่ไดจากกระบวนการมีสวนรวม

26

การประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2

 เวทีที่ 1 (น้ําหมัน น้ําสาน) 
 เวทีที่ 2 (แมน้ําเลย) 
 เวทีที่ 3 (หวยโมง-สวย) 
 เวทีที่ 4 (หวยหลวง) 
 เวทีที่ 5 (หวยเป-หวยหนิง) 
 เวทีที่ 6 (แมน้ําสงคราม) 
 เวทีที่ 7 (ลําน้ํายาม ลํานํ้าอูน)
 เวทีที่ 8(ลําน้ําพุง ลําน้ําก่ําและหวยทวย) 
 เวทีที่ 9 (หวยบางทราย หวยมุก)
 เวทีที่ 10 (แมน้ําโขงตอนลาง)

ดําเนินการระหวางวันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
ประกอบดวย 10 เวที

• สรุปผลการดําเนินงานท่ีไดจากการประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 2

การกําหนดแนวทางการพัฒนาทางเลือก การพิจารณาประเมินและ
เสนอทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ที่เหมาะสม ยุทธศาสตรและขอเสนอแนะของแผน
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าของพื้นที่ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ป 
และแผนปฏิบัติการ 5 ป 

• วัตถุประสงคสําหรับการประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 2

• เพื่อใหผูมีสวนไดเสียรวมกันกําหนดวัตถุประสงคอันนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
และตัวช้ีวัดที่สอดรับกับวัตถุประสงค

• เพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดรวมกันประเมินสถานภาพและแนวโนมของตัวช้ีวัด
• ผูมีสวนไดเสียรวมกันกําหนดทิศทางของทางเลือกการพัฒนาเบ้ืองตน
• ของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําพื้นที่ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
• เพื่อรวมกันสรุปการกําหนดขอบเขต (Scoping) ในการจัดทํา SEA 
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สรุปผลกระบวนการมีสวนรวมจากการประชุมกลุมยอยคร้ังที่ 2 (15-26 พ.ย. 2564)

27

นําผลท่ีไดจากการประชุมกลุมยอยครั้งท่ี 1 มาใชอยางไร.....

(ราง) เปาหมายการพัฒนา และ (ราง) ประเดน็ยุทธศาสตร 

พิจารณาและเปรียบเทียบทางเลือกการพัฒนา

พิจารณาชุดโครงการ และแผนงานสําหรับแตละทางเลือก

วิเคราะห และจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรทางเลือก

สรุปผลจากการประชุม/กระบวนการมีสวนรวม

28

 ประเมินทางเลือก ไดทางเลือกที่ 1 (การจัดสรรและจดัหาทรัพยากรน้าํอยางเปนธรรมและ
มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน) เปนทางเลือกที่เหมาะสม (31.1%) สวนทางเลือกที่ 3 รองมา 
(28.6%) และทางเลือกที ่2 (28.1%)

 ขอเสนอแนะจากภาคประชาชน

• สภาพขององคกรรวมมือของผูใชน้ํายังไมเขมแข็งยังไมรวมกลุม มีความตองการสูง
สําหรับโครงการดานการเก็บกักน้ําและการจัดหาน้ําสะอาดในพื้นที่ 

• ขอจํากัดของลักษณะกายภาพลุมน้ําในการจดัการน้ําใหมเีพียงพอ 

• การขาดกลไกองคกรผูใชน้ําทีจ่ะขับเคล่ือนการจัดการน้ําในทองถิ่น 

• การเรียนรูประสบการณจากลุมน้าํยอยใกลเคียงในการพัฒนาองคกรผูใชน้ําใหเขมแข็ง 
ปญหาจากการพัฒนาโครงสรางที่อาจสงผลกระทบในระยะยาว 

• การรักษาพื้นที่ปาตนน้าํ

ลุมน้ําหวยมุก-
หวยบังอ่ี 

โขงสวนที่ 9 
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สรุปผลจากการประชุม/กระบวนการมีสวนรวม

29

 ประเมินเปรียบเทยีบ ไดทางเลือกที่ 3 เปนทางเลือกที่เหมาะสม (43.3%) และรองไปเปน
ทางเลือกที่ 2 (24.2%) และทางเลือกที ่1 (23.3%) 

 ขอเสนอแนะจากภาคประชาชน

• การสนับสนุนใหองคกรผูใชน้าํและประชาชนมบีทบาทและรวมกําหนดยุทธศาสตร 

• การหาน้ําเพื่อเปนตนทนุในการประกอบอาชีพ 

• การฟนฟูการทองเทีย่ววถิีน้ํากลับคืนมา การฟนฟูขยายพันธุปลา 

• การผลักดันใหแผนฯ เขาสูกลไกอนกุรรมการทรัพยากรน้ําระดับจงัหวดั 

• การสรางศกัยภาพและองคความรูใหแกองคกรผูใชน้ํา

ลุมน้ําหวยบางทราย-
หวยทม 

โขงสวนลาง 

ผลลัพธจากกระบวนการมีสวนรวม 
และทางเลือกที่เหมาะสมจาก SEA

สูการจัดทําแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําพ้ืนที่ลุมน้ําโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2561-2580
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31

สรุปผลจากกระบวนการ SEA ที่นําไปสูการจัดทําแผนหลักฯ และสอดคลองกบัแผนแมบทฯ

“สรางความมั่นคงของทรัพยากรน้ําในลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ดวยการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม”

1. จัดหาและจัดสรรทรัพยากรนํ้า
อยางเปนธรรมและมี

ประสิทธิภาพอยางย่ังยืน โดยการ
มีสวนรวมของผูใชนํ้า

2. ปองกัน คุมครอง และฟนฟู
การใหบริการระบบนิเวศท่ี

เช่ือมโยงกับทรัพยากรนํ้า โดย
การมีสวนรวมของผูใชนํ้า

3. สงเสริมการปรับตัวของผูใชนํ้า
ตอปญหาดานทรัพยากรนํ้าและ
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. สรางความเขมแข็งและสงเสริมศักยภาพการบริหารจัดการลุมนํ้า

 การสรางความมั่นคงของทรัพยากรน้ํา ครอบคลุมการจัดหาและใชประโยชนอยางมีประสิทธิภาพ การจัดสรรอยางเปนธรรม 
และการฟนฟูระบบนิเวศใหสมบูรณ

 การบริหารจัดการอยางมีสวนรวม ครอบคลุมการเสริมสรางความเขมแข็งใหการบริหารจัดการ

เปาหมาย
การพัฒนา

ประเด็น
ยุทธศาสตร

แผนแมบทฯ 
20 ป

ดานที่ 1 การ
จัดการน้ํา
อุปโภค บริโภค

ดานที่ 3 การ
จัดการน้ําทวม
และอุทกภัย

ดานที่ 2 การ
สรางความมั่นคง
ของน้ําภาคการ
ผลิต

ดานที่ 5 การอนุรักษ
ฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่
เส่ือมโทรม และปองกัน
การพังทลายของดิน

ดานที่ 4 การ
จัดการคุณภาพ
น้ําและอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา

ดานที่ 6 
การบริหาร
จัดการ

31

สภาพปกติ จัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้าํตามสภาพเดิม

ทางเลือกที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพของการบรหิารทรพัยากรน้ํา
โดยการขับเคล่ือนของผูใชนํ้าใหมีน้ําเพ่ือการอุปโภคและ

บรโิภคเพียงพอ

ทางเลือกที่ 2 สงเสริมการบริหารทรพัยากรน้ําโดยการมีสวน
รวมของผูใชน้ํา เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีและคุณคาทางสังคมและ

ความเปนอยู

ทางเลือกที่ 3 ปรบัปรุงประสทิธภิาพการบรหิารทรพัยากรน้าํ 
โดยการสรางความเขมแข็งขององคกรผูใชน้าํและประชาชนใน

พ้ืนที่ลุมนํ้า ใหสามารถขับเคล่ือนการใชประโยชนอยาง
เหมาะสมกับบริบทและสถานการณของลุมนํ้า

ทางเลือกท่ีเหมาะสม

2565-2570

ไดรับการประเมินจากผูมีสวนไดเสียวาเปน
ทางเลือกที่เหมาะสม

สรุปผลการมีสวนรวมไดผลเปนทางเลือกที่เหมาะสมของทุกกลุมลุมนํ้าสาขา

ทางเลือกท่ี 3 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
ทรัพยากรนํ้า โดยการสรางความเขมแข็งของ
องคกรผูใชนํ้าและประชาชนในพื้นที่ลุมนํ้า ให

สามารถขับเคล่ือนการใชประโยชนอยาง
เหมาะสมกับบริบทและสถานการณของลุมนํ้า

32
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แผนหลักการบริหารจัดการทรพัยากรนํ้า 
พ.ศ. 2561-2580 และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2566-2570 
พื้นที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

1. การจัดหาและบรรเทาภัยดานน้ํา
(5 ยุทธศาสตร)

2. ความย่ังยืนของทรัพยากรน้ํา
(2 ยุทธศาสตร)

3. การรับมือกับการเปล่ียนแปลงของ
ทรัพยากรน้ําและสภาพภูมิอากาศ

(2 ยุทธศาสตร)

4. การบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ
(2 ยุทธศาสตร)

จัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้ําอยางเปนธรรม และ
มีประสิทธิภาพอยางยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของผูใชน้ํา

สงเสริมการปรับตัวของผูใชนํ้า ตอปญหาดาน
ทรัพยากรน้ํา และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ปองกัน คุมครอง และฟนฟู การใหบริการระบบนิเวศท่ี
เช่ือมโยงกับทรัพยากรนํ้าโดยการมีสวนรวมระหวางผูใชน้ํา

สรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการลุมน้ํา
แบบบูรณาการ

34

เช่ือมโยงแผนแมบทฯ ดาน 6

กรอบแผนปฏิบัติการฯ 19 แผนงาน 94 ชุดโครงการ

เช่ือมโยงแผนแมบทฯ ดาน 4 5

เช่ือมโยงแผนแมบทฯ ดาน 62

กรอบแผนปฏิบัติการฯ 7 แผนงาน 19 ชุดโครงการ

กรอบแผนปฏิบัติการฯ 7 แผนงาน 15 ชุดโครงการ กรอบแผนปฏิบัติการฯ 5 แผนงาน 13 ชุดโครงการ

ความเช่ือมโยงแผนแมบทบริหารจัดการน้ํา 20 ป แผนหลักฯ 20 ป และแผนปฏิบัติการฯ 5 ป 

เช่ือมโยงแผนแมบทฯ ดาน 1 2 3 4 65
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เปาหมายของแผนการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค

35

 

หลักการ • ตอนบน (หมัน-สาน เลย โมง-สวย) : ที่อยูอาศยักระจายในที่สูง มีชุมชนไมมีระบบประปาบางสวน ตองการเพิ่มและ
ขยายระบบประปาเพื่อใหเขาถึงน้ําประปาไดตลอดป ปรับปรุงคุณภาพน้ําประปาโดยเฉพาะที่จงัหวัดเลย และพื้นท่ีมี
ศักยภาพน้ําบาดาลและคุณภาพน้ําอยูในเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาลเพื่อการบริโภค

• ตอนกลาง (หวยหลวง เป-หนิง สงคราม ทวย) : มีชุมชนไมมรีะบบประปาบางสวน การขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม 
การพัฒนาเศรษฐกจิพิเศษบางพื้นท่ี และทองเที่ยว

• ตอนลาง (พุง-กํ่า บางทราย-มุก) : มีการขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม และทองเท่ียว

เปาหมาย จัดหาน้ําสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค 
พัฒนาน้ําด่ืมใหไดมาตรฐานและ
เขาถึงในราคาที่เหมาะสมใหครบทุก
หมูบาน พัฒนาขยายเขตการ
ใหบริการน้ําประปาใหหมูบานที่ยัง
ไมมีประปา และพื้นที่เศรษฐกิจ
พิเศษ และทองเท่ียว และสงเสริม
บทบาทของทองถิ่นและชุมชนให
สามารถบริหารจัดการน้ํา

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1)

36

 

แผนปฏิบัติการฯ (ดาน/ประเด็น) เปาหมาย
โครงการจาก

หนวยงานของรัฐ 
(โครงการ)

ชุดโครงการจาก
กระบวนการมีสวน
รวม (ชุดโครงการ)

ดานที่ 1 การจัดการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพและขยายระบบประปาหมูบาน • พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประปาเดิม และปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ใหไดมาตรฐาน 209 หมูบาน

• พัฒนาระบบประปาใหม 695 หมูบาน

765 2

1.2 พัฒนาระบบประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกจิ • ขยายเขตระบบประปาเมือง 173 แหง 3,624 5

1.3 พัฒนาน้ําด่ืมใหไดมาตรฐานและราคาที่เหมาะสม • จัดหาน้ําสะอาดที่ไดมาตรฐานอยาง
ทั่วถึง

- 1

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1)
เปาหมายของแผนการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค
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เปาหมายระดับพ้ืนที ่ 

ดานที่ 1 การจดัการนํ้าอุปโภค บริโภค ( เช่ือมโยงแผนหลักในหมุดหมายที่ 1)

1. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบประปาหมูบาน
• เพ่ิมประสิทธิภาพระบบประปาเดิม 

และปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหได
มาตรฐาน 139 หมูบาน

• พฒันาระบบประปาใหม 494 
หมูบาน

เปาหมายของแผนแมบท ดานที่ 1 การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1)

2.  การพัฒนาประปาเมือง/พื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ การขยายพื้นที่
บริการของการประปาสวน

ภูมิภาค 7 แหง

แผนปฏิบัติการฯ :  3 แผนงาน 13 ชุดโครงการ

เปาหมายของการสรางความมั่นคงน้ําภาคการผลิต

38

 

หลักการ • ตอนบน (หมัน-สาน เลย โมง-สวย) : ภาคการเกษตรเปนหลัก พบปญหาขาดแคลนน้ําในระดับสูงโดยเฉพาะพื้นท่ีเกษตร
น้ําฝน เนื่องจากสภาพภูมิประเทศ และพื้นที่เปนพื้นท่ีอนุรักษไมสามารถพัฒนาแหลงกักเก็บขนาดใหญได 

• ตอนกลาง (หวยหลวง เป-หนิง สงคราม ทวย) : ภาคการเกษตรเปนหลัก พบปญหาขาดแคลนน้ําในระดับสงูในพื้นท่ีหวย
หลวง สวนพื้นที่อ่ืน ๆ ไมพบปญหาขาดแคลนน้ํา และมแีหลงน้ําสํารองสําหรับที่กักเก็บน้ําไวใชในชวงฝนท้ิงชวงได

• ตอนลาง (พุง-กํ่า บางทราย-มุก) : ภาคการเกษตรเปนหลัก ไมพบปญหาขาดแคลนน้ํา และมีแหลงน้ําสํารองสําหรับที่กัก
เก็บน้ําไวใชในชวงฝนท้ิงชวงได

• ภาคอุตสาหกรรมสวนใหญเปนอตุสาหกรรมตอเนื่องจาภาคการเกษตร เชน ผลิตน้ําตาล ยางพารา เปนตน

เปาหมาย พัฒนาและปรับปรุงแหลงกักเก็บน้ําและระบบสงน้ําใหเต็มศักยภาพ พัฒนาระบบผันน้ําเชื่อมโยงแหลงน้ําเพื่อชวย
จัดสรรและชวยเหลือใหพื้นที่ลุมน้ําขางเคียงท่ีขาดแคลน เพิ่มประสิทธิภาพโครงการในเขตพื้นที่ชลประทานเดิม พัฒนา
แหลงน้ําขนาดเล็กสําหรับพื้นที่เกษตรน้ําฝน และสนบัสนุนองคความรูและสงเสริมการใชเทคโนโลยีใหกับภาคเกษตร

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1 และ 4)
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เปาหมายของการสรางความมั่นคงน้ําภาคการผลิต

39

 

xx โครงการ xx โครงการ

แผนปฏิบัติการฯ (ดาน/ประเด็น) เปาหมาย
โครงการจากหนวยงาน

ของรัฐ (โครงการ)

ชุดโครงการจาก
กระบวนการมีสวนรวม 

(ชุดโครงการ)

ดานที่ 2 การสรางความม่ันคงน้ําภาคการผลิต

2.1 เพิ่มประสทิธิภาพโครงการแหลงน้ํา และระบบ
สงน้ําเดิม

• พัฒนาและปรับปรุงแหลงเก็บกักน้ํา/
ระบบสงน้ําเดิมในเขตชลประทาน 
12.298  ลาน ลบ.ม./80,478 ไร

2,250 -

2.2 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ระบบสงน้ําใหม • พัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ระบบสงน้ํา
ใหม ในเขตชลประทาน 341.955  ลาน 
ลบ.ม./ 1,068,893 ไร

2,414 4

2.3 การจัดหาน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน • จัดหาน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน 10.5 
ลาน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นท่ี 476 
ตําบล

4,352 -

2.4 การสงเสริมเทคโนโลยีและความรูเพื่อความ
ม่ันคงน้ํา 

• การสงเสริมเทคโนโลยีและความรูเพื่อ
ความมั่นคงน้ํา 3,062 โครงการ

- 7

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1,4)

ดานที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค บริโภค
เปาหมายของแผนการสรางความมั่นคงน้ําภาคการผลิต
(เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1 และ 4)

เปาหมายระดับพ้ืนที ่ 

- แกมลิง 25 แหง
- กอสรางประตรูะบายนํ้า 6 แหง
- ฝาย 456 แหง
- อางเกบ็น้ํา 7 แหง
- อาคารบังคับน้ํา-ระบบกระจายน้าํ 196 แหง
-พื้นที่ชลประทาน/พ้ืนที่รบัประโยชน 158,454.00 ไร

แผนการพัฒนาโครงการสาํคัญในลุมน้ํา
หวยบางทราย-บางมุกแผนปฏิบัติการฯ :  6 แผนงาน 26 ชุดโครงการ
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เปาหมายของการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย

41

 

หลักการ • ตอนบน (หมัน-สาน เลย โมง-สวย) : สวนใหญเปนพื้นที่เส่ียงดานน้ําหลากฉับพลันและดินโคลนถลม และพบปญหาน้ํา
ทวมพื้นท่ีเกษตรบริเวณน้ําโมง-น้ําสวย และพื้นที่ชุมชนบริเวณแมน้ําเลย

• ตอนกลาง (หวยหลวง เป-หนิง สงคราม ทวย) : พบปญหาน้ําทวมซํ้าซากท่ีเกิดข้ึนเปนประจําในพื้นที่ลุมน้ําสงคราม
ตอนลางบริเวณ จังหวัดนครพนม และหวยหลวงตอนลางบริเวณอําเภอเมืองอุดรธานี 

• ตอนลาง (พุง-กํ่า บางทราย-มุก) : มีพื้นท่ีเสี่ยงอุทกภัยสวนใหญอยูบริเวณพื้นที่ราบปลายลาํน้ํากํ่ากอนไหลบรรจบกับ
แมน้ําโขง ซ่ึงมีสาเหตุสําคัญมาจากระดับน้ําในแมน้ําโขงเปนอปุสรรคตอการระบายน้ําของลาน้ํากํ่าสูแมน้ําโขง 

เปาหมาย เพิ่มประสทิธิภาพการระบายน้ําของระบบระบายน้ําหลัก / แหลงน้ําธรรมชาติ บรรเทาอุทกภัยสําหรับพื้นที่ชุมชนและ
พื้นที่เกษตรกรรม และปองกันน้ําทวมสําหรับพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่
น้ําทวม/พื้นที่ชะลอน้ํา และสงเสรมิบทบาท และความรูใหองคกรผูใชน้ําในการจดัการน้ําทวมและอุทกภัย

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1)

เปาหมายของการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย

42

 

xx โครงการ xx โครงการ

แผนปฏิบัติการฯ (ดาน/ประเด็น) เปาหมาย
โครงการจากหนวยงาน

ของรัฐ (โครงการ)

ชุดโครงการจาก
กระบวนการมสีวนรวม 

(ชุดโครงการ)

ดานที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย

3.1 เพิ่มประสทิธิภาพการระบายน้ําของ
ระบบระบายน้ําหลัก / แหลงน้ําธรรมชาติ 

• ปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติใหสามารถระบายน้ํา
ไดมีประสิทธิภาพ 67 กม. 

100 1

3.2 ปองกันน้ําทวมสําหรับพื้นที่ชุมชนเมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ

• มีระบบปองกนัพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนริมน้ํา  
โดยเฉพาะเมืองสําคัญ 33 แหง 

      พื้นที่ปองกนั 19,097 ไร
• จัดทําผังน้ํา 1 แหง
• เข่ือนปองกันตล่ิง 46 กม.

106 1

3.3 เพิ่มประสทิธิภาพการจัดการพื้นท่ีน้ํา
ทวม/พื้นที่ชะลอน้ํา

• การพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ ชะลอน้ํา 5 
โครงการ

• พัฒนา และเพิ่ม ประสิทธิภาพอาคารบังคับน้ํา 
และสถานสีูบน้ําเพื่อบรรเทาอุทกภัย ในพื้นที่
เฉพาะจุด 3 แหง

373 -

3.4 บรรเทาอทุกภัยในเชิงพื้นท่ี • จัดทําแผน บรรเทา อุทกภัยในเชิงพื้นที่ อยางเปน
ระบบในระดับลุมน้ํา/พื้นที่วิกฤต

224 -

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1)

42
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ดานที่ 1 การจดัการนํ้าอุปโภค บริโภค
เปาหมายของแผนแมบท ดานที่ 3 การจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย

เปาหมายเชิงพื้นที่
• ปรับปรุงลําน้ําที่มีปญหาน้ําทวมในพื้นที่บริเวณ

ตนน้ํา, กลางน้ํา, ปลายน้ํา, ปากลําน้ําสาขาที่
บรรจบกับแมน้ําโขง และชุมชนริมแมน้ําโขง 

แผนปฏิบัติการฯ :  3 แผนงาน 10 ชุดโครงการ

(เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1)

• ปองกันน้ําทวมชุมชนเมือง 2 แหง ไดแก ชุมชนเมืองมุกดาหาร ชุมชนบางทรายใหญ
• เข่ือนปองกันตล่ิง 8,452 เมตร  บริเวณริมแมน้ําเลย ริมแมน้ําก่ํา ริมหวยหวยบางทราย 
ริมหวยแข

เปาหมายของการจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา

44

 

หลักการ • ตอนบน (หมัน-สาน เลย โมง-สวย) : แหลงน้ํามีคุณภาพอยูในเกณฑพอใชถึงดี แนวโนมเส่ือมโทรมลงเล็กนอย อาจเกิด
ปญหาคุณภาพน้ําบางบริเวณดานทายชุมชนหรือเมืองใหญๆ  ควรใหความสําคัญคือพื้นที่ชุมชนริมลําน้ําสาขา ไดแก เขต
เทศบาลเมืองเลย จงัหวัดเลย ต้ังอยูริมลําน้ําสาขา แมน้ําเลย 

• ตอนกลาง (หวยหลวง เป-หนิง สงคราม ทวย) : แหลงน้ํามีคุณภาพอยูในเกณฑพอใชถึงดี แนวโนมเส่ือมโทรมลง
โดยเฉพาะพื้นที่ลุมน้ําหวยหลวงบรเิวณเหนอืตัวเมืองอุดรธาน ีหวยหลวงทายตัวเมืองอดุรธานี และหวยอิฐ ลุมน้ํา
สงครามบริเวณน้ําอูน และหวยปลาหาง 

• ตอนลาง (พุง-กํ่า บางทราย-มุก) :แหลงน้ํามีคุณภาพอยูในเกณฑพอใชถึงดี แนวโนมเสื่อมโทรมลงโดยเฉพาะพื้นที่ลุมน้ํา
กํ่าบริเวณทายหนองหาร 

เปาหมาย เพิ่มประสทิธิภาพในการบําบัดและควบคุมการระบายน้ําเสียออกสูส่ิงแวดลอม และอนุรักษฟนฟแูหลงน้ําที่เสื่อมโทรม 
และฟนฟปูระเพณีวิถีชีวติที่เก่ียวกับทรัพยากรน้ํา

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1,2)
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เปาหมายของการจัดการคณุภาพน้ําและอนรุักษทรัพยากรน้ํา

45

 

แผนปฏิบัติการฯ (ดาน/ประเด็น) เปาหมาย
โครงการจากหนวยงาน

ของรัฐ (โครงการ)

ชุดโครงการจาก
กระบวนการมีสวนรวม 

(ชุดโครงการ)

ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา

4.1 เพิ่มประสทิธิภาพการระบายน้ําของระบบ
ระบายน้ําหลกั / แหลงน้ําธรรมชาติ 

• กอสรางระบบน้ําเสียและระบบ
รวบรวมน้ําเสียใหมจํานวน 2 แหง

• ขยายพื้นที่ระบบรวบรวมน้ําเสยี 
จํานวน 
1 พื้นที่

1 1

4.2 อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ํา
ธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรม/การใหบริการระบบนิเวศ/
ฟนคุณคาและรักษาวิถชีีวิต

• อนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ําเส่ือมโทรม 2,039 6

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1,2)

ดานที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค บริโภค
เปาหมายของแผนแมบท ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา

แผนปฏิบัติการฯ :  3 แผนงาน 9 ชุดโครงการ

โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา ที่หนวยงานได
กําหนดเปนเปาหมายแลว 415 แหง/โครงการ

(เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1 และ 2)

เปาหมายระดับพ้ืนที่
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เปาหมายของการอนรุักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเส่ือมโทรม

47

 

หลักการ • ตอนบน (หมัน-สาน เลย โมง-สวย) : พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่คุมครองและอนุรักษ ปาตนน้ํา แนวโนมพื้นที่ปาลดลง
เปล่ียนสภาพเปนพื้นที่เกษตร ลุมน้ําโมง-สวยพื้นที่ปาลดลงมากที่สดุเมื่อเทียบกับลุมอ่ืน ๆ ในโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ

• ตอนกลาง (หวยหลวง เป-หนิง สงคราม ทวย) : พื้นที่สวนใหญเปนพื้นที่ที่เปล่ียนแปลงสภาพเปนพื้นที่เกษตรไปแลว
• ตอนลาง (พุง-กํ่า บางทราย-มุก) : พื้นที่บางสวนเปนพื้นที่คุมครองและอนุรักษ ปาตนน้ํา และพื้นที่สวนใหญ

เปล่ียนแปลงสภาพเปนพื้นท่ีเกษตรไปแลว 

เปาหมาย เพื่ออนุรักษฟนฟพูื้นที่ปาตนน้ําที่เส่ือมโทรม 
และรักษาปาตนน้ํา พรอมกับสงเสริมผลักดันให
ทองถ่ินเปนผูคุมครองรักษาทรัพยากรในพื้นที่

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 2)

เปาหมายของการอนรุักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเส่ือมโทรม

48

 

แผนปฏิบัติการฯ (ดาน/ประเด็น) เปาหมาย
โครงการจากหนวยงาน

ของรัฐ (โครงการ)

ชุดโครงการจาก
กระบวนการมีสวนรวม 

(ชุดโครงการ)

ดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เส่ือม
โทรม

5.1 อนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรม • จํานวนพื้นที่ปาที่ไดรับการฟนฟ ูเนื้อที่ 
4790 ไร

• จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการปองกันและลด
การชะลางพังทลายของดิน 17520 ไร

1,099 -

5.2 สงเสริมผลักดันใหทองถิ่นเปนผูคุมครองรักษา
ทรัพยากรในพื้นท่ี

• สงเสริมใหชุมชนเปนผูคุมครอง รักษา
และใชประโยชนจากทรัพยากรในพื้นที่
ลุมน้ํา

- 13

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 2)
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เปาหมายของการอนุรักษฟนฟสูภาพปาตนน้ําที่เส่ือมโทรมฯ

(เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 2)

แผนปฏิบัติการฯ :  4 แผนงาน 14 ชุดโครงการ

เปาหมายระดับพ้ืนที่

• สงเสริมการปลูกไมยืนตนในเขตบริหารเพื่อการอนุรกัษ
• สงเสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยจดัระบบอนุรกัษดิน

และน้ํา 
• ศึกษา กําหนดบทบาทความเปนผูคุมครอง 

รักษา และใชประโยชนจากพื้นที่ลุมน้ํา
• สงเสริมองคความรูและทักษะในการคุมครอง 

รักษา และใชประโยชนจากพื้นที่ลุมน้ํา
• องคกร/ สถาบันของชุชนสามารถขับเคล่ือน

การเปนผูคุมครองฯ พื้นที่ลุมน้ําไดอยางตอเนื่อง

เปาหมายของการบริหารจดัการ

50

หลักการ • ขาดการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของโดยเฉพาะองคกรผูใชน้ํา 
• ศักยภาพของทองถ่ินและองคกรผูใชน้ํา และเกษตรกรยังมีจํากัด โดยเฉพาะดานการวางแผนและเทคโนโลยี
• การเขาถึงขอมูลสถานการณน้ํายังจํากัด /การแจงเตือนไมทันสถานการณ
• ขาดการบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 

เปาหมาย สงเสริมใหองคกรผูใชน้ํามสีวนรวมในกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่ลุมน้ํา และเพิ่มองคความรู
และศักยภาพในการปรับตัวตอการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการบริหารจัดการทรัพยากรในพื้นที่ และ
สงเสริมกลไกสนับสนุนการดําเนินงานของกลุมเกษตรกร

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1,2,3,4)
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เปาหมายของการบริหารจัดการ

51

 

แผนปฏิบัติการฯ (ดาน/ประเด็น) เปาหมาย
โครงการจากหนวยงาน

ของรัฐ (โครงการ)

ชุดโครงการจาก
กระบวนการมีสวนรวม 

(ชุดโครงการ)

ดานที่ 6 การบริหารจัดการ

6.1 จัดทําปรับปรุงกฎหมายและองคกรดานการ
บริหารจดัการทรัพยากรน้ํา 

• ทุกองคกรผูใชนํ้าสามารถใชกฎหมาย 
และองคความรูในการบริหารจัดการนํ้า

• ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่ม
บทบาทของทองถิ่นและชุมชน

• จัดต้ังกลไกตรวจสอบคุณภาพน้ําเพื่อ
อุปโภคบริโภค

- 16

6.2 การจัดทําแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ทุกอปท.มีความสามารถในการจดัทํา
แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา

2 4

6.3 การพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ทุกชุมชนมีระบบขอมลูที่สามารถเขาถึง
ไดซ่ึงสนับสนุนโดยหนวยงานภาครัฐ

4 3

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1.2.3.4)

เปาหมายของการบริหารจัดการ

52

 

แผนปฏิบัติการฯ (ดาน/ประเด็น) เปาหมาย
โครงการจาก

หนวยงานของรัฐ 
(โครงการ)

ชุดโครงการจาก
กระบวนการมีสวน
รวม (ชุดโครงการ)

ดานที่ 6 การบริหารจัดการ

6.4 การศึกษา วิจยั และพัฒนาการจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (ผลกระทบขามพรมแดน)

ทุกชุมชนริมฝงโขงไดรับขอมูลผลกระทบ
ขามพรมแดน

- 3

6.5 สงเสริมความรูและสรางความตระหนักตอการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ/สถานการณน้ํา

• ทุกชุมชนมีความรู และมีความ
ตระหนัก

• การสรางองคความรูและจิตสํานึก
และความเขมแขง็ใหทองถ่ิน เพื่อใหมี
ความสามารถในการปรับตัวและ
เผชิญเหตุ

- 6

6.6 สรางองคความรูและการรวมกลุมของเกษตรกร
ใหมคีวามเขมแข็งในภาคการผลติ

• ทุกกลุมเกษตรกรมีความรูรอบดาน
ในภาคการผลิต

• การสรางองคความรูและจิตสํานึก
และความเขมแขง็ใหทองถ่ิน

- 29

6.7 สงเสริมศักยภาพการจัดหาแหลงเงินทุน ทุกองคกรผูใชน้ํามีโอกาสเขาถึงแหลง
เงินทนุ ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

- 4

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1.2.3.4)

52
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53

การนําแผนปฏิบัติการฯ ไปสูการปฏบิัตขิองคณะกรรมการลุมนํ้า และจังหวัด

ดานที่ 1 
การจัดการน้ํา
อุปโภคบริโภค

ดานที่ 2
ความมั่นคงฯ

ดานที่ 3
การจัดการน้ํา
ทวม/อุทกภัย

ดานที่ 4
คุณภาพน้ํา

ดานที่ 5
ปาตนน้ํา

ดานที่ 6
การบริหารจัดการ

54

การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการฯ
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เอกสารรายละเอียดโครงการ 
กิจกรรมสรางการรับรผูานส่ือในพ้ืนที่ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

สาหรับโครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้าพ้ืนท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

สานักงานทรัพยากรน้าแหงชาติ 
 

1 ความเปนมาของโครงการ 

จากสถานการณ์ดานทรพัยากรน้าในปจจุบัน รวมถึงความสาคัญของลุมน้าและสภาพปญหาของพื้นท่ี 
จึงจาเปนตองเรงรัดวางแผนบริหารจัดการน้าท้ังระบบลุมน้า  ตองจัดการใชประโยชน์และจัดสรรตาม
ความตองการน้า การพัฒนาของเมืองและชนบท การใชน้าเพ่ือการพัฒนาภาคสวนตาง ๆ การเกษตร 
การทองเที่ยว และอุตสาหกรรม นอกจากน้ี ยังตองอนุรกัษ์น้าสาหรับรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 
ตลอดจนเพ่ือการแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติ นา้ทวม น้าแลง คุณภาพน้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการพัฒนาชุมชน ความเปนอยู การกินดีอยูดี เนื่องจากลักษณะเฉพาะของลุมนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ท่ีเก่ียวของกับลุมนา้ระหวางประเทศ แมนา้โขงจึงมีความสาคัญในการบริหารจัดการน้า ตองพิจารณาบริบท
การใชน้าระหวางประเทศ และตองเชื่อมโยงขอมูลการบริหารจัดการน้ากับประเทศเพื่อนบาน   

ดังนั้น สานักงานทรัพยากรน้าแหงชาติในฐานะหนวยงานกลางที่กาหนดนโยบายดานการบริหารจัดการน้า 
เห็นควรใหมีการศึกษาประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์ในพื้นท่ีลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให
การพัฒนาของลุมน้า สอดคลองกับสภาพแวดลอมโดยไมกอใหเกดิผลกระทบ หรือมีผลกระทบในระดับที่ยอมรับได 
และเปนไปตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พรอมทั้งจัดทา
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า จัดลาดับความสาคัญของโครงการพัฒนาในอนาคต การปองกนัอุทกภัย
และการแกไขปญหาภัยแลง เพ่ือเปนกรอบการดาเนินการบริหารจัดการนา้ของลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
สาหรับใหทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของนาไปดาเนินการ ลดความซ้าซอนของแผนงาน และกาหนดกรอบแนวทาง 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของพื้นท่ีใหเกดิประโยชน์สูงสุดตอไป 

 

2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เ พ่ื อ ศึกษาและ จัดทารายง านการประ เมินสิ่ ง แวดลอมร ะดับยุทธศาสตร์  ( Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ของพื้นที่ลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนอื  

 เพื่อทบทวนวิเคราะห์การดาเนินงานพัฒนาแหลงน้าในพื้นที่ ศึกษาโครงการท่ีผานมาเพื่อ
ประกอบการจัดทาแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พรอม
ประเมินผลการดาเนนิงาน ในชวงป พ.ศ. 2561-2564 และจัดทาแผนปฏิบัติการ การบริหาร
ทรัพยากรนา้ พ.ศ. 256๖-2570 
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3 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสรางการรับรูผานสื่อในพ้ืนที่ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

• เพื่อนาเสนอรายละเอียดความเปนมา ขอบเขตแนวทางและขั้นตอนของการศึกษาโครงการให
สื่อมวลชนไดรับทราบ และมีความเขาใจที่ถูกตอง 

• เพื่อใหสื่อมวลชนมีความเขาใจในกระบวนการศึกษาโครงการ และเปนสื่อกลางในการนาเสนอ
ขอมูลขาวสารการศึกษาโครงการไปยังประชาชน 

• เพ่ือสรางความสัมพันธ์ท่ีดีระหวางคณะส่ือมวลชนกับผบูริหารสานักงานทรัพยากรน้าแหงชาติ และ
เจาหนาท่ีประชาสัมพันธ์ 

• เพ่ือใหสื่อมวลชนไดเห็นถึงความสาคัญ และความจาเปนของโครงการ 
• เพ่ือใหสื่อมวลชนเกิดความตระหนักในความสาคัญของโครงการ และนาเสนอขอมูลขาวสารในเชิง

สรางสรรค์ตอสาธารณะตอไป 
 

4 พ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ 

พื้นที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมลุมนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนอืต้ังอยใูนภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 
และลุมน้าอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีลุมน้ารวมประมาณ 47,16๕.๐๘ 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29.48 ลานไร และอยูในขอบเขตพ้ืนที่การปกครองของ 10 จังหวัด ประกอบดวย 
จังหวัดเลย หนองบัวลาภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อานาจเจริญ และอุบลราชธาน ี
โดยจาแนกตามกลมุลมุนา้ได ๙ กลุม รูปท่ี 1 และ รูปท่ี 2 รายละเอียดดังนี้ 

• กลุมลุมน้าท่ี 1 (น้าหมัน-น้าสาน) ประกอบดวย 4 ลมุนา้สาขา ไดแก ลุมนา้แมน้าโขงสวนท่ี 3 ลุม
น้าหมัน ลุมนา้สาน และลุมนา้แมน้าโขงสวนท่ี 4 โดยจังหวัดที่เกี่ยวของประกอบดวย จงัหวัดเลย  

• กลุมลุมนา้ที่ 2 (แมน้าเลย) ประกอบดวย 3 ลุมน้าสาขา ไดแก ลุมน้าแมน้าเลยตอนลางสวนท่ี 1 
ลุมน้าหวยน้าปวน และลุมน้าแมน้าเลยตอนลางสวนที่ 2  โดยจังหวัดที่เกี่ยวของประกอบดวย 
จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลาภู 

• กลุมลุมน้าท่ี 3 (น้าโมง-น้าสวย) ประกอบดวย 7 ลมุนา้สาขา ไดแก ลุมนา้แมน้าโขงสวนที่ 5 ลุมนา้
หวยนา้โสม ลุมน้าแมน้าโขงสวนท่ี 6/1 ลมุน้าโมง ลุมนา้แมน้าโขงสวนที่ 6/2 ลุมนา้สวย และลมุ
น้าแมน้าโขงสวนท่ี 7/1 โดยจังหวัดที่เก่ียวของประกอบดวย จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัด
อุดรธานี และจังหวัดหนองบัวลาภู 

• กลุมลุมนา้ที่ 4 (หวยหลวง) ประกอบดวย 3 ลุมน้าสาขา ไดแก ลุมน้าหวยหลวงสวนที่ 1 ลุมน้า
หวยดาน และลุมน้าหวยหลวงสวนที่ 2 โดยจังหวัดท่ีเกี่ยวของประกอบดวย จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองบวัลาภู  

• กลุมลุมนา้ที่ 5 (หวยเป-หวยหนิง) ประกอบดวย 1 ลุมน้าสาขา ไดแก ลมุน้าแมนา้โขงสวนที่ 7/2  
โดยจังหวัดที่เกี่ยวของประกอบดวย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบงึกาฬ และจังหวัดนครพนม 

• กลุมลุมนา้ที่ 6 (แมนา้สงคราม) ประกอบดวย 9 ลมุน้าสาขา ไดแก ลมุน้าแมน้าสงครามตอนบน 
ลุมน้าหวยคอง ลุมนา้แมน้าสงครามตอนลางสวนที่ 1 ลุมน้าหวยฮ้ี ลุมน้าแมน้าสงครามตอนลาง 
สวนท่ี 2 ลุมนา้หวยน้ายาม ลมุน้าแมน้าสงครามตอนลาง สวนท่ี 3 ลุมนา้หวยน้าอูน และลุมนา้
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แมนา้สงครามตอนลาง สวนที่ 4 โดยจังหวัดที่เกี่ยวของประกอบดวย จังหวัดหนองคาย จังหวัด
อุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ จงัหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม 

• กลุมลุมน้าท่ี 7 (หวยทวย) ประกอบดวย 2 ลุมนา้สาขา ไดแก ลุมนา้หวยทวย และลุมน้าแมน้าโขง
สวนที่ 8 และลุมนา้พุง โดยจังหวัดที่เกี่ยวของประกอบดวย จงัหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม  

• กลุมลุมนา้ที่ 8 (น้าพุง-น้าก่า) ประกอบดวย 2 ลุมน้าสาขา ไดแก ลุมนา้พุง และลุมนา้หวยน้าก่า 
โดยจังหวัดที่เกี่ยวของประกอบดวย จังหวัดสกลนคร จังหวดันครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 

• กลุมลุมน้าท่ี 9 (หวยบางทราย-หวยมุก) ประกอบดวย 5 ลุมนา้สาขา ไดแก ลุมนา้แมน้าโขงสวนที่ 
9 ลุมน้าหวยบางทราย ลุมน้าหวยมุก ลุมน้าหวยบังอี้ และลุมนา้แมน้าโขงตอนลาง โดยจังหวัดท่ี
เก่ียวของประกอบดวย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอานาจเจริญ 
และจังหวดัอุบลราชธานี 

 

รูปท่ี 1 พ้ืนท่ีศึกษาของโครงการ 
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รูปท่ี 2 พ้ืนท่ีศึกษาจาแนกตามกลมุลุมน้าทั้ง 9 กลุมลมุน้า

5 ขอบเขตการศึกษาของโครงการ 

กรอบแนวทางและขอบเขตการศึกษาของโครงการในการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร์
เพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา/แผนงาน ในระดับลุมนา้หลัก โดยพิจารณาทางเลือกตาง ๆ ในการพัฒนา
แบบบูรณาการ พรอมคัดเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือนาไปสูแผนหลักและแผนปฏิบัติการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า รวมถึงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่สอดแทรกโดยตลอด
กระบวนการศึกษาของโครงการ สามารถสรุปไดดังรูปท่ี 3 
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รูปท่ี 3 กรอบแนวทางและขอบเขตการศึกษาของโครงการ 
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6 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

• รายงานการประเมนิสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment: SEA) 
ของพ้ืนท่ีลมุนา้โขงตะวนัออกเฉียงเหนือ 

• รายงานแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ป (พ.ศ. 
2561-2580)  

• รายงานแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรน้า ลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566-2570

7 สภาพปจจุบนัของพื้นที่ลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากการทบทวนขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับพ้ืนที่ลุมน้า ซึ่ งประกอบไปดวย ดานกายภาพและ
สิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจสังคม โครงสรางพ้ืนฐาน รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ดานทรัพยากรนา้ในพ้ืนที่
ลุมนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปสภาพปญหาหลกั ๆ และสาเหตุของปญหาสรุปไดดังน้ี 

(1) ปญหาขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค จากการวิเคราะห์ขอมูลการใชน้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจะเห็น
ไดวา ระบบประปาเมืองขนาดใหญหรือกปภ.มีพื้นท่ีบริการที่ครอบคลุมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสาคัญ ๆ ของลุมน้าโขง
ตะวนัออกเฉียงเหนืออยูแลว เชน กปภ.สาขาอุดรธานี เลย สกลนคร หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร และ
มีแหลงน้าตนทุนท่ีมั่นคง เชน แมนา้โขง แมน้าสงคราม แหลงน้าธรรมชาติ เชน หนองหาร อางเก็บน้าขนาด
ใหญและขนาดกลาง เชน เข่ือนน้าอูน และบางแหงมีการใชน้าจากบอบาดาล ดังน้ัน จึงถือวาไมมีปญหาการ
ขาดแคลนนา้อุปโภคบริโภคสาหรับประปาขนาดใหญหรือกปภ. สวนระบบประปาหมูบานน้ันพบวามีมากกวา
รอยละ 96 ของจานวนหมูบานท้ังหมด จานวนครัวเรือนท่ีใชน้าประปาตลอดปมากกวารอยละ 92 ของ
จานวนครัวเรือนทั้งหมด และใชประปาบาดาลมากกวารอยละ 60 สวนท่ีเหลือเปนประปาผิวดินที่ใชน้าจาก
หนอง บึง สระ หรือบอนา้ต้ืน ปญหาสวนใหญพบวามีเพียงรอยละ 69 ของระบบประปาหมูบานท้ังหมด ท่ี
คุณภาพน้าอยูในเกณฑ์มาตรฐานน้าบาดาลท่ีจะใชบริโภคได ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน ความ
หลากหลายของสภาพทางธรณีวิทยาของน้าที่ถูกกกัเก็บ สภาพการปนเปอนของปจจัยทางภายนอกลงสูแหลง
น้าบาดาลที่ทาใหคุณภาพของน้าบาดาลมีการเปลี่ยนแปลง โดยพ้ืนท่ีท่ีมีคุณภาพน้าบาดาลเกินเกณฑ์ ไดแก 
บริเวณอาเภอปลาบาก อาเภอบานแพง และอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม อาเภอพรรณนานิคม อาเภอสอง
ดาว อาเภอโคกศรีสุวรรณ จังหวัดสกลนคร และอาเภอเมือง อาเภอคาชะอ ีและอา เภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร สวนระบบประปาผิวดินน้ัน คุณภาพของนา้ดิบจะขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ีและการปนเปอน
ของคุณภาพนา้ แตอยางไรก็ดี เพ่ือใหไดคุณภาพน้าประปาท่ีไดมาตรฐาน ประปาหมูบานทั้ง 2 ระบบ จะตองมี
การดูแลบารุงรักษาระบบผลิตน้าประปาอยูอยางสม่าเสมอ

(2) ปญหาน้าแลง โดยสวนใหญเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีเกษตรน้าฝนหรือพื้นท่ีเกษตรกรรมของโครงการ
ชลประทานขนาดกลางและขนาดเลก็ท่ีไมมีแหลงเก็บกักน้าหรอืระบบสงน้า ทาใหไมสามารถนานา้มาใชในชวง
ฤดูแลงหรือฝนทิ้งชวงได กลุมลุมนา้สาขาท่ีมีปญหานา้แลงในระดับปานกลางมี 4 กลมุลุมน้า ไดแก กลุมลมุน้า
สาขาที่ 5 (หวยเป-หวยหนิง) กลมุลมุนา้สาขาท่ี 6 (แมนา้สงคราม) กลมุลมุนา้สาขาที่ 7 (หวยทวย) และกลุม
ลุมน้าสาขาที่ 8 (น้าพุง-น้าก่า) เน่ืองมาจากกลมุลมุนา้สาขาดังกลาวมีปรมิาณฝนคอนขางมาก มีปญหาฝนท้ิง
ชวงนอย รวมถึงมีแหลงน้าธรรมชาติจานวนมากที่สามารถนาน้ามาใชเสริมชวงฝนท้ิงชวงหรือในชวงฤดูแลงได 
สวนพ้ืนที่ในเขตชลประทานก็มีอางเก็บนา้ขนาดใหญเปนแหลงน้าตนทุนสาคัญ เชน อางเก็บน้านา้อูน อางเก็บ
น้าน้าพุง เปนตน 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนที่ลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 7 

 

กลุมลุมนา้สาขาท่ีมีปญหาน้าแลงในระดับสูงมี 3 กลุมลุมน้า ไดแก กลุมลุมนา้สาขาที่ 1 (น้าหมัน-นา้
สาน) กลุมลุมน้าสาขาท่ี 3 (น้าโมง-น้าสวย) และกลุมลุมน้าสาขาท่ี 9 (หวยบางทราย-หวยมุก) ท้ังนี้ก็
เนื่องมาจากทั้ง 3 กลุมลุมน้า ไมมีแหลงเก็บกักน้าขนาดใหญ โดยเฉพาะกลุมลมุน้าสาขาหวยบางทราย-หวยมุก
ท่ีสภาพภูมิประเทศไมเหมาะสมที่จะสรางอางเก็บน้า หรือกลมุลุมนา้สาขาน้าหมัน -น้าสานท่ีการพัฒนาแหลง
เก็บกักน้าขนาดกลางและขนาดใหญเปนไปไดยากเน่ืองจากมขีอจากดัของสภาพภูมิประเทศ รวมท้ังปจจัย
ทางดานสังคมและส่ิงแวดลอม เชน พ้ืนท่ีท่ีเปนปาสงวนแหงชาติ และช้ันคุณภาพลุมน้าชั้น 1 แตจากการ
วิเคราะห์ขอมูลการใชประโยชนท่ี์ดินดานเกษตรกรรมพบวาท้ัง 3 กลุมลุมน้าสาขาดังกลาวมีพ้ืนที่เกษตรกรรม
สวนใหญปลูกยางพาราและพืชไร ดังน้ันระดับความรุนแรงของปญหานา้แลงที่มผีลกระทบตอผลผลิตจงึขึ้นอยู
กับปริมาณฝนท่ีตกในแตละปเปนสาคัญ 

กลุมลุมนา้สาขาท่ีมีปญหานา้แลงในระดับสูงมากมี 2 กลมุลมุน้า ไดแก กลมุลุมน้าสาขาท่ี 2 (แมน้าเลย) 
และกลุมลุมน้าสาขาท่ี 4 (หวยหลวง) ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากกลุมลุมนา้สาขาแมน้าเลยมีปริมาณฝนและสัดสวน
ปริมาณนา้ทาตอปริมาณฝนคอนขางนอย นอกจากน้ียังมีแหลงน้าธรรมชาติที่จะสามารถนาน้ามาใชเสริมชวง
ฝนท้ิงชวงหรือในฤดูแลงจานวนนอย จงึมีความเสี่ยงตอปญหานา้แลง สวนกลุมลมุน้าสาขาหวยหลวงถึงแมจะมี
อางเก็บน้าขนาดใหญ คือ  อางเก็บ น้าหวยหลวง และมีปริมาณฝนอยูในเกณฑ์เฉลี่ยของลุมน้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ แตมีสัดสวนปริมาณน้าทาตอปริมาณฝนนอยมาก จึงทาใหมีโอกาสเกิดความเสี่ยงภัยแลง
ในลุมนา้อยูในเกณฑ์สูงมาก 

(3) ปญหาน้าทวม พบวาเกิดข้ึนเปนประจาในพ้ืนที่ลมุน้าสงครามตอนลางบริเวณจังหวัดนครพนม ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากลักษณะลุมนา้เปนพ้ืนท่ีลมุทองกระทะหงาย แมน้าสงครามตอนลางมีระดับทองนา้และตล่ิงต่า 
ความลาดชันนอยมาก โดยเฉพาะในชวงฤดูน้าหลากที่แมน้าโขงหนุนสูงทาใหแมน้าสงครามระบายน้าลงสูแมน้า
โขงไดชา จึงทาใหระดับนา้ทวมเทอเขาสูลาน้าสาขาดานเหนือน้ามีพื้นที่น้าทวมขยายวงกวางมากข้ึน นอกจากนี้
ยังพบปญหาน้าทวมยังพบในพ้ืนที่ลุมน้าหวยหลวงตอนลางบริเวณอาเภอเมืองอุดรธานี

ผลการวิเคราะห์และทบทวนขอมูลพื้นท่ีลมุนา้ขางตน ไดนามาประกอบกับขอมูลท่ีรวบรวมและไดรับ
จากผมูีสวนไดเสียจากการประชุมปฐมนิเทศของโครงการ และการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 โดยวิเคราะห์
เนื้อหาและสาระสาคัญของขอมูลขาวสารซึ่งบงชี้สภาพทางกายภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวของกบัการใชประโยชน์นา้ ปริมาณและคุณภาพน้า การบริหารจัดการทรัพยากรน้า ซ่ึงเปนฐานของสภาพ
เศรษฐกจิและสังคมของประชาชนในพ้ืนท่ีลมุนา้โขงตะวนัออกเฉียงเหนือในรายละเอยีดของแตละลมุน้าสาขาที่
สาคัญ กลุมท่ีปรึกษาไดสรุปผลการวิเคราะห์ขอมูลท่ีเก่ียวของ (Content Analysis) อยางเปนระบบ เพ่ือใชใน
การยืนยันขอเท็จจริง สภาพและสถานการณ์ท่ีปรากฎ ปญหาที่ผูมีสวนไดเสียประสบและหวงกงัวล พรอม
นาไปใชเปนขอมูลพื้นฐานที่ใชในข้ันตอนของการศึกษาตาง ๆ ไดแก การวิเคราะห์ผูมีสวนไดเสยี การวิเคราะห์
ประเด็นปญหาและสาเหตุตนตอในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่ และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหวางปญหาและสาเหตุ (Problem Analysis) อันจะนาไปสูการกาหนดเปาหมายการพัฒนา และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเปนทิศทางของการบริหารจัดการทรัพยากรน้าพื้นท่ีลมุนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือตอไป 

8 การจดัทาแผนหลกัการบริหารจัดการทรัพยากรน้าพื้นท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในกระบวนการจัดทาแผนหลักฯ ไดนากระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาเปน
เครื่องมือสนับสนุนในการจัดทาแผนหลักฯ เพื่อใหแผนท่ีไดพัฒนาขึ้นนั้น ไดรับการพิจารณาอยางรอบดานทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และที่สาคัญอยางย่ิง คือ การเปดโอกาสใหผมูีสวนไดเสียมีสวนรวมต้ังแต
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แรกเริ่มในการรวมคิด รวมเลือก รวมตัดสนิใจ ทิศทางการพัฒนารวมกันผานกระบวนการและขั้นตอน SEA ใน
แตละข้ันตอน ซึ่งผลลัพธ์จากกระบวนการ SEA จะถูกสงตอเขาสกูระบวนการจัดทาแผนหลักฯ อยางครบถวน 

“แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้าพ้ืนที่ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-
2580)” เปนการจัดทาแผนในระดับยุทธศาสตร ์(Strategic Plan) เพื่อทาหนาที่ถายทอด (Cascading) 
เปาหมายของ “แผนแมบทการบริหารจัดการน้า 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)” ของ สทนช. ท้ัง 6 ดาน อัน
ประกอบดวย (1) การจัดการน้าอุปโภค-บริโภค (2) การสรางความม่ันคงของน้าภาคการผลติ (3) การจัดการ
น้าทวมและอุทกภัย (4) การจัดการคุณภาพน้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้า (5) การอนุรักษฟ์นฟูสภาพปาตนนา้ท่ี
เส่ือมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน และ (6) การบริหารจัดการใหมีความเปนรูปธรรมชัดเจนเพื่อให
การนาไปสูการปฏิบตัใินขอบเขตพื้นท่ีลุมนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนอืเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีองค์ประกอบ
ของแผนหลักฯ คือ 

 
รูปท่ี 4 แผนท่ีการทางานรวมกันของแตละองค์ประกอบของแผนหลักฯ 

ในกระบวนการการกาหนดวิสัยทัศน์ของแผนหลักฯ ไดมีการยกรางวิสัยทัศน์เบื้องตนที่เกิดจาก
กระบวนการทบทวนและวเิคราะห์นโยบายและแผนที่เกี่ยวของ และนาความคาดหวังหรือความตองการจาก
ภาคสวนตาง ๆ  ท่ีไดจากกระบวนการมีสวนรวมมาปรับปรุงวิสัยทัศน์ใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ภาคสวนตาง ๆ ใหไดมากท่ีสดุแตยังคงรักษาความสอดคลองกับนโยบายและแผนที่อยูเหนือกวาบนแนวคิดท่ีวา 
“การสรางสรรค์แผนหลักฯ ใหเปนมากกวาการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์เพ่ือบริหารจัดการลมุน้า แตเปนโอกาส
ของประชาชนในลุมน้าทุกคนในการสะทอนบทบาทและความสามารถในการเขามามีสวนรวมในการสรางสรรค์
คุณภาพชวิีตที่ดีส้าหรับอนาคตที่มีความย่ังยืนมากยิ่งขนึ” ซึ่งกาหนดวิสัยทศัน์ของแผนหลักฯ ไดดังนี ้
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“ทรัพยากรน้าลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความม่ันคงอยางยั่งยืน 
ดวยการบริหารจัดการอยางมสีวนรวม” 

 

จากวิสัยทศัน์ที่ไดกาหนดข้ึน คาดหวังภาพอนาคตสาหรับสถานการณ์ที่เปนผลจากการพัฒนาเม่ือ
สิ้นสุดแผนหลักฯ คือ  

(1) สถานการณ์การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรนา้ใหกับกลุมผใูชน้ากลุมตาง  ๆ  มีการดาเนินการ
อยางเปนธรรม มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนท้ังในมิติขอบเขตผูไดรับผลประโยชน ์และระดับ
ผลประโยชน์  

(2) สถานการณ์ระบบนิเวศท่ีมีความสมบูรณ์และสงผลกระทบเชิงบวกตอสถานการณ์ความม่ันคง
ของทรัพยากรน้าของลุมน้าโขง  

(3) กลุมประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้าและการเปลี่ยนแปลง
อื่น ๆ ที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดไดโดยยังคงมีคุณภาพชีวิต
และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีไมดอยไปจากเดิมหรือดีข้ึนกวาเดิม และ 

(4) ระบบการบริหารจัดการนา้แบบบูรณาการท่ีภาคสวนตาง ๆ ท้ังหนวยงานรัฐ กรรมการลุมนา้ 
และกลุมผูใชน้ากลมุตาง ๆ  มีสวนรวมอยางเขมขนโดยอาศัยชุมชนเปนฐานในการบรหิารจัดการ (Community 
Based)

ท้ังน้ี ในการขบัเคลื่อนเพ่ือใหบรรลุสภาพพึงปรารถนาหลัก  ๆ ท้ัง 4 สถานการณ์ดังกลาวขางตน 
จาเปนตองมีการกาหนดแผนท่ีเชิงยทุธศาสตร์ท่ีแสดงใหเห็นถึงความสัมพนัธ์และความเช่ือมโยงสอดค ลอง
ตองกนัของวิสัยทัศน์ หมุดหมาย และยุทธศาสตรด์งัรูปท่ี 5 

 
รูปท่ี 5 แผนท่ียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของแผนหลักฯ 
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8.1 แผนท่ีการขับเคลื่อนหมุดหมายที่ 1: การจดัหาและบรรเทาภัยดานน้า 

อาจกลาวไดวาหมุดหมายที่ 1 เปนหมุดหมายหลักในการขับเคลื่อนแผนหลักฯ ประกอบดวย
เปาหมายสาคัญ จานวน 7 เปาหมายประกอบดวย (1) ชุมชนทองถ่ินมีความม่ันคงดานน้าอยางย่ังยืน1 (2) การ
เพิ่มประสิทธภิาพและประสทิธิผลในการกักเก็บน้าเพ่ือใหสามารถนาน้าทามาใชประโยชน์ในอัตราสวนท่ีสงูขึ้น (3) 
อัตราสวนหมูบานที่ประสบความเดือดรอนจากปญหาขาดแคลนน้าสาหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรใน
หนาแลงลดลงอยางตอเนื่อง (4) ผลิตภาพการใชน้าตอหนวยโดยรวม2 และผลิตภาพน้าตอหนวยในภาค
การเกษตรเพิ่มขึ้น (5) ชุมชนสามารถผลิตน้าสะอาดสาหรบัการอุปโภคบริโภคภายในชุมชนอยางเพียงพอ และมี
ความยั่งยืนท้ังท้ังในดานการผลิตและดานการเงิน (6) ประชาชนเขาถึงน้าสะอาด เพ่ือการอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอและครอบคลุม ในราคาที่ต่ากวาการซื้อนา้เพื่อจากอุปโภค-บริโภคจากภายนอกชมุชน และ (7) ชุมชน
สามารถรับมอืกับปญหาภัยแลงและ/หรอืปญหาน้าทวมไดโดยไมไดรับความเสียหายหรือไดรับความเสียหายท่ีไม
สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพหรือการใชชีวิตปกติ  

 

 
รูปท่ี 6 แผนท่ียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหมุดหมายท่ี 1: การจดัหาและบรรเทาภัยดานน้า 

ในการขับเคลื่อนเปาหมายทั้ง 7 เปาหมายหลัก จาเปนตองกาหนดยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคลื่อนจานวนท้ังสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ คือ (1) ยุทธศาสตร์การจัดการนา้เพื่อสรางสมดุลนา้ตนทุนและการใช
ประโยชน์ (2) ยทุธศาสตร์การจัดสรรนา้ใหกับผูใชน้าทุกกลมุอยางเปนธรรม (3) ยุทธศาสตร์การสงเสริมการใช
ประโยชน์จากทรัพยากรนา้อยางมีประสิทธิภาพและคุมคา (4) ยุทธศาสตร์การทาใหประชาชนเขาถึงน้าสะอาด 
เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ในราคาท่ีจายได และ (5) ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแลง-อุทกภัย 

1 ความม่ันคงทางน้าเก่ียวของกับการใช การพัฒนา การคมุครองทรัพยากรนา้ใหเกิดความย่ังยืน รวมถงึการปองกันอันตรายที่
เกี่ยวของกับน้า (น้าทวมและภัยแลง) รวมถึงการสงเสริมบทบาทของน้าในการใหบริการผูคนและการรักษาส่ิงแวดลอม
2 ผลิตภาพการใชน้า (Productivity) หมายถึง มูลคาทางเศรษฐกิจ (บาท) ที่เกิดจากการใชน้าหนึ่งหนวย (ลบ.ม) โดยอาจวัด
จากมูลคาสินคาหรือผลผลิตที่ไดหารดวยปริมาณน้าที่ใช 
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8.2 แผนท่ีการขับเคลื่อนหมุดหมายท่ี 2: ความยั่งยืนของทรัพยากรน้า 

หมุดหมายที่ 2 ไดรับการออกแบบเพ่ือการปองกนั คุมครอง และฟนฟูการใหบริการระบบนเิวศที่
เช่ือมโยงกับทรัพยากรน้าโดยการมีสวนรวมระหวางผใูชน้า มีเปาหมายท่ีจาเปนตองดาเนินการใหบรรลุภายใน 
ป พ.ศ. 2580 เพื่อในไปสูการบรรลุวัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจานวนท้ังสิ้น 2 เปาหมาย 
ประกอบดวย 

เปาหมาย 1: พัฒนาใหลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีระบบนิเวศลุมน้าท่ีมีความสมบูรณ์
และสามารถใหบริการกับชุมชนไดอยางยั่งยนื ขอบเขตของเปาหมายน้ีจะเกี่ยวของกับการคุมครองรักษาปา
ตนนา้ใหมีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อรักษาคุณภาพน้าในแหลงน้าใหเหมาะสม และเอื้อประโยชน์ใหกับประชาชน 
และเพ่ือรกัษาและฟนฟูแหลงอาหารตามธรรมชาติ โดยอาศัยการขยายบทบาทของชุมชนท่ีเกี่ยวของใกลชิดกับ
ทรพัยากรนา้ในทุกมิติของการดารงชีวิต แตในชวงท่ีผานมาอาจจะยังเปนการดารงบทบาทของการเปน “ผใูช
น้า” เปนดานหลัก ใหกลายเปนผทูี่มีบทบาทหลักในการรักษา คุมครองแหลงกาเนดิทรพัยากรน้า คือ ระบบ
นิเวศที่สมบูรณ์ใหมีความยั่งยืนในการดารงอยู เพ่ือใหระบบนิเวศมีความยั่ง ยืนในการใหบริการชุมชนทั้ง
ทรพัยากรนา้และดานอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ อาทิ อาหาร ยารักษาโรค สิ่งแวดลอมท่ีสวยงาม เปนตน

เปาหมาย 2: ชุมชนสามารถด้ารงรักษาวัฒนธรรม และประเพณีท่ีมีความเช่ือมโยงกับลมุน้า
เอาไวไดอยางเขมแข็งและย่ังยืน  เปาหมายนี้จะเกี่ยวของกับการสงเสริมการดารงอยูของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่เช่ือมโยงกับทรัพยากรน้า หรือกลาวอีกนัยหน่ึงคือการนาวัฒนธรรมประเพณีมาเปนเคร่ืองมือใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรนา้ผานการสงเสริมจิตสานึกใหตระหนกัถึงคุณคาของทรัพยากรน้าที่เกี่ยวของกับวิถี
ชีวิตประจาวันของสมาชิกในชุมชนอยางแนบแนน 

เพื่อใหมั่นใจไดวาเปาหลักที่สาคัญอยางย่ิงท้ัง 2 เปาหมายจะสามารถบรรลุถึงไดภายในป 
พ.ศ. 2580 จาเปนตองมีการกาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเปาหมายดังกลาวขางตน จานวน 2 
ยุทธศาสตร์ คือ  

1) ยุทธศาสตร์ปองกัน คมุครอง และฟนฟูพืนที่ระบบนิเวศแหลงน้าส้าคัญ โดยการเสริมพลัง
ใหกับองคก์รชมุชน โดยการกาหนดบทบาท ปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อ และสงเสริมบทบาทใหชุมชนเปนผู
คุมครองรักษาและใชประโยชน์จากพ้ืนท่ีลมุนา้ การสงเสริมความเปนองค์กร/สถาบันของชุมชนเพื่อสรางความ
ยั่งยืนในการดารงบทบาทการเปนผูคุมครองฯ พื้นที่ลมุนา้ของชุมชน รวมทั้งสนับสนุนองค์ความร ูทักษะดาน
วิชาการ การปฏิบัติ และสนับสนุนแหลงเงินทุนเพ่ือสรางความเขมแข็งเชิงสถาบันใหกับองค์กรชุมชนท่ีทา
หนาที่คมุครองฯ พื้นท่ีลุมนา้ 

2) ยุทธศาสตร์ปองกัน คมุครองและฟนฟูระบบนิเวศแหลงน้า โดยอาศัยวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตท่ีเชื่อมโยงกับทรัพยากรน้า  โดยอาศัยการสงเสริม สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่
เช่ือมโยงกับทรัพยากรน้าของชุมชนเพ่ือสรางจิตสานกึดานการหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมและจะเชื่อมโยง
ไปสกูารหวงแหนความสมบูรณ์ของทรัพยากรนา้ใหมีความเขมแข็งและสามารถดารงอยูอยางย่ังยืน รวมถึง
สามารถสรางรายไดเสริมใหกับสมาชิกในชุมชนจากกิจกรรมการทองเท่ียวเชงิวัฒนธรรม 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 12 

 

 
รูปท่ี 7 แผนท่ียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหมุดหมายท่ี 2: ความย่ังยืนของทรัพยากรน้า 

 

8.3 แผนที่การขับเคล่ือนหมุดหมายท่ี 3: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรน้า สภาพ
ภูมิอากาศ และผลกระทบขามพรมแดน  

หมุดหมายที่ 3 ไดรับการออกแบบเพ่ือสงเสริมการปรับตัวของผใูชน้า ตอปญหาดานทรพัยากร
น้า และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  ท่ีจาเปนตองดาเนินการใหบรรลุภายใน ป พ.ศ. 2580 จานวน 2 
เปาหมาย ประกอบดวย  

เปาหมาย 1: ชุมชนและกลุมประชาชนที่เปราะบางสามารถปรับตัวรับมือกับผลกระทบจาก
สถานการณ์น้าจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไมสงผลใหคุณภาพชีวิตดอยลง โดยในการ
ขับเคลื่อนเปาหมายน้ีน้ัน สทนช.จะเปนแกนกลางในสวนที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการน้า และจะมีบทบาท
สนับสนุนและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง  ๆ  ท่ีเกี่ยวของในการสงเสริมการปรับตัวของประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบ อาทิ สนับสนุนกรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสริมการเกษตร ในการยกระดับผลผลิตของเกษตรกรหรือ
สงเสริมใหเกษตรกรปลกูพืชใหเหมาะสมกับปริมาณนา้และคุณภาพดิน สนับสนุนกรมการคาภายในและกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศในการจัดหาตลาดสาหรับผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได รวมถึงสนับสนุนสานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency-DEPA) ในการสงเสริมใหเกษตรกร
ประยุกต์ใชดิจิทัลในการทาการเกษตรกรรมและพัฒนาชองทางการจัดจาหนายผลผลิตทางการเกษตร  

เปาหมาย 2: มีการปรึกษาหารือขามพรมแดน (Transboundary Consultation) ในกรณี
ที่แผนการพัฒนาการใชประโยชน์จากล้าน้าโขงของรฐัใดรัฐหน่ึงอาจกอใหเกิดผลกระทบขามพรมแดน โดย
บทบาทในการขับเคลื่อนเปาหมายนี้ของ สทนช. จะใหความสาคัญกับการศึกษาวิจัยและการทางานรวมกับ
คณะกรรมาธิการแมน้าโขง (Mekong River Commission-MRC) ผานกรมทรัพยากรน้า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนผูประสานงานหลักฝายไทย ในฐานะที่ สทนช.เปนเลขานุการของ
คณะกรรมการทรัพยากรน้าแหงชาติ (กนช.) ท่ีรับผิดชอบในการกาหนดนโยบายและการกากับดูแลการบริหาร



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนที่ลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 13 

 

จัดการน้าที่อาจไดรับผลกระทบจากการใชน้าในแมนา้โขงซึ่งเปนแมน้านานาชาติ และพยายามผลักดันใหมีการ
ปรึกษาหารือขามพรมแดนในกรณีที่การใชน้าโขงหรือการพัฒนาท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบกับชุมชนของไทยใน
พ้ืนท่ีลุมนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

เพื่อใหมั่นใจไดวาเปาหลักที่สาคัญอยางย่ิงท้ัง 2 เปาหมายจะสามารถบรรลุถึงไดภายในป 
พ.ศ.2580 จาเปนตองมีการกาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเปาหมายดังกลาวขางตน จานวน 2 
ยุทธศาสตร์ คือ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสรางขีดความสามารถในการปรับตัวของประชาชน เปนยุทธศาสตรท์ี่มุงเนน
การสรางขดีความสามารถในการปรับตัวของประชาชน เพื่อเพิ่มความยืดหยุนในการรับมอืกับการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์น้าที่ มีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบขาม พรมแดนที่เกิดจาก
กระบวนการพัฒนาระหวางประเทศ โดยการปรับวิถกีารประกอบอาชีพเพิ่มเติม การปรับเปล่ียนหาแหลงน้าตนทุน
สารอง การจัดทาระบบและการเขาถึงขอมูลที่ทันตอสถานการณ์ การใหความรูและสรางความตระหนักของชุมชน
ตอปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งการกาหนดมาตรการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพ่ิมประสิทธิผลการปฏิบัติตามขอตกลงความรวมมือลุมน้าระหวางประเทศ 
เปนยุทธศาสตร์ท่ีมุงเนนการผลักดันการปฏิบัติตามและประสิทธิผลของขอตกลงความรวมมือลมุน้าระหวางประเทศ 
เพื่อปองกันและบรรเทาผลกระทบขามพรมแดนของลุมน้าโขงระหวางประเทศ ตอชุมชนฝงไทยท่ีเสี่ยงและ
เปราะบาง โดยผลักดันภาครัฐใหมีการประสานความรวมมือและเจรจาปรึกษาหารือกับประเทศท่ีใชแมน้าโขง
รวมกัน รวมท้ังการกาหนดมาตรการเยียวยาความเดือดรอนประชาชน จากผลกระทบขามพรมแดน โดยยุทธศาสตร์
น้ีจะมีขอบเขตการดาเนินงานแลวเสร็จภายในระยะเวลา 10 ป คือ ชวงป พ.ศ. 2566-2575 

 
รูปท่ี 8 แผนท่ียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหมุดหมายท่ี 3: การรบัมือกบัการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร

น้าในลุมน้า สภาพภูมิอากาศ และผลกระทบขามพรมแดน 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 14 

 

8.4 แผนท่ีการขับเคลื่อนหมุดหมายที่ 4: การบริหารจัดการน้า  

หมุดหมายที่ 4 ไดรับการออกแบบเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับการบริหารจัดการน้าแบบ 
บูรณาการ โดยกาหนดเปาหมายท่ีจาเปนตองดาเนินการใหบรรลภุายใน ป พ.ศ. 2580 จานวนทั้งสิ้น 4 
เปาหมาย ประกอบดวย 

เปาหมาย 1: องค์กรผูใชน้ามีความยั่งยืนในการด้ารงอยูและมีบทบาทส้าคัญในการสรางความ
ม่ันคงดานน้าอยางตอเนื่อง เปนเปาหมายที่เกี่ยวของกับการสรางความเขมแข็งขององค์กรท่ีเกี่ยวของในการบริหาร
จัดการลุมน้าทุกระดับ การสรางความเขมแข็งและเครือขายความรูในการบริหารจัดการลุมน้าของทุกภาคสวน และ
การพัฒนา ปรับปรุง กลไกที่สรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการลุมน้าอยางบูรณาการ 

เปาหมาย 2: เกษตรกรมีการใชน้าตอหนวยการผลิตลดลงตอเนื่อง เปนเปาหมายที่เกี่ยวของ
กับการสรางความเขมแข็ง ในการบริหารจัดการลุมน้าแบบบูรณาการผานกลไกกลุมเกษตรกรที่มี 
ความเขมแข็งในดานการเพ่ิมผลิตภาพการใชนา้  

เปาหมาย 3: เกษตรกรมีผลิตภาพดานการเกษตรเพ่ิมขนึตอเน่ือง เปนเปาหมายที่เกี่ยวของกับ
การสรางความเขมแข็งในการบริหาร จัดการลุมน้าแบบบูรณาการผานกลไกกลุม เกษตรกรท่ีมี 
ความเขมแข็งดานการผลิตโดยอาศัยวิธีการทางการเกษตรที่สอดคลองกับความกาวหนาของเทคโนโลยีดิ จิทัล
เพ่ือเพ่ิมจานวนและคุณภาพของผลผลติโดยมีตนทุนตอหนวยลดลง 

เปาหมาย 4: เกษตรกรสามารถจา้หนายสินคาไดในราคาที่สูงขึนอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
เปนเปาหมายสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการลุมนา้แบบบูรณาการผานกลไกกลุมเกษตรกรท่ีมีความ
เขมแข็งดานการตลาดเพื่อใหเกษตรกรสามารถจาหนายผลผลิตไดในราคาท่ีสูงข้ึนโดยอาศัยความกาวหนาของ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดบทบาทของพอคาคนกลาง และขยายขอบเขตกลุมเปาหมายผูซื้อผลผลิตของเกษตรกร 

เพื่อใหมั่นใจไดวาเปาหลักที่สาคัญอยางย่ิงท้ัง 4 เปาหมายจะสามารถบรรลุถึงไดภายในป  
พ.ศ.2580 จาเปนตองมีการกาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเปาหมายดังกลาวขางตน จานวน 2 
ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1: สรางความเขมแข็งใหกับองค์กรผใูชน้าในการบริหารจัดการน้าแบบครบวงจร
ภายใตความรวมมือกับองค์กรปกครองสวนทองถ่ิน เปนยุทธศาสตร์ท่ีมุงเนนการสรางความเขมแข็งใหกับองค์กร
ผูใชน้าใหปรับเปลี่ยนมาเปนองค์กรที่มีบทบาทครอบคลุมการบริหารจัดการน้าทั้งระบบเพื่อใหเกิดความม่ันคงและ
ยั่งยืนของทรัพยากรนา้ โดยการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางองค์กร รูปแบบ และแนวทางการบริหารจัดการ กลไกดาน
การเงินและการระดมทุน และการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบสนองการจัดการทรัพยากรน้าใหเกิดความ
ยั่งยืน ตลอดจนการสรางเครือขายความรูในการบริหารจัดการลุมน้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เปนยุทธศาสตร์ที่ตองการสรางความ
เขมแข็งในการบริหารจดัการลมุนา้แบบบรูณาการผานกลไกกลุมเกษตรกรท่ีมีความเขมแข็ง โดยดาเนินการฝกอบรม
เพื่อพัฒนาองค์ความรแูละทักษะการทาเกษตร การสงเสริมการรวมกลมุของเกษตรกร การสนบัสนุนเงินกูระยะยาว
ดอกเบ้ียต่าและเทคโนโลยีท่ีจาเปน การพฒันาแพลตฟอร์มเพื่อใหขอมูลขาวสารและแพลตฟอร์มตลาดกลาง รวมท้ัง
การสงเสริมการคาออนไลน์ทั้งแบบ B2B และ B2C โดยการอบรบความรูและทกัษะดานการประกอบธุรกิจและ
ทักษะดานดิจิทัลใหกับเกษตรกร 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนที่ลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 15 

 

 
รูปท่ี 9 แผนท่ียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหมุดหมายท่ี 4: การบริหารจัดการน้า  

 

แผนที่การขับเคลื่อนหมุดหมายทั้ง 4 น้ัน ไดแสดงใหเหน็ถึงทิศทางในการขับเคล่ือนแผนหลักฯ และ
เจตนารมณ์ที่ถายทอดจากแผนหลักฯ ลงสูการปฏิบัติ โดยมุงหวังให “ลุมน้าโขงตะวนัออกเฉียงเหนือจะเปน
ตนแบบในการกาวสูความมั่นคงของทรัพยากรน้าส้าหรับอนาคตที่มีความยั่งยืนมากยิ่งขึน” ตอไป

9 กาหนดการ 

วันพุธที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เวลา กิจกรรม 

1๑.๑๕ - 1๒.๔๕ น. สื่อมวลชน พรอมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผูโดยสารขาออก อาคาร ๒ 
และเช็คอินรับ Boarding Pass

1๒.๔๕ - ๑๓.๕๐ น. ออกเดินทางไปจังหวัดสกลนครโดยสายการบิน  Nok Air เที่ยวบินท่ี DD 3๖๔  
ดอนเมือง – สกลนคร (เวลา 1๒.๔๕ - ๑๓.๕๐ น.)   

๑๓.๕๐  – ๑๕.๐๐ น. ออกเดินทางจากสนามบินสกลนครไปยังที่พัก จังหวัดนครพนม 
๑๕.๐๐  – 1๕.๒๐ น. เช็คอินเขาท่ีพัก โรงแรมบลู โฮเทล จังหวัดนครพนม
1๕.๒๐ – 18.00 น. พักผอนตามอัธยาศัย

1๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น
 

  

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 16 

 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม 256๕  

เวลา กิจกรรม 
0๗.0๐ – 08.30 น. รับประทานอาหารเชา 
08.3๐ – 0๙.๐0 น. ลงทะเบียนเขารวมประชุม  ณ หองประชุมบลู โซเชียล ของโรงแรมบลู โฮเทล 

นครพนม จังหวัดนครพนม
09.00 – 10.00 น. - กลาวตอนรับและเปดการประชุม

โดย ผูแทนของสานักงานทรพัยากรน้าแหงชาติ 
- การนาเสนอผลการดาเนินงานของโครงการ 

โดย ผแูทนกลุมบรษัิทที่ปรกึษาฯ
10.00 – 11.00 น. สื่อมวลชนสัมภาษณ์และทาขาว เพื่อส่ือสารและสรางการรับรูดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้าของประเทศที่เชื่อมโยงกบัหนาที่และอานาจของสานักงาน
ทรัพยากรนา้แหงชาติ

11.๐0 – 13.00 น. ออกเดินทางไปยังพ้ืนท่ีศึกษาดูงาน และรบัประทานอาหารกลางวัน
13.๐0 – 1๖.๓0 น. ลงพื้นท่ีศึกษาดูงานเกี่ยวกับการฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การอนุรักษด์นิและน้าในพื้นที่ลุมน้าโขงตะวนัออกเฉียงเหนือ อาทิ โครงการพฒันา
ลุมนา้กา่ อันเน่ืองมาจากพระราชดาริ จังหวัดนครพนม

๑๖.๓0 – ๑๘.๐๐ น. เดินทางไปยังสนามบินนครพนม 
๑๘.๐๐ – ๑๙.๒๕ น. เช็คอินรับ Boarding Pass 
๑๙.๒๕ – ๒๐.๓๕ น. ออกเดินทางจากสนามบนินครพนม โดยสายการบนิ Air Asia เท่ียวบินท่ี FD 33๔๓ 

นครพนม – ดอนเมือง (เวลา ๑๙.๒๕ – ๒๐.๓๕ น.)
๒๐.๓๕ น. เดินทางถึงสนามบินดอนเมือง 

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  

 

รูปท่ี 10 เสนทางเดินทางสื่อสัญจรในพ้ืนที่ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 

 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนที่ลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 17 

 

 

รูปท่ี 11 เสนทางเดินทางสื่อสัญจรในพ้ืนที่ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 
 

10 สถานท่ีจัดกิจกรรม 

โครงการพัฒนาลมุน้าก่า อันเน่ืองมาจากพระราชดาร ิจังหวัดนครพนม 
ที่ตั้งของโครงการ 

บานโนนสังข ์ตาบลธาตุพนม อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

ความเปนมาของโครงการ  
ลุมน้าก่า มีลาน้าสาขา ไดแก ลาน้าบัง ลาน้าหวยแคนและลาน้าพุง มีแหลงน้าตนทนุที่สาคัญคือ

หนองหาน ลานา้ก่าเร่ิมจากหนองหาน อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ไหลไปทางทศิตะวันออกเฉียงใต จนถึง
แมน้าโขงท่ีตาบลน้ากา่ อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รวมความยาวประมาณ 123 กิโลเมตร พ้ืนที่บริเวณ
สองฝงของลานา้ สวนใหญเปนที่นา มหีมูบานต้ังกระจายอยูบริเวณตามเนินตลอดลานา้ ในฤดูฝนจะเกิดปญหา
อุทกภัย สวนในฤดูแลงในลาน้าจะมีปริมาณน้านอย จึงมักเกิดภาวการณ์ขาดแคลนนา้เพื่อการเกษตร และ
อุปโภค - บริโภคของประชาชน  

โครงการพัฒนาลุมนา้ก่า เปนโครงการในพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) เม่ือป พ.ศ. 2535 เพื่อแกปญหาเรื่องน้าทวมพ้ืนท่ีเพาะปลูกในฤดูฝน 
และขาดแคลนน้าเพื่อทาการเกษตร รวมถึงอุปโภค - บริโภค ในฤดูแลง 

 สวนหัว คือ หนองหาน ตนกาเนิดลาน้าก่า 
สวนกระดูกสันหลัง คือ ลานา้กา่ 
ขอท่ีเปนปลอง คือ อาคารบังคับน้า 
ขอบลาตัว คือ คลองระบายนา้ท่ีคูขนานไปกับ
ลานา้กา่
 

รูปท่ี 12 ภาพลายพระหัตถ์ที่ทรงรางรูปแบบโครงการพัฒนาลมุน้าก่า เม่ือวันที่ 23 พฤศจิกายน 2535 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 18 

 

โครงการพัฒนาลมุนา้กา่อันเน่ืองมาจากพระราชดาริ มีลักษณะงานกอสราง 3 งาน คือ
1. งานกอสรางประตูระบายนา้ จานวน 7 แหง เพื่อเกบ็กักนา้ยกระดับน้าใหสูงข้ึนและบรรเทาอุทกภัย
2. งานกอสรางระบบสงน้า จานวน 16 แหง เพื่อสงน้าใหพื้นท่ีชลประทาน 165,000 ไร
3. งานกอสรางพัฒนาหนองบึงขนาดใหญ จานวน 15 แหง เพ่ือเปนแกมลิงเก็บกักนา้ 

สถานที่เบื้องตนในการศึกษาดูงาน ไดแก ประตูระบายน้าธรณิศนฤมติ อาเภอธาตุพนม และ โครงการ
ทานบดินหวยวังหวาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม  

  
รูปท่ี 13 ประตูระบายน้าธรณิศนฤมิต อาเภอธาตุพนม 

 
รูปท่ี 14 โครงการทานบดินหวยวังหวาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอปลาปาก 

11 ชองทางติดตอสื่อสารของโครงการ 

สาหรับชองทางในการติดตอ สอบถามขอมูลเพ่ิมเตมิเกี่ยวกับโครงการ มีดังนี้ 

 
สานักงานทรัพยากรน้าแหงชาติ 

 
อาคารจุฑามาศ เลขที่ 89/168-170 

ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ 10210 

 

 
นายจรัล เทพอวยพร 
ผูเช่ียวชาญดานผลกระทบสิ่งแวดลอม 
กองนโยบายและแผนแมบท
โทรศัพท์ : 0 2554 1870 
โทรสาร : 0 2521 9146 
อีเมล : envionwr@gmail.com 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนที่ลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 19 

 

 
บริษัทที่ปรึกษา 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์  
เอน็จิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด 

 
เลขที่ 81 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวิท 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

 
นายภรญัยู รัตนบุรี 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม
โทรศัพท์ : 0 2763 2828 ตอ 3211 
โทรสาร : 0 2763 2830 
อีเมล : paranyoo.r@uaeconsultant.co.th 

 
นางสาวปฎิมาภรณ์ ภรูะยา 
นักวิชาการสิ่งแวดลอม (ดานสังคม เศรษฐกิจ  
และการมีสวนรวมของประชาชน)
โทรศัพท์ : 0 2763 2828 ตอ 408๗
โทรสาร : 0 2763 2830 
อีเมล : patimaphon.r@uaeconsultant.co.th

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 20 

 

 

เอกสารแนบ 

  



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนที่ลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 21 

 

 

รายช่ือสื่อมวลชน 

  

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 22 

 

รายช่ือส่ือมวลชน 

กิจกรรมสรางการรับรูผานส่ือในพ้ืนที่ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ์

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า พ้ืนท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลาดับ ส่ือมวลชนจังหวัด สังกัด 
1. นครพนม ๑. Talknewsonline 

๒. หนังสอืพิมพ์มติชน 
๓. วิทยุสมร.7 
๔. ชองไทยรัฐทีว ี
๕. ชอง 5 

๒. เลย ๖. หนังสอืพิมพ์เดลินิวส์
3. สกลนคร ๗. ชอง 7
4. อุดรธานี ๘. ชอง one
5. มุกดาหาร ๙. Topnews
6. หนองบัวลาภู ๑๐. หนองบัวเดลี ่
7. บึงกาฬ ๑๑. ชอง 18 jkn 
8. อานาจเจริญ ๑๒. เนช่ันทวีี
9. อุบลราชธานี ๑๓. ชอง 7

 

  



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนที่ลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 23 

 

 

ประเด็นคาถามของส่ือมวลชน 

  

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 24 

 

ประเด็นคาถามของส่ือมวลชนในการสัมภาษณ์ผูแทนสานักงานทรัพยากรน้าแหงชาติ 

สาหรับกิจกรรมสรางการรับรผูานสื่อในพ้ืนท่ีลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 

ประเด็นเก่ียวกับรายละเอียดโครงการ 

1. ความสาคัญของ “โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าพื้นท่ีลุมนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ” 

2. ความกาวหนาของการดาเนินโครงการฯ 
3. เปาหมายของโครงการฯ 
4. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมสรางการรับรผูานสื่อของ “โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้าพื้นที่ลุมน้าโขงตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 

ประเด็นเก่ียวกับกระบวนการ SEA 

1. SEA มีสวนชวยในการจัดทาแผนบรหิารจัดการและแผนปฏิบัติการลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
อยางไร 

2. ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ SEA อยางไรและเกิดประโยชนต์อการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้าโขง
ตะวนัออกเฉียงเหนือหรอืไม อยางไร 

  



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนที่ลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 25 

 

 

จดหมายขาว 

  

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 26 

 

 

 

 

 

สทนช. เดินหนาศึกษา SEA พ้ืนท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพ่ือเรงรัดวางแผนบริหารจัดการนา้อยางเชื่อมโยงเปนโครงขายท้ังระบบ 

สทนช. เผยความกาวหนาในการศึกษา SEA ประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์  บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า 10 จังหวัดลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุม 36 ลุมน้าสาขา เพ่ือเปนกรอบการ
วางแผน บริหารจดัการน้าเช่ือมโยงท้ังระบบ บรรเทาปญหาท่ีเก่ียวของกับน้าในพ้ืนท่ี ท้ังภัยแลง อุทกภัย 
ดินถลม รวมถึงการจัดสรรและกระจายน้าอยางทั่วถึงและเพียงพอ  

วันนี้ ( 19 พ.ค.65 ) เวลา 9.00 น. นายสราวุธ ชีวะประเสริฐ รองเลขาธิการสานักงานทรัพยากรน้า
แหงชาติ (สนทช.) เปนประธานเปดกิจกรรมสรางการรับรูผานสื่อ ในพ้ืนท่ีลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
“โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้าพ้ืนท่ี
ลุมนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ” ณ หองประชุมบลูโซเชียล โรงแรมบลู โฮเทล จังหวัดนครพนม 

นายสราวุธ ชีวะประเสรฐิ กลาววา สทนช. ไดมอบหมายใหกลุมบริษัทที่ปรึกษา ประกอบดวย บริษัท 
ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด รวมกบั บริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ 
จากัด และบริษัท โพธิศิรินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์  จากัด ดาเนินการศึกษาโครงการศึกษาการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้าพื้นที่ลมุนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
ในพ้ืนท่ีลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือใหการพัฒนาของลุมน้าสอดคลองกับสภาพแวดลอมโดยไม
กอใหเกิดผลกระทบ หรือมีผลกระทบในระดับที่ยอมรับได และเปนไปตามแผนแมบทการบรหิารจัดการ
ทรพัยากรนา้ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) พรอมท้ังจดัทาแผนหลกัการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ จัดลาดับ
ความสาคัญของโครงการพัฒนาในอนาคต การปองกันอุทกภัยและการแกไขปญหาภัยแลง เพื่อเปนกรอบการ
ดาเนินการบริหารจัดการน้าของลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือสาหรับใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของนาไป
ดาเนินการ ลดความซ้าชอนของแผนงาน และกาหนดกรอบแนวทาง การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของพ้ืนท่ี
ใหเกดิประโยชน์สูงสุดตอไป 

“ดวยสถานการณ์ดานทรัพยากรน้าในปจจบุัน รวมถงึความสาคัญของลุมนา้ และสภาพปญหาของ
พ้ืนที่ สงผลใหมีความจาเปนตองเรงรัดวางแผนบริหารจัดการน้าท้ังระบบลุมน้า ตองบริหารจดัการการใช
ประโยชน์และจัดสรรน้าตามความตองการของประชาชน การพัฒนาของเมืองและชนบท การใชน้าเพื่อการ
พัฒนาภาคสวนตาง ๆ การเกษตร การทองเที่ยว และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังตองอนุรักษ์นา้สาหรับการ
รักษาทรพัยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ ตลอดจนเพื่อการแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติ น้าทวม น้าแลง 
คุณภาพน้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาชุมชน ความเปนอยู การกินดีอยูดี นอกจากนี้ ลุม
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น้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความเก่ียวของกับลุมนา้ระหวางประเทศ จึงตองพิจารณาบริบทการใชน้าระหวาง
ประเทศ และตองเช่ือมโยงขอมูลการบริหารจัดการน้ากับประเทศเพื่อนบาน”  

สาหรับพ้ืนท่ีศึกษาลมุนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 36 ลมุนา้สาขา ที่แบงเปน 9 กลุมลุม
น้าสาขา ครอบคลุม 10 จงัหวัด ไดแก เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลาภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร อานาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมพื้นที่ 47,165.08 ตร.กม หรือ 29.8 ลานไร ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการดาเนินงานภายใตโครงการนี้ เพ่ือศึกษาและจัดทารายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร์ 
(SEA) ของพื้นที่ลุมนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ และทบทวนวิเคราะห์การดาเนินงานพัฒนาแหลงน้าในพื้นท่ี
ศึกษาโครงการท่ีผานมาสาหรับประกอบการจัดทาแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ป (พ.ศ. 
2561 - 2580) พรอมประเมินผลการดาเนินงานในชวงป พ.ศ. 2561 - 2564 และจัดทาแผนปฏิบตักิาร 
การบริหารทรัพยากรน้า พ.ศ. 2566 – 2570 โดยกิจกรรมสรางการรับรูผานสื่อ ในพื้น ท่ีลุมน้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือที่จัดข้ึนในครั้งนี้ มุงหวังใหเกิดการรับรู รับทราบสาระสาคัญของโครงการ อันเปน
ประโยชน์ตอการเผยแพรขอมูล ขาวสารของสื่อมวลชนไปสสูาธารณะตอไป

 การดาเนินการของ สนทช. ในครั้งนี้ จะนาไปสูการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามเปาหมายของการพัฒนาท่ีวา สรางความม่ันคงของทรัพยากรนา้ลุมนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยการ
บริหารจัดการอยางมีสวนรวม และมีความเช่ือมโยงกับแผนแมบทการบริหารจดัการทรัพยากรนา้ ๒๐ ป (พ.ศ. 
๒๕๖๑-๒๕๘๐) ท้ัง ๖ ดาน เพ่ือขับเคล่ือนใหการดาเนินการเปนไปตามเปาหมาย อันประกอบดวย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ คือ 1. การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรนา้อยางเปนธรรม และมีประสิทธิภาพอยางย่ังยืนโดยการมี
สวนรวมของผูใชนา้ 2. การปองกัน คุมครอง และฟนฟูการใหบรกิารระบบนิเวศท่ีเช่ือมโยงกับทรัพยากรน้าโดย
การมีสวนรวมระหวางผูใชน้า 3. การสงเสริมการปรับตัวของผูใชน้าตอปญหาดานทรัพยากรน้า และการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 4. การสรางความเขมแข็ง และสงเสริมศักยภาพการบริหารจัดการลุมน้า  

 

………………………………………………….. 

 

ส้านักงานทรัพยากรน้าแหงชาติ 

๑๙ พฤษภาคม 2565 
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นิยาม SEA 
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นิยาม SEA , Concept ของ SEA และ SEA Cycle 
จรัล เทพอวยพร ผชช.วล./สทนช.  

 

๑) นิย าม  SEA : Strategic Environmental  Assessment ท่ี ส านัก ง าน สภาพัฒน าการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มกราคม ๒๕๖๓ ใหนยิาม SEA ไววา “กระบวนการที่เปนระบบเพื่อ
สนับสนุนการตัดสินใจในการก้าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงานโดยใหความส้าคัญกบัการมีสวนรวม และ
การบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุล ซึ่งตองน้าผลไปใชในการวางแผนเพื่อใหเกดิ
การพัฒนาที่ย่ังยืน”

๒) Concept ของ SEA เปนอยางไร มีกระบวนการตางๆ อยางไร ทางานอยางไร และได 
Output ท่ีวามันเกิดความย่ิงยืนอยางไรนั้น เปนเรื่องท่ีคอนขางซับซอนยากแกการเขาใจ ดังนั้นเพื่อใหเห็นภาพ 
และเขาใจไดงาย จึงไดเทียบเคียงกระบวนการ การทางานของการทา SEA กับการทาการตรวจสอบความ
ผิดปกติของรางกายเรา โดยวิธีการ MRI: (Magnetic Resonance Imaging) อธิบายไดดังน้ี 
 หากทาการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพรางกายดวยเครื่องมือทางการแพทย์ MRI แลวส่ิงท่ีไดหรือ 
Output คือ ภาพการวิเคราะห์ ๓ มิติ บนหนาจอคอมพิวเตอร ์ที่แพทย์สามารถใชวินิจฉัย วาจะรักษาคนไข
น้ันๆ ดวยวิธีการอยางไร ตามลาดับความรุนแรงของโรค  และเม่ือนามาอธิบายวา SEA มันเก่ียวกันอยางไรกับ
การทา MRI ก็เทียบเคียงไดวา ๑) การฉายรังสีหรือปลอยคลื่นแมเหล็กก็เหมอืนข้ันตอนการทา Screening คือ 
หากใชรังสี ในการ X-Ray  แบบพ้ืนฐาน ผลท่ีไดก็คือ ฟล์ม X-Ray ที่เห็นเพยีงสีขาว-ดา เทานั้น แตหากใชคลื่น
แมเหล็กในการทา MRI จะเห็นเปนภาพสี มี ๓ มิติ ท่ีซูมขยายไดทุกจุด หรือ ๒) ข้ันตอนการ Scoping ก็
เทียบเคียง ไดกับขอบเขตเชิงพื้นที่หรือขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้าหรือ ขอบเขตรางกายเราน้ันเอง  ๓) การวิเคราะห์
โดยคอมพิวเตอร์เทียบเคียงกับผเูช่ียวชาญดานตาง ๆ  ในการหาทางเลือกที่ดีท่ีสุด ๔) สวนผลท่ีไดคือ รูปท่ี
ปรากฏบนหนาจอ Monitor เทียบเคียงไดกับรายงาน SEA ท่ี สศช. กาหนดหรือออกแนวทาง ๕) ระยะเวลาที่
คอมพิวเตอร์ใชในการประมวลผลคือ ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาหรือการจัดทา SEA ซึ่งปกติเวลาประมาณที่
สานักงานทรพัยากรนา้แหงชาติ (สทนช.) ใชคือประมาณ ๑ ป และ ๖) ไฟฟา อุปกรณ์ตาง ๆ ในการทา MRI 
เทียบเคียงไดกับงบประมาณท่ีใชในการศึกษา SEA  
 
นอกจากน้ี อีกประเด็นท่ีสาคัญคือ คนไขตองยนิยอมท้ังการใหความรวมมือทุกดาน รวมทั้งทางเอกสารกอนทา 
(ลงนามในหนงัสือยินยอม) ขณะทา (ตองนอนเฉย ๆ ในทาที่กาหนด) และหลังทา (รอดูผลการ SCAN MRI 
และรับคาวนิิจฉัยรวมกับแพทยเ์พ่ือกาหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมที่สุดในการรักษา และตัดสินใจดาเนินการท่ี
เหมาะสม (เทียบเคียงกค็อืการตัดสินใจพัฒนา ภายใตเงื่อนไขตาง ๆ  อาทิ รางกายมีขอจ้ากัดอะไรบาง เชน มี
ภาวะเสนเลอืดตีบ หรืออาจเทียบเคียงกับพืนท่ีลมุน้าใดลมุน้าหนึ่งอยูในโซนดินเค็มหรอืไมอยางไร  ซึ่งจะ
เทียบเคียงวา บุคคลนนัเปนเบาหวาน ความดัน หัวใจ หรือโรคอื่น ๆ ท่ีมีอยูเดิม ซึ่งแสดงขอจ้ากัดของพืนที่นนั 
ๆ วา มีดินท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก หรือมีแหลงน้าตนทุนมากนอยเพียงใด หรือ อยใูนพนืท่ีที่มีศักยภาพ
การใหน้าบาดาลตอช่ัวโมงมากนอยหรือต้่ากวาเกณฑ์ที่จะน้าไปใชไดมากนอยเพีย งใด เปนตน) สาหรับการ
ปฏิบัติตัวของคนไขตามที่ผคูวบคุมเครื่อง MRI  หากเทียบเคียงก็คือ การทาการมีสวนรวมของประชาชนในที่
น้ันๆ ในทุกขั้นตอน ตามหลักการของ SEA ที่ สศช. กานดนั้นเอง อีกทั้ง จะตองมีการทา MRI  ไปอีกอนาคต 
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น้ันหากจะเทยีบเคียงไดกับควรมีการติดตาม และประเมินผล SEA ในเวลาท่ีเหมาะสมตอไป รวมท้ังควรทราบ 
SEA Cycle เพื่ อจะไดมอ งทั้ ง ร ะบบเปน ภาพร วม ดั งแสดง ในรูปดาน ลาง  หรือรับ ชมในยู ทรูป
(https://youtu.be/LG0yV_6qNsE) 

 

  

ที่มา: จรัล เทพอวยพร ผชช.วล./สทนช. มิถุนายน ๒๕๖๔

เอกสารแจกประกอบการจดัทากิจกรรมตางๆ อาทิ กิจกรรมสรางการรับรูผานสื่อครั้งท่ี ๑ สื่อสัญจร และ ปจฉิมโครงการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้าพ้ืนท่ีลุมนา้
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  
พืนที่ลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

หนา 31 

 

 

เอกสารสรุปขอมลูโครงการ 
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สื่อการนำเสนอกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านส่ือ  

   ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565
เวลา 09.00-12.00 น.

ณ หองประชุมมาร โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน 
กรุงเทพมหานคร

กิจกรรมสรางการรับรูผานสื่อ

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

พื้นที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

กระบวนการมีสวนรวม

2

มีนาคม 2564 กันยายน 2564 พฤศจิกายน 2564 พฤษภาคม 2565

การประชุมปฐมนิเทศ 
โครงการ  

การประชุมกลุ่มย่อย
ครงัท ี1

การประชุมกลุ่มย่อย
ครงัท ี2

การประชุมปจฉิมนิเทศ
โครงการ และกิจกรรม
สร้างการรับรูผ่้านสือ

(ในพืนท)ี

กิจกรรมสร้างการรับรู้
ผ่านสือ (กทม.)
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สรปุภาพรวมโครงการฯ

สรุปประเด็นสําคัญและแนวโนมการเปล่ียนแปลงในพ้ืนที่

4

1. ดานการอุปโภคบริโภค และความมั่นคงทางน้ํา

เพื่อการอุปโภค บริโภค และทําการเกษตร 
-ฤดูฝน >5,221.65 ลานลบ.ม.
-ฤดูแลง >1,401.64 ลานลบ.ม.

ปริมาณน้ําบนดินที่ถูกกักเก็บเพ่ือใชประโยชน
- อางเก็บน้ํา 2,181.69 ลานลบ.ม. 
(เต็มศักยภาพ)
- แหลงนํ้าธรรมชาติเก็บกักได 1,009.47 
ลานลบ.ม. สามารถใชได 534.78 ลานลบ.ม.

ปริมาณน้ําใตดิน/นํ้าบาดาลที่สามารถนําไปใช
ประโยชน
- อุปโภคบริโภค 42,317.40 ตร.กม. 
- เกษตร 6,724.05 ตร.กม. (>10 ลบ.ม./

ชม.)

• มีประปาหมูบาน 96% /จํานวนครัวเรือนที่ใชนํ้าประปาตลอดป 92%
• พื้นที่เกษตร 19 ลานไร (65% ของพื้นที่) /พ้ืนที่ชลประทาน 2.42 ลานไร

• ปรมิาณฝนมีฝน (1,682 มม./ป) สูงกวาคาเฉล่ีย
ประเทศและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

• จ.บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มีฝนสูงกวาคาเฉล่ีย
ของลุมน้ํา / จ.เลยต่ํากวาคาเฉล่ียของลุมน้ํา

ปรมิาณนํ้าทา 
(23,919.14
ลาน ลบ.ม.) 
แตเก็บกักได
รอยละ 9.11

• พื้นท่ีชลประทาน ปริมาณนํ้าตนทุนมีความเพียงพอตอการเพาะปลูก
ในฤดูฝนและแลง แตมีความเส่ียงจะไมเพยีงพอในฤดูแลงชวงปนํ้านอย

• พื้นท่ีเกษตรนํ้าฝน ปริมาณนํ้าตนทุนไมเพียงพอในฤดูแลง ยกเวนหวยเป-
หวยหนิง แมนํ้าสงคราม หวยทวย นํ้าพุง-นํ้าก่ํา (บึงกาฬ สกลนคร 
นครพนม) มีแหลงนํ้าเพียงพอสําหรับการใชในชวงฤดูแลง

ศักยภาพน้ําบาดาลเพ่ือการอุปโภค
บรโิภคสูง /เพื่อการเกษตรสูง
บรเิวณจ.เลย สกลนคร นครพนม 
(30-40% ของพื้นที่)
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สรุปประเด็นสําคัญและแนวโนมการเปล่ียนแปลงในพ้ืนที่

5

2. ดานน้ําทวมและอุทกภัย พื้นที่เส่ียงภัย

 

พ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย 1,521.14 ตร.กม.  

(3.23%)

พ้ืนที่เส่ียงดินโคลนถลม 5,809.24 ตร.กม.
(12.3%) 

พ้ืนท่ีตนนํ้า
บริเวณพื้นที่จังหวัดเลย มีความลาดชันสูง ทําใหเกิด
น้ําทวมฉับพลันและดนิโคลนถลม

พื้นท่ีปากลํานําก่ําท่ีติดกับแมนํ้าโขง 
จะมีประสิทธิภาพในการระบายน้ําตํ่า เนื่องจาก
ไดรับผลกระทบจากระดับน้ําในแมน้ําโขงและตะกอน
บริเวณสันดอน

บริเวณพื้นท่ีกลางนํ้าและปลายนํ้า 
บริเวณพื้นที่แถวจังหวัดอุดรธานี หนองคาย 
สกลนคร นครพนม จะเปนการทวมในชวงฤดูน้ํา
หลากโดยเฉพาะชุมชนริมน้ํา

สรุปประเด็นสําคัญและแนวโนมการเปล่ียนแปลงในพ้ืนที่

6

3. ดานการจัดการคุณภาพน้ํา 

• อยูในเกณฑพอใชถึงดี /แนวโนมเส่ือมโทรมลง
• เฝาระวังจุดท่ีอยูใกลชุมชน และพื้นที่

การเกษตรใกลแหลงน้ํา (อุดรธานี , สกลนคร)

4. ดานปาตนน้ํา

• ขาดการมีสวนรวมของประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะองคกรผูใชน้ํา 

• ศักยภาพของทองถ่ินและองคกรผูใชน้ํา และเกษตรกรยัง
มีจํากัด โดยเฉพาะดานการวางแผนและเทคโนโลยี

• การเขาถึงขอมูลสถานการณน้ํายังจํากัด /การแจงเตือน
ไมทนัสถานการณ

• ขาดการบูรณาการกับหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของ 

5. ดานการ
บริหารจัดการ

ลดลง 6-37%

• ปาตนน้ํา (1A,1B) และพื้นที่ปาท่ี
สามารถใชประโยชนไดมีแนวโนม
ลดลง

• เปล่ียนแปลงพื้นที่ปาไมเพื่อ
ทําการเกษตร / พบไดทุกพื้นที่
ลุมน้ําสาขา / มากที่สุดที่ลุมน้ําโมง-สวย
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การบูรณาการ SEA และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 

7

ทิศทางการพัฒนาของพื้นท่ี
• ปญหา 
• ศักยภาพ 
• นโยบายยุทธศาสตร 
• ความตองการประชาชน

SEA

กรอบแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่
ที่สอดคลองกับ SEA
• เปาประสงค
• พ้ืนที่/เปาหมาย
• ตัวชี้วัด
• กลยุทธ/แผนงาน 
• หนวยงานรับผิดชอบ

แผนหลักฯ ลุมน้ํา

1. ผลการประเมินสถานภาพ
การใชทรัพยากรน้ําและการ

พัฒนาพื้นที่ทุกเร่ืองที่เก่ียวของ
กับทรัพยากรน้ํา ในทุกภาค

สวนพัฒนาที่สําคัญ

2. แผนหลักการบริหารจัดการแบบ
บูรณาการของลุมน้ําโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561-
2580) ระยะยาว 15 ป ที่

สอดคลองกับแผนแมบทฯ 6 ดาน

3. แผนปฏิบัติการการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า 5 ปแรก 

(พ.ศ.2566-2570)
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แผนหลักการบรหิารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป
ของพื้นท่ีลุมน้ําโขงตะวนัออกเฉียงเหนือ

การจัดหาและ
บรรเทาภัยดานนํ้า
(5 ยุทธศาสตร)

ความย่ังยืนของ
ทรัพยากรน้ํา

(2 ยุทธศาสตร)

ทรัพยากรน้ํา
ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความมั่นคงอยางย่ังยืนดวย

การบริหารจัดการอยางมีสวนรวม

จัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้ําอยาง
เปนธรรม และมีประสิทธิภาพอยาง
ยั่งยืน โดยการมีสวนรวมของผูใชน้ํา

ส ง เ ส ริ ม ก า ร ป รั บ ตั ว ข อ ง ผู ใ ช นํ้ า  ต อ ป ญ ห า
ดานทรัพยากรน้ํา และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ป อ ง กั น  คุ ม ค ร อ ง  แ ล ะ ฟ น ฟู
การใหบริการระบบนิเวศที่เช่ือมโยงกับ
ทรัพยากรนํ้าโดยการมีสวนรวมระหวาง
ผูใชน้ํา

สร างความเขมแข็ง ในการบ ริหาร
จัดการลุมน้ําแบบบูรณาการ

8

การรับมือกับการเปล่ียนแปลงของ
ทรัพยากรนํ้าและสภาพภูมิอากาศ

(2 ยุทธศาสตร)

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
(2 ยุทธศาสตร)
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ทิศทางและแนวทางการจัดการของแผนปฏิบัติการฯ

ดานการอุปโภคบริโภค และ
ความมั่นคงทางน้ํา

ดานน้ําทวมและอุทกภัย 
พื้นที่เส่ียงภัย

ดานการจัดการคุณภาพน้ํา

และอนุรักษทรัพยากรน้ํา

• เพ่ิมประสิทธิภาพและขยายระบบประปา
หมูบาน

• เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ํา และ
ระบบสงน้ําเดิม

• จัดหาน้ําในพ้ืนที่เกษตรน้ําฝน
• พัฒนาแหลงเก็บกักน้ํา/ระบบสงน้ําใหม 
• สงเสริมเทคโนโลยีและความรูเพ่ือความ

มั่นคงน้ํา
• สรางองคความรูและจิตสํานึกทองถิ่น

• เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า
• ปองกันนํ้าทวมชุมชนเมือง
• จัดการพ้ืนที่นํ้าทวม/พื้นท่ีชะลอนํ้า
• บรรเทาอุทกภัยระดับพื้นท่ี
• สงเสริมบทบาท และความรูให

องคกรผูใชนํ้าในการจัดการนํ้า
ทวมและอุทกภัย

• อนุรักษแหลงนํ้าธรรมชาติ และฟนฟู
แหลงนํ้าท่ีเริ่มเส่ือมโทรม 

• เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบําบัดนํ้าเสีย 
• สรางองคความรู และความตระหนักให

รักษาแหลงนํ้า

ดานปาตนน้ํา

• อนุรักษ ฟนฟูปาท่ีเร่ิมเส่ือมโทรม 
• สรางองคความรู และความตระหนัก

ใหรักษาปา /ปลูกปาทดแทน 

ดานการ
บริหารจัดการ

• เพ่ิมศักยภาพองคกรผูใชน้ําและทองถิ่น /เกษตรกร
• ส่ือสาร/สนับสนุนการเขาถึงขอมูลตอเนื่อง/เพ่ิมการมีสวนรวม
• สงเสริมการปรับตัวกับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ

ทรัพยากรน้ําและสภาพภูมิอากาศ
9

10

แผนแมบทระดับลุมนํ้า
โดย คณะกรรมการลุมนํ้า

แผนปฏิบัติการฯ

มาตรา 35 (1)

มาตรา 17 (2)

กํากับติดตาม ใหคําปรึกษา แนะนําแกคณะทํางานและบุคคลที่เก่ียวของกับ

การจัดการทรัพยากรน้ําอยางจริงจังและตอเนื่อง ผานผูแทนคณะกรรมการลุมน้ําจังหวดั

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

บูรณการและ
ทํางานรวมกัน

บทบาทขององคกรผูใชน้ําเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของแผนหลักฯ 
และแผนปฏิบติัการฯ

องคกรผูใชนํ้า / 
คณะทํางานระดับทองถิ่น 

เพิ่มบทบาทในการขับเคล่ือนยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่ลุมน้ําภายใต 

แผนหลักและแผนปฏิบตัิการพื้นที่ลุมน้ํา ภายใต คณะกรรมการลุมน้ําจังหวัด

ผลักดันและสนับสนุนแผนงาน/โครงการภายใตแผนปฏิบัติการที่เก่ียวของ

กับการบริหารจัดการน้ํา 

มีสวนรวมในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ใหเหมาะสมกับแผนงาน/

โครงการฯ ผานผูแทนคณะกรรมการลุมน้ําจังหวัด

พัฒนาองคความรู ศักยภาพดานการจัดการทรัพยากรน้ําของทุกภาคสวนที่

เก่ียวของ (เนนการจัดการทรัพยากรน้ําเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม)

10
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แผนหลักการบริหารจัดการทรพัยากรนํ้า 
พ.ศ. 2561-2580 และแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2566-2570 
พื้นที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

12

 

แผนปฏิบัติการฯ (ดาน/ประเด็น) เปาหมาย
โครงการจาก

หนวยงานของรัฐ 
(โครงการ)

ชุดโครงการจาก
กระบวนการมีสวน
รวม (ชุดโครงการ)

ดานที่ 1 การจัดการน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค

1.1 เพิ่มประสิทธิภาพและขยายระบบประปาหมูบาน • พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประปาเดิม และปรับปรุงคุณภาพน้ํา
ใหไดมาตรฐาน 209 หมูบาน

• พัฒนาระบบประปาใหม 695 หมูบาน

765 2

1.2 พัฒนาระบบประปาเมือง/พื้นที่เศรษฐกจิ • ขยายเขตระบบประปาเมือง 173 แหง 3,624 5

1.3 พัฒนาน้ําด่ืมใหไดมาตรฐานและราคาที่เหมาะสม • จัดหาน้ําสะอาดที่ไดมาตรฐานอยาง
ทั่วถึง

- 1

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1)
เปาหมายของแผนการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค

แผนปฏิบัตกิารฯ (พ.ศ. 2566-2570)

จํานวน 3,329 โครงการ

งบประมาณ 3,250 ลานบาท

แผนปฏิบัตกิารฯ (พ.ศ. 2571-2575)

จํานวน 1,060 โครงการ

งบประมาณ 1,095 ลานบาท

โครงการจากหนวยงานของรัฐ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : 
สทนช./ ปค./ ทบ./ สถ./ กปภ./ อปท.  
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เปาหมายระดับพ้ืนที ่ 

ดานที่ 1 การจดัการนํ้าอุปโภค บริโภค ( เช่ือมโยงแผนหลักในหมุดหมายที่ 1)

1. กลุมจังหวัดอุดรธานี หนองคาย ไดแก 
งานปรับปรุงเพ่ิมกําลังการผลิตนํ้า 
งานวางทอขยายเขต และ งานวางทอน้ําดิบ 
เพื่อเพิ่มนํ้าตนทุน (จากกุดลิงงอ) ดําเนินการโดย
การประปาสวนภูมิภาคสาขาอุดรธานี

เปาหมายของแผนการจัดการน้ําอุปโภคบริโภค
( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1)

2.  กลุมจังหวัดนครพนม มุกดาหาร ไดแก งานพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
และงานวางทอขยายจําหนายนํ้าในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร และเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนครพนม และมีโครงการจัดหาแหลงน้ําสํารองอีก 2 โครงการ โดยเปนงาน
กอสรางระบบสูบน้ําดิบและวางทอนํ้าดิบจากประตูระบายนํ้าลํานํ้าอูน และงานกอสราง
ระบบสูบน้ําดิบ และวางทอนํ้าดิบจากอางเก็บนํ้าหวยคันแทใหญ

แผนปฏิบัติการฯ :  3 แผนงาน 13 ชุดโครงการ

ตัวอยางชุดโครงการสําคัญเพ่ือรองรับการขยายตัว
ของเมืองที่เปนพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญ 2 พ้ืนที่ ไดแก

13

เปาหมายของการสรางความมั่นคงน้ําภาคการผลิต

14

 

แผนปฏิบัติการฯ (ดาน/ประเด็น) เปาหมาย
โครงการจากหนวยงานของ

รัฐ (โครงการ)
ชุดโครงการจากกระบวนการ

มสีวนรวม (ชุดโครงการ)

ดานที่ 2 การสรางความม่ันคงน้ําภาคการผลิต

2.1 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงนํ้า และระบบสงนํ้า
เดิม

• พัฒนาและปรับปรุงแหลงเก็บกักนํ้า/ระบบ
สงนํ้าเดิมในเขตชลประทาน 12.298  ลาน 
ลบ.ม./80,478 ไร

2,253 -

2.2 การพัฒนาแหลงเก็บกักนํ้า/ระบบสงน้ําใหม • พัฒนาแหลงเก็บกักนํ้า/ระบบสงน้ําใหม ใน
เขตชลประทาน 341.955  ลาน ลบ.ม./
1,068,893 ไร

2,411 4

2.3 การจัดหาน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน • จัดหาน้ําในพื้นที่เกษตรน้ําฝน 10.5 ลาน 
ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 476 ตําบล

4,352 -

2.4 การสงเสริมเทคโนโลยีและความรูเพื่อเพิ่มผลิตภาพ
มูลคาภาคการผลิต

• การสงเสริมเทคโนโลยีและความรูเพื่อความ
ม่ันคงนํ้า

- 8

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1,4)

แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2566-2570)

จํานวน 7,621 โครงการ

งบประมาณ 20,470 ลานบาท

แผนปฏิบัติการฯ 2 ชวง 

(พ.ศ. 2571-2575 และ 2576-2580)

จํานวน 1,395 โครงการ

งบประมาณ 20,591 ลานบาท

โครงการจากหนวยงานของรัฐ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : 
  ชป./ ทน./ ทบ./ ปภ./ ปค./ พด./ สถ./ สปก./ 

มท./ กษ./ ทส./ อปท. 14
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ดานที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค บริโภค
เปาหมายของแผนการสรางความมั่นคงน้ําภาคการผลิต
(เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1 และ 4)

เปาหมายระดับพ้ืนที ่ 

1.   โครงการเด่ียวทีส่ามารถบรรเทาและแกไขปญหาไดเฉพาะพ้ืนที่รับ
ประโยชนของตัวเอง เชน 
อางเกบ็น้ํา ฝาย ประตูระบายน้ํา สถานีสูบน้ํา 
ระบบกระจายนํ้า ซ่ึงดําเนินการโดยกรมชลประทาน กรมทรัพยากรนํ้า หรือ 
องคการปกครองสวนทองถิ่น

ตัวอยางชุดโครงการสําคัญแบงตามลักษณะของพ้ืนทีเ่ปาหมายที่จะไดรับ
ประโยชนเปน 2 กลุม ไดแก

2.  กลุมโครงการที่สามารถบรรเทาและแกไขปญหาน้ําทวมและภัยแลงอยาง
เปนระบบลุมน้ํา
- ลุมนํ้าเลย ไดแก อางเก็บน้ํา 2 แหง (อางเก็บน้ําน้ําลาย และอางเก็บนํ้าหวย
น้ําฮวย) ฝายยางตามลําน้ําเลย 3 แหง โครงการประตูระบายน้ําศรีสองรัก 
และสถานีสูบน้ําและระบบทอสงน้ําของปตร.ศรสีองรัก 

    - ลุมนํ้าหวยหลวงตอนบน-ตอนกลาง จังหวัดอุดรธานี ไดแก อาคารบังคับนํ้า 
2 แหง อางเก็บนํ้า 2 แหง และโครงการบริหารจัดการน้ําประตูระบายน้ําบาน
สามพราว

    - ลุมนํ้าหวยหลวงตอนลาง จังหวัดหนองคาย ไดแก ปตร.ในลําน้ําสาขา 8 แหง 
แกมลิงในลํานํ้าสาขา 20 แหง ระบบชลประทาน 13 โครงขาย สถานีสูบนํ้า 42 
แหง
- ลุมนํ้าสงคราม จังหวัดนครพนม ไดแก ประตูระบายน้ํากลางแมน้ําสงคราม 
(บานดอนแดง) โครงการปรับปรุงโครงการสงน้ําและบํารุงรักษาน้ําอูน 
การศึกษาศักยภาพการเติมน้ําใตดินในพื้นที่ลุมน้ําสงคราม การปรับปรุงฝาย
เปนปตร. 2 แหง ประตูระบายน้ํา 2 แหง การสูบน้ําจากแมนํ้าโขงมาใชในลุมนํ้า
สงครามบริเวณพ้ืนที่ลุมตํ่าใกลปากแมน้ํา

แผนปฏิบัติการฯ :  6 แผนงาน 27 ชุดโครงการ

15

เปาหมายของการจัดการน้ําทวมและอุทกภัย

16

 

แผนปฏิบัติการฯ (ดาน/ประเด็น) เปาหมาย
โครงการจากหนวยงาน

ของรัฐ (โครงการ)

ชุดโครงการจาก
กระบวนการมีสวนรวม 

(ชุดโครงการ)

ดานที่ 3 การจัดการน้ําทวมและอุทกภัย

3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ําของระบบระบาย
น้ําหลัก / แหลงน้ําธรรมชาติ 

• ปรับปรุงแหลงน้ําธรรมชาติใหสามารถระบายน้ําไดมีประสิทธิภาพ 
67 กม. 

100 1

3.2 ปองกันน้ําทวมสําหรับพ้ืนที่ชุมชนเมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ

• มีระบบปองกันพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนริมนํ้า  โดยเฉพาะเมือง
สําคัญ 33 แหง 

      พ้ืนที่ปองกัน 19,097 ไร
• จัดทําผังน้ํา 1 แหง
• เข่ือนปองกันตล่ิง 46 กม.

106 1

3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนที่นํ้าทวม/พ้ืนที่
ชะลอนํ้า

• การพฒันาและปรับปรุงพ้ืนที่ ชะลอน้ํา 5 โครงการ
• พัฒนา และเพ่ิม ประสิทธิภาพอาคารบังคับนํ้า และสถานีสูบน้ํา

เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ในพ้ืนที่เฉพาะจุด 3 แหง

373 -

3.4 บรรเทาอทุกภัยในเชิงพ้ืนที่ • จัดทําแผน บรรเทา อทุกภัยในเชิงพ้ืนที่ อยางเปนระบบในระดับ
ลุมนํ้า/พ้ืนที่วิกฤต

221 -

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1)

16

แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2566-2570)

จํานวน 503 โครงการ

งบประมาณ 7,782 ลานบาท

แผนปฏิบัติการฯ 2 ชวง 

(พ.ศ. 2571-2575 และ 2576-2580)

จํานวน 297 โครงการ

งบประมาณ 16,157 ลานบาท

โครงการจากหนวยงานของรัฐ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : 
  ชป./ ทน./ ปภ./ จท./ ปค./ กปม./ สถ./ ยผ./ 

สถ./ มท./ อปท. 
16
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ดานที่ 1 การจดัการนํ้าอุปโภค บริโภค
เปาหมายของการจัดการนํ้าทวมและอุทกภัย

เปาหมายเชิงพื้นที่
• ปรับปรุงลําน้ําที่มีปญหาน้ําทวมในพื้นที่บริเวณ

ตนน้ํา, กลางน้ํา, ปลายน้ํา, ปากลําน้ําสาขาที่
บรรจบกับแมน้ําโขง และชุมชนริมแมน้ําโขง 

แผนปฏิบัติการฯ : 2แผนงาน 10 ชุดโครงการ

(เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1)

ตัวอยางโครงการสําคัญเพ่ือจัดการน้ําทวมและอุทกภัย 
- งานเพิ่มประสิทธิภาพการะบายนํ้าของระบบระบายนํ้าหลักและแหลงนํ้าธรรมชาติ ปรับปรุงพ้ืนที่ชะลอนํ้า 
เขื่อนปองกันตลิ่ง ที่ดําเนินการเปนจุด ๆ
- งานเพิ่มระบบปองกันพ้ืนที่เศรษฐกิจและชุมชนริมนํ้าสําคัญ เชน กอสรางระบบระบายน้ําในพื้นที่ชุมชน 
ทน.อุดรธานี ทม.เลย ทน.สกลนคร ทม.นครพนม

17

เปาหมายของการจัดการคณุภาพน้ําและอนรุักษทรัพยากรน้ํา

 

แผนปฏิบัติการฯ (ดาน/ประเด็น) เปาหมาย
โครงการจากหนวยงาน

ของรัฐ (โครงการ)

ชุดโครงการจาก
กระบวนการมีสวนรวม 

(ชุดโครงการ)

ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษ
ทรัพยากรน้ํา

4.1 เพิ่มประสทิธิภาพการระบายน้ําของระบบ
ระบายน้ําหลกั / แหลงน้ําธรรมชาติ 

• กอสรางระบบน้ําเสียและระบบ
รวบรวมน้ําเสียใหมจํานวน 2 แหง

• ขยายพื้นที่ระบบรวบรวมน้ําเสยี 
จํานวน 
1 พื้นที่

1 1

4.2 อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงน้ํา
ธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรม/การใหบริการระบบนิเวศ

• อนุรักษ ฟนฟูแหลงน้ําเส่ือมโทรม 2,038 1

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1,2)

แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2566-2570)

จํานวน 755 โครงการ

งบประมาณ 2,890 ลานบาท

แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2571-2575)

จํานวน 1,284 โครงการ

งบประมาณ 17,514 ลานบาท

โครงการจากหนวยงานของรัฐ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : 
  ชป./ ทน./ ปค./ กปม./ ทบ./ สถ./ ทส./ 

มท./ อปท. 18
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ดานที่ 1 การจัดการน้ําอุปโภค บริโภค
เปาหมายของการจัดการคุณภาพน้ําและอนุรักษทรัพยากรน้ํา

แผนปฏิบัติการฯ :  2 แผนงาน 6 ชุดโครงการ

โครงการอนุรักษและฟนฟูแหลงน้ํา

(เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1 และ 2)

เปาหมายระดับพ้ืนที่

-กอสรางระบบรวบรวมนํ้าเสียและระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลตําบลพรรณนานิคม 
อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร
-โครงการกอสรางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียเทศบาลนคร
สกลนคร (แผนหลักการพัฒนาหนองหาร จังหวัดสกลนคร )

-ขยายพื้นที่ระบบรวบรวมนํ้าเสีย เทศบาลเมืองอุดรธานี
อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

ตัวอยางชุดโครงการ/โครงการสําคัญ ไดแก

19

เปาหมายของการอนรุักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําท่ีเส่ือมโทรม

20

 

แผนปฏิบัติการฯ (ดาน/ประเด็น) เปาหมาย
โครงการจากหนวยงาน

ของรัฐ (โครงการ)

ชุดโครงการจาก
กระบวนการมีสวนรวม 

(ชุดโครงการ)

ดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ําที่เส่ือม
โทรม

5.1 อนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรม • จํานวนพื้นที่ปาที่ไดรับการฟนฟ ูเนื้อที่ 
4790 ไร

• จํานวนพื้นที่ที่ไดรับการปองกันและลด
การชะลางพังทลายของดิน 17520 ไร

1,099 -

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 2)

 แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2566-2570)

จํานวน 1,090 โครงการ

งบประมาณ 75 ลานบาท

แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2571-2575)

จํานวน 9 โครงการ

งบประมาณ 940 ลานบาท

โครงการจากหนวยงานของรัฐ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : 
  ทน./ พด./ อส.



27/05/2022

11

เปาหมายของการอนุรักษฟนฟสูภาพปาตนน้ําที่เส่ือมโทรมฯ

(เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 2)

แผนปฏิบัติการฯ :  1 แผนงาน 3 ชุดโครงการ

เปาหมายระดับพ้ืนที่

ตัวอยางชุดโครงการที่สําคัญ ไดแก 
• โครงการอนุรักษฟนฟูแหลงน้าํธรรมชาตบิริเวณพื้นที่ตนน้าํ
• โครงการสงเสริมการปลูกไมยืนตนในเขตบริหารเพื่อการอนรุักษ
• โครงการสงเสริมการเกษตรแบบผสมผสานโดยจดัระบบอนรุักษดนิและน้าํ 

21

เปาหมายของการบริหารจัดการ

22

 

แผนปฏิบัติการฯ (ดาน/ประเด็น) เปาหมาย
โครงการจากหนวยงาน

ของรฐั (โครงการ)

ชุดโครงการจาก
กระบวนการมีสวนรวม 

(ชุดโครงการ)

ดานที่ 6 การบริหารจัดการ

6.1 จัดทําปรับปรุงกฎหมายและองคกรดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 

• ทุกองคกรผูใชน้ําสามารถใชกฎหมาย 
และองคความรูในการบริหารจัดการน้ํา

• ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวของเพ่ือเพิ่มบทบาทของ
ทองถิ่นและชุมชน

• จัดต้ังกลไกตรวจสอบคุณภาพน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค

- 16

6.2 การจดัทาํแผนบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ทุกอปท.มีความสามารถในการจัดทาํแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา

2 4

6.3 การพฒันาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ทุกชุมชนมีระบบขอมูลที่สามารถเขาถึงไดซึ่งสนับสนุนโดย
หนวยงานภาครัฐ

5 1

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1.2.3.4)

 
 แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2566-2570)

จํานวน 5 โครงการ

งบประมาณ 102 ลานบาท

แผนปฏิบัติการฯ (พ.ศ. 2571-2575)

จํานวน 2 โครงการ

งบประมาณ 20 ลานบาท

โครงการจากหนวยงานของรัฐ

หนวยงานที่รับผิดชอบ : 
  ทน./ ปภ./ พด./ อบจ.

ตัวอยางโครงการสําคัญ ไดแก โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการประมวลผลสนับสนุนการแกไขปญหาภัยแลงและนํ้าทวมอยางยัง่ยืน 
     และโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบรหิารจัดการนํ้าจังหวัดนครพนม โดยองคการบรหิารสวนจังหวัดนครพนม
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แผนงาน/ชุดโครงการท่ีเสนอเพ่ิมเติม

23

 

แผนปฏิบัติการฯ (ดาน/ประเด็น) เปาหมาย
โครงการจากหนวยงานของ

รัฐ (โครงการ)

ชุดโครงการจาก
กระบวนการมสีวนรวม 

(ชุดโครงการ)

แผนงาน/ชุดโครงการที่เสนอเพิ่มเติม

1. สงเสริมผลักดันใหทองถิ่นเปนผูคุมครองรักษาทรัพยากรใน
พ้ืนที่

• สงเสริมใหชุมชนเปนผูคุมครอง รักษาและใช
ประโยชนจากทรัพยากรในพ้ืนที่ลุมนํ้า

- 12

2. การศึกษา วิจัย และพฒันาการจัดการทรัพยากรน้ํา
(ผลกระทบขามพรมแดน)

• ทุกชุมชนริมฝงโขงไดรับขอมูลผลกระทบขาม
พรมแดน

- 3

3. สงเสริมความรูและสรางความตระหนกัตอการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ/สถานการณน้ํา

• ทุกชุมชนมีความรู และมีความตระหนัก
• การสรางองคความรูและจิตสํานึกและความ

เขมแข็งใหทองถิ่น เพ่ือใหมีความสามารถใน
การปรับตัวและเผชิญเหตุ

- 4

4. สรางองคความรูและการรวมกลุมของเกษตรกรใหมีความ
เขมแข็งในภาคการผลิต

• ทุกกลุมเกษตรกรมคีวามรูรอบดานในภาคการ
ผลิต

• การสรางองคความรูและจิตสํานึกและความ
เขมแข็งใหทองถิ่น

- 29

5. สงเสริมศกัยภาพการจัดหาแหลงเงินทุน • ทุกองคกรผูใชน้ํามีโอกาสเขาถึงแหลงเงินทุน 
ทั้งจากภาครัฐและเอกชน

- 5

6. ฟนคืนคุณคา สรางความยั่งยืน และการดํารงอยูของ
วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิต

• การดํารงอยูของวัฒนธรรม ประเพณี และ
วิถีชีวิต

- 5

( เช่ือมโยงแผนหลักฯ และแผนปฏิบัติการฯ ในหมุดหมายที่ 1,2,3,4)

23

24

การขับเคล่ือนแผนปฏิบัติการฯ

แผนแมบทระดับลุมนํ้า
โดย คณะกรรมการลุมนํ้า

แผนปฏิบัติการฯ

มาตรา 35 (1)

มาตรา 17 (2)

หนวยงานที่เกี่ยวของ

บูรณการและ
ทํางานรวมกัน

องคกรผูใชนํ้า / 
คณะทาํงานระดับทองถิ่น ทมีา สํานักงานทรัพยากรนําแห่งชาติ
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ขอขอบคุณมา 
ณ โอกาสน้ี

26

ลงทะเบียนเขารวมกิจกรรมสรางการรับรูผานสื่อในกรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนเขารวมการประชุม ดาวนโหลดเอกสารประกอบ

https://docs.google.com/forms/d/1_1QhA

mtGALBD27GK3tPc9AYIP7HHHIM8ulb9KtrYg

JA/edit?usp=sharing

 

https://drive.google.com/drive/folders/1-

jLcT9gO2CBhNk2wPPsNsnTHM6eRecdE?usp=

sharing
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ 
พื้นท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

หนา 1 

 

เอกสารรายละเอียดโครงการ 
กิจกรรมสรางการรับรผูานส่ือในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

สาหรับโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้าพ้ืนที่ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

สานักงานทรัพยากรนา้แหงชาติ 
 

1 ความเปนมาของโครงการ 

จากสถานการณ์ดานทรัพยากรน้าในปจจุบัน รวมถึงความสาคัญของลุมน้าและสภาพปญหาของพ้ืนท่ี 
จึงจาเปนตองเรงรัดวางแผนบริหารจัดการน้าท้ังระบบลุมน้า  ตองจัดการใชประโยชน์และจัดสรรตาม
ความตองการน้า การพัฒนาของเมืองและชนบท การใชน้าเพื่อการพัฒนาภาคสวนตาง ๆ การเกษตร  
การทองเที่ยว และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังตองอนุรักษ์นา้สาหรับรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ 
ตลอดจนเพ่ือการแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติ น้าทวม นา้แลง คุณภาพนา้ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และการพัฒนาชุมชน ความเปนอยู การกินดีอยดีู เนื่องจากลักษณะเฉพาะของลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
ที่เก่ียวของกับลุมน้าระหวางประเทศ แมน้าโขงจึงมีความสาคัญในการบริหารจัดการน้า ตองพิจารณาบริบท
การใชนา้ระหวางประเทศ และตองเชื่อมโยงขอมูลการบริหารจัดการน้ากับประเทศเพื่อนบาน   

ดังนั้น สานักงานทรัพยากรน้าแหงชาติในฐานะหนวยงานกลางท่ีกาหนดนโยบายดานการบริหารจัดการน้า 
เห็นควรใหมีการศึกษาประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร์ในพ้ืนที่ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให
การพัฒนาของลุมนา้ สอดคลองกับสภาพแวดลอมโดยไมกอใหเกดิผลกระทบ หรือมีผลกระทบในระดับท่ียอมรับได 
และเปนไปตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พรอมท้ังจัดทา
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า จัดลาดับความสาคัญของโครงการพัฒนาในอนาคต การปองกันอุทกภัย
และการแกไขปญหาภัยแลง เพ่ือเปนกรอบการดาเนินการบริหารจัดการน้าของลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
สาหรับใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของนาไปดาเนินการ ลดความซ้าซอนของแผนงาน และกาหนดกรอบแนวทาง 
การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของพื้นที่ใหเกดิประโยชน์สูงสุดตอไป 

 

2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 เ พ่ือศึกษาและ จัด ทา รายง าน การประเมินสิ่ งแ วดลอมระดับยุทธ ศาสตร์  ( Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ของพ้ืนที่ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

 เพื่อทบทวนวิเคราะห์การดาเนินงานพัฒนาแหลงน้าในพ้ืนที่ ศึกษาโครงการท่ีผานมา เพื่อ
ประกอบการจัดทาแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) พรอม
ประเมินผลการดาเนินงาน ในชวงป พ.ศ. 2561-2564 และจัดทาแผนปฏิบัติการ การบริหาร
ทรัพยากรน้า พ.ศ. 256๖-2570 
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3 วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมสรางการรบัรูผานสื่อในพื้นทีก่รุงเทพมหานคร 

• เพื่อนาเสนอรายละเอียดความเปนมา ขอบเขตแนวทางและข้ันตอนของการศึกษาโครงการให
สื่อมวลชนไดรบัทราบ และมคีวามเขาใจท่ีถกูตอง 

• เพื่อใหส่ือมวลชนมีความเขาใจในกระบวนการศึกษาโครงการ และเปนส่ือกลางในการนาเสนอ
ขอมูลขาวสารการศกึษาโครงการไปยังประชาชน 

• เพ่ือสรางความสัมพันธ์ท่ีดรีะหวางคณะสื่อมวลชนกับผบูริหารสานักงานทรัพยากรน้าแหงชาติ และ
เจาหนาที่ประชาสัมพันธ์ 

• เพ่ือใหส่ือมวลชนไดเห็นถึงความสาคัญ และความจาเปนของโครงการ 
• เพื่อใหสื่อมวลชนเกิดความตระหนักในความสาคัญของโครงการ และนาเสนอขอมูลขาวสารในเชิง

สรางสรรค์ตอสาธารณะตอไป 
 

4 พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 

พ้ืนที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือต้ังอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด 
และลุมน้าอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนท่ีลุมน้ารวมประมาณ 47,16๕.๐๘ 
ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 29.48 ลานไร และอยูในขอบเขตพ้ืนท่ีการปกครองของ 10 จังหวัด 
ประกอบดวย จังหวัดเลย หนองบัวลา ภู อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
อานาจเจริญ และอุบลราชธาน ีโดยจาแนกตามกลุมลุมน้าได ๙ กลุม รูปที ่1 และ รปูที่ 2 รายละเอียดดังนี ้

• กลุมลุมน้าท่ี 1 (นา้หมัน-นา้สาน) ประกอบดวย 4 ลุมน้าสาขา ไดแก ลุมน้าแมน้าโขงสวนท่ี 3 ลุม
นา้หมัน ลุมน้าสาน และลุมน้าแมนา้โขงสวนท่ี 4 โดยจังหวัดที่เก่ียวของประกอบดวย จังหวัดเลย  

• กลมุลุมน้าท่ี 2 (แมนา้เลย) ประกอบดวย 3 ลุมน้าสาขา ไดแก ลุมน้าแมน้าเลยตอนลางสวนที่ 1 
ลุมน้าหวยน้าปวน และลุมน้าแมน้าเลยตอนลางสวนท่ี 2 โดยจังหวัดท่ีเกี่ยวของประกอบดวย 
จังหวัดเลย และจังหวัดหนองบัวลาภู 

• กลมุลุมน้าที่ 3 (น้าโมง-นา้สวย) ประกอบดวย 7 ลุมน้าสาขา ไดแก ลุมน้าแมนา้โขงสวนที่ 5 ลุมน้า
หวยน้าโสม ลุมน้าแมนา้โขงสวนท่ี 6/1 ลุมน้าโมง ลุมน้าแมนา้โขงสวนที่ 6/2 ลุมน้าสวย และลุม
นา้แมนา้โขงสวนท่ี 7/1 โดยจังหวัดที่เก่ียวของประกอบดวย จังหวัดเลย จังหวดัหนองคาย จังหวัด
อุดรธาน ีและจังหวดัหนองบัวลาภ ู

• กลมุลุมน้าท่ี 4 (หวยหลวง) ประกอบดวย 3 ลุมน้าสาขา ไดแก ลมุน้าหวยหลวงสวนที่ 1 ลุมน้า
หวยดาน และลุมน้าหวยหลวงสวนท่ี 2 โดยจังหวัดที่เกี่ยวของประกอบดวย จังหวัดหนองคาย 
จังหวัดอดุรธาน ีและจังหวดัหนองบัวลาภู  

• กลุมลุมน้าท่ี 5 (หวยเป-หวยหนิง) ประกอบดวย 1 ลุมน้าสาขา ไดแก ลุมน้าแมนา้โขงสวนที่ 7/2  
โดยจังหวัดที่เก่ียวของประกอบดวย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวดันครพนม 

• กลมุลุมน้าท่ี 6 (แมน้าสงคราม) ประกอบดวย 9 ลุมน้าสาขา ไดแก ลมุน้าแมนา้สงครามตอนบน 
ลุมน้าหวยคอง ลุมน้าแมน้าสงครามตอนลางสวนท่ี 1 ลุมน้าหวยฮ้ี ลุมน้าแมน้าสงครามตอนลาง 
สวนที่ 2 ลุมน้าหวยน้ายาม ลุมน้าแมน้าสงครามตอนลาง สวนท่ี 3 ลุมน้าหวยนา้อูน และลุมน้า
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แมน้าสงครามตอนลาง สวนที่ 4 โดยจังหวัดท่ีเก่ียวของประกอบดวย จังหวัดหนองคาย จังหวัด
อุดรธานี จงัหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม 

• กลุมลมุน้าท่ี 7 (หวยทวย) ประกอบดวย 2 ลุมน้าสาขา ไดแก ลุมน้าหวยทวย และลมุน้าแมน้าโขง
สวนท่ี 8 และลุมน้าพุง โดยจังหวัดท่ีเกี่ยวของประกอบดวย จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม  

• กลมุลมุน้าท่ี 8 (นา้พุง-นา้กา่) ประกอบดวย 2 ลุมน้าสาขา ไดแก ลุมน้าพุง และลุมน้าหวยน้าก่า 
โดยจังหวัดที่เกี่ยวของประกอบดวย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 

• กลุมลมุน้าท่ี 9 (หวยบางทราย-หวยมุก) ประกอบดวย 5 ลุมน้าสาขา ไดแก ลุมน้าแมนา้โขงสวนที่ 
9 ลุมน้าหวยบางทราย ลุมน้าหวยมุก ลุมน้าหวยบังอี่ และลมุน้าแมนา้โขงตอนลาง โดยจังหวัดท่ี
เกี่ยวของประกอบดวย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอานาจเจริญ 
และจังหวดัอุบลราชธานี 

 

รูปท่ี 1 พ้ืนที่ศึกษาของโครงการ 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 
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รปูที่ 2 พ้ืนที่ศึกษาจาแนกตามกลุมลุมนา้ท้ัง 9 กลมุลุมน้า

5 ขอบเขตการศึกษาของโครงการ 

กรอบแนวทางและขอบเขตการศึกษาของโครงการในการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร์
เพ่ือกาหนดแนวทางการพัฒนา/แผนงาน ในระดับลุมน้าหลัก โดยพิจารณาทางเลือกตาง ๆ ในการพัฒนา
แบบบูรณาการ พรอมคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือนาไปสูแผนหลักและแผนปฏิบัติการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้า รวมถึงกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนและผูมีสวนไดเสียที่สอดแทรกโดยตลอด
กระบวนการศึกษาของโครงการ สามารถสรุปไดดังรปูที่ 3 
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รูปที่ 3 กรอบแนวทางและขอบเขตการศึกษาของโครงการ 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 
พื้นท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

หนา 6 

 

6 ผลที่คาดวาจะไดรับ 

• รายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environment Assessment: SEA) 
ของพ้ืนที่ลุมนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

• รายงานแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า  ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 20 ป (พ.ศ. 
2561-2580)  

• รายงานแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรนา้ ลุมนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2566-2570

7 สภาพปจจุบันของพ้ืนที่ลุมนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

จากการทบทวนขอมูล พ้ืนฐานท่ีเ ก่ียวของกับพ้ืนที่ลุมน้า ซ่ึงประกอบไปดวย ดานกายภาพและ
ส่ิงแวดลอม ดานเศรษฐกิจสังคม โครงสรางพื้นฐาน รวมถึงการวิเคราะห์สถานการณ์ดานทรัพยากรน้าในพ้ืนท่ี
ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถสรุปสภาพปญหาหลัก ๆ และสาเหตุของปญหาสรุปไดดังนี้ 

(1) ปญหาขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค จากการวิเคราะห์ขอมูลการใชนา้เพ่ือการอุปโภคบริโภคจะเห็น
ไดวา ระบบประปาเมืองขนาดใหญหรือกปภ.มีพื้นที่บริการที่ครอบคลุมพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญ ๆ ของลุมน้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนืออยูแลว เชน กปภ.สาขาอดุรธานี เลย สกลนคร หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร และ
มีแหลงนา้ตนทนุท่ีมั่นคง เชน แมนา้โขง แมน้าสงคราม แหลงน้าธรรมชาติ เชน หนองหาร อางเก็บน้าขนาด
ใหญและขนาดกลาง เชน เข่ือนน้าอูน และบางแหงมีการใชนา้จากบอบาดาล ดังนั้น จึงถือวาไมมีปญหาการ
ขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคสาหรับประปาขนาดใหญหรือกปภ. สวนระบบประปาหมูบานนั้นพบวามีมากกวา
รอยละ 96 ของจานวนหมูบานทั้งหมด จานวนครัวเรือนท่ีใชน้าประปาตลอดปมากกวารอยละ 92 ของ
จานวนครัวเรือนท้ังหมด และใชประปาบาดาลมากกวารอยละ 60 สวนที่เหลือเปนประปาผิวดินท่ีใชน้าจาก
หนอง บึง สระ หรือบอน้าต้ืน ปญหาสวนใหญพบวามีเพียงรอยละ 69 ของระบบประปาหมูบานทั้งหมด ที่
คุณภาพน้าอยูในเกณฑ์มาตรฐานน้าบาดาลที่จะใชบริโภคได ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปจจัย เชน ความ
หลากหลายของสภาพทางธรณีวทิยาของน้าที่ถูกกักเก็บ สภาพการปนเปอนของปจจัยทางภายนอกลงสแูหลง
นา้บาดาลท่ีทาใหคุณภาพของนา้บาดาลมีการเปล่ียนแปลง โดยพ้ืนท่ีที่มีคุณภาพน้าบาดาลเกินเกณฑ์ ไดแก 
บริเวณอาเภอปลาบาก อาเภอบานแพง และอาเภอนาแก จังหวัดนครพนม อาเภอพรรณนานิคม อาเภอสอง
ดาว อาเภอโคกศรีสุวรรณ จังหวัดสกลนคร และอาเภอเมือง อาเภอคาชะอี และอาเภอดอนตาล จังหวดั
มุกดาหาร สวนระบบประปาผิวดินนั้น คุณภาพของน้าดิบจะข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมในพ้ืนที่และการปนเปอน
ของคุณภาพนา้ แตอยางไรก็ดี เพ่ือใหไดคุณภาพน้าประปาท่ีไดมาตรฐาน ประปาหมบูานท้ัง 2 ระบบ จะตองมี
การดูแลบารุงรักษาระบบผลิตน้าประปาอยูอยางสม่าเสมอ

(2) ปญหาน้าแลง โดยสวนใหญเกิดขึ้นในพ้ืนท่ีเกษตรน้าฝนหรือพื้นที่เกษตรกรรมของโครงการ
ชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีไมมีแหลงเก็บกักน้าหรอืระบบสงนา้ ทาใหไมสามารถนานา้มาใชในชวง
ฤดูแลงหรือฝนท้ิงชวงได กลุมลมุน้าสาขาที่มีปญหานา้แลงในระดับปานกลางมี 4 กลุมลมุน้า ไดแก กลุมลุมน้า
สาขาที่ 5 (หวยเป-หวยหนิง) กลุมลมุน้าสาขาท่ี 6 (แมน้าสงคราม) กลุมลุมน้าสาขาท่ี 7 (หวยทวย) และกลุม
ลุมน้าสาขาที่ 8 (น้าพุง-นา้ก่า) เนื่องมาจากกลมุลุมน้าสาขาดังกลาวมีปริมาณฝนคอนขางมาก มปีญหาฝนทิ้ง
ชวงนอย รวมถึงมีแหลงน้าธรรมชาติจานวนมากท่ีสามารถนาน้ามาใชเสริมชวงฝนทิ้งชวงหรือในชวงฤดูแลงได 
สวนพ้ืนที่ในเขตชลประทานก็มีอางเก็บน้าขนาดใหญเปนแหลงน้าตนทนุสาคัญ เชน อางเกบ็นา้น้าอูน อางเก็บ
นา้นา้พุง เปนตน 
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หนา 7 

 

กลมุลมุน้าสาขาท่ีมีปญหาน้าแลงในระดับสูงมี 3 กลุมลุมน้า ไดแก กลุมลุมน้าสาขาที่ 1 (น้าหมัน -นา้
สาน) กลุมลุมน้าสาขาท่ี 3 (น้าโมง -น้าสวย) และกลุมลุมน้าสาขาท่ี 9 (หวยบางทราย-หวยมุก) ท้ังนี้ก็
เน่ืองมาจากทั้ง 3 กลุมลุมน้า ไมมีแหลงเก็บกักนา้ขนาดใหญ โดยเฉพาะกลุมลุมน้าสาขาหวยบางทราย-หวยมุก
ที่สภาพภูมิประเทศไมเหมาะสมท่ีจะสรางอางเก็บนา้ หรือกลุมลมุน้าสาขาน้าหมัน-น้าสานที่การพัฒนาแหลง
เก็บกักน้าขนาดกลางและขนาดใหญเปนไปไดยากเนื่องจากมีขอจากัดของสภาพภูมิประเทศ รวมท้ังปจจยั
ทางดานสังคมและสิ่งแวดลอม เชน พื้นที่ที่เปนปาสงวนแหงชาติ และช้ันคุณภาพลุมน้าชั้น 1 แตจากการ
วิเคราะห์ขอมลูการใชประโยชนท์ี่ดินดานเกษตรกรรมพบวาทั้ง 3 กลุมลมุน้าสาขาดังกลาวมีพ้ืนที่เกษตรกรรม
สวนใหญปลูกยางพาราและพชืไร ดังนั้นระดับความรุนแรงของปญหาน้าแลงท่ีมีผลกระทบตอผลผลิตจึงขึ้นอยู
กับปริมาณฝนท่ีตกในแตละปเปนสาคัญ 

กลมุลุมน้าสาขาที่มีปญหานา้แลงในระดับสูงมากม ี2 กลุมลุมน้า ไดแก กลมุลมุนา้สาขาท่ี 2 (แมนา้เลย) 
และกลุมลุมน้าสาขาท่ี 4 (หวยหลวง) ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากกลุมลุมน้าสาขาแมน้าเลยมีปริมาณฝนและสัดสวน
ปริมาณน้าทาตอปริมาณฝนคอนขางนอย นอกจากนี้ยังมีแหลงนา้ธรรมชาติที่จะสามารถนาน้ามาใชเสริมชวง
ฝนทิ้งชวงหรือในฤดแูลงจานวนนอย จึงมีความเส่ียงตอปญหาน้าแลง สวนกลมุลุมนา้สาขาหวยหลวงถงึแมจะมี
อางเก็บน้าขนาดใหญ คือ อางเก็บน้าหวยหลวง และมีปริมาณฝนอยูในเกณฑ์เฉล่ียของลุมน้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ แตมีสดัสวนปริมาณน้าทาตอปริมาณฝนนอยมาก จึงทาใหมีโอกาสเกิดความเสี่ยงภัยแลง
ในลุมน้าอยูในเกณฑ์สงูมาก 

(3) ปญหาน้าทวม พบวาเกิดข้ึนเปนประจาในพ้ืนที่ลุมนา้สงครามตอนลางบริเวณจังหวัดนครพนม ซ่ึงมี
สาเหตุมาจากลักษณะลุมน้าเปนพื้นท่ีลุมทองกระทะหงาย แมนา้สงครามตอนลางมีระดับทองน้าและตล่ิงต่า 
ความลาดชันนอยมาก โดยเฉพาะในชวงฤดูนา้หลากที่แมนา้โขงหนุนสูงทาใหแมนา้สงครามระบายน้าลงสแูมนา้
โขงไดชา จึงทาใหระดับนา้ทวมเทอเขาสูลานา้สาขาดานเหนือน้ามีพื้นท่ีนา้ทวมขยายวงกวางมากขึ้น นอกจากนี้
ยังพบปญหานา้ทวมยังพบในพื้นท่ีลุมนา้หวยหลวงตอนลางบริเวณอาเภอเมืองอุดรธานี

ผลการวิเคราะห์และทบทวนขอมูลพ้ืนท่ีลมุน้าขางตน ไดนามาประกอบกับขอมูลท่ีรวบรวมและไดรับ
จากผูมีสวนไดเสียจากการประชุมปฐมนิเทศของโครงการ และการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 โดยวิเคราะห์
เน้ือหาและสาระสาคัญของขอมูลขาวสารซึ่งบงชี้สภาพทางกายภาพ และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ี
เกี่ยวของกับการใชประโยชน์นา้ ปริมาณและคุณภาพนา้ การบริหารจัดการทรัพยากรนา้ ซึ่งเปนฐานของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในพื้นที่ลุมนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือในรายละเอียดของแตละลุมน้าสาขาท่ี
สาคัญ กลมุท่ีปรึกษาไดสรุปผลการวิเคราะห์ขอมูลที่เกี่ยวของ (Content Analysis) อยางเปนระบบ เพ่ือใชใน
การยืนยันขอเท็จจริง สภาพและสถานการณ์ที่ปรากฎ ปญหาท่ีผูมีสวนไดเสียประสบและหวงกังวล พรอม
นาไปใชเปนขอมูลพ้ืนฐานที่ใชในข้ันตอนของการศึกษาตาง ๆ ไดแก การวิเคราะห์ผมูีสวนไดเสีย การวิเคราะห์
ประเด็นปญหาและสาเหตุตนตอในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพ้ืนท่ี และการวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหวางปญหาและสาเหตุ (Problem Analysis) อันจะนาไปสูการกาหนดเปาหมายการพัฒนา และประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ่งเปนทิศทางของการบริหารจดัการทรัพยากรน้าพื้นที่ลุมนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนอืตอไป 

8 การจดัทาแผนหลกัการบรหิารจัดการทรัพยากรนา้พ้ืนที่ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ในกระบวนการจัดทาแผนหลกัฯ ไดนากระบวนการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาเปน
เครื่องมือสนับสนุนในการจัดทาแผนหลักฯ เพ่ือใหแผนที่ไดพัฒนาข้ึนน้ัน ไดรบัการพิจารณาอยางรอบดานทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และท่ีสาคัญอยางย่ิง คือ การเปดโอกาสใหผูมีสวนไดเสียมีสวนรวมต้ังแต
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หนา 8 

 

แรกเร่ิมในการรวมคิด รวมเลือก รวมตัดสินใจ ทิศทางการพัฒนารวมกันผานกระบวนการและข้ันตอน SEA ใน
แตละข้ันตอน ซึ่งผลลัพธ์จากกระบวนการ SEA จะถูกสงตอเขาสูกระบวนการจัดทาแผนหลักฯ อยางครบถวน 

“แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้าพ้ืนที่ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. 2561 -
2580)” เปนการจัดทาแผนในระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) เพ่ือทาหนาที่ถายทอด (Cascading) 
เปาหมายของ “แผนแมบทการบริหารจัดการน้า 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)” ของ สทนช. ท้ัง 6 ดาน อัน
ประกอบดวย (1) การจัดการน้าอุปโภค-บริโภค (2) การสรางความมั่นคงของนา้ภาคการผลิต (3) การจัดการ
นา้ทวมและอุทกภัย (4) การจัดการคุณภาพน้าและอนุรักษ์ทรัพยากรน้า (5) การอนุรักษ์ฟนฟูสภาพปาตนนา้ที่
เส่ือมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน และ (6) การบริหารจัดการใหมีความเปนรูปธรรมชัดเจนเพื่อให
การนาไปสูการปฏิบตัิในขอบเขตพื้นท่ีลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนอืเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีองคป์ระกอบ
ของแผนหลักฯ คือ 

 
รปูที่ 4 แผนท่ีการทางานรวมกันของแตละองค์ประกอบของแผนหลักฯ 

ในกระบวนการการกาหนดวิสัยทัศน์ของแผนหลักฯ ไดมีการยกรางวิสัยทัศน์เบ้ืองตนที่เกิดจาก
กระบวนการทบทวนและวิเคราะห์นโยบายและแผนท่ีเกี่ยวของ และนาความคาดหวังหรือความตองการจาก
ภาคสวนตาง ๆ ท่ีไดจากกระบวนการมีสวนรวมมาปรับปรุงวิสัยทัศน์ใหสามารถตอบสนองความตองการของ
ภาคสวนตาง ๆ ใหไดมากที่สุดแตยังคงรักษาความสอดคลองกับนโยบายและแผนท่ีอยูเหนือกวาบนแนวคิดที่วา 
“การสรางสรรค์แผนหลักฯ ใหเปนมากกวาการจัดท้าแผนยทุธศาสตร์เพ่ือบริหารจัดการลุมน้า แตเปนโอกาส
ของประชาชนในลุมน้าทุกคนในการสะทอนบทบาทและความสามารถในการเขามามีสวนรวมในการสรางสรรค์
คุณภาพชีวิตที่ดีส้าหรับอนาคตที่มีความย่ังยืนมากยิ่งขึน” ซึ่ งกาหนดวิสัยทัศน์ของแผนหลักฯ ไดดังนี้ 
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หนา 9 

 

“ทรพัยากรน้าลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความมั่นคงอยางยั่งยืน 
ดวยการบริหารจัดการอยางมีสวนรวม” 

 

จากวิสัยทัศน์ท่ีไดกาหนดข้ึน คาดหวังภาพอนาคตสาหรับสถานการณ์ท่ีเปนผลจากการพัฒนาเม่ือ
สิ้นสุดแผนหลักฯ คือ  

(1) สถานการณ์การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้าใหกับกลุมผูใชนา้กลุมตาง  ๆ มีการดาเนินการ
อยางเปนธรรม มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ และมีความย่ังยืนทั้งในมิติขอบเขตผูไดรับผลประโยชน์ และระดับ
ผลประโยชน์  

(2) สถานการณ์ระบบนิเวศที่มีความสมบรูณแ์ละสงผลกระทบเชิงบวกตอสถานการณ์ความมั่นคง
ของทรัพยากรน้าของลมุนา้โขง  

(3) กลมุประชาชนที่ไดรบัผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรน้าและการเปลี่ยนแปลง
อื่น ๆ ท่ีเกิดจากสภาพภมูิอากาศสามารถปรับตัวและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไดไดโดยยังคงมีคุณภาพชีวิต
และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีไมดอยไปจากเดิมหรือดีข้ึนกวาเดิม และ 

(4) ระบบการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการท่ีภาคสวนตาง ๆ ท้ังหนวยงานรัฐ กรรมการลุมน้า 
และกลมุผูใชนา้กลุมตาง ๆ มีสวนรวมอยางเขมขนโดยอาศัยชุมชนเปนฐานในการบริหารจัดการ (Community 
Based)

ท้ังนี้ ในการขับเคล่ือนเพื่อใหบรรลสุภาพพึงปรารถนาหลัก  ๆ ทั้ง 4 สถานการณ์ดังกลาวขางตน 
จาเปนตองมีการกาหนดแผนที่เชิงยุทธศาสตร์ท่ีแสดงใหเห็นถึงความสมัพันธ์และความเชื่อมโยงสอดคลอง
ตองกันของวิสัยทัศน์ หมุดหมาย และยุทธศาสตร์ดังรปูที่ 5 

 
รปูที่ 5 แผนท่ียุทธศาสตร์การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของแผนหลักฯ 
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หนา 10 

 

8.1 แผนที่การขับเคล่ือนหมุดหมายท่ี 1: การจัดหาและบรรเทาภัยดานนา้ 

อาจกลาวไดวาหมุดหมายที่ 1 เปนหมุดหมายหลักในการขับเคล่ือนแผนหลักฯ ประกอบดวย
เปาหมายสาคัญ จานวน 7 เปาหมายประกอบดวย (1) ชุมชนทองถิ่นมีความมั่นคงดานน้าอยางยั่งยืน1 (2) การ
เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการกกัเก็บน้าเพ่ือใหสามารถนานา้ทามาใชประโยชน์ในอัตราสวนท่ีสูงข้ึน (3) 
อัตราสวนหมูบานที่ประสบความเดือดรอนจากปญหาขาดแคลนน้าสาหรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรใน
หนาแลงลดลงอยางตอเน่ือง (4) ผลิตภาพการใชน้าตอหนวยโดยรวม2 และผลิตภาพน้าตอหนวยในภาค
การเกษตรเพ่ิมขึ้น (5) ชมุชนสามารถผลิตน้าสะอาดสาหรับการอุปโภคบริโภคภายในชุมชนอยางเพียงพอ และมี
ความยั่งยืนทั้งท้ังในดานการผลิตและดานการเงิน (6) ประชาชนเขาถึงนา้สะอาด เพ่ือการอุปโภค-บริโภคอยาง
เพียงพอและครอบคลุม ในราคาท่ีต่ากวาการซื้อน้าเพ่ือจากอุปโภค-บริโภคจากภายนอกชุมชน และ (7) ชุมชน
สามารถรบัมือกับปญหาภัยแลงและ/หรือปญหาน้าทวมไดโดยไมไดรับความเสียหายหรือไดรบัความเสียหายท่ีไม
สงผลกระทบตอการประกอบอาชีพหรือการใชชีวิตปกติ  

 

 
รปูที่ 6 แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหมุดหมายที่ 1: การจดัหาและบรรเทาภยัดานน้า 

ในการขับเคล่ือนเปาหมายทั้ง 7 เปาหมายหลัก จาเปนตองกาหนดยุทธศาสตร์ในการ
ขับเคล่ือนจานวนท้ังสิ้น 5 ยุทธศาสตร์ คือ (1) ยุทธศาสตร์การจัดการน้าเพื่อสรางสมดุลน้าตนทนุและการใช
ประโยชน์ (2) ยทุธศาสตร์การจัดสรรนา้ใหกับผูใชนา้ทุกกลุมอยางเปนธรรม (3) ยุทธศาสตร์การสงเสริมการใช
ประโยชน์จากทรัพยากรนา้อยางมีประสิทธิภาพและคมุคา (4) ยุทธศาสตร์การทาใหประชาชนเขาถึงน้าสะอาด 
เพื่อการอปุโภค-บริโภค ในราคาที่จายได และ (5) ยุทธศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแลง-อุทกภัย 

1 ความมั่นคงทางน้าเกี่ยวของกับการใช การพฒันา การคุมครองทรัพยากรน้าใหเกิดความยั่งยืน รวมถึงการปองกันอันตรายที่
เกี่ยวของกับน้า (น้าทวมและภัยแลง) รวมถึงการสงเสริมบทบาทของนา้ในการใหบริการผูคนและการรักษาสิ่งแวดลอม
2 ผลิตภาพการใชน้า (Productivity) หมายถึง มูลคาทางเศรษฐกิจ (บาท) ที่เกิดจากการใชน้าหนึ่งหนวย (ลบ.ม) โดยอาจวัด
จากมลูคาสินคาหรือผลผลิตท่ีไดหารดวยปริมาณน้าที่ใช 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ 
พื้นท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

หนา 11 

 

8.2 แผนที่การขับเคล่ือนหมุดหมายท่ี 2: ความยั่งยืนของทรัพยากรน้า 

หมุดหมายท่ี 2 ไดรบัการออกแบบเพื่อการปองกัน คมุครอง และฟนฟูการใหบริการระบบนิเวศท่ี
เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้าโดยการมีสวนรวมระหวางผูใชนา้ มีเปาหมายที่จาเปนตองดาเนินการใหบรรลุภายใน 
ป พ.ศ. 2580 เพ่ือในไปสูการบรรลุวัตถุประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 มีจานวนท้ังส้ิน 2 เปาหมาย 
ประกอบดวย 

เปาหมาย 1: พัฒนาใหลมุน้าโขงตะวนัออกเฉยีงเหนือมีระบบนิเวศลุมน้าที่มีความสมบูรณ์
และสามารถใหบริการกับชุมชนไดอยางย่ังยืน ขอบเขตของเปาหมายน้ีจะเก่ียวของกับการคุมครองรักษาปา
ตนน้าใหมีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อรักษาคุณภาพน้าในแหลงน้าใหเหมาะสม และเอื้อประโยชน์ใหกับประชาชน 
และเพ่ือรักษาและฟนฟูแหลงอาหารตามธรรมชาติ โดยอาศยัการขยายบทบาทของชุมชนท่ีเกี่ยวของใกลชิดกับ
ทรัพยากรนา้ในทุกมิติของการดารงชีวติ แตในชวงที่ผานมาอาจจะยังเปนการดารงบทบาทของการเปน “ผูใช
นา้” เปนดานหลัก ใหกลายเปนผูที่มีบทบาทหลักในการรักษา คุมครองแหลงกาเนิดทรัพยากรนา้ คือ ระบบ
นิเวศท่ีสมบูรณ์ใหมีความย่ังยืนในการดารงอยู เพื่อใหระบบนิเวศมีความยั่งยืนในการใหบริการชุมชนท้ัง
ทรัพยากรนา้และดานอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ อาทิ อาหาร ยารักษาโรค สิ่งแวดลอมท่ีสวยงาม เปนตน

เปาหมาย 2: ชุมชนสามารถด้ารงรักษาวัฒนธรรม และประเพณีที่มีความเชื่อมโยงกับลุมน้า
เอาไวไดอยางเขมแข็งและยั่งยืน  เปาหมายนี้จะเกี่ยวของกับการสงเสริมการดารงอยูของวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้า หรือกลาวอกีนัยหนึ่งคือการนาวัฒนธรรมประเพณีมาเปนเคร่ืองมือใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรนา้ผานการสงเสริมจิตสานึกใหตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรน้าที่เกี่ยวของกับวิถี
ชีวิตประจาวันของสมาชิกในชุมชนอยางแนบแนน 

เพื่อใหมั่นใจไดวาเปาหลักที่สาคัญอยางยิ่งท้ัง 2 เปาหมายจะสามารถบรรลุถึงไดภายในป 
พ.ศ. 2580 จาเปนตองมีการกาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนเปาหมายดังกลาวขางตน จานวน 2 
ยุทธศาสตร์ คือ  

1) ยุทธศาสตร์ปองกัน คมุครอง และฟนฟูพืนท่ีระบบนิเวศแหลงน้าส้าคัญ โดยการเสริมพลัง
ใหกับองค์กรชมุชน โดยการกาหนดบทบาท ปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อ และสงเสริมบทบาทใหชุมชนเปนผู
คุมครองรักษาและใชประโยชน์จากพื้นที่ลมุน้า การสงเสรมิความเปนองค์กร/สถาบันของชุมชนเพื่อสรางความ
ยั่งยืนในการดารงบทบาทการเปนผูคุมครองฯ พื้นที่ลุมน้าของชุมชน รวมท้ังสนับสนุนองค์ความรู ทักษะดาน
วิชาการ การปฏิบัติ และสนับสนุนแหลงเงินทุนเพ่ือสรางความเขมแขง็เชิงสถาบันใหกับองค์กรชุมชนที่ทา
หนาที่คุมครองฯ พ้ืนท่ีลุมนา้ 

2) ยุทธศาสตร์ปองกัน คุมครองและฟนฟูระบบนิเวศแหลงน้า โดยอาศัยวัฒนธรรม ประเพณี 
และวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้า โดยอาศัยการสงเสริม สืบสาน วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่
เชื่อมโยงกับทรัพยากรน้าของชุมชนเพื่อสรางจิตสานึกดานการหวงแหนประเพณีวัฒนธรรมและจะเชื่อมโยง
ไปสูการหวงแหนความสมบูรณ์ของทรัพยากรน้าใหมีความเขมแข็งและสามารถดารงอยูอยางยั่งยืน รวมถึง
สามารถสรางรายไดเสริมใหกับสมาชิกในชุมชนจากกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดบัยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า 
พื้นท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

หนา 12 

 

 
รปูที่ 7 แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหมุดหมายที่ 2: ความย่ังยืนของทรัพยากรน้า 

 

8.3 แผนที่การขับเคล่ือนหมุดหมายที่ 3: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรนา้ สภาพ
ภูมิอากาศ และผลกระทบขามพรมแดน  

หมดุหมายท่ี 3 ไดรับการออกแบบเพ่ือสงเสรมิการปรับตัวของผูใชนา้ ตอปญหาดานทรัพยากร
นา้ และการเปล่ียนแปลงสภาพภมูิอากาศ ท่ีจาเปนตองดาเนินการใหบรรลุภายใน ป พ.ศ. 2580 จานวน 2 
เปาหมาย ประกอบดวย  

เปาหมาย 1: ชุมชนและกลุมประชาชนที่เปราะบางสามารถปรับตัวรับมือกับผลกระทบจาก
สถานการณ์น้าจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยไมสงผลใหคุณภาพชีวิตดอยลง โดยในการ
ขับเคล่ือนเปาหมายนี้นั้น สทนช.จะเปนแกนกลางในสวนที่เก่ียวของกับการบริหารจัดการนา้ และจะมีบทบาท
สนับสนุนและใหความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของในการสงเสริมการปรับตวัของประชาชนที่ไดรับ
ผลกระทบ อาทิ สนบัสนุนกรมพัฒนาที่ดิน กรมสงเสรมิการเกษตร ในการยกระดับผลผลิตของเกษตรกรหรือ
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกพืชใหเหมาะสมกับปริมาณน้าและคุณภาพดิน สนับสนุนกรมการคาภายในและกรม
สงเสริมการคาระหวางประเทศในการจัดหาตลาดสาหรับผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได รวมถึงสนบัสนุนสานักงาน
สงเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล (Digital Economy Promotion Agency-DEPA) ในการสงเสริมใหเกษตรกร
ประยุกต์ใชดิจิทัลในการทาการเกษตรกรรมและพัฒนาชองทางการจัดจาหนายผลผลิตทางการเกษตร  

เปาหมาย 2: มีการปรึกษาหารือขามพรมแดน (Transboundary Consultation) ในกรณี
ที่แผนการพัฒนาการใชประโยชน์จากล้าน้าโขงของรัฐใดรัฐหนึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบขามพรมแดน โดย
บทบาทในการขับเคล่ือนเปาหมายนี้ของ สทนช. จะใหความสาคัญกับการศึกษาวิจัยและการทางานรวมกับ
คณะกรรมาธิการแมน้าโขง (Mekong River Commission-MRC) ผานกรมทรัพยากรน้ า กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนผูประสานงานหลักฝายไทย ในฐานะที่ สทนช.เปนเลขานุการของ
คณะกรรมการทรพัยากรน้าแหงชาติ (กนช.) ท่ีรับผดิชอบในการกาหนดนโยบายและการกากับดูแลการบริหาร
จัดการนา้ที่อาจไดรบัผลกระทบจากการใชนา้ในแมนา้โขงซ่ึงเปนแมนา้นานาชาติ และพยายามผลกัดันใหมีการ



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดบัยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ 
พื้นท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

หนา 13 

 

ปรึกษาหารือขามพรมแดนในกรณีท่ีการใชนา้โขงหรือการพัฒนาที่อาจกอใหเกิดผลกระทบกับชุมชนของไทยใน
พื้นท่ีลมุนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนอื 

เพื่อใหมั่นใจไดวาเปาหลักที่สาคัญอยางยิ่งท้ัง 2 เปาหมายจะสามารถบรรลุถึงไดภายในป 
พ.ศ.2580 จาเปนตองมีการกาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเปาหมายดังกลาวขางตน จานวน 2 
ยุทธศาสตร์ คอื  

ยุทธศาสตร์ที่ 1: การสรางขีดความสามารถในการปรับตัวของประชาชน เปนยุทธศาสตร์ท่ีมุงเนน
การสรางขีดความสามารถในการปรับตัวของประชาชน เพ่ือเพ่ิมความยืดหยุนในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงของ
สถานการณ์น้าท่ีมีสาเหตุมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบขามพรมแดนที่เกิดจาก
กระบวนการพัฒนาระหวางประเทศ โดยการปรับวิถีการประกอบอาชีพเพิ่มเติม การปรับเปล่ียนหาแหลงน้าตนทนุ
สารอง การจัดทาระบบและการเขาถงึขอมูลท่ีทันตอสถานการณ์ การใหความรูและสรางความตระหนักของชุมชน
ตอปญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังการกาหนดมาตรการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเพิ่มประสิทธิผลการปฏิบัติตามขอตกลงความรวมมือลมุน้าระหวางประเทศ 
เปนยุทธศาสตรท่ี์มงุเนนการผลักดันการปฏบิัติตามและประสิทธผิลของขอตกลงความรวมมือลุมนา้ระหวางประเทศ 
เพ่ือปองกันและบรรเทาผลกระทบขามพรมแดนของลุมน้าโขงระหวางประเทศ ตอชุมชนฝงไทยท่ีเสี่ยงและ
เปราะบาง โดยผลักดันภาครัฐใหมีการประสานความรวมมือและเจรจาปรึกษาหารือกับประเทศท่ีใชแมน้าโขง
รวมกัน รวมทั้งการกาหนดมาตรการเยียวยาความเดือดรอนประชาชน จากผลกระทบขามพรมแดน โดยยุทธศาสตร์
นี้จะมีขอบเขตการดาเนินงานแลวเสร็จภายในระยะเวลา 10 ป คือ ชวงป พ.ศ. 2566-2575 

 
รูปที่ 8 แผนที่ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนหมุดหมายที่ 3: การรับมือกับการเปล่ียนแปลงของทรัพยากร

น้าในลุมนา้ สภาพภมิูอากาศ และผลกระทบขามพรมแดน 
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8.4 แผนที่การขับเคล่ือนหมุดหมายท่ี 4: การบริหารจดัการน้า  

หมุดหมายที่ 4 ไดรับการออกแบบเพื่อสรางความเขมแข็งใหกับการบริหารจัดการน้าแบบ 
บูรณาการ โดยกาหนดเปาหมายท่ีจาเปนตองดาเนินการใหบรรลุภายใน ป พ.ศ. 2580 จานวนทั้งสิ้น 4 
เปาหมาย ประกอบดวย 

เปาหมาย 1: องค์กรผูใชน้ามีความย่ังยืนในการด้ารงอยแูละมีบทบาทส้าคัญในการสรางความ
มั่นคงดานน้าอยางตอเนื่อง เปนเปาหมายท่ีเกี่ยวของกับการสรางความเขมแข็งขององค์กรที่เก่ียวของในการบริหาร
จัดการลมุน้าทุกระดับ การสรางความเขมแข็งและเครือขายความรใูนการบริหารจัดการลุมนา้ของทุกภาคสวน และ
การพัฒนา ปรับปรงุ กลไกท่ีสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการลุมนา้อยางบรูณาการ 

เปาหมาย 2: เกษตรกรมีการใชน้าตอหนวยการผลิตลดลงตอเน่ือง เปนเปาหมายที่เก่ียวของ
กับการสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการลุมน้าแบบบูรณาการผานกลไกกลุมเกษตรกร ท่ี มี 
ความเขมแข็งในดานการเพ่ิมผลิตภาพการใชนา้  

เปาหมาย 3: เกษตรกรมีผลิตภาพดานการเกษตรเพิ่มขึนตอเนื่อง เปนเปาหมายที่เกี่ยวของกับ
การสรางความเขมแข็ งในกา รบริหาร จัดการลุมน้ าแบบบูรณาการผานกลไกกลุมเกษตรกรที่ มี  
ความเขมแข็งดานการผลิตโดยอาศัยวิธีการทางการเกษตรที่สอดคลองกบัความกาวหนาของเทคโนโลยีดิ จิทัล
เพื่อเพิ่มจานวนและคุณภาพของผลผลิตโดยมีตนทุนตอหนวยลดลง 

เปาหมาย 4: เกษตรกรสามารถจ้าหนายสินคาไดในราคาที่สูงขึนอยางมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
เปนเปาหมายสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการลมุน้าแบบบูรณาการผานกลไกกลมุเกษตรกรท่ีมีความ
เขมแข็งดานการตลาดเพ่ือใหเกษตรกรสามารถจาหนายผลผลิตไดในราคาท่ีสูงขึ้นโดยอาศัยความกาวหนาของ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดบทบาทของพอคาคนกลาง และขยายขอบเขตกลุมเปาหมายผซูื้อผลผลิตของเกษตรกร 

เพื่อใหมั่นใจไดวาเปาหลักที่สาคัญอยางยิ่งท้ัง 4 เปาหมายจะสามารถบรรลุถึงไดภายในป  
พ.ศ.2580 จาเปนตองมีการกาหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนเปาหมายดังกลาวขางตน จานวน 2 
ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1: สรางความเขมแข็งใหกับองค์กรผูใชน้าในการบริหารจัดการน้าแบบครบวงจร
ภายใตความรวมมือกับองค์กรปกครองสวนทองถ่ิน เปนยุทธศาสตร์ท่ีมุงเนนการสรางความเขมแข็งใหกับองคก์ร
ผูใชนา้ใหปรับเปลี่ยนมาเปนองค์กรที่มีบทบาทครอบคลุมการบริหารจัดการน้าท้ังระบบเพื่อใหเกิดความม่ันคงและ
ยั่งยืนของทรัพยากรน้า โดยการพัฒนาปรับปรุงโครงสรางองค์กร รูปแบบ และแนวทางการบรหิารจัดการ กลไกดาน
การเงินและการระดมทุน และการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมท่ีตอบสนองการจัดการทรัพยากรน้าใหเกิดความ
ยั่งยืน ตลอดจนการสรางเครือขายความรใูนการบริหารจัดการลุมนา้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสรางความเขมแข็งใหกับกลุมเกษตรกร เปนยุทธศาสตร์ที่ตองการสรางความ
เขมแข็งในการบริหารจดัการลมุนา้แบบบูรณาการผานกลไกกลมุเกษตรกรที่มีความเขมแข็ง โดยดาเนินการฝกอบรม
เพ่ือพัฒนาองค์ความรูและทักษะการทาเกษตร การสงเสริมการรวมกลมุของเกษตรกร การสนับสนุนเงินกรูะยะยาว
ดอกเบี้ยต่าและเทคโนโลยีท่ีจาเปน การพัฒนาแพลตฟอร์มเพ่ือใหขอมูลขาวสารและแพลตฟอรม์ตลาดกลาง รวมท้ัง
การสงเสริมการคาออนไลน์ทั้งแบบ B2B และ B2C โดยการอบรบความรูและทักษะดานการประกอบธุรกิจและ
ทักษะดานดิจิทัลใหกับเกษตรกร 
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รปูที่ 9 แผนที่ยุทธศาสตร์การขบัเคลื่อนหมุดหมายที่ 4: การบริหารจัดการนา้  

 

แผนที่การขับเคลื่อนหมุดหมายทั้ง 4 นั้น ไดแสดงใหเห็นถึงทิศทางในการขับเคลื่อนแผนหลักฯ และ
เจตนารมณ์ที่ถายทอดจากแผนหลักฯ ลงสูการปฏิบัติ โดยมุงหวังให “ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือจะเปน
ตนแบบในการกาวสูความม่ันคงของทรัพยากรน้าส้าหรับอนาคตท่ีมีความยั่งยืนมากยิ่งขึน” ตอไป 

9 ชองทางติดตอสื่อสารของโครงการ 

สาหรับชองทางในการติดตอ สอบถามขอมลูเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ มีดังนี ้

 
สานักงานทรัพยากรนา้แหงชาติ 

 
อาคารจฑุามาศ เลขที่ 89/168-170 

ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักส่ี 
กรุงเทพฯ 10210 

 

 
นายจรัล เทพอวยพร 
ผูเช่ียวชาญดานผลกระทบสิ่งแวดลอม 
กองนโยบายและแผนแมบท
โทรศัพท์ : 0 2554 1870 
โทรสาร : 0 2521 9146 
อีเมล : envionwr@gmail.com 
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บริษทัท่ีปรึกษา 

บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์  
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด 

 
เลขท่ี 81 ซอยอุดมสุข 41 ถนนสุขุมวทิ 

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 

 
นายภรัญยู รัตนบุรี 
นักวิชาการส่ิงแวดลอม
โทรศัพท์ : 0 2763 2828 ตอ 3211 
โทรสาร : 0 2763 2830 
อีเมล : paranyoo.r@uaeconsultant.co.th 

 
นางสาวปฎิมาภรณ์ ภูระยา 
นักวิชาการส่ิงแวดลอม (ดานสังคม เศรษฐกิจ  
และการมีสวนรวมของประชาชน)
โทรศัพท์ : 0 2763 2828 ตอ 408๗
โทรสาร : 0 2763 2830 
อีเมล : patimaphon.r@uaeconsultant.co.th 
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เอกสารแนบ 
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รายชื่อสื่อมวลชน 
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รายชื่อสื่อมวลชน 

กิจกรรมสรางการรับรผูานส่ือในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร  

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนา้ พ้ืนที่ลุมนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลาดับ ส่ือมวลชน สังกัด 
1. ทีวี ๑. ชองไทยพีบีเอส  

๒. ชอง 5 
๓. ชอง nbt  
๔. TNN  

๒. หนังสือพิมพ์ ๕. ไทยรัฐ  
๖. สยามรัฐ 
๗. แนวหนา 
๘. อปท.นิวส์

3. เว็บไซต์ขาวออนไลน์ ๙. เว็บไซต์ไทยโพสต์ 
๑๐. เว็บไซต์เกษตรกาวไกล 
๑๑. เว็บไซต์ไทยมุง 
๑๒. เว็บไซต์ www.medias-center.com  

4. วทิยุ ๑๓. สถานีวิทยุแหงประเทศไทย (สวท.)
5. ทองถ่ิน ๑๔. จ.บึงกาฬ  

๑๕. จ.นครพนม 
๑๖. จ.หนองบัวลาภู
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ประเด็นคาถามของสื่อมวลชน 
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ประเด็นคาถามของสื่อมวลชนในการสัมภาษณ์ผูแทนสานกังานทรัพยากรน้าแหงชาติ 

สาหรับกิจกรรมสรางการรับรูผานสื่อในพ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร 
 

 

ประเด็นเก่ียวกับรายละเอียดโครงการ 

1. ความสาคัญของ “โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรแ์ละแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้าพ้ืนที่ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนอื” 

2. ความกาวหนาของการดาเนินโครงการฯ 
3. เปาหมายของโครงการฯ 
4. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมสรางการรับรผูานส่ือของ “โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรพัยากรน้าพ้ืนท่ีลุมนา้โขงตะวนัออกเฉียงเหนือ  

 

ประเด็นเก่ียวกับกระบวนการ SEA 

1. SEA มีสวนชวยในการจัดทาแผนบริหารจัดการและแผนปฏิบัตกิารลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
อยางไร 

2. ประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการ SEA อยางไรและเกิดประโยชน์ตอการพัฒนาพื้นท่ีลุมน้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือหรือไม อยางไร 
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จดหมายขาว 
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สทนช. เดินหนาศกึษา SEA พ้ืนท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพ่ือเรงรดัวางแผนบริหารจัดการนา้อยางเช่ือมโยงเปนโครงขายทั้งระบบ 

สทนช. เผยความกาวหนาในการศึกษา SEA ประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร์  บริหารจัดการ
ทรัพยากรนา้ 10 จังหวัดลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ครอบคลุม 36 ลุมน้าสาขา เพ่ือเปนกรอบการ
วางแผน บริหารจัดการน้าเช่ือมโยงทั้งระบบ บรรเทาปญหาที่เก่ียวของกับน้าในพ้ืนที่ ทั้ งภัยแลง อุทกภัย 
ดินถลม รวมถึงการจัดสรรและกระจายน้าอยางทั่วถึงและเพียงพอ  

วันนี้ (๒6 พ.ค. 65) เวลา ๐9.00 น. นายสราวุธ ชวีะประเสริฐ รองเลขาธกิารสานักงานทรัพยากรนา้
แหงชาติ (สนทช.) เปนประธานเปดกิจกรรมสรางการรับรูผานสื่อ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร “โครงการศึกษา
การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้าพื้น ท่ีลุมน้าโขง
ตะวันออกเฉยีงเหนือ” ณ หองประชุมมาร ์โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

นายสราวุธ ชวีะประเสริฐ กลาววา สทนช. ไดมอบหมายใหกลุมบริษัทท่ีปรึกษา ประกอบดวย บริษัท 
ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จากัด รวมกับ บริษัท อินเตอร์ เทค คอนซัลแตนท์ 
จากัด และบริษัท โพธิศิรินทร์ ไทยคอนซัลแต๊นท์ จากัด ดาเนินการศึกษาโครงการศึกษาการประเมิน
สิ่ ง แวดลอมระดับ ยุทธศาสต ร์และแผนหลั กการบ ริห ารจัดกา รทรัพยากร น้าใน พ้ืน ท่ีลุ มน้ า โ ขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือใหการพัฒนาของลุมนา้สอดคลองกบัสภาพแวดลอมโดยไมกอใหเกิดผลกระทบ หรือ
มีผลกระทบในระดับที่ยอมรับได และเปนไปตามแผนแมบทการบริหาร จัดการทรัพยากรน้า 20 ป 
(พ.ศ. 2561 - 2580) พรอมทั้งจัดทาแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้า จัดลาดับความสาคัญของ
โครงการพัฒนาในอนาคต การปองกันอุทกภัยและการแกไขปญหาภัยแลง เพ่ือเปนกรอบการดาเนินการบริหาร
จัดการน้าของลุมนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือสาหรับใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของนาไปดาเนินการ ลดความ
ซ้าซอนของแผนงาน และกาหนดกรอบแนวทาง การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของพื้นที่ใหเกิดประโยชน์
สูงสุดตอไป 

“ดวยสถานการณ์ดานทรัพยากรน้าในปจจุบัน รวมถึงความสาคัญของลุมน้า และสภาพปญหาของ
พื้นที่ สงผลใหมีความจาเปนตองเรงรัดวางแผนบรหิารจัดการน้าทั้งระบบลุมน้า ตองบริหารจัดการการใช
ประโยชน์และจัดสรรน้าตามความตองการของประชาชน การพัฒนาของเมืองและชนบท การใชน้าเพ่ือ
การพัฒนาภาคสวนตาง ๆ การเกษตร การทองเท่ียว และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ยังตองอนุรักษ์น้าสาหรับ
การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศ ตลอดจนเพ่ือการแกไขปญหาจากภัยธรรมชาต ินา้ทวม น้า แลง 
คุณภาพน้า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการพัฒนาชุมชน ความเปนอย ูการกินดีอยูดี นอกจากนี้ 
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ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความเกี่ยวของกับลุมน้าระหวางประเทศ จึงตองพิจารณาบริบทการใชน้า
ระหวางประเทศ และตองเชื่อมโยงขอมูลการบริหารจัดการนา้กับประเทศเพ่ือนบาน”  

สาหรับพื้นที่ศึกษาลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 36 ลุมน้าสาขา ที่แบงเปน 9 กลุมลุม
นา้สาขา ครอบคลุม 10 จังหวัด ไดแก เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลาภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร อานาจเจริญ และอุบลราชธานี รวมพื้นที่ 47,165.08 ตร.กม หรือ 29.8 ลานไร ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ของการดาเนินงานภายใตโครงการน้ี เพ่ือศึกษาและจัดทารายงานการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์ 
(SEA) ของพ้ืนที่ลมุน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนอื และทบทวนวิเคราะห์การดาเนินงานพัฒนาแหลงนา้ในพ้ืนท่ี
ศึกษาโครงการที่ผานมาสาหรับประกอบการจัดทาแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้า 20 ป (พ.ศ. 
2561 - 2580) พรอมประเมินผลการดาเนินงานในชวงป พ.ศ. 2561 - 2564 และจัดทาแผนปฏิบัติการ 
การบริหารทรัพยากรน้า พ.ศ. 2566 – 2570 โดยกิจกรรมสรางการรับรูผานสื่อในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครท่ี
จัดข้ึนในครั้งน้ี มงุหวังใหเกิดการรับรู รับทราบสาระสาคัญของโครงการ อันเปนประโยชน์ตอการเผยแพรขอมูล 
ขาวสารของส่ือมวลชนไปสสูาธารณะตอไป

การดาเนินการของ สนทช. ในคร้ังนี้ จะนาไปสูการพัฒนาพื้นที่ลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตามเปาหมายของการพัฒนาท่ีวา สรางความมั่นคงของทรัพยากรน้าลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยการ
บริหารจัดการอยางมีสวนรวม และมีความเช่ือมโยงกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้า ๒๐ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ท้ัง ๖ ดาน เพื่อขบัเคลื่อนใหการดาเนินการเปนไปตามเปาหมาย อันประกอบดวย  
4 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1. การจัดหาและจัดสรรทรัพยากรน้าอยางเปนธรรม และมีประสิทธิภาพ
อยางยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของผูใชน้า 2. การปองกัน คุมครอง และฟนฟูการใหบริการระบบนิเวศ
ท่ีเช่ือมโยงกับทรัพยากรน้าโดยการมีสวนรวมระหวางผูใชนา้ 3. การสงเสรมิการปรบัตัวของผูใชนา้ตอปญหา
ดานทรัพยากรนา้ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 4. การสรางความเขมแข็ง และสงเสรมิศักยภาพ
การบริหารจัดการลมุนา้  

 

………………………………………………….. 

 

ส้านักงานทรพัยากรน้าแหงชาต ิ

2๖ พฤษภาคม 2565 
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นิยาม SEA 
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นิยาม SEA , Concept ของ SEA และ SEA Cycle 
จรัล เทพอวยพร ผชช.วล./สทนช.  

 

๑) นิย าม  SEA : Strategic Environmental  Assessment ท่ีส า นัก ง าน สภา พัฒนาก า ร
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) มกราคม ๒๕๖๓ ใหนิยาม SEA ไววา “กระบวนการที่เปนระบบเพ่ือ
สนับสนุนการตัดสินใจในการก้าหนดนโยบาย แผน หรือแผนงานโดยใหความส้าคัญกับการมีสวนรวม และ
การบูรณาการดานเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมอยางสมดุล ซึ่งตองน้าผลไปใชในการวางแผนเพ่ือใหเกิด
การพัฒนาท่ียั่งยืน”

๒) Concept ของ SEA เปนอยางไร มีกระบวนการตางๆ อยางไร ทางานอยางไร และได 
Output ท่ีวามันเกิดความยิ่งยืนอยางไรน้ัน เปนเรื่องที่คอนขางซับซอนยากแกการเขาใจ ดังนั้นเพื่อใหเห็นภาพ 
และเขาใจไดงาย จึงไดเทียบเคียงกระบวนการ การทางานของการทา SEA กับการทาการตรวจสอบความ
ผิดปกติของรางกายเรา โดยวิธีการ MRI: (Magnetic Resonance Imaging) อธิบายไดดังนี ้
 หากทาการวิเคราะห์ตรวจสอบสภาพรางกายดวยเครื่องมือทางการแพทย์ MRI แลวสิ่งท่ีไดหรือ 
Output คือ ภาพการวิเคราะห์ ๓ มิติ บนหนาจอคอมพิวเตอร์ ที่แพทย์สามารถใชวินิจฉัย วาจะรักษาคนไข
นั้นๆ ดวยวิธีการอยางไร ตามลาดับความรุนแรงของโรค  และเมื่อนามาอธิบายวา SEA มันเกี่ยวกันอยางไรกับ
การทา MRI ก็เทียบเคยีงไดวา ๑) การฉายรังสีหรือปลอยคลื่นแมเหล็กก็เหมือนข้ันตอนการทา Screening คือ 
หากใชรังส ีในการ X-Ray  แบบพื้นฐาน ผลที่ไดก็คือ ฟล์ม X-Ray ที่เห็นเพียงสีขาว-ดา เทานั้น แตหากใชคล่ืน
แมเหล็กในการทา MRI จะเห็นเปนภาพสี มี ๓ มิติ ท่ีซูมขยายไดทุกจุด หรือ ๒) ขั้นตอนการ Scoping ก็
เทียบเคียง ไดกับขอบเขตเชิงพื้นที่หรือขอบเขตพื้นที่ลมุน้าหรือ ขอบเขตรางกายเรานั้นเอง  ๓) การวิเคราะห์
โดยคอมพิวเตอร์เทียบเคียงกับผูเช่ียวชาญดานตาง ๆ  ในการหาทางเลือกที่ดีที่สุด ๔) สวนผลที่ไดคือ รูปที่
ปรากฏบนหนาจอ Monitor เทียบเคียงไดกับรายงาน SEA ท่ี สศช. กาหนดหรือออกแนวทาง ๕) ระยะเวลาท่ี
คอมพิวเตอรใ์ชในการประมวลผลคอื ระยะเวลาท่ีใชในการศึกษาหรือการจัดทา SEA ซ่ึงปกติเวลาประมาณที่
สานักงานทรพัยากรน้าแหงชาติ (สทนช.) ใชคือประมาณ ๑ ป และ ๖) ไฟฟา อุปกรณ์ตาง ๆ ในการทา MRI 
เทียบเคียงไดกับงบประมาณท่ีใชในการศึกษา SEA  
 
นอกจากน้ี อกีประเด็นท่ีสาคัญคือ คนไขตองยินยอมท้ังการใหความรวมมือทุกดาน รวมท้ังทางเอกสารกอนทา 
(ลงนามในหนังสือยินยอม) ขณะทา (ตองนอนเฉย ๆ ในทาที่กาหนด) และหลังทา (รอดูผลการ SCAN MRI 
และรับคาวินิจฉัยรวมกับแพทย์เพ่ือกาหนดทางเลือกท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการรักษา และตัดสินใจดาเนินการที่
เหมาะสม (เทียบเคียงก็คือการตัดสินใจพัฒนา ภายใตเงื่อนไขตาง ๆ อาทิ รางกายมีขอจ้ากัดอะไรบาง เชน มี
ภาวะเสนเลือดตีบ หรืออาจเทียบเคียงกับพืนที่ลุมน้าใดลุมน้าหนึ่งอยูในโซนดินเค็มหรือไมอยางไร  ซึ่งจะ
เทียบเคียงวา บุคคลนันเปนเบาหวาน ความดัน หวัใจ หรือโรคอ่ืน ๆ ท่ีมีอยเูดิม ซึ่งแสดงขอจ้ากัดของพืนที่นัน 
ๆ วา มีดินที่เหมาะสมกับการเพาะปลูก หรือมีแหลงน้าตนทุนมากนอยเพียงใด หรือ อยใูนพืนที่ที่มีศักยภาพ
การใหน้าบาดาลตอชั่วโมงมากนอยหรือต้่ากวาเกณฑ์ท่ีจะน้าไปใชไดมากนอยเพียงใด เปนตน) สาหรับการ
ปฏิบัติตัวของคนไขตามที่ผูควบคุมเครื่อง MRI  หากเทยีบเคียงกค็ือ การทาการมีสวนรวมของประชาชนในที่
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นั้นๆ ในทุกข้ันตอน ตามหลักการของ SEA ท่ี สศช. กานดน้ันเอง อีกท้ัง จะตองมีการทา MRI  ไปอกีอนาคต 
นั้นหากจะเทียบเคียงไดกับควรมีการติดตาม และประเมินผล SEA ในเวลาที่เหมาะสมตอไป รวมทั้งควรทราบ 
SEA Cycle เ พ่ือจ ะไดมอ งทั้ ง ร ะบบเปนภาพ รวม  ดั ง แสดง ในรูปดา นลา ง หรือรับ ชมในยูทรูป
(https://youtu.be/LG0yV_6qNsE) 

 

  

ท่ีมา: จรัล เทพอวยพร ผชช.วล./สทนช. มิถุนายน ๒๕๖๔
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สคริปต์วีดิทัศน์



สคริปต์วีดิทัศน์ ชุดที่ 1



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พื้นที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ – (ชุดที่ 1) 

สํานักงานทรัพยากรนํ้าแหงชาติ 

CUE TIME PICTURE VOICE 
1. 10 S Computer Graphic หยดน้ําแลวมีโลโก “สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ”  
2. 10 S Computer Graphic “โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับ

ยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พื้นที่ลุมน้ําโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พื้นท่ีลุมน้ํา
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

3. 100 S ภาพแมน้ําโขง 
Computer Graphic ประเทศไทย แลว Zoom ลุมน้ําโขง 

 
 
Computer Graphic แผนท่ีกลุมลุมน้ํา ท้ัง 9 กลุม 
 
ภาพแมน้ําโขงมุมสูง 
ภาพลุมน้ําสาขาท่ีสําคัญๆ เชน แมน้ําเลย หวยหลวง แมน้ําสงคราม หนอง
หาน พ้ืนที่ชุมน้ํา บึงโขงหลง กุดทิง  
ภาพชาวบาน 
ภาพเกษตรกร 

แมน้ําโขง สายธาราแหงชีวิต หลอเลี้ยงทุกสรรพสิ่งให
ดํารงคงอยู และสรางความสุขใหทุกคน โดยลุมน้ําโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเปนหนึ่งในลุมน้ําสําคัญของภาค
อีสาน มีเนื้อที่ 47,165.08 ตารางกิโลเมตร ประกอบดวย 10 
จังหวัด ไดแก จังหวัดเลย หนองบัวลําภู หนองคาย อุดรธานี 
บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และ
อุบลราชธานี แบงเปน 36 ลุมน้ําสาขา ซึ่งจัดกลุมตามบริบท
พ้ืนที่ได 9 กลุมลุมน้ําสาขา 
โดยมีสภาพภูมิประเทศเปนพ้ืนที่ราบสูง ลําน้ําในลุมน้ํา
สาขาสวนใหญจะไหลลงแมน้ํ าโขง ซึ่ งเปนทางน้ํ า
ธรรมชาติระหวางประเทศ  จึงมีการกัดเซาะสูง พบพื้นท่ี
เสี่ยงภัยแลงทางการเกษตร และเส่ียงขาดแคลนน้ําอุปโภค
บริโภค จึงจําเปนตองเรงรัดวางแผนบริหารจัดการน้ําทั้ง



CUE TIME PICTURE VOICE 
ภาพน้ําแลง 
ภาพคนใชน้ํา 
ภาพเมืองริมน้ําโขง 
ประมวลภาพการใชชีวิตริมน้ําโขง  
ภาพสายนํ้า 
ภาพคนจับปลาในแมนํ้าโขง 
ภาพการทํางาน สทนช 
 
ภาพน้ําโขง 
ภาพเขื่อนในตางประเทศของแมน้ําโขง 
 

ระบบลุมน้ํา โดยตองจัดการใชประโยชนและจัดสรรตาม
ความตองการน้ํา การพัฒนาของเมืองและชนบท การใชน้ํา
เพื่อการพัฒนาภาคสวนตาง ๆ ท้ังการเกษตร การทองเที่ยว 
และอุตสาหกรรม นอกจากนี้ยังตองรักษาอนุ รักษน้ํา
สําหรับรักษาทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ ตลอดจน
เพื่อการแกไขปญหาจากภัยธรรมชาติ น้ําทวม น้ําแลง 
คุณภาพน้ํา การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการ
พัฒนาชุมชน ความเปนอยู การกินดีอยูดี ตลอดจนพิจารณา
ใหครอบคลุมถึงบริบทการใชน้ําระหวางประเทศ และตอง
เช่ือมโยงขอมูลการบริหารจัดการน้ํากับประเทศเพื่อนบาน   

4. 50 S ภาพพื้นท่ีริมโขง แลวขึ้น Computer Graphic ช่ือโครงการ 
Computer Graphic โลโก ที่ปรึกษา แลวขึ้น Graphic แผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรนํ้า 20 ป  
 
Computer Graphic Info การแกปญหาน้ําทวม น้ําแลง พรอมข้ึน 
ตัวหนังสือ “ปองกันอุทกภัย /แกไขปญหาภัยแลง /เปนกรอบการ
ดําเนินการบริหารจัดการน้ําของลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับให
ทุกหนวยงานท่ีเกี่ยวของนําไปดําเนินการ /ลดความซ้ําซอน /กําหนดกรอบ
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ดวยเหตุนี้ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ หรือ สทนช. 
จึงเล็งเห็นความจําเปนวาตองมีการศึกษาและประเมิน
สิ่ งแวดล อมระดับยุ ทธศาสตร ในพื้นที่ ลุ มน้ํ าโ ขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ พรอมท้ังจัดทําแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา  โดยมอบหมายใหกลุมบริษัทที่
ปรึกษา ประกอบดวย บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด 
เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด รวมกับบริษัท อินเตอร
เทค คอนซัลแตนท จํากัด และบริษัท โพธิศิรินทร ไทย
คอนซัลแตนท จํากัด เปนผูศึกษาและดําเนินการโครงการ 



CUE TIME PICTURE VOICE 
 
ประมวลภาพการทํางาน สทนช. 
ภาพเศรษฐกิจ ภาพสังคม ภาพสิ่งแวดลอม 
 

โดยมุงหวังใหการพัฒนาของลุมน้ํ าสอดคลองกับ
สภาพแวดลอม รวมถึงเปนไปตามแผนแมบทการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 2561-2580)  เพ่ือเปน
กรอบการดําเนินการบริหารจัดการนํ้าของลุมนํ้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือสําหรับใหทุกหนวยงานที่เก่ียวของ
นําไปดําเนินการ ลดความซ้ําซอนของแผนงาน รวมถึง
กําหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา
ของพื้นที่ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอไป  

5. 40 S Computer Graphic : Project’s Timeline 
 
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมการมีสวนรวมของโครงการที่ผานมา 

โดยโครงการมีระยะเวลาศึกษา 360 วัน ซึ่งที่ผานมาได
ทําการศึกษา รวมกับการลงพื้นที่และการระดมความ
คิดเห็นของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียในพื้นที่
ลุ ม นํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ ่งเปนผู ที ่อาจไดรับ
ผลกระทบในระดับตาง ๆ และมีบทบาทตอการพัฒนา
พื ้น ที ่ลุ ม น้ํ า ที ่เ กี ่ย ว ข อ ง แ ล ะ เ ชื ่อ ม โ ย ง ก ับ ก า ร ใ ช
ประโยชนจากทรัพยากรนํ้า ผานกิจกรรมการมีสวนรวม
ตาง ๆ ตั้งแตเร่ิมตนกระบวนการศึกษา อาทิ การประชุม
ปฐมนิเทศโครงการ การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม
และความคิดเห็นดวยแบบสอบถาม การประชุมกลุมยอย
คร้ังท่ี 1 เปนตน ซึ่งดําเนินการแลวเมื่อชวงเดือนมีนาคม
ถึงตุลาคม พ.ศ. 2564 ที่ผานมา 



CUE TIME PICTURE VOICE 
6. 30 S Computer Graphic : Flow diagram การวิเคราะหประเด็นปญหาดาน

ทรัพยากรน้ําทั้ง 7 ปจจัย 
 
ภาพที่สะทองถึงปญหาทั้ง 7 ปจจัยของพื้นที่ลุมนํ้าโขงอีสาน 

จากการศึกษาและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคสวน 
ทําใหสามารถวิเคราะหประเด็นปญหาดานทรัพยากร
นํ้าซึ่งเชื่อมโยงไปยังความตองการและความคาดหวัง
ตอการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําโขงอีสาน ไดทั้งสิ้น 7 ปจจัย
สําคัญ ไดแก  การขาดแคลนน้ํา  น้ําทวม คุณภาพน้ํา
เสื ่อมโทรม แหลงตนน้ําถูกทําลาย ผลผลิตทางการ
ป ร ะ มง ล ด ล ง  ร า ย ไ ด ป ร ะ ช า ชน ต่ํ า  แล ะ ว ิถ ีช ีว ิต 
วัฒนธรรมเปลี่ยนแปลง  

7. 50 S Computer Graphic : Flow diagram “ราง” เปาหมายของการพัฒนา 
 
Computer Graphic : Flow diagram “ราง” ประเด็นยุทธศาสตร ทั้ง 4 
ประเด็น 

ดวยเหตุนี้ จึงนําไปสูการกําหนด “ราง” เปาหมายของ
การพัฒนา ท่ีวา 
 
“สรางค วามมั ่นค งข องทร ัพยากรน้ําในลุ มน้ําโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยการบริหารจัดการอยางมี
สวนรวม” 
 
โดยมี “ราง” ประเด็นยุทธศาสตร ทั้ง 4 ประเด็น ดังนี้ 

• ประเด็นยุทธศาสตรที ่ 1 จัดหาและจัดสรร
ท ร ัพ ย า ก ร น้ํ า อ ย า ง เ ป น ธ ร ร ม  แ ล ะ มี
ประสิทธิภาพอยางย่ังยืน 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 ปองกัน คุมครอง และ



CUE TIME PICTURE VOICE 
ฟนฟูการใหบริการระบบนิเวศที่เชื่อมโยงกับ
ทรัพยากรน้ํา 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 สงเสริมการปรับตัว
ของผูใชน้ําตอปญหาดานทรัพยากรนํ้า และ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

• ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 สรางความเขมแข็ง
และสงเสริมศักยภาพการบริหารจัดการลุมนํ้า  

ซึ่งประเด็นยุทธศาสตรดังกลาวมีความสอดคลองกับ
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป ทั้ง 6 
ดาน ตามแผนแมบท  

8. 50 S ประมวลภาพกลุมเครือขายแมน้ําโขง 
 
 
Computer Graphic : Info การรวมวางแผน แลวมีการรวมพลังกัน มีธงชาติ
ไทยปลิวไสว 

อยางไรก็ตาม โครงการยังคงบูรณาการการศึกษา 
ประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตรรวมกับการมีสวน
รวมของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียผานกิจกรรม
การมีสวนรวมที่จะดําเนินการในลําดับตอไปตลอด
กระบวนการศึกษาของโครงการ เพื ่อรวมกันคิด รวม
พัฒนาและรวมพิจารณาทางเลือกตาง ๆ ทั้งปจจุบัน
และอนาคต รวมถึงรวมกันกําหนดเปาหมาย นําไปสู
ทิศทางการพัฒนาในระดับพ้ืนที่ นโยบาย และแผนงาน
ใหสอดคลองกับความตองการของประชาชน และ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับประเทศชาติ อันจะชวย



CUE TIME PICTURE VOICE 
สนับสนุนใหการวางแผนการบริหารจัดการลุมน้ําโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถบรรลุเปาหมายในการบริหาร
จัดการลุมน้ําใหมีศักยภาพ เกิดดุลยภาพในการพัฒนาที่
ย่ังยืน มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเปนที่
ยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของ 

9. 20 S ประมวลภาพการทํางาน สทนช. 
ประมวลภาพการทํานา ทําไร จับปลา อุตสาหกรรม ทองเที่ยว คนยิ้มแยมมี
ความสุข  
 

ท้ังนี้  ผลลัพธจากการบูรณาการกระบวนการประเมิน
สิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรรวมกับการจัดทําแผน
หลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า พื้นท่ีลุมน้ําโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ถือเปนความรวมมือของทุกภาคสวน
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิการวางแผน นําไปสูการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําที่ย่ังยืน ยกระดับคุณภาพชีวิต สรางความสุข
ใหผูคนที่มีวิถีชีวิตเกี่ยวพัน เชื่อมโยงกับแมน้ําโขงไดอยาง
แทจริง 

10. 10 S Computer Graphic หยดน้ําแลวมีโลโก “เพราะ “น้ํา” คือความมั่นคงของ
ประเทศ” 
“สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ” 

เพราะ “น้ํา” คือความมั่นคงของประเทศ 
 
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

รวมระยะเวลา 370 วินาที (S) = 6.10 นาที (Min) 
 



สคริปต์วีดิทัศน์ ชุดที่ 2 



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา พ้ืนที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(การประชุมปจฉิมนิเทศ) - สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ 

CUE TIME PICTURE VOICE 
1 10 S Computer Graphic หยดน้ําแลวมีโลโก “สํานักงานทรัพยากรนํ้า

แหงชาติ” 
 
Computer Graphic “โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดลอมระดับ
ยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า พ้ืนท่ีลุมนํ้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 

2 25 S ประมวลภาพการทํางาน สทนช. (มีภาพของเลขาฯ ทานใหมดวย) 
 
ภาพพื้นท่ีริมโขง ลุมนํ้าโขง  
 

สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ  เปนหนวยงานกลางที่
ขับเคลื่อนและบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเกิด
ความม่ันคง การศึกษาและประเมินดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ําพื้นที่ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงเปน
บทบาทหนึ่ง ท่ีชวยกําหนดกรอบและแนวทางใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ รวมถึงคณะกรรมการลุมน้ํานําไปสรางทิศทางการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําที่ชัดเจน และลดความซ้ําซอนของ
แผนงาน  



CUE TIME PICTURE VOICE 
3 30 S Computer Graphic  

 

 
 
Computer Graphic แสดงขอความพรอมภาพประกอบ (ถามี) 

• แนวทางการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรของ
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

• แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 20 ป (พ.ศ. 
2561) 

• ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) 
• เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) 

การประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร หรือ SEA เปน
เครื่องมือหนึ่งในการตัดสินใจกําหนดนโยบาย แผน และ
แผนงานสําหรับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยพิจารณา
ทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และเปดโอกาสให
ผูมีสวนไดเสียเขามารวมวางแผนการพัฒนา รวมกับการศึกษา
สภาพแวดลอมแล ะขอจํากัดของลุมน้ํ า  เพื่อให มีความ
สอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา 20 ป ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  

4 60 S ภาพแมน้ําโขง 
Computer Graphic ประเทศไทย แลว Zoom ลุมน้ําโขง 

 
 

ลุมน้ําโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เปนหนึ่งในลุมนํ้าสําคัญของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีเนื้อท่ีประมาณ 47,165 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบดวย 10 จังหวัด ไดแก เลย หนองบัวลําภู หนองคาย 
อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อํานาจเจริญ และ
อุบลราชธานี 
 



CUE TIME PICTURE VOICE 
ภาพแมน้ําโขงมุมสูง 
ภาพลุมน้ําสาขาท่ีสําคัญๆ เชน แมน้ําเลย หวยหลวง แมน้ําสงคราม 
หนองหาน พ้ืนที่ชุมน้ํา บึงโขงหลง กุดทิง  
 
 
ประมวลภาพการใชชีวิตริมน้ําโขง  
ภาพน้ําแลง ฝนตก น้ําทวม 
ภาพคนใชน้ํา ภาพเกษตรกร ผูคนทํามาหากิน 
 
 

สภาพภูมิประเทศเปนที่ราบสูง ท่ีทุกลํานํ้าในลุมน้ําสาขาไหลมา
รวมกัน มีความลาดชันมากสงผลใหเกิดการกัดเซาะสูง  
 
และเนื่องดวยปริมาณฝนที่เปล่ียนแปลงไปอันเนื่องมาจากการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ สงผลใหมีน้ําตนทุนไมท่ัวถึงทั้ง 
10  จังหวัด  ปริมาณน้ําใตดินมีจํากัด แตความตองการใชนํ้ายังคง
เพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง พ้ืนท่ีสวนใหญเสี่ยงตอการเกิดปญหา
น้ําทวมและภัยแลง กระทบตอการทําเกษตร ซึ่งเปนอาชีพหลัก
ในพ้ืนที่  จึงกระทบตอรายได  และฐานะทางเศรษฐกิจของ
ประชาชนเปนอยางมาก 

5 25 S ภาพสายนํ้า ภาพน้ําโขง ภาพเมืองริมน้ําโขง 
ภาพคนจับปลาในแมนํ้าโขง ภาพวิถีชีวิตริมน้ําโขง 
ภาพการเกษตร ทองเที่ยว อุตสาหกรรม 
ภาพเขื่อนในตางประเทศของแมน้ําโขง 

จึงจําเปนตองเรงรัดวางแผนบริหารจัดการน้ําทั้งระบบลุมนํ้า ให
เกิดการใชประโยชนและจัดสรรน้ําเพ่ือการพัฒนาภาคสวนตาง 
ๆ การอนุรักษน้ําเพ่ือรักษาระบบนิเวศ การแกไขปญหาตาง ๆ ที่
สืบเน่ืองจากภัยธรรมชาติ รวมถึงครอบคลุมบริบทการใชน้ํา
ระหวางประเทศ  เพื่อใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูที่ดีและมี
ทรัพยากรน้ําใชอยางย่ังยืน 

5 30 S ภาพพื้นท่ีริมโขง ลุมนํ้าโขง  
 
ประมวลภาพการทํางาน สทนช. (ใหมีภาพเลขาธิการฯ ทานใหมดวย) 
ภาพเศรษฐกิจ ภาพสังคม ภาพสิ่งแวดลอม 

ดวยเหตุนี้ สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ จึงนํากระบวนการ 
SEA มาสนับสนุนและประยุกตในการจัดทําแผนหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ําพ้ืนที่ลุมนํ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
เพ่ือชวยใหเกิดการบูรณาการในประเด็นการพัฒนาที่สําคัญทั้ง



CUE TIME PICTURE VOICE 
 
ประมวลภาพบรรยากาศกิจกรรมการมีสวนรวมของโครงการที่ผาน
มา 
 

ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยเปดโอกาสให
ประชาชนในพ้ืนที่เขามามีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนา
พ้ืนที่ลุมนํ้าผานกิจกรรมการมีสวนรวมตาง ๆ ตั้งแตเริ่มตน
และตอเนื่องตลอดระยะการศึกษา 

6 100 S Computer Graphic : Flow diagram วิสัยทัศน 
 
 
Computer Graphic : Flow diagram หมุดหมายในการพัฒนา 
 

• หมุดหมายที่ 1 การจัดหาและบรรเทาภัยดานน้ํา   
 

• หมุดหมายที่ 2 ความยั่งยืนของทรัพยากรน้ํา 
 

• หมุดหมายที่ 3 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ และผลกระทบขามพรมแดน 

 
• หมุดหมายที่ 4 การบริหารจัดการน้ํา 

ผลลัพธจากการศึกษาและการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวม ทํา
ใหไดขอสรุปที่นําไปสูวิสัยทัศนของแผนหลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561-2580 ท่ีวา  
“ทรัพยากรนําลุ่มนําโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความมันคง
อย่างยังยืนด้วยการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม” 
 
ป ร ะ ก อ บ ด ว ย  ห ม ุด ห ม า ย ใ น ก า ร พ ัฒ น า ที ่สํ า ค ัญ  4  
หมุดหมาย และภายใตหมุดหมายดังกลาว มียุทธศาสตรท่ี
ชวยขับเคลื่อนตอไปในอนาคต ทั้งในระยะเรงดวน (1-5 ป) 
ระยะกลาง (6-10 ป) และระยะยาว (มากกวา 10 ปเปนตน
ไป) ไดแก 

• หม ุด หมา ย ที ่ 1 การจัดหาและบรรเทาภัยดานน้ํ า   
ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ซึ่งเก่ียวกับการจัดการนํ้า
เพื่อสรางสมดุลน้ําตนทุน การจัดสรรน้ําขามพ้ืนที่ การ
ใชน้ําอยางคุมคา การผลิตน้ําสะอาด รวมถึงการจัดการ
ภัยแลงและอุทกภัย 



CUE TIME PICTURE VOICE 
• ห ม ุด ห ม า ย ที ่ 2 ความย่ั ง ยื นของ ทรั พยากรนํ้า  

ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร ซึ่งเก่ียวกับการปองกัน 
คุมครองและ ฟนฟู ระบบนิ เวศแหลงน้ํ า รวมถึง
วัฒนธรรม วิถีชีวิตที่เช่ือมโยงกับทรัพยากรนํ้า 

• หมุดหมายที ่ 3 การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพ ภู มิอากา ศ แล ะผลกระทบข ามพรมแดน 
ประกอบดวย 2 ยุทธศาสตร ซึ่งเกี่ยวกับการสรางขีด
ความสามารถในการปรับตั ว  และการส ง เส ริม
ประสิทธิผลในการปฏิบัติตามขอตกลงและความ
รวมมือลุมน้ําระหวางประเทศ 

• หมุดหมายที่ 4 การบริหารจัดการน้ํา  ประกอบดวย 2 
ยุทธศาสตร ซึ่งเก่ียวกับการสรางความเขมแข็งใหกับ
องคกรผูใชน้ํา และกลุมเกษตรกร 

7 20 S ประมวลภาพกลุมเครือขายแมน้ําโขง 
 
Computer Graphic : Info การรวมวางแผน แลวมีการรวมพลังกัน มี
ธงชาติไทยปลิวไสว 
 
ประมวลภาพการทํานา ทําไร จับปลา อุตสาหกรรม ทองเที่ยว คนย้ิม
แยมมีความสุข  

ผลลัพธจากการศึกษาในคร้ังนี้ ถือเปนความรวมมือของทุกภาค
สวนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการวางแผน นําไปสูการปฏิบัติอยาง
เปนรูปธรรมของการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าที่ ย่ั งยืน 
ยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิต สรางความสุขใหผูคนท่ีมีวิถี
ชีวิตเก่ียวพัน เชื่อมโยงกับแมน้ําโขงไดอยางแทจริง 



CUE TIME PICTURE VOICE 
8 15 S Computer Graphic หยดน้ําแลวมีโลโก “เพราะ “น้ํา” คือความมั่นคง

ของประเทศ” 
“สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาติ” 

เพราะ “น้ํา” คือความม่ันคงของประเทศ 
 
สํานักงานทรัพยากรน้ําแหงชาต ิ

รวมระยะเวลา 315 วินาที (S) = 5.15 นาที (Min) 
 



       

1. แบบประเมินผลการประชุมปฐมนิเทศ

2. แบบประเมินผลการประชุมกลุ่มย่อย

แบบประเมินผล

การจัดประชุม

3. แบบประเมินผลการประชุมปัจฉิมนิเทศ

4. แบบสอบถามสำรวจความพึงพอใจกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านส่ือ



 

แบบประเมินผลการประชุมปฐมนิเทศ  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลกัการบริหารจัดการทรัพยากรน า้  
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ 

หน้า 1/5 

 

แบบประเมินผลการประชุมปฐมนิเทศ  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า  

พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
********************************************************************  

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั งนี  และเพื่อ
การศึกษาและด้าเนินโครงการรวมถึงการจัดประชุมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบประเมินผล 
ในหัวข้อต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และโปรดส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ นการประชุม 

ค้าชี แจง : โปรดท้าเครื่องหมาย ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่าน หรือตอบข้อความตามความคิดเห็น 

ช่ือ-สกุล ……………………………………………………………………………ต้าแหน่ง (ถ้ามี) ……………………………………………………………….. 

หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชน……………………………………………………………………………………………………………….. 

โทรศัพท์มือถือ : ......................................................................... อีเมล ……………………………………………………………………………. 

1. กรุณาระบุหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้ที่มอบหมายให้ท่านเข้าร่วมประชุมแทน ดังตัวเลือกด้านล่างนี  
(โปรดเลือกเพียงข้อเดียวเท่านั น) 

 1) หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) 

ระบุ.......................................................................................................................................................................... 

 2) สถาบันการศึกษา ระบุ............................................................................................................................................... 

 3) องค์กรพัฒนาเอกชน ระบุ.......................................................................................................................................... 

 4) คณะอนุกรรมการ/คณะท้างานที่เกี่ยวข้อง ระบุ......................................................................................................... 

 5) สมาคม/ชมรม/กลุ่ม ระบุ........................................................................................................................................... 

ต้าบล....................................................อ้าเภอ..........................................จังหวัด................................................... 

 6) เครือข่ายภาคประชาชน/ประชาชนในพื นท่ี หรือใกล้เคียง 
ระบุเครือข่าย……………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
ต้าบล....................................................อ้าเภอ..........................................จังหวัด................................................... 

 7) สื่อมวลชน ระบุ.......................................................................................................................................................... 

 8) อื่น ระบุ......................................................................................................................................................................  



 

แบบประเมินผลการประชุมปฐมนิเทศ  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลกัการบริหารจัดการทรัพยากรน า้ พื นที่ลุ่มน า้โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

หน้า 2/2 

 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) 
1) ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / สื่อการน้าเสนอ    

(1) ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม    

(2) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการประชุม    

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม    

(4) ความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม    

(5) การบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวก    

2) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการจัดประชุม ในครั งนี     

 

3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1) .................................................................................................................................................................................... 

2) .................................................................................................................................................................................... 

3) .................................................................................................................................................................................... 

 
 
 

 

ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือ และโปรดน าส่งทีก่ล่องรับแบบประเมินผล หรือส่งที่เจ้าหนา้ท่ีโครงการ 



เวททีี ่ 

 

แบบประเมินผลการประชุมกลุม่ย่อย  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน ้า  

พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
********************************************************************  

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ ขอขอบคุณทุกท่ำนที่ได้กรุณำสละเวลำเข้ำร่วมประชุมในครั งนี  และเพื่อกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดประชุมให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ น จึงขอควำมกรุณำท่ำนตอบแบบประเมินผลในหัวข้อต่ำงๆ อย่ำงครบถ้วน และโปรด
ส่งคืนเจ้ำหน้ำที่ภำยหลังเสร็จสิ นกำรประชุม 

ค้าชี แจง : โปรดท้ำเครื่องหมำย ลงใน  ที่ตรงกับควำมคิดเหน็ของท่ำน หรือเติมข้อควำมลงในช่องว่ำงให้สมบูรณ ์

1. ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถามความคิดเห็น  
ช่ือ-นำมสกุล....................................................................................ตำ้แหน่ง (ถ้ำมี)............................................................................... 

หน่วยงำน/กลุม่/สมำคม/องค์กร............................................................................................................................................................ 

ที่อยู่ (ของท่ำน/หน่วยงำนของท่ำน)....................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................................... 

โทรศัพท์.................................................................................. โทรสำร.................................................................................................. 

E-mail.................................................................................................................................................................................................... 
 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) 
1) ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / สื่อการน้าเสนอ    

(1) ควำมเหมำะสมของสถำนท่ีจัดประชุม    

(2) ควำมเหมำะสมของสื่อประกอบกำรประชุม    

(3) ควำมเหมำะสมของระยะเวลำในกำรประชุม    

(4) ควำมเหมำะสมของอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดืม่    

(5) ควำมเหมำะสมของรูปแบบในกำรประชุม (กำรน้ำเสนอและกำรระดมควำมคิดเห็น)    

(6) กำรบริกำรและสิ่งอ้ำนวยควำมสะดวก    

2) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการจัดประชุม ในครั งนี     
 

3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

1) ...................................................................................................................................................................................................... 

2) ...................................................................................................................................................................................................... 

3) ...................................................................................................................................................................................................... 

ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือ และโปรดน าส่งทีก่ล่องรับแบบประเมินผล หรือส่งที่เจ้าหนา้ท่ีโครงการ 



 

แบบประเมินผลการประชุมปัจฉิมนิเทศ 
โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

หน้า 1/๒ 

 

แบบประเมินผลการประชุมปัจฉิมนิเทศ  
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  

พื นท่ีลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
********************************************************************  

เรียน ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ  ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั งนี  และเพื่อ

การศึกษาและด้าเนินโครงการรวมถึงการจัดประชุมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบประเมินผล 
ในหัวข้อต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และโปรดส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ นการประชุม 

โปรดระบุเครื่องหมาย  ในเวทีท่ีท่านเข้าร่วมประชุม (โปรดระบเุพียง 1 ตัวเลือกเท่านั น) 

 เวทีท่ี ๑ : วันอังคารที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมภาสกร  
 ศูนย์ประชุมและจัดแสดงนิทรรศการ มลฑาทิพย์ ฮอลล์ ต้าบลหมากแข้ง อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 
 เวทีท่ี ๒ : วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องบลู โซเชียล  

โรงแรมบลู โฮเทล ต้าบลอาจสามารถ อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
  เวทีท่ี ๓ : วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุมพลอย บอลรูม  

โรงแรมพลอย พาเลซ ต้าบลมุกดาหาร อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

ช่ือ-สกุล ……………………………………………………………………………ต้าแหน่ง (ถ้ามี) ……………………………………………………………….. 

หน่วยงาน/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ชุมชน……………………………………………………………………………………………………………….. 

โทรศัพท์มือถือ : ......................................................................... อีเมล ……………………………………………………………………………. 

ค้าชี แจง : โปรดท้าเครื่องหมาย ✓ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน หรือตอบข้อความตามความคิดเห็น 

1. กรุณาระบุหน่วยงานต้นสังกัด หรือผู้ที่มอบหมายให้ท่านเข้าร่วมประชุมแทน ดังตัวเลือกด้านล่างนี  
(โปรดเลือกเพียงข้อเดียวเท่านั น) 

 1) หน่วยงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) 

ระบุ..........................................................................................................................................................................  

 2) สถาบันการศึกษา ระบุ............................................................................................................................................... 

 3) องค์กรพัฒนาเอกชน ระบุ.......................................................................................................................................... 

 4) คณะอนุกรรมการ/คณะท้างานที่เก่ียวข้อง ระบุ........................................................................................................ 

 5) สมาคม/ชมรม/กลุ่ม ระบุ......................................................................................................................... .................. 

ต้าบล....................................................อ้าเภอ..........................................จังหวัด................................................... 

 6) เครือข่ายภาคประชาชน/ประชาชนในพื นที่ หรือใกล้เคียง 
ระบุเครือข่าย……………….………………………………………………………………………………………………………………………… 
ต้าบล....................................................อ้าเภอ..........................................จังหวัด................................................... 

 7) สื่อมวลชน ระบุ............................................................................................................. ............................................. 

 8) อ่ืน ระบุ.................................................................................................................. ................................................... 
  



 

แบบประเมินผลการประชุมปัจฉิมนิเทศ 
โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  
พื นที่ลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

หน้า 2/2 

 

2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมการประชุม 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก (3) ปานกลาง (2) น้อย (1) 
1) ด้านสถานที่ / ระยะเวลา / สื่อการน้าเสนอ    
(1) ความเหมาะสมของสถานที่จัดประชุม    

(2) ความเหมาะสมของสื่อประกอบการประชุม    

(3) ความเหมาะสมของระยะเวลาในการประชุม    

(4) ความเหมาะสมของอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม    

(5) การบริการและสิ่งอ้านวยความสะดวก    

2) ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรมการจดัประชุม ในครั งนี     

 
3. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

1) ............................................................................................................................. ....................................................... 

2) ............................................................................................................................. ....................................................... 

3) ........................................................................ ........................................................................................................... . 

 
 
 
 

ขอบพระคุณอย่างย่ิงท่ีให้ความร่วมมือ และโปรดน าส่งท่ีกล่องรับแบบประเมินผล หรือส่งท่ีเจ้าหน้าท่ีโครงการ 



แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (สื่อสัญจรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ)
โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
พ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

หน้า 1/2 

 

 

แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจ 
 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (สื่อสัญจรในพ้ืนท่ีลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ) 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

พ้ืนท่ีลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันพฤหัสบดีท่ี ๑๙ พฤษภาคม 256๕ ณ จังหวัดนครพนม 

 
 

เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม  

        ส า นักงานทรัพยากร น้ าแห่ งชาติ  ขอขอบคุณทุกท่ านที่ ได้ กรุณาสละ เวลาเข้ าร่วม กิจกรรมในครั้ ง น้ี   
และเพื่อการศึกษาและด าเนินโครงการรวมถึงการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถาม
ในหัวข้อต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และโปรดส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม 

 

ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………...................................................................................

ต ำแหน่ง (ถ้ำมี) ………………………………………………………………......................................................................................

หน่วยงำน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์มือถือ : ............................................................................................................................................................ 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน หรือตอบข้อความตามความคิดเห็น 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ   ชาย    หญิง 

2. อายุ   ต่่ากว่า 25 ปี   25 - 35 ป ี

    36 - 45 ป ี   46 - 55 ป ี

    มากกว่า 55 ปี 

3. ประเภทของสื่อ  สื่อมวลชน - โทรทัศน์   สื่อมวลชน - วิทยุกระจายเสียง 

    สื่อมวลชน - หนังสือพิมพ์/นิตยสาร  อ่ืน ๆ (ระบุ......................................) 

4. ต าแหน่ง   ผู้ส่ือข่าว    ช่างภาพ 

    นักจัดรายการ    นักเขียน 

    อ่ืน ๆ (ระบุ............................................................................)  



แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (สื่อสัญจรในพ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ)
โครงการศึกษาการประเมินส่ิงแวดล้อมระดับยทุธศาสตร์ และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
พ้ืนที่ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

หน้า 2/2 

 

 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อสื่อที่ใช้ในกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ  

ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเหน็ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
๒.1 สื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรมการสร้างการรับรู้
ผ่านสื่อ มีประสิทธิภาพ ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

     

๒.2 สื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรมการสร้างการรับรู้
ผ่านสื่อ ท่าให้ภาพลักษณ์ของโครงการมีความ
น่าเชื่อถือ 

     

๒.๓ สื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรมการสร้างการรับรู้
ผ่านสื่อ ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับการด่าเนิน
โครงการ 

     

๒.4 สื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรมการสร้างการรับรู้
ผ่ านสื่อ มี เ น้ือหาครบถ้ วนและครอบคลุ ม
รายละเอียดการด่าเนินงานของโครงการ 

     

 
ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรม 

ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 
๓.๑ ความเหมาะสมและน่าสนใจของประเด็น/
เน้ือหาของกิจกรรม 

     

๓.๒ ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม      
๓ .๓ ความเหมาะสมของสื่อประกอบการจัด
กิจกรรม 

     

๓.๔ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม 

     

๓.๕ ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม      
๓.๖ การบริการและสิ่งอ่านวยความสะดวก      
๓ .๗ ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการ จัด
กิจกรรม 

     

 
ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบพระคุณอย่างย่ิงท่ีให้ความร่วมมือ  



 

แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (สื่อสัญจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลกัการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
พื้นที่ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ 
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แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจ 
 

ในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (สื่อสัญจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

พื้นที่ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
วันพฤหัสบดีที ่๒๖ พฤษภาคม 256๕  

ณ ห้องประชุมมาร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร  
 
 

เรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กรุณาสละเวลาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และเพื่อให้ 
การศึกษาและด าเนินโครงการ รวมถึงการจัดกิจกรรมมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามใน
หัวข้อต่าง ๆ อย่างครบถ้วน และโปรดส่งคืนเจ้าหน้าที่ภายหลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม 

 

ชื่อ-สกุล ……………………………………………………………………………...................................................................................

ต ำแหน่ง (ถ้ำมี) ………………………………………………………………......................................................................................

หน่วยงำน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์มือถือ : ............................................................................................................................................................ 

E-mail ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ค าชี้แจง : โปรดท าเครื่องหมาย ✓ลงใน  ที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่าน หรือตอบข้อความตามความคิดเห็น 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

1. เพศ   ชาย    หญิง 

2. อาย ุ   ต่่ากว่า 25 ปี   25 - 35 ป ี

    36 - 45 ปี   46 - 55 ป ี

    มากกว่า 55 ป ี

3. ประเภทของสื่อ  สื่อมวลชน - โทรทัศน ์   สื่อมวลชน - วิทยุกระจายเสียง 

    สื่อมวลชน - หนังสือพิมพ์/นติยสาร  อื่น ๆ (ระบุ......................................) 

4. ต าแหน่ง   ผู้สื่อข่าว    ช่างภาพ 

    นักจัดรายการ    นักเขียน 

    อื่น ๆ (ระบุ............................................................................) 



 

แบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ (สื่อสัญจรในพื้นที่กรุงเทพมหานคร) 
โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และแผนหลกัการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
พื้นที่ลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ 

หน้า 2/2 

 

 

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นต่อสื่อท่ีใช้ในกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านสื่อ  

ประเด็นค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
๒.1 สื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรมการสร้างการรับรู้
ผ่านสื่อ มีประสิทธิภาพ ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

     

๒.2 สื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรมการสร้างการรับรู้
ผ่านสื่อ ท่าให้ภาพลักษณ์ของโครงการมีความ
น่าเชือ่ถือ 

     

๒.๓ สื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรมการสร้างการรับรู้
ผ่านสื่อ ช่วยเพิ่มความน่าสนใจให้กับการด่าเนิน
โครงการ 

     

๒.4 สื่อที่ใช้ประกอบกิจกรรมการสร้างการรับรู้
ผ่ านสื่ อ  มี เนื้ อหาครบถ้วนและครอบคลุม
รายละเอียดการด่าเนินงานของโครงการ 

     

 
ส่วนที่ ๓ ความพึงพอใจต่อภาพรวมของกิจกรรม 

ประเด็นค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
๓.๑ ความเหมาะสมและน่าสนใจของประเด็น/
เนื้อหาของกิจกรรม 

     

๓.๒ ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดกิจกรรม      
๓.๓ ความเหมาะสมของสื่อประกอบการจัด
กิจกรรม 

     

๓.๔ ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม 

     

๓.๕ ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม      
๓.๖ การบริการและสิ่งอ่านวยความสะดวก      
๓ .๗ ความพึงพอใจต่อภาพรวมของการจัด
กิจกรรม 

     

 
ส่วนที่ ๔ ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบพระคุณอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือ  



1.

 

จดหมายข่าวสรุปการรับฟังความคิดเห็นการประชุมปฐมนิเทศ

2. จดหมายข่าวสรุปการรับฟังความคิดเห็นการประชุมกลุ่มย่อย
 

ครั้งท่ี

 

1

 

 

 

  

จดหมายข่าวสรุป

ารรับฟังความคิดเห็น

 

 

3.
 

จดหมายข่าวสรุปการรับฟังความคิดเห็นการประชุมกลุ่มย่อย
 

ครั้งที่
 

2

4.
 

จดหมายข่าวสรุปการรับฟังความคิดเห็นการประชุมปัจฉิมนิเทศ

ก

















































การเผยแพร่ข่าว
1.  การเผยแพร่ข่าวสำหรับกิจกรรมสร้างสร้างการรับรู้ผ่านส่ือในพ้ืนท ี่

ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

2.  การเผยแพร่ข่าวสำหรับกิจกรรมสร้างสร้างการรับรู้ผ่านส่ือในพ้ืนที่

กรุงเทพมหานคร



             การเผยแพร่ข่าว

สำหรับกิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านส่ือ

ในพื้นที่ลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ



โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร์ 

และแผนหลักการบริหารจัดการทรพัยากรนา้พื้นที่ลมุนา้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ.นครพนม ระหวางวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2565 
 

 

 

  

การเผยแพรขาวการจัดกิจกรรมการสรางการรับรูผานส่ือ (ส่ือสัญจร-Press tour) ครั้งที่2  
ผานชองทางส่ือตาง ๆ จานวน 10 ช้ิน ระยะเวลาเผยแพร 10 วัน (หลังจากวันกิจกรรม) รายละเอียดมีดังน้ี 

 

1. เผยแพรประชาสมัพันธ์ขาวทางสื่อโทรทัศน์ ไดแก ชอง

 

3

 

หรอืชอง 5 หรือชอง 7 หรือชอง 9 หรือ
ชอง NBT หรือชอง Thai PBS ชองเนชั่นทีวี หรือชองอ่ืน

 

ๆ

 

ที่เก่ียวของ ความยาวครั้งละ ไมนอยกวา 1 นาที 
จานวนไมนอยกวา 2 ครั้ง

 

ลาดบัที่

 

ชอง

 

รายการ

 

วันท่ีออกอากาศ

 

เวลา

 

ความยาว

 

1.1

 

5

 

The People Show

 

21 พฤษภาคม 2565

 

07.11 น.

 

04.27 น.

 

1.2

 

TNN 24

 

TNN ขาวดึก

 

21 พฤษภาคม 2565

 

23.26 น.

 

01.41 น.

 
 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. เผยแพรประชาสัมพันธ์ขาวหรือภาพขาวทางสื่อหนังสือพิมพ์รายวัน ไดแก ไทยรัฐ หรือเดลินิวส์
หรือไทยโพสต์ หรือสยามรัฐ หรือแนวหนา หรือฉบับอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ จานวนไมนอยกวา 3 ครั้ง 

ลาดบัที่ หนังสือพิมพ์ วันที่ หนา 
2.1 ไทยโพสต์ 23 พฤษภาคม 2565 13 
2.2 สยามรัฐ 23 พฤษภาคม 2565 12 
2.3 เดลินิวส์ 23 พฤษภาคม 2565 17 

  



 

 

 



 

3. เผยแพรประชาสัมพันธ์ขาวทางส่ือออนไลน์ ไดแก เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์ หรือมติชนออนไลน์ 
หรือเดลินิวส์ออนไลน์ หรือกรุงเทพธุรกิจออนไลน ์หรืออ่ืน ๆ ท่ีไดรับความนิยม จานวนไมนอยกวา 4 ครั้ง 

ลาดบัที่ เว็บไซต์ วันที่ 
3.1 https://mgronline.com/local/detail/9650000047544 สทนช.

เดินหนาศึกษา SEA พื้นท่ีลุมน้าโขงภาคอีสานหวังแกปญหานา้ทวม-แหง
แลงซา้ซาก 

19 พ.ค 65 

3.2 https://www.mcot.net/view/B4ChZvV3 สทนช. ลุย SEA ลมุนา้โขง 
เพื่อความย่ังยืน 

19 พ.ค 65 

3.3 https://www.naewna.com/local/654615 สทนช. ลงพื้นท่ีศึกษา 
SEA พื้นที่ลุมน้าโขงภาคอีสาน หวังแกปญหาน้าทวม-แลงซ้าซาก 

19 พ.ค 65 

3.4 https://www.thaipost.net/public-relations-news/144830/ 
สทนช. เดินหนาศึกษา SEA พื้นที่ลุมน้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ เพื่อ
เรงรัดวางแผนบริหารจัดการนา้อยางเช่ือมโยงเป็นโครงขายทั้งระบบ 

19 พ.ค 65 



 

 

 
 



 
 

 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 



 
  



 
 



 
 

 
 
 
 



 
 

 
 



 

 



  



 

4. เผยแพรขาวประชาสัมพันธ์ขาวทางส่ือวิทยุ ไดแก FM 92.5 กรมประชาสัมพันธ์ หรืออ่ืน ๆ  
ที่เก่ียวของ ไมนอยกวา 1 ครั้ง 

ลาดบัที่ สถานี รายการ วันที่ออกอากาศ เวลา ความยาว 
4.1 92.5 ขาว 19 พฤษภาคม 2565 19.00 น. 01.53 น. 

 

อภินันทนาการเว็บไซต์ 

ลาดับท่ี เว็บไซต์ วันที่ 
1. https://siamrath.co.th/n/349543 "สทนช."ลงพ้ืนที่ศึกษา SEA ลมุน้าโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
19 พ.ค 65 

2. https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG220519084908827
สนทช. เดินหนาศึกษาการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดลอมระดับยทุธศาสตร์ 
(SEA) พ้ืนท่ีลุมน้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ เพื่อเรงรัดวางแผนบริหารจัดการนา้
เช่ือมโยงเป็นโครงขายท้ังระบบ  

19 พ.ค 65 

3. https://www.komkhaotuathai.com/contents/42422 สทนช. เดินหนา
ศึกษา SEA พื้นท่ีลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

19 พ.ค 65 

4. https://www.siengphupan.com/news/33013 นครพนม สทนช. เดินหนา
ศึกษา SEA พื้นท่ีลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

19 พ.ค 65 

5. https://www.talknewsonline.com/463834/ นครพนม – สทนช. เดินหนา
ศึกษา SEA พื้นท่ีลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เรงรัดวางแผนบรหิารจัดการ
นา้เชื่อมโยงเป็นโครงขายทั้งระบบ 

19 พ.ค 65 

6. https://www.intaionlinemedia.com/post/mukdahan-112 มุกดาหาร 
สทนช เดินหนาศึกษา SEA พื้นท่ีลุมน้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

19 พ.ค 65 

7. https://www.esandailyonline.com/112821 หนองบัวลาภู – สทนช. 
กระชับสื่อเดินหนาศึกษา SEA สรางการรบัรูสาระสาคัญของโครงการศึกษาการ
ประเมินสิ่งแวดลอมฯทรัพยากรนา้พ้ืนท่ีลมุน้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ 

20 พ.ค 65 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

 



 

 
 

 



 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
  



 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 



 

 



 

 



 
 

 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



             การเผยแพร่ข่าว

สำหรับก ิจกรรมสร้างการรับรู้ผ่านส่ือ

         ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร



 
กิจกรรมสรางการรับรูผานสื่อ  

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรและแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้ำพื้นที่ลุมน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันพฤหัสบดทีี่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. 
ณ หองประชุมมาร โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร 

 

 
                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เผยแพรขาวการจดักิจกรรมการสรางการรบัรูผานสื่อ (สื่อสัญจร-Press tour)  ผานชองทางสื่อตางๆ  จำน
วน 15  ครั้ง ระยะเวลาเผยแพร 10  วนั (หลังจากวันกิจกรรม)  รายละเอียดมดัีงน้ี  

1.1 เผยแพรประชาสัมพันธขาวทางสื่อโทรทศัน ไดแก ชอง 3 หรือชอง 5 หรือชอง 7 หรอืชอง 9 หรอื
ชอง NBT หรือชอง Thai PBS ชองเนชั่นทวี ี หรือชองอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ความยาวคร้ังละ ไมนอยกวา 1 นาที 
จำนวนไมนอยกวา 4 ครั้ง 

ลำดับท่ี ชอง รายการ วันที่ออกอากาศ เวลา ความยาว 
.1.1 5 THE PEOPLE SHOW 28 พฤษภาคม 2565 07.23 น. 02.51 น. 
.1.2 NBT NBT NEWS  26 พฤษภาคม 2565 18.39 น. 02.01 น. 
.1.3 THPBS วันใหม ไทยพีบีเอส 27 พฤษภาคม 2565 05.36 น. 03.37น.
.1.4 TNN TNN ขาวดึก 26 พฤษภาคม 2565 23.26 น. 01.46 น.
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ลำดับท่ี ชอง รายการ วันท่ีออกอากาศ เวลา ความยาว 
.1.1 5 THE PEOPLE SHOW 28 พฤษภาคม 2565 07.23 น. 02.51 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
ลำดับท่ี ชอง รายการ วันที่ออกอากาศ เวลา ความยาว 

.1.2 NBT NBT NEWS  26 พฤษภาคม 2565 18.39 น. 02.01 น. 
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ลำดับท่ี ชอง รายการ วันท่ีออกอากาศ เวลา ความยาว 
1.1.3 THPBS วันใหม ไทยพีบีเอส 27 พฤษภาคม 2565 05.36 น. 03.37น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี ชอง รายการ วันที่ออกอากาศ เวลา ความยาว 
1.1.4  TNN TNN ขาวดึก 26 พฤษภาคม 2565 23.26 น. 01.46 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 เผยแพรประชาสัมพันธขาวหรือภาพขาวทางสื่อหนงัสือพิมพรายวัน ไดแก ไทยรฐั หรือเดลินิวส หรอืไทย
โพสต หรอืสยามรัฐ หรือแนวหนา หรือฉบับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ จำนวนไมนอยกวา 4 ครั้ง 

ลำดับท่ี หนังสือพิมพ วันที ่ หนา 
.2.1 เดลินิวส 27 พฤษภาคม 2565 12 
.2.2 ไทยโพสต 28 พฤษภาคม 2565 12 
.2.3 ไทยโพสต 28 พฤษภาคม 2565 13 

.2.4 สยามรัฐ 27 พฤษภาคม 2565 12
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1.3  เผยแพรประชาสัมพันธขาวทางสื่อออนไลน ไดแก เวบ็ไซตไทยรฐัออนไลน หรอืมติชนออนไลน หรือ เดลนิิ
วสออนไลน หรอืกรุงเทพธุรกิจออนไลน หรอือื่นๆ ที่ไดรับความนยิม จำนวนไมนอยกวา 6  ครั้ง  

ลำดับท่ี เว็บไซต วันท่ี 
1.3.1 https://www.dailynews.co.th/news/1086223/ สทนช.เดินหนา

ศึกษา SEA พื้นท่ีลุมน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรงรัดวางแผนบริหาร
จัดการน้ำ 

26 พฤษภาคม 2565 

.3.2 https://www.naewna.com/relation/656103/ สทนช. เผย
ความกาวหนาการศึกษา SEA พ้ืนท่ีลุมน้ำโขงภาคอีสาน 

26 พฤษภาคม 2565 

.3.3 https://siamrath.co.th/n/351530 สทนช. เดินหนาศึกษา SEA สราง
ความมั่นคงทรัพยากรน้ำลุมน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

26 พฤษภาคม 2565 

.3.4 https://www.mcot.net/view/kjLuwqjo SEA เดินหนาประสาน
เชื่อมโยงน้ำโขงท้ังระบบ

26 พฤษภาคม 2565 

.3.5 https://www.opt-
news.com/news/26233#.YpCY29L9OMA.lineme สทนช. เรงศึกษา 
SEA แกปญหาดานน้ำอยางเชื่อมโยงทั้งโครงขาย 

26 พฤษภาคม 2565

.3.6 https://theactive.net/news/environment-20220526/ สทนช. 
เดินหนาศึกษา SEA พ้ืนท่ีลุมน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

26 พฤษภาคม 2565
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ลำดับท่ี เว็บไซต วันท่ี 
1.3.1 https://www.dailynews.co.th/news/1086223/ สทนช.เดินหนา

ศึกษา SEA พื้นท่ีลุมน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือเรงรัดวางแผนบริหาร
จัดการน้ำ 

26 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี เว็บไซต วันท่ี 
1.3.2 https://www.naewna.com/relation/656103/ สทนช. เผย

ความกาวหนาการศึกษา SEA พ้ืนท่ีลุมน้ำโขงภาคอีสาน 
26 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลำดับท่ี เว็บไซต วันท่ี 
1.3.3 https://siamrath.co.th/n/351530 สทนช. เดินหนาศึกษา SEA สราง

ความมั่นคงทรัพยากรน้ำลุมน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
26 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลำดับท่ี เว็บไซต วันท่ี 
1.3.4 https://www.mcot.net/view/kjLuwqjo SEA เดินหนาประสาน

เชื่อมโยงน้ำโขงท้ังระบบ 
26 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลำดับท่ี เว็บไซต วันท่ี 
1.3.5 https://www.opt-

news.com/news/26233#.YpCY29L9OMA.lineme สทนช. เรงศึกษา 
SEA แกปญหาดานน้ำอยางเชื่อมโยงทั้งโครงขาย 

26 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ลำดับท่ี เว็บไซต วันท่ี 
1.3.6 https://theactive.net/news/environment-20220526/ สทนช. 

เดินหนาศึกษา SEA พ้ืนท่ีลุมน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนอื 
26 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4 เผยแพรขาวประชาสมัพันธขาวทางสื่อวิทย ุไดแก FM 92.5  กรมประชาสมัพันธ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวของ ไม
นอยกวา 1 คร้ัง 

ลำดับท่ี สถาน ี รายการ วันท่ีออกอากาศ เวลา ความยาว 
1.4.1 92.5 ขาว 26 พฤษภาคม 2565 22.00 น. 02.05 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการดําเนินการ
ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน

รายงานการดําเนินการ
ด้านการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน




