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ภาคผนวก ก. 1  
 

ภำคผนวก ก. 
ผังเมือง 

เพ่ือศึกษาแผนและผังเมืองของรัฐเพ่ือให้เข้าใจแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่และเมือง เพ่ือพิจารณาความ
สอดคล้องหรือความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือจังหวัดและเมืองมีการพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงไปตาม
แผนและผังเมืองที่ได้ก้าหนดไว้ 

ประเภทของผังที่อยู่ในการศึกษา ได้แก่ 

1. ผังนโยบำยกำรใช้ประโยชน์พื นที่ คือ การก้าหนดกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนา
ประเทศในด้านการใช้พื้นที่เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐด้าเนินการ แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
1.1. ผังนโยบำยระดับประเทศ ใช้เป็นกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศใน ด้าน

การใช้พ้ืนที่ การพัฒนาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง และชนบท โครงสร้างพ้ืนฐานหลัก การพัฒนา
พ้ืนที่พิเศษ การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการอื่น ๆ ที่จ้าเป็น 

1.2. ผังนโยบำยระดับภำค ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด้ารงรักษาพ้ืนที่ที่มีขอบเขต เกิน
หนึ่งจังหวัด ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง 
การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  และบริการสาธารณะ รวมทั้ งการบ้ ารุ งรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1.3. ผังนโยบำยระดับจังหวัด ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและการด้ารงรักษาพ้ืนที่ระดับจังหวัด ใน
ด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและชนบท การคมนาคมและการขนส่ง การ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะ รวมทั้งการบ้ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

2. ผังก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ การก้าหนดกรอบแนวทางและแผนงานการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พ้ืนที่หนึ่งพื้นที่ใดเพ่ือการพัฒนาเมืองและการด้ารงรักษาเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวข้อง และชนบท แบ่งเป็น 
2 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
2.1. ผังเมืองรวม หมายถึง แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไปในพ้ืนที่

หนึ่งพ้ืนที่ใด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองและการด้ารงรักษาเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง 
หรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการผังเมือง  

2.2. ผังเมืองเฉพำะ หมายถึง แผนผังและโครงการด้าเนินการเพ่ือพัฒนาหรือด้ารงรักษา บริเวณ
เฉพาะแห่งหรือกิจการที่เกี่ยวข้องในเมือง บริเวณที่เกี่ยวข้อง หรือชนบท เพ่ือประโยชน์ใน การ
สร้างเมืองใหม่ การพัฒนาเมือง การอนุรักษ์เมือง หรือการฟื้นฟูเมือง 
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ก.1 ผังนโยบำยกำรใช้ประโยชน์พื นที่ 

ก.1.1 ผังนโยบำยระดับประเทศ 

ก.1.1.1 ผังประเทศไทยปี พ.ศ.2600 

ผังประเทศไทยปี  พ.ศ.  2600 (Thailand National Spatial Development Plan) 
ก้าหนดให้“ประเทศไทยเป็นประเทศ ชั้นน้าของโลกในด้านการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร และ
เทคโนโลยี ด้านอาหาร การบริการ ด้านสุขภาพ และการท่องเที่ยว ประชาชน มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ ประเทศชาติมั่นคง และ มีการพัฒนาที่ยั่งยืน” ผังประเทศ ซึ่งจัดท้าโดย
กรมโยธาธิการและผังเมือง มีบทบาทเป็นแผนแม่บทในการพัฒนาประเทศ ถ่ายทอดสู่ผังระบบชุมชน 
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการกระจายตัวของพ้ืนที่ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยให้ความส้าคัญในการ
กระจายความเจริญที่เน้นการเพ่ิมสมดุลของระบบ เมือง และเน้นการพัฒนาเป็นกลุ่มเมืองที่มีกิจกรรม
และความเจริญทาง เศรษฐกิจใกล้เคียงกัน รวมทั้งส่งเสริมให้ศูนย์กลางชุมชนล้าดับรองเข้มแข็งขึ้น 
สามารถพ่ึงพาตนเองและได้รับประโยชน์จากความเชื่อมโยงระหว่าง ภูมิภาค ประกอบด้วยประเด็น
หลักๆ ดังต่อไปนี้  

1) ด้านการพัฒนาเมือง  
2) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3) ด้านเศรษฐกิจ  
4) ด้านสังคม  

 กรอบการวางผังประเทศและผังภาค จะเป็นส่วนหนึ่งที่น้าไปจัดท้าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ จะมีการจัดท้าผังย่อยลงมา ได้แก่ ผังภาค ผังกลุ่มจังหวัด และผังท้องถิ่น 

 ผังประเทศครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ ให้ความส้าคัญกับการเชื่อมโยงพ้ืนที่ภายนอกทั้งระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก 

 แผนภาพด้านล่าง (รูปที่ ก.1-1) แสดงให้เห็นการพัฒนาแนวทางการเชื่อมต่อกับพ้ืนที่อ่ืนๆ ใน
ภูมิภาค ทั้งในด้านทิศเหนือ – ใต้ และตะวันออก – ตะวันตก ซึ่งเรียกว่าเป็นแนวแกนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และที่มีความส้าคัญกับพ้ืนที่ศึกษาคือ แนวแกนตะวันออก – ตะวันตก และในแผนได้ก้าหนดความ
เชื่อมต่อจากย่างกุ้ง เมียวดี ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนม่า ต่อเนื่องมายังแม่สอด ตาก สุโขทัย 
มายังขอนแก่น   จากนี้จะมีแนวแกนที่ก้าหนดในพ้ืนที่ศึกษา 2 แนว   แกนหนึ่งเชื่อมจากกทม.ขึ้น
เหนือผ่านอุดรธานี หนองคาย สู่เวียงจันทร์ ไปสู่ตอนใต้ของจีน  ก้าหนดให้อุดรธานีเป็นเมืองล้าดับ 1 
และหนองคายเป็นเมืองล้าดับ 2 อีกแกนหนึ่งจากพิษณุโลกผ่านขอนแก่นไปทางตะวันออก มุ่งไปยัง
มุกดาหาร ข้ามพรมแดนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มุ่งสู่ดานัง ละเว้ ในสาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม 
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รูปที่ ก.1-1 ผังประเทศไทยปี พ.ศ.2600 
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รูปที่ ก.1-1 ผังประเทศพ.ศ. 2600 แสดงพื นที่ศึกษำ 

เมืองในพ้ืนที่ศึกษาท่ีมีความส้าคัญในแนวแกนทั้ง 2 นี้ ได้แก่ 

- เมืองอุดรธานี จะเป็นเมืองหลัก (ล้าดับที่ 1) มีท่าอากาศยานนานาชาติ 
- หนองคาย จะเป็นเมืองล้าดับ 2 เป็นเมืองประตูเศรษฐกิจการค้า (Gateway) ไทย – ลาว 
- นครพนม เป็นเมืองล้าดับ 2 เป็นเมืองประตูเศรษฐกิจการค้า และเมืองชายแดน 
- สกลนคร เป็นเมืองล้าดับ 2  
- มุกดาหาร จะมีความส้าคัญเพ่ิมขึ้นจากเดิมมาก จะเป็นเมืองล้าดับ 1 เป็นเมืองประตูเศรษฐกิจ

การค้า (Gateway) และศูนย์กลาง ICD (Inland Container Depot) หรือท่าเรือบก มีลักษณะ
เป็นสถานีขนส่งสินค้า เพ่ือเปลี่ยนระบบการขนส่งระหว่างล้อยาง กับ ล้อราง และมีกระบวนการ
ทางศุลกากรเบ็ดเสร็จ 
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รูปที่ ก.1-2 ร่ำงผังประเทศ 2580 

ในร่างผังประเทศ 2580 จะแสดงรายละเอียดที่มากขึ้นเพ่ือให้เห็นการพัฒนา ร่างผังนี้แสดงโครงการที่
อยู่ในพื้นท่ีศึกษา ดังนี้ 

- เลย สนามบินในประเทศ 
- หนองคาย สานามบินในประเทศ แผนงานลานกองเก็บตู้สินค้าระยะ 30 ปี 
- อุดรธานี สนามบินนานาชาติ แผนงานลานกองเก็บตู้สินค้าระยะ 30 ปี 
- นครพนม สนามบินในประเทศ แผนงานลานกองเก็บตู้สินค้าระยะ 15 ปี 
- สกลนคร สนามบินในประเทศ 
- มุกดาหาร สนามบินในประเทศ แผนงานลานกองเก็บตู้สินค้าระยะ 15 ปี 
- ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย เชื่อมต่อด้วยแนวเส้นทางโครงการรถไฟทางคู่ ระยะ 30 ปี 
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- มหาสารคาม ร้อยเอ็ด มุกดาหาร นครพนม เชื่อมต่อด้วยโครงการรถไฟทางคู่ ระยะ 15 ปี 
- ก้าหนดบริเวณส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ศึกษาเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมและอ่ืนๆ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า น่าจะมี

โอกาสการพัฒนาเพื่อการใช้ที่ดินประเภทอื่นๆ พ้ืนที่ตามแนวริมแม่น้้าโขงในอนาคตด้วย 

 

รูปที่ ก.1-3 ผังประเทศพ.ศ. 2600 แสดงพื นที่ศึกษำ 

ก.1.1.2 ผังน ้ำ 

พระราชบัญญัติทรัพยากรน้้า ปีพ.ศ.2561 ก้าหนดให้มีการจัดท้าผังน้้า 22 ลุ่มน้้า ซึ่งมี
เนื้อหาที่ส้าคัญในการจัดท้าแบบปรับปรุงฟ้ืนฟูทางน้้า แหล่งน้้าทุกประเภท ที่จะน้าไปสู่การบริหารจัดการ 
อนุรักษ์ทรัพยากรน้้า ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม น้้าแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ   ในขณะนี้ (พ.ศ.2564) 
ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (สทนช.) ได้ด้าเนินการศึกษาการจัดการลุ่มน้้า จ้านวน 8 ลุ่มน้้า ได้แก่ ลุ่มน้้าชี 
ลุ่มน้้ามูล ลุ่มน้้าบางปะกง ลุ่มน้้าสะแกกรัง ลุ่มน้้าป่าสัก ลุ่มน้้าเจ้าพระยา ลุ่มน้้าท่าจีน และลุ่มน้้าแม่กลอง  
ส้าหรับในปีงบประมาณ 2564 นี้ จะมีการด้าเนินการเพ่ิมเติมอีก 6 ลุ่มน้้า ซึ่งมีลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
รวมอยู่ด้วย และจะสิ้นสุดในปี 2565 และจะด้าเนินการครบ 22 ลุ่มน้้า ภายในปี 2567 จึงยังไม่มีผลการ
ด้าเนินการอย่างเป็นทางการในขณะนี้ 
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ก.1.2 ผังนโยบำยระดับภำค 

ก.1.2.1 ผังภำคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ.2600 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภาคที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ มีพ้ืนที่เกษตรกรรมและประชากรมาก
ที่สุดของประเทศ มีความส้าคัญด้านประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ ทั้งยังเป็นภาคที่มี
ความได้เปรียบในเชิงที่ตั้งด้านภูมิศาสตร์เศรษฐกิจที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศไทย-ลาวกัมพูชา-จีนตอน
ใต้   อยู่ในแนวแกนการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจเชื่อมโยงอินโดจีนตามแนวตะวันออกและตะวันตก (East-
West Economic Corridor)  

ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือเน้นการพัฒนาพ้ืนที่ในระดับภาค น้าไปสู่นโยบายในการ
กระจายการพัฒนาลงในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมสอดคล้องกันทั้งทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และ
ประชากร   จึงมีการวางแผนและผังพัฒนาเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนาพ้ืนที่และความต้องการในอนาคต 
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่กระจายลงสู่พ้ืนที่อย่างชัดเจน บูรณาการเป็นแผนผังกายภาพของภาคเพ่ือให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องน้าไปด้าเนินการ   

ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ.2600 มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

• เพ่ือก้าหนดวิสัยทัศน์ด้านการผังเมือง บนพื้นฐานของข้อมูล ความต้องการ และศักยภาพ
ของพ้ืนที่  

• เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในด้านเศรษฐกิจ  สังคม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้สนับสนุนเกื้อกูลกัน และ
ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งเกษตรกรรม แหล่งประวัติศาสตร์โบราณคดี 
มรดกทางวัฒนธรรม และเป็นประตูการค้าสู่อินโดจีน  

• เพ่ือก้าหนดผังนโยบายการใช้พ้ืนที่ของภาคอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน ในการ
รองรับโครงการและกิจกรรมต่างๆ ของการพัฒนาเมือง ชนบท การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
และโครงสร้างพ้ืนฐาน 

• เพ่ือใช้เป็นกรอบและแนวทางในการวางผังเมืองและการพัฒนาพ้ืนที่ระดับอนุภาค 
จังหวัด เมือง ชุมชนและพ้ืนที่เฉพาะ ให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

• เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบูรณาการโครงการและแผนการลงทุนของภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน เสริมสร้างสมรรถนะในการแข่งขันในตลาดการค้าระหว่างกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง (GMS) และกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านใกล้เคียง 

ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือปี พ.ศ.2600 ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   
ซึ่งครอบคลุมรวมพ้ืนที่ศึกษาโครงการทั้ง 10 จังหวัดในกลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ อันได้แก่ 
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เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวล้าภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และ
อุบลราชธานี 

 

รูปที่ ก.1-4 แผนที่ผังแนวคิดกำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1) โครงกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่มีผลต่อกำรพัฒนำภำค 
• East-West Economic Corridor การพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก - ตะวันตก 

สายเมาะละแหม่ง-เมียวดี-แม่สอด-พิษณุโลก-ขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-ดองฮา-เว้-
ดานัง ที่เชื่อมต่อเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขงให้เป็นหนึ่งเดียวทั้งด้านการค้า
และการลงทุน และท้าให้โครงข่ายคมนาคมของภาคสมบูรณ์มากขึ้น ภาคจะมีศักยภาพสูงในการพัฒนา
ให้เป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรของภูมิภาคอินโดจีนได้ เกิดการจ้างงานและยกระดับ
มาตรฐานความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ 

• กำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น ้ำโขงแห่งที่ 2 ที่มุกดำหำรและถนนเชื่อมต่อจะเป็นเส้นทำงเศรษฐกิจ
สำยใหม่ (ไทย-ลำว-เวียดนำม) ช่วยให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเส้นทางการขนส่งสินค้าออกเพ่ิมขึ้น 
นอกเหนือจากการส่งออกที่ท่าเรือแหลมฉบัง บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก (ESB) ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน
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การขนส่งสินค้าและจะท้าให้เกิดการค้าชายแดน การลงทุนการท่องเที่ยวและสัมพันธไมตรีกับประเทศ
เพ่ือนบ้านดีขึ้น ท้าให้การค้าระหว่างประเทศมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว 

• สะพำนข้ำมแม่น ้ำเหืองที่ อ้ำเภอท่ำลี่ จังหวัดเลย เชื่อมต่อกับเมืองแก่นท้าว แขวงไชยบุรี เชื่อมโยงไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวเมืองหลวงพระบาง สะพานแห่งนี้นับได้ว่าเป็นแหล่งส้าคัญเชื่อมโครงข่ายคมนาคมใน
ภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขงได้อีกช่องทางหนึ่ง และอ้านวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าโดยไม่ต้องเสียเวลา
ขนถ่ายสินค้าจากรถลงเรือเพ่ือข้ามแม่น้้าโขง สะพานนี้จะช่วยเพ่ิมมูลค่าทางการค้าชายแดนของจังหวัด
เลยและภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้สูงขึ้นได้มากทั้งยังช่วยให้ธุรกิจการท่องเที่ยวขยายตัวเพ่ิมขึ้น และ
กระชับความสัมพันธ์ให้ทั้งสองประเทศไปมาหาสู่กันสะดวกมากขึ้น 

• โครงกำรกำรก่อสร้ำงสะพำนข้ำมแม่น ้ำโขงแห่งท่ี 3 ระหว่ำงจังหวัดนครพนมกับแขวงค้ำม่วน 
ประเทศลำว  ส่งผลให้จังหวัดนครพนมเป็นเมืองที่มีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการค้า
ชายแดนที่ส้าคัญอีกแห่งหนึ่งในอนาคต นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงประเทศลาวเข้ากับเมือง
ศูนย์กลางภาคที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคายและเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกและอีกด้วย 

• กำรก่อสร้ำงเส้นทำงรถไฟจำกจังหวัดขอนแก่น-เชียงยืน(มหำสำรคำม)-ยำงตลำด(กำฬสินธุ์)-โพน
ทอง(ร้อยเอ็ด)-มุกดำหำร โดยสามารถขนสินค้าจากกรุงเทพฯมาขอนแก่น และสามารถเคลื่อนย้ายโดย
ทางรถยนต์เพ่ือกระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ได้อย่างสะดวกนอกจากนี้ในอนาคตยังสามารถเชื่อมโยง
เส้นทางรถไฟไปยังสะพานข้ามแม่น้้าโขงที่จังหวัดนครพนม ท้าให้เชื่อมโยงกับประเทศลาวและประเทศ
เวียดนามได้ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในภาคและประเทศในแถบอนุภูมิภาค
ลุ่มน้้าโขง 

• โครงกำรศูนย์กลำงกำรบินจังหวัดอุดรธำนี ให้บริการสายการบินทั้งภายในและต่างประเทศ การ
พัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานีจะท้าให้การเดินทาง และการขนส่งสินค้าเพ่ิมปริมาณได้มากยิ่งขึ้น ท้าให้
จังหวัดอุดรธานีมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยวอย่างรวดเร็ว รวมทั้งเป็น
จุดเชื่อมโยงทางด้านการขนส่งและเดินทางทางอากาศในภูมิภาคอินโดจีน 

2) ผังนโยบำยกำรพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ.2600 
▪ ผังนโยบำยพื นที่อุตสำหกรรม 

• นโยบำยกำรรวมกลุ่มและกระจำยตัวด้ำนที่ตั งของเขตอุตสำหกรรมที่เป็นยุทธศำสตร์ของภำค 
แบ่งออกเป็น 

- อุตสำหกรรมกระบวนกำร (Process Industry) มีการแปรรูปวัตถุดิบจากธรรมชาติให้
เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ท้าให้มีมลภาวะได้สูง จึงก้าหนดนโยบายจ้ากัดการใช้พ้ืนที่ โดย
ให้อุตสาหกรรมกลุ่มนี้อยู่ในนิคมหรือพ้ืนที่อุตสาหกรรมเฉพาะที่จัดไว้ให้เท่านั้น เว้นแต่
อุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตรบางประเภทที่จ้าเป็นต้องตั้งอยู่ในแหล่งผลิต
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วัตถุดิบอาจอนุญาตให้ตั้งโรงงานนอกเขตนิคมอุตสาหกรรมได้ โดยมีระบบในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และควบคุมการใช้พลังงานในเกณฑ์เดียวกับโรงงานในเขตนิคมอุตสาหกรรม 

- อุตสำหกรรมกำรผลิต (Production Industry) ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีขั้นตอนใน
การผลิตเชิงกล (Mechanical processing) เป็นหลัก ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมที่สะอาดกวา่
อุตสาหกรรมกระบวนการ เช่น เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
อุปกรณ์ไฟฟ้า ยานยนต์ มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดมลภาวะในรูปแบบต่างๆ จึงมีการจ้ากัด
การใช้พ้ืนที่ โดยให้อุตสาหกรรมกลุ่มนี้อยู่ในนิคมหรือศูนย์อุตสาหกรรมเท่านั้น 

- อุตสำหกรรมกำรบริกำรชุมชน ได้แก่ อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม SMEs 
และ OTOP ไม่ใช้พ้ืนที่มาก ไม่ได้ใช้เทคโนโลยยีในการผลิตสูงเป็นการแปรรูปอย่างง่าย
และอุตสาหกรรมกลุ่มนี้ ได้แก่ อาหารและการเกษตรแปรรูปเครื่องดื่ม สิ่งทอ โรงซ่อม
เครื่องยนต์ มักใช้ที่อยู่อาศัยดัดแปลงเป็นสถานที่ผลิตกระจายอยู่โดยรอบชุมชน อนุญาต
ให้อยู่ในชุมชนได้ 

• นโยบำยกำรสนับสนุนอุตสำหกรรมซึ่งมีฐำนของทรัพยำกรที่สำมำรถน้ำมำใช้เป็นวัตถุดิบใน
กำรผลิต 

- อุตสำหกรรมอำหำรและแปรรูปสินค้ำเกษตร  พ้ืนที่ เป้าหมายในพ้ืนที่ศึกษามี 
อุบลราชธานี อุดรธานี และสกลนคร  โดยส่งเสริมให้เมืองอุบลราชธานีเป็น ICT City/R&D 
แปรรูปการเกษตรและปศุสัตว์ 

- อุตสำหกรรมยำงพำรำ พ้ืนที่เป้าหมาย คือ จังหวัดหนองคาย เลย บุรีรัมย์ และอุดรธานี 
โดยสนับสนุนให้เกิดการจัดตั้งนิคมหรือเขตอุตสาหกรรมยางพาราขึ้นในจังหวัดหนองคาย 
เพ่ือเป็นศูนย์กลางการรวบรวมน้้ายางและการแปรรูปยางพาราในภูมิภาค 

- อุตสำหกรรมโพแทช พ้ืนที่เป้าหมาย คือ จังหวัดอุดรธานี เพราะเป็นแหล่งแร่โพแทชและ
เกลือหินขนาดใหญ่ 

-  
• นโยบำยกำรจัดกำรอุตสำหกรรมในพื นที่ชำยแดนโดยกำรตั งเขตเศรษฐกิจชำยแดน 

การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจชายแดนจะเพ่ือน้าเอาแรงงานและวัตถุดิบของประเทศเพ่ือนบ้านทั้ง
ประเทศลาวและประเทศกัมพูชาเข้ามาเพ่ืมมูลค่าเขตเศรษฐกิจชายแดนจะไม่ใช้พ้ืนที่มาก ใช้เป็น
ฐานการผลิตและกระจายสินค้า ผลิตสินค้าไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้านได้ 

 
▪ ผังนโยบำยพื นที่เกษตรกรรม 

• นโยบำยกำรสร้ำงควำมม่ันคงด้ำนอำหำร และเศรษฐกิจแก่เกษตรกรรำยย่อย 
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ส่งเสริมการเกษตรแบบยั่งยืน สัมพันธ์กับสภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อม และให้เป็นภาค
เศรษฐกิจที่เติบโตเคียงคู่ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรเพ่ือการส่งออก 

เป้าหมายเชิงพ้ืนที่ จังหวัดสกลนครเป็นแหล่งผลิตเนื้อโคขุน จังหวัดร้อยเอ็ด ศรีษะเกษ ยโสธร เป็น
แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นแหล่งผลิตข้าว มันส้าปะหลัง จังหวัดสุรินทร์ เป็น
แหล่งผลิตอ้อยย จังหวัดอ้านาจเจริญเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิและยางพารา จังหวัด
นครราชสีมาเป็นแหล่งส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมันส้าปะหลัง นอกจากนี้ยังมีพ้ืนที่ที่
เหมาะสมส้าหรับปลูกยางพาราที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี ศรีษะเกษ อุบลราชธานี เลย นครพนม 
บุรีรัมย์ สกลนคร และสุรินทร์ 

 

รูปที่ ก.1-5 ผังนโยบำยด้ำนเกษตรกรรม 

ก้าหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมส้าหรับเป็นตลาดกลางสินค้าการเกษตรของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในเขตพ้ืนที่ศึกษา ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี และมุกดาหาร 

▪ ผังนโยบำยกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
• นโยบำยกำรวำงแผนกำรอนุรรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมในพื นที่ลุ่มน ้ำ พื นที่ชุ่ม

น ้ำ พื นที่ป่ำไม้ และพื นที่ท่ีมีควำมส้ำคัญในด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ก้าหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่จัดเป็นพ้ืนที่สงวนและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพ้ืนที่
ลุ่มน้้าชั้น 1A 1B พ้ืนที่ป่าไม้ พ้ืนที่ชุ่มน้้าระดับชาติ และระดับนานาชาติ และแหล่งน้้าธรรมชาติ 
ก้าหนดหลักเกณฑ์ ก้าหนดเขตพ้ืนที่ต่อเนื่องจากพ้ืนที่สงวนและอนุรักษ์เป็นพ้ืนที่กันชน (Buffer 
Zone) และควบคุมการใช้พ้ืนที่บริเวณดังกล่าว 
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รูปที่ ก.1-6 ผังนโยบำยกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ พื นที่ต้นน ้ำล้ำธำร และพื นที่ชุ่มน ้ำ 

• นโยบำยแผนกำรใช้ประโยชน์ที่ดินให้เหมำะสมกับสมรรถนะของดิน เพื่อให้เกิดกำรใช้
ทรัพยำกรอย่ำงย่ังยืน 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ประสบปัญหาดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์  
มหาสารคาม ศรีษะเกษ หนองบัวล้ำภู บุรีรัมย์ หนองคำย และชัยภูม ิ

▪ ผังนโยบำยพื นที่ต้นน ้ำล้ำธำรในแต่ละลุ่มน ้ำและพื นที่ชุ่มน ้ำ 
• นโยบำยกำรก้ำหนดสิทธิกำรใช้น ้ำ (Water Right) และควำมต้องกำรน ้ำของสิ่งแวดล้อม 

(Environmental Water Requirements) 
เพ่ือเป็นแนวทางการวางแผนในการก้าหนดสิทธิและปริมาณการใช้น้้า สิทธิของการใช้น้้าของผู้ได้
เสียผลประโยชน์ทั้งในลุ่มน้้าและระหว่างลุ่มน้้า  การขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ ท้าให้ความ
ต้องการใช้น้้าเพ่ือการเกษตรกรรม อุตสาหกรรม อุปโภค-บริโภค ฯลฯ มากขึ้น แต่การจัดการน้้าเพ่ือ
รักษาสิ่งแวดล้อมยังไม่พอเพียง  ท้องถิ่นควรให้ความส้าคัญกับวิ่งแวดล้อมโดยค้านึงว่า “น้้าในล้าน้้า
หรือแม่น้้าเป็นทรัพยากรที่มีเพ่ือการใช้แบบอเนกประสงค์ แต่จะต้องมีปริมาณส้ารองขั้นต่้าไว้” 

• นโยบำยกำรอนุรักษ์และฟื้นฟูพื นที่ต้นน ้ำล้ำธำร พื นที่ลุ่มน ้ำ และพื นที่ชุ่มน ้ำ 
• นโยบำยกำรเพิ่มพื นที่ป่ำไม้ เพื่อรักษำควำมชุ่มชื่นให้แก่พื นที่ต้นน ้ำล้ำธำร และกันพื นที่ต้นน ้ำ

ล้ำธำรและพื นที่ชุ่มน ้ำเป็นพื นที่สงวน 
▪ ผังนโยบำยพื นที่ประวัติศำสตร์และศิลปวัฒนธรรม 

• นโยบำยอนุรักษ์และพัฒนำแหล่งโบรำณคดีโบรำณสถำนและพื นที่ส้ำคัญทำงประวัติศำสตร์ 
ให้ความส้าคัญกับการส้ารวจศึกษา น้าสู่แนวทางการพัฒนา ทั้งการบูรณปฏิสังขรณ์ การปรับปรุง
ภูมิทัศน์ ฯลฯ เพ่ือให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และแหล่งสร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศ 
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พ้ืนที่เป้าหมาย ได้แก่ อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อุดรธานี พระธาตุพนม จ.นครพนม แหล่ง
โบราณคดีบ้านเชียยง จ.อุดรธานี และบริเวณสองฝั่งล้าน้้ามูล ผาแต้ม และพ้ืนที่โดยรอบ  
จ.อุบลราชธานี และ พัฒนาแหล่งโบราณคดี โบราณสถาน ฯลฯ ให้เป้นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งใน
ระดับภาคและระดับประเทศ 

 

รูปที่ ก.1-7 ผังนโยบำยพื นที่ประวัติศำสตร์และศิลปวัฒนธรรม 

▪ ผังนโยบำยกำรพัฒนำเมืองและชนบท 
 มีเป้าหมายการพัฒนา 50 ปี ในปี พ.ศ.2600 โดยมีการจัดล้าดับความส้าคัญเมืองในอนาคต โดย
ก้าหนดศูนย์กลางในการพัฒนาพ้ืนที่ 4 ล้าดับ ดังนี้ 

• เมืองล้ำดับ 1 : เป็นเมืองศูนย์กลำงในระดับภำค 
5 แห่ง คือ เทศบาลนครราชสีมา เทศบาลนครขอนแก่น เทศบำลนครอุดรธำนี เทศบาลนคร
อุบลราชธานี เทศบำลเมืองมุกดำหำร ให้มีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่กระตุ้นให้เกิดการจ้างงานและ
เป็นฐานเศรษฐกิจของเมือง 

• เมืองล้ำดับ 2 : เมืองศูนย์กลำงในระดับจังหวัดและอ้ำเภอขนำดใหญ ่
มีจ้านวน 10 แห่ง ที่ส้าคัญ ได้แก่ เทศบำลเมืองหนองคำย เทศบาลเมืองมหาสารคาม เทศบาล
เมืองนครพนม เทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองสุรินทร์ เทศบาลเมือง
บุรีรัมย์ ให้เมืองล้าดับ 2 มีบทบาทเกื้อกูลกับศูนย์กลางหลักระดับภาค 

• เมืองล้ำดับ 3 : เปน็เมืองศูนย์กลำงในระดับอ้ำเภอขนำดใหญ ่
มีจ้านวน 20 แห่ง เป็นเมืองในปริมณฑลของศูนย์กลางหลักและมีบทบาทเกื้อกูลการพัฒนาเมืองใน
เมืองล้าดับ 2 
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• เมืองล้ำดับ 4 : เป็นเมืองศูนย์กลำงในระดับอ้ำเภอชุมชนชนบท 
มีจ้านวน 321 แห่ง ซึ่งเป็นเมืองอยู่อาศัยให้บริการแก่พ้ืนที่เกษตรกรรมและชุมชนชนบทระดับ
ต้าบลหมู่บ้าน รองรับการขยายตัวจากเมืองในปริมณฑ,ของเมืองศูนย์กลางหลักและรอง 

 พัฒนาการของระบบเมือง พ.ศ.2549 – 2600 แบ่งเป็น 4 ระยะตามตำรำงที ่ก.1- 

ตำรำงที ่ก.1-1 แสดงจ้ำนวนเมืองล้ำดับ 1-4 ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ จ้ำแนกรำยปี พ.ศ.2555, 2565, 2580 และ 
2600 

ช่วงระยะเวลำ พ.ศ.2549 พ.ศ.2555 พ.ศ.2565 พ.ศ.2580 พ.ศ.2600 

เมืองล้ำดบั 1 เทศบาลนครราชสีมา 
เทศบาลนคร
ขอนแก่น 

เทศบาลนครราชสีมา 
เทศบาลนคร
ขอนแก่น 

เทศบาลนครราชสีมา 
เทศบาลนคร
ขอนแก่น 

เทศบาลนครราชสีมา 
เทศบาลนคร
ขอนแก่น 

เทศบาลนครราชสีมา 
เทศบาลนคร
ขอนแก่น 
เทศบาลนครอุดรธานี  
เทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี 
เทศบาลเมือง
มุกดาหาร 

เมืองล้ำดบั 2 เทศบาลนครอุดรธานี  
เทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

เทศบาลนครอุดรธานี  
เทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

เทศบาลนครอุดรธานี  
เทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี

เทศบาลนครอุดรธานี  
เทศบาลนคร
อุบลราชธาน ี
เทศบาลเมือง
นครพนม 
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
เทศบาลเมือง
มุกดาหาร 

เทศบาลเมือง
หนองคาย 
เทศบาลเมือง
สกลนคร 
เทศบาลเมือง
มหาสารคาม 
เทศบาลเมือง
นครพนม 
ทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
เทศบาลเมืองสุรินทร์ 
เทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด 
เทศบาลต้าบลปาก
ช่อง 
เทศบาลเมืองชุมแพ 
เทศบาลเมืองวาริน
ช้าราบ 
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รูปที่ ก.1-8 แผนที่กำรพัฒนำเมือง ระยะ 50 ปี 

การก้าหนดนโยบายพัฒนาเมืองและการเชื่อมโยง เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีศึกษา มีดังนี้ 
• นโยบำยกำรพัฒนำเมืองและกำรเชื่อมโยง 

การเน้นการเพ่ิมจ้านวนชุมชนเมืองศูนย์กลางระดับรอง ด้วยการรวมกลุ่มเมืองระดับรองเพ่ือ
รองรับการกระจายความเจริญจากเมืองศูนย์กลางหลัก ก้าหนดนโยบายดังนี้ 

1) นโยบำยกำรพัฒนำระบบชุมชนแบบกลุ่มเมืองตำมบทบำทและศักยภำพ 
1.1) กำรพัฒนำกลุ่มชุมชนศูนย์กลำงหลัก (Core Cluster) 

กำรพัฒนำระยะ 1-15 ปี (พ.ศ.2550 – 2565) เมืองศูนย์กลางหลักของ
ภาคตอนล่าง เมืองขอนแก่นท้านห้าที่เป็นศูนย์กลางหลักของภาคตอนบน 
และยังเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งในแนวตะวันออก – ตะวันตก 
(East – West Economic Corridor) 
กำรพัฒนำระยะ 15-30 ปี (พ.ศ.2566 – 2580) เมืองศูนย์กลางหลักของ
ภาค คือ เมืองอุดรธำนี ท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักของภาคตอนบน มี
บทบาทส้าคัญด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและการขนส่ ง เ มือง
อุบลรำชธำนี ท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางหลักของภาคตอนล่าง มีบทบาทด้าน
หารเกษตร การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การค้าและบริการ 
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กำรพัฒนำระยะ 30-50 ปี (พ.ศ.2581 – 2600) มีการเติบโตของกลุ่มเมือง
การค้าชายแดนที่เชื่อมโยงกับชุมชนในประเทศเพ่ือนบ้าน จากการพัฒนา
โครงข่ายการคมนาคมและระบบ Logistics ท้าให้เมืองมุกดำหำรเป็น
ศูนย์กลางกลุ่มการค้าชายแดน 

1.2) พัฒนำกลุ่มชุมชนศูนย์กลำงบริกำร (Service Cluster) เป็นกลุ่ ม
สนับสนุนการพัฒนาเมืองหลักของภาคและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่
ชนบท 
กำรพัฒนำระยะ 15-30 ปี (พ.ศ.2566 – 2680) 
o กลุ่มเมืองหนองคำย เมืองเลย เมืองหนองบัวล้ำภู เป็นกลุ่มเมือง

สนับสนุนเมืองอุดรธานี มีบทบาทด้านการผลิตพืชผักเมืองหนาว 
ไม้ดอกไม้ประดับ อุตสาหกรรมการเกษตร การขนส่ง การ
ท่องเที่ยว การค้าและการบริการ 

o กลุ่มเมืองศรีษะเกษ เมืองอ้ำนำจเจริญ เมืองยโสธร เป็นกลุ่มเมือง
สนับสนุนเมืองอุบลราชธานี มีบทบาทส้าคัญด้านแหล่งผลิตอาหาร
และสินค้าเกษตร การค้าบริการ 

o กลุ่มเมืองมุกดำหำร เมืองนครพนม เมืองสกลนคร เป็นกลุ่มเมือง
การค้ า ช ายแดนและแหล่ ง ผลิ ตสิ นค้ า เ กษตรคุณภาพดี  
อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร เป็นประตูการค้าส่งออกสู่อินโดจีน 

• นโยบำยกำรพัฒนำชุมชนชนบท 
การพัฒนาชนบท จะต้องเพ่ิมผลผลิตเกษตรด้วยการปรับปรุงเทคโนโลยีทางการผลิตแทนการ
ขยายพ้ืนที่ เพาะปลูก จ้ากัดการขยายตัวของชุมชน ไม่ท้าลายพ้ืนที่ที่ มีคุณค่าทาง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งโบราณสถาน และสถานที่ที่มีความส้าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม ช่วยลดการอพยพเข้าไปท้างานใน
เมือง โดยก้าหนดเป็นนโยบายการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มพ้ืนที่เมือง – ชนบทอย่างยั่งยืน ด้วย
การผลิตและอุตสาหกรรม 
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รูปที่ ก.1-9 ผังนโยบำยด้ำนระบบชุมชนเมืองและกำรเชื่อมโยง 

▪ ผังนโยบำยด้ำนระบบโลจิสติกส์ (Logistics) และห่วงโซ่อุปทำน (Supply Chain) 
• นโยบำยยกระดับประสิทธิภำพกำรให้บริกำรที่ช่องทำงกำรค้ำหลัก และพัฒนำช่องทำง

กำรค้ำที่มีประสิทธิภำพ 
เน้นการใช้โครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด เน้นการล้าดับความส้าคัญ (Priority) 
ในการเคลื่อนย้ายสินค้าตามช่องทางการค้าระดับประเทศท่ีส้าคัญที่มีปริมาณสินค้าผ่านมาก
ทั้งทางหลวง (Highway) รถบรรทุก (Truck Route) เชื่อมโยงสู่ประตูการค้าระหว่างประเทศ 

• นโยบำยพัฒนำเครือข่ำยเชื่อมโยงศูนย์รวบรวมและกระจำยสินค้ำ 
เพ่ิมบทบาทจุดเชื่อมโยงการขนส่งในการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่ภาคการขนส่งในเบื้องต้น ได้แก่ 
การขยายรูปแบบการให้บริการ ICD ทีมุ่กดำหำร นครราชสีมา ขอนแก่น ส่วนเสริมให้พัฒนา 
Logistics Center ในบริเวณพ้ืนที่หลังท่าของท่าเรือที่ส้าคัญ 

 

รูปที่ ก.1-10 ผังนโยบำยด้ำนกำรคมนำคมขนส่ง 
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▪ ผังนโยบำยกำรบริหำรจัดกำรน ้ำ 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประสบปัญหาการขาดแคลนน้้าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภค 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและการรักษาระบบนิเวศ ปัญหาคุณภาพน้้าเสื่อมโทรม จะเพ่ิมมากขึ้นตาม
การขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจในอนาคตเนื่องจากการขาดแคลนระบบกักเก็บน้้าและกระจาย
น้้า จึงต้องมีรูปแบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าและแหล่งน้้า และพัฒนาการเก็บกักน้้าเพ่ือให้มีน้้า
ใช้อย่างเพียงพอ 

• นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำและแหล่งน ้ำในพื นที่กลำงน ้ำและพื นที่ท้ำยน ้ำ
อย่ำงบูรณำกำร 
เน้นการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กรวมถึงการขุดสระในไร่นา การปรับปรุงแหล่งน้้าธรรมชาติ 
การรักษาคุณภาพน้้าจากแหล่งน้้าต่างๆ ส่งเสริมให้มีการจัดการระบบการบริหารจัดการพ้ืนที่
กลางน้้า และพ้ืนที่ท้ายน้้าแบบผสมผสาน โดยภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น 

• นโยบำยกำรวำงแผนกำรพัฒนำแหล่งเก็บกักน ้ำ กำรจัดสรรน ้ำและกระจำยน ้ำอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
พัฒนาแหล่งน้้า ฝายทดน้้า ขุดลอกหนองบึง ขุดสระเก็บน้้าในไร่นา เพ่ือกักน้้าผิวดินไว้ใช้ใน
พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะพ้ืนที่ทางด้านตะวันออกของภาค ในจังหวัด
อ้ำนำจเจริญ มุกดำหำร อุบลรำชธำนี สกลนคร สร้างอาคารชลประทาน ฝายทดน้้าและ
ประตูบังคับน้้า การน้าระบบท่อน้าน้้ามาใช้จะเพ่ิมประสิทธิภาพในการส่งน้้า ลดการระเหย 
การรั่วซึมของน้้า 

• นโยบำยกำรน้ำน ้ำใต้ดินมำใช้ในพื นที่ที่ขำดแคลนน ้ำเพื่ออุปโภคบริโภค 
โดยค้านึงภึงผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส้าคัญ การใช้น้้าใต้ดินเป็นทางเลือกหนึ่ง เพ่ือ
แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้้าให้เป็นแหล่งน้้าหลักในพ้ืนที่ที่ไม่มีน้้าผิวดิน และแหล่งน้้าส้ารอง 
หากน้้าผิวดินไม่เพียงพอ ควรมีการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการ
น้าน้้าใต้ดินมาใช้ 

 
▪ ผังนโยบำยกำรป้องกันภัยพิบัติ 
 ปัจจุบันภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้้า ปัญหา
น้้าท่วม ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อการผลิตของเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพปัญหา
ที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มเกิดขึ้น และรุนแรงอีกประการหนึ่ง คือ ปัญหาที่เกิดจากดินถล่ม 
ที่ผ่านมาพบว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและยังขาดการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ท้าให้เกิด
การสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างมาก จึงมีการก้าหนดนโยบายป้องกันภัยพิบัติดังนี้ 
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• นโยบำยกำรป้องกันภัยธรรมชำติจำกน ้ำท่วม 
ก้าหนดพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากน้้าท่วมประจ้า และน้้าท่วมฉับพลัน พ้ืนที่ที่เกิดน้้าท่วมซ้้าซาก ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าชี พื้นที่น้้าท่วมขัง พ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเกิดจากน้้าล้นตลิ่งในฤดูฝน 
ได้แก่ ลุ่มน้้าชีและสาขาบริเวณจังหวัดขอนแก่นและร้อยเอ็ด ลุ่มน้้ามูล ก้าหนดแผนงานอพยพ
หรือเคลื่อนย้ายประชาชน ระบบเตือนภัยล่วงหน้า 

• นโยบำยกำรป้องกันภัยธรรมชำติจำกภัยแล้ง 
การก้าหนดพ้ืนที่เขตภัยแล้งซ้้าซาก พ้ืนที่ที่ควรด้าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน มีหลาย
จังหวัดแต่ไม่ได้ระบุจังหวัดในพ้ืนที่ศึกษา 

• นโยบำยป้องกันภัยธรรมชำติจำกดินถล่ม 
พ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยดินถล่ม เป็นพ้ืนที่ภูเขาสูงชัน ส่วนใหญ่จะเป็นป่าที่ถูกประชาชนเข้าไปบุกรุก
เพ่ือใช้เป็นที่ดินท้ากิน ท้าให้เกิดการกัดเซาะ ชะล้างและการพังทลายของดิน ส่วนใหญ่ คือ 
บริเวณเชิงเขาในจังหวัดเลย หนองบัวล้ำภู นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น และบางส่วนของ
จังหวัดอุดรธำนี สกลนคร การก้าหนดพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยดินถล่ม 

 

 

รูปที่ ก.1-11 ผังนโยบำยกำรป้งกันภัยพิบัติ 

▪ ผังกลยุทธ์กำรพัฒนำพื นที่ 
• กลยุทธ์ที่ 1: กำรพัฒนำภำคเป็นศูนย์กลำงกำรเกษตรเศรษฐกิจ 

ระยะ 5 ปี  

- ปรับปรุงพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ประสบปัญหา การพัฒนาพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวหอม
มะลิ อ้อย มันส้าปะหลัง และยางพารา ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคำย อุดรธำนี 
อุบลรำชธำนี เลย สกลนคร บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ และนครพนม 
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- พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร เพ่ือเพ่ิมการ
ส่งออก ในพ้ืนที่จังหวัดอุบลรำชธำนี อ้ำนำจเจริญ และอ่ืนๆ 

ระยะ 10 ปี 

- สนับสนุนการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจตามพ้ืนที่ คือ จังหวัดหนองคำย อุดรธำนี 
อุบลรำชธำนี แลย สกลนคร นครพนม บุรีรัมย์ สุรินทร์ และศรีษะเกษ 

• กลยุทธ์ที่ 2: กำรพัฒนำอุตสำหกรรมตำมศักยภำพของพื นที่ 
 ขยายบทบาททางเศรษฐกิจให้เป็นประตูการค้าสู่กลุ่มประเทศอินโดจีน เน้นการพัฒนา
อุตสาหกรรมโดยใช้ทรัพยากรในภาคมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต 

ระยะ 5 ปี เป็นช่วงของการวางแผนและเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ที่เหมาะสมส้าหรับกสร
พัฒนาอุตสาหกรรม 

- จัดเตรียมพ้ืนที่ที่เหมาะสมส้าหรับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในภาค เริ่ม
จากพ้ืนที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น และอุดรธำนี 

- การจัดตั้งนิคมหรือศูนย์อุตสาหกรรมขนาดย่อมรองรับการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดน ใน
จังหวัดมุกดำหำร นครพนม เลย และศรีษะเกษ 

- ศึกษาความเหมสะสมและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน ได้แก่ 
ศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและเกษตรเพ่ือการส่งออกไปยังประเทศลาว
ตอนบนที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพาราที่ อ.เมือง จ.หนองคาย 

ระยะ 10 ปี  

- เริ่มก่อสร้างนิคมหรือศูนย์อุตสาหกรรมแห่งใหม่ในพ้ืนที่ซึ่งได้ศึกษาความเหมาะสมไว้ใน
จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดอุบลรำชธำนี และจังหวัดอุตสาหกรรมรอง ได้แก่ จังหวัด
ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ สกลนคร และหนองคำย 

- เริ่มก่อสร้างนิคมหรือศูนย์อุตสาหกรรมขนาดย่อมในจังหวัดมุกดำหำร และนครพนม 
ระยะ 15 ปี  

- พัฒนาการเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมในกลุ่มอินโดจีน 

- ขยายพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมให้ครบตามเป้าหมาย ได้แก่ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
สกลนคร และหนองคาย 

• กลยุทธ์ที่ 3: กำรพัฒนำเมืองศูนย์กลำง กำรค้ำ และกำรบริกำร 
 โครงข่ายการพัฒนาขนาดใหญ่ที่ภาครัฐได้ให้การสนับสนุน จะส่งผลให้การพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือ
เป็นศูนย์กลางการค้าและบริการไปสู่ประเทศในกลุ่มอินโดจีน 
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ระยะ 5 ปี  

- พัฒนาเมืองประตู เศรษฐกิจการค้า (Gateway) ในจังหวัดหนองคำย นครพนม 
มุกดำหำร ช่องเม็ก ช่องจอม และช่องสะง้า 

ระยะ 10 ปี  

- การพัฒนาเมืองชายแดน เพ่ือรองรับการขยายตัวเศรษฐกิจการค้าและเป็นประตูสู่
ภูมิภาค ในพ้ืนที่จังหวัดมุกดำหำร หนองคำย นครพนม อุบลรำชธำนี ศรีษะเกษ และ
สุรินทร์ 

- สนับสนุนและผลักดันให้ภาคเอกชนจัดตั้งเขตปลอดอากร 

- จัดหาพื้นที่ตรวจสินค้าแห่งใหม่ของด่านศุลกากรหนองคำย 
ระยะ 15 ปี  

- ส่งเสริมการค้าเสรี เพ่ือส่งเสริมให้มีการค้าขายระหว่างประเทศโดยภาคเอกชนเพ่ิมมาก
ขึ้น 

- ส่งเสริมความร่วมมือของสองประเทศ คือ ไทยและลาวเพ่ือท้าการตกลงในด้านระบบ
การค้าขายให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ลดช่องว่างและความได้เปรียบเสียเปรียบทางการ
ค้าของทัง้สองประเทศ 

• กลยุทธ์ที่ 4: กำรพัฒนำเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตำมควำมหลำกหลำยทำงวัฒนธรรมและ
ทรัพยำกรธรรมชำติ 

 มุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของภาคให้มีความพร้อมต่อการรองรับกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวระดับนานาชาติ 

ระยะ 10 ปี  

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางบกกับประเทศเพ่ือนบ้าน (Overland Route) รวมทั้ง
ศึกษาแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้าน โดยให้
ความส้าคัญต่อการกระจายเศรษฐกิจเข้าสู่ชุมชนในพ้ืนที่ 

ระยะ 15 ปี  

- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ้านวยความสะดวก และตลอดจนกิจกรรมทางการท่องเที่ยว
ให้มคีุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล 

• กลยุทธ์ที่ 5: กำรอนุรักษ์และฟื้นฟูพื นที่ทรัพยำกรธรรมชำติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศำสตร์ 
และวัฒนธรรมอย่ำงสมดุลและย่ังยืน 
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 ต้องมีการพัฒนาและอนุรักษ์พ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์ และ
วัฒนธรรม 

ระยะ 5 ปี  

- ส้ารวจพ้ืนที่และสภาพกายภาพ โดยเฉพาะพ้ืนที่อนุรักษ์ป่าและแหล่งน้้าในพ้ืนที่จังหวัด
อุบลรำชธำนี ชัยภูมิ เลย หนองบัวล้ำภู หนองคำย และอุดรธำนี  การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือ
เป็นป่าให้มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ 20 ถึงร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ป่าที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน 

ระยะ 10 ปี  

- พัฒนาพ้ืนที่ป่าให้มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ 25 ถึงร้อยละ 30 ของพ้ืนที่ป่าที่มีใน
ปัจจุบัน พ้ืนที่เป้าหมายได้แก่ จังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ สกลนคร นครพนม มุกดำหำร 
บุรีรัมย์ และนครราชสีมา 

ระยะ 15 ปี  

- ส่งเสริมให้มีการปลูกป่าเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม 

- การพัฒนาเน้นการปลูกป่าอนุรักษ์ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นโดยมีสัดส่วนอยู่ที่ระดับร้อยละ 30 ถึงร้อยละ 35 หรือ
มากกว่า 

• กลยุทธ์ที่ 6: กำรป้องกันและบรรเทำภัยพิบัติ 
  ต้องมีแผนงานเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างเหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพ 

• กลยุทธ์ที่ 7: กำรสร้ำงสมดุลในกำรพัฒนำระหว่ำงเมืองและชนบท เพื่อพัฒนำวิถีชีวิต ชุมชน 
และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ น 

 กระจายการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจไปในพ้ืนที่รอบนอกจะช่วยเพ่ิมแหล่งงานให้กับแรงงานใน
พ้ืนที่ ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจท้องถิ่นดีขึ้น โดยค้านึงถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระยะ 5 ปี  

- วางผังเฉพาะและผังพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะย่านการค้าในชุมชนชายแดน ในจังหวัดเลย หนองคำย 
นครพนม มุกดำหำร อุบลรำชธำนี 

• กลยุทธ์ที่ 8: กำรพัฒนำระบบคมนำคมขนส่งอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ต้องปรับปรุงระบบให้ได้มาตรฐานเพ่ือการขยายตัวทางเศรษฐกิจของภาคที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น

โดยเฉพาะการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศกลุ่มอินโดจีน ประเทศจีนตอนใต้และพม่า 
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ระยะ 5 ปี  

- ขยายถนนที่มุ่งสู่ประตูการค้าหลัก โดยการขยายถนนสายชุมแพ – ขอนแก่น (ทางหลวง
หมายเลข 12) – กาฬสินธุ์ – มุกดาหาร (ทางหลวงหมายเลข 209 เละ 2042) สายนครราชสมีา 
– บุรีรัมย์ – สุรินทร์ – ศรีษะเกษ – อุบลราชธานี (ทางหลวงหมายเลข 226) 

- การก่อสร้างเส้นทางรถไฟแนวใหม่สายขอบแก่น – กาฬสินธุ์ – มุกดาหาร 

- จัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า ICD ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น มุกดำหำร และ
นครราชสีมา 

ระยะ 10 ปี  

- เป็นการขยายถนนที่มุ่งสู่ประตูการค้าหลัก โดยการขยายถนนสายอุบลราชธานี – 
อ้านาจเจริญ – มุกดาหาร – นครพนม – หนองคาย – เลย  สายนครราชสีมา – ชัยภูมิ – 
หนองบัวล้าภู – อุดรธานี  สายอุดรธานี – สกลนคร – นครพนม และก่อสร้างทางหลวง
พิเศษระหว่างเมืองในเส้นทางนครราชสีมา – ขอนแก่น – อุดรธานี – หนองคาย 

- การก่อสร้างและปรับปรุง ICD ทีมุ่กดำหำร เละ ICD ทีห่นองคำย 

- เพ่ิมปริมาณรางคู่ในโครงข่ายระบบราง สายนครราชสีมา – ขอนแก่น  สายขอนแก่น – 
หนองคาย และสายนครราชสีมา – อุบลราชธานี 

- การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Logistics Infrastructure) การสร้างระบบรางเชื่อมโยง
โครงข่ายในแนว East – West Economic Corridor เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ประตูการค้า
ชายแดนต่างๆ เช่น หนองคำย และมุกดำหำร 

ระยะ 15 ปี  

- เพ่ิมโครงข่ายระบบรางให้ครอบคลุมมากข้ึน ก่อสร้างทางรถไฟแนวใหม่สายอุบลราชธานี 
– อ้านาจเจริญ – มุกดาหาร และสายมุกดาหาร – นครพนม 

- เชื่อมโยงโครงข่ายในแนว East – West Economic Corridor เพ่ือเชื่อมโยงไปสู่ประตู
การค้าชายแดนต่างๆ เช่น หนองคำย และมุกดำหำร (แผนงานต่อเนื่องจากระยะ 10 ปี) 

• กลยุทธ์ที่ 9: กำรพัฒนำแหล่งน ้ำให้เพียงพอส้ำหรับกำรอุปโภค – บริโภค เกษตรกรรมและ
อุตสำหกรรม 

  เพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนเพ่ิมการกักเก้บน้้า และการพัฒนาระบบกระจายน้้า 

ระยะ 10 ปี  

- ปลูกป่าเพ่ิมจากค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ป่าต่อพ้ืนที่ลุ่มน้้าจากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 25 ใน
พ้ืนที่จังหวัดเลย ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลรำชธำนี อ้ำนำจเจริญ และมุกดำหำร 
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- การพัฒนาระบบกระจายน้้า โดยศึกษาความต้องการน้้าของแต่ละลุ่มน้้าเพ่ิมเติม 
ระยะ 15 ปี  

- ปลูกป่าเพ่ิมจากค่าเฉลี่ยของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ลุ่มน้้าจากร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 30 ใน
พ้ืนที่จังหวัดเลย ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลรำชธำนี อ้ำนำจเจริญ ขอนแก่น สกลนคร 
และมุกดำหำร 

- การเพ่ิมการเก็บกักน้้า (แผนงานต่อเนื่องจากระยะ 10 ปี) 

- การพัฒนาระบบการกระจายน้้า (แผนงานต่อเนื่องจากระยะ 10 ปี) 
• กลยุทธ์ที่ 10: กำรพัฒนำทำงด้ำนกำรศึกษำและสำธำรณสุขอย่ำงท่ัวถึง 
• กลยุทธ์ที่  11 : กำรพัฒนำพลังงำนทดแทนอย่ำงมีประสิทธิภำพ และเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 มีแผนงานพัฒนาให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางด้านจัดส่งพลังงานประเทศเพ่ือน
บ้าน และจัดหาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

 

รูปที่ ก.1-12 ผังกลยุทธ์กำรพัฒนำระยะ 5 ปี 
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รูปที่ ก.1-13 ผังกลยุทธ์กำรพัฒนำระยะ 10 ปี 
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รูปที่ ก.1-14 ผังกลยุทธ์กำรพัฒนำระยะ 15 ปี 

 

ก.2 ผังก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 การใช้ประโยชน์ที่ดินของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในลักษณะส้าคัญ คือ พ้ืนที่สงวน อนุรักษ์ และ
พ้ืนที่พัฒนา ทั้งนี้เพ่ือให้การใช้ประโยชน์ที่ดินมีประสิทธิภาพ ด้ารงรักษาสภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มี
ระบบนิเวศท่ีสมดุลและคงความเป็นเอกลักษณ์ของพ้ืนที่  
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รูปที่ ก.1-15 ผังเมืองรวมในขอบเขตพื นที่ศึกษำ 

ก.2.1 ผังเมืองรวม 

หมายถึง แผนผัง นโยบาย และโครงการ รวมทั้งมาตรการควบคุมโดยทั่วไปในพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใด เพื่อใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาเมืองและการด ารงรักษาเมือง บริเวณที่เก่ียวข้อง หรือชนบทในด้านการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน 
การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการสาธารณะ และสภาพแวดล้อม เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการผังเมือง  

ก.2.1.1 ผังเมืองรวมจังหวัด  

เป็นผังเมืองรวมที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัด ผังเมืองรวมจังหวัดที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่ศึกษา มีดังนี้ 

1) ผังเมืองรวมจังหวัดเลย ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2558 สถานะผัง: ประกาศบังคับใช้  

มีสาระส้าคัญที่เก่ียวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดเลยให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากร 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางด้านสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
เพียงพอและได้มาตรฐาน  

(3) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 

(4) ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรม และพัฒนาการคมนาคมและการขนส่งเพ่ือส่งเสริม
การขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว 
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(5) ส่งเสริมการค้าชายแดนของจังหวัดเลยให้เป็นแหล่งการค้าในกลุ่มอินโดจีนและตะวันออก
ไกล 

(6) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

รูปที่ ก.2-1 ผังเมืองรวมจังหวัดเลย 
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2) ผังเมืองรวมจังหวัดบึงกำฬ ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2560 สถานะผัง: ประกาศบังคับใช้  

มีสาระส้าคัญที่เก่ียวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้จังหวัดบึงกาฬเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
เกษตรกรรม เพ่ือเป็นแหล่งผลิตและรวบรวมสินค้าเกษตร 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดบึงกาฬให้เป็นแหล่งการค้าและการลงทุนกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

(4) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้้า แหล่งน้้าธรรมชาติ และป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง เพ่ือรองรับการ
คมนาคมและขนส่งภายในจังหวัดและระหว่างประเทศ 

(6) ส่งเสริมพัฒนาที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และการขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 

 

รูปที่ ก.2-2 ผังเมืองรวมจังหวัดบึงกำฬ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 30  
 

3) ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคำย ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2560 สถานะผัง: ประกาศบังคับใช้  

มีสาระส้าคัญที่เก่ียวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นแผนแม่บทด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส้าหรับการพัฒนาของจังหวัดหนองคาย 

(2) ส่งเสริมให้จังหวัดหนองคายมีการพัฒนาด้านการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนชายแดนกับ
เพ่ือนบ้าน และภูมิภาคอาเซียนอย่างมีระบบ 

(3) ด้ารงรักษาพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีคุณค่าด้านเกษตรกรรม ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มี
คุณภาพ และรักษาวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(4) รองรับการขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม และระบบโลจิสติกส์ในอนาคต 

(5) รองรับบทบาทของจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(6) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

 

รูปที่ ก.2-3 ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคำย 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 31  
 

4) ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธำนี ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2560 สถานะผัง: ประกาศบังคับใช้  

มีสาระส้าคัญที่เก่ียวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า การบริการ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพ
ได้ประโยชน์สูงสุด โดยการพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยว และสงวนพ้ืนที่ที่มี
ความอุดมสมบูรณ์และมีศักยภาพเหมาะสมทางเกษตร 

(2) ส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเชิงมรดกโลกและเชิง
นิเวศน์  

(3) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดอุดรธานีมีการก้าหนดพ้ืนที่ทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้ง
ก้าหนดศูนย์กลางการวิจัย การพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ครบวงจร 

(4) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรม
การวิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรม 

(5) ส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีพัฒนาความเชื่อมโยงในทางการค้าชายแดนระหว่างอนุภาค
และภูมิภาคอินโดจีน สามารถเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนได้อย่างเป็นระบบ 

 (6) เพ่ือให้เป็นแม่บททางการวางผังเมืองรวม ผังพัฒนาชุมชน และผังพัฒนาชนบท 
ตลอดจนเป็นแนวทางส้าหรับการวางแผนพัฒนาเมือง และการด้าเนินงานของส่วนราชการ
และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 

(7) อนุรักษ์พ้ืนที่เพ่ือการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 32  
 

 

รูปที่ ก.2-4 ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธำนี 

5) ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล้ำภู ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2562 สถานะผัง: ประกาศบังคับใช้ 

มีสาระส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี ้

(1) ส่งเสริมและพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การค้า การเกษตร และการบริการของ
จังหวัด 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมใหส้อดคล้องกับการขยายตวัของชุมชน
และระบบเศรษฐกิจ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 33  
 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและ
ได้มาตรฐาน 

(4) ส่งเสริมและพัฒนาเมืองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัด 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมอืงน่าอยู่ และรองรับการขยายตวัของประชากร 

(6) พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการใชป้ระโยชน์ที่ดินในอนาคต 

(7) ด้ารงรักษารปูแบบการตั้งถิ่นฐาน วิถีชวีิตดั้งเดิม ศลิปวฒันธรรมและประเพณีซึ่งเป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด 

(8) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 

รูปที่ ก.2-5 ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล้ำภู 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 34  
 

6) ผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2560 สถานะผัง: ประกาศบังคับใช้  

มีสาระส้าคัญที่เก่ียวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การบริการทางสังคมและการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่และรองรับการพัฒนา
ศักยภาพของประชากร 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่มีคุณค่าทางเกษตรกรรมให้เป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตอาหารและ
การผลิตเนื้อโคขุนให้มีคุณภาพระดับสากล 

(3) ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

(4) ส่งเสริมและอนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทาง
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพ่ือ
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 

รูปที่ ก.2-6 ผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 35  
 

7) ผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2560 สถานะผัง: ประกาศบังคับใช้  

มีสาระส้าคัญที่เก่ียวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สินค้าทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรที่มี
ความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(4) อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว 

(6) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้้าธรรมชาติ 

 

รูปที่ ก.2-7 ผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 36  
 

8) ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดำหำร ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2560 สถานะผัง: ประกาศบังคับใช้  

มีสาระส้าคัญที่เก่ียวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองน่าอยู่ มีการจัดระบบผังเมืองที่ถูกต้อง
และชัดเจน และมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

(2) ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 

(3) ส่งเสริมการค้าชายแดนของจังหวัดมุกดาหารให้เป็นแหล่งการค้ากลุ่มอินโดจีน 

(4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดมุกดาหารเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดย
ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางธุรกิจ 

(5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของชน
พ้ืนเมืองที่ส้าคัญ และส่งเสริมด้านวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

รูปที่ ก.2-8 ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดำหำร 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 37  
 

9) ผังเมืองรวมจังหวัดอ้ำนำจเจริญ ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2560 สถานะผัง: ประกาศบังคับใช้  

มีสาระส้าคัญที่เกี่ยวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมการจัดล้าดับชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือรองรับการ
พัฒนาเมือง เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับศักยภาพการ
พัฒนาพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ 

(2) ส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัยที่มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูโบราณสถาน เอกลักษณ์ วัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน และพัฒนาวิถีชีวิตของคนในจังหวัดให้เกิดการด้ารงชีวิตแบบยั่งยืน 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดอ้านาจเจริญเป็นเมืองสะอาด มีการจัดระบบเมือง มีภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

(4) ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์
การเกษตร และพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

(5) ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 

(6) ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคตตาม
ศักยภาพของจังหวัด 

(7) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 38  
 

 

รูปที่ ก.2-9 ผังเมืองรวมจังหวัดอ้ำนำจเจริญ 

 

10) ผังเมืองรวมจังหวัดอุบลรำชธำนี ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2564 สถานะผัง: ประกาศบังคับใช้  

มีสาระส้าคัญที่เก่ียวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 

(1) ด้ารงรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางการเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตอาหารอย่างเพียงพอและเป็น
ศูนย์กลางการเกษตรของกลุ่มจังหวัด รวมถึงรักษาวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(4) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 39  
 

 

รูปที่ ก.2-10 ผังเมืองรวมจังหวัดอุบลรำชธำนี 

ก.2.1.2 ผังเมืองรวมระดับชุมชน ขอบเขตพ้ืนที่ศึกษามีผังเมืองรวมระดับชุมชนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1) ผังเมืองรวมเมืองเลย จังหวัดเลย ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2562 สถานะผัง: ประกาศบังคับใช้   
มีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางหารบริหาร การปกครอง การค้า และการ

บริการด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเลย 
(2) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ

ชุมชนในอนาคต 
(3) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการด้านสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
(4) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนสถานและทางธรรมชาติ 
(5) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 40  
 

 

รูปที่ ก.2-11 ผังเมืองรวมเมืองเลย จังหวัดเลย 

2) ผังเมืองรวมเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2554 สถานะผัง:
ประกาศบังคับใช้   มีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองของจังหวัดหนองคาย 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดนไทย - ลาว โดยจัดเตรียมพ้ืนที่รองรับการค้าชายแดน 
และตลาดอินโดจีน 

(4) ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

(5) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและ  

การขยายตัวของชุมชน 

(6) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางการศึกษา การบริการทางสังคม และการ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(7) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้้าหนองกอม
เกาะ และแหล่งน้้าบึงหนองคายให้ยั่งยืน 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 41  
 

 

รูปที่ ก.2-12 ผังเมืองรวมเมืองหนองคำย จังหวัดหนองคำย 

3) ผังเมืองรวมเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2558 สถานะผัง: ประกาศ
บังคับใช้   มีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การศึกษาการ
ประกอบพาณิชยกรรม การคมนาคมและการขนส่งของจังหวัดอุดรธานี และภา ค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

(2) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน 

(3) ส่งเสริมการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 

(4) รองรับการขยายตัวและการกระจายตัวของประชากรที่เพ่ิมข้ึน 

(5) พัฒนาและควบคุมการขยายตัวของเมืองอุดรธานีให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 42  
 

(6) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
เพียงพอและได้มาตรฐาน 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง ให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์
ที่ดินในอนาคต 

(8) อนุรักษ์สถานที่ท่ีมีคุณค่าในด้านการส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

(9) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

รูปที่ ก.2-13 ผังเมืองรวมเมืองอุดรธำนี จังหวัดอุดรธำนี 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 43  
 

4) ผังเมืองรวมเมืองหนองบัวล้ำภู จังหวัดหนองบัวล้ำภู ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2562 สถานะผัง: 
ประกาศบังคับใช้    มีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การศึกษาและ
การคมนาคมขนส่งของจังหวัด 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ชุมชน และระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 

(3) ส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

(4) พัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้
มาตรฐาน 

(5) อนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 

(6) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 44  
 

 

รูปที่ ก.2-14 ผังเมืองรวมเมืองหนองบัวล้ำภู จังหวัดหนองบัวล้ำภู 

5) ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2554 สถานะผัง: ประกาศ
บังคับใช้   มีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การค้า  การ
บริการ การบริการสังคม การศึกษา และการคมนาคมขนส่งของจังหวัดสกลนคร  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 45  
 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย การพาณิชยกรรม การอุตสาหกรรม และการ คมนาคม
ขนส่งให้สอดคล้องกับการขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร  

(3) ส่งเสริมและพัฒนาบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ  
และได้มาตรฐาน  

(4) อนุรักษ์โบราณสถาน 

(5) อนุรักษ์หนองหาร และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

รูปที่ ก.2-15 ผังเมืองรวมเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

6)  
7) ผังเมืองรวมเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ปีที่ประกาศใช้ : พ.ศ.2544 สถานะผัง: 

หมดอายุ    มีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง พาณิชยกรรม
และการศึกษาของจังหวัดนครพนม 

(2) พัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอและได้
มาตรฐาน 

(3) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 46  
 

 

รูปที่ ก.2-16 ผังเมืองรวมเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

8) ผังเมืองรวมเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2549 สถานะผัง: 
หมดอายุ มีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนเมืองให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การปกครอง การศึกษาและ
การคมนาคมและการขนส่งของจังหวัดมุกดาหาร 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับการ
ขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของจังหวัดมุกคาหาร 

(3) ส่งเสริมอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตผลการเกษตรและอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ ที่ใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่น 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 47  
 

(4) พัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคเละสาธารณูปการให้เพียงพอ และได้
มาตรฐาน 

(5) อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

รูปที่ ก.2-17 ผังเมืองรวมเมืองมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร 

9) ผังเมืองรวมชุมชนนิคมค้ำสร้อย จังหวัดมุกดำหำร ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2558 สถานะผัง: 
ประกาศบังคับใช้   มีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนนิคมค้าสร้อยให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การค้า การบริการ 
และการศึกษาในระดับอ้าเภอ  

(2) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 48  
 

(3) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ชุมชน ในอนาคต  

(4) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
เพียงพอ และได้มาตรฐาน  

(5) อนุรักษ์แหล่งน้้า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืน 

 
รูปที่ ก.2-18 ผังเมืองรวมชุมชนนิคมค้ำสร้อย จังหวัดมุกดำหำร 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 49  
 

10) ผังเมืองรวมชุมชนชุมชนดอนตำล จังหวัดมุกดำหำร ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2559 สถานะผัง:
ประกาศบังคับใช้   มีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี้ 
(1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนดอนตาลให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การค้า การบริการ  และ
การศึกษาในระดับอ้าเภอ 

(2) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ชุมชน และระบบเศรษฐกิจในอนาคต  

(3) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และ ได้มาตรฐาน  

(4) อนุรักษ์แหล่งน้้า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่สมบูรณ์และยั่งยืน  

 

รูปที่ ก.2-19 ผังเมืองรวมชุมชนดอนตำล จังหวัดมุกดำหำร 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 50  
 

11) ผังเมืองรวมชุมชนค้ำชะอี จังหวัดมุกดำหำร ปีที่ประกาศใช้: พ.ศ.2559 สถานะผัง: ประกาศ
บังคับใช้   มีสาระส้าคัญ ดังต่อไปนี้ 

(1) ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนค้าชะอีให้เป็นศูนย์กลางการบริหาร การค้า และการบริการ  ใน
ระดับอ้าเภอ  

(2) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ
ชุมชน ในอนาคต  

(3) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้
เพียงพอ และได้มาตรฐาน  

(4) อนุรักษ์แหล่งน้้า ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพที่สมบูรณ์และสวยงาม  

 

รูปที่ ก.2-20 ผังเมืองรวมชุมชนค้ำชะอี จังหวัดมุกดำหำร 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 51  
 

ก.2.2   ผังเมืองเฉพำะ  

หมายถึง แผนผังและโครงการด้าเนินการเพ่ือพัฒนาหรือด้ารงรักษา บริเวณเฉพาะแห่งหรือ
กิจการที่เกี่ยวข้องในเมือง บริเวณท่ีเกี่ยวข้อง หรือชนบท เพ่ือประโยชน์ใน การสร้างเมืองใหม่ การพัฒนาเมือง 
การอนุรักษ์เมือง หรือการฟ้ืนฟูเมือง การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เป็นนโยบายของรัฐในการน้า
ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพ่ือ กระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้้า 
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และส่งเสริมความม่ันคงของประเทศ  

เขตโครงการพ้ืนที่เฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเป าหมายเพู่อใหเกิดการพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนทู่มีเขตเศรษฐกิจติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน ซู่งมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนศูนยกลางในการคาการ
ลงทุนระหวางประเทศ โดยใชประโยชนจากความเชื่อมโยงดานคมนาคม ขนสงของภูมิภาคอาเซียนตามขอตก
ลงการคาเสรีภายใตกรอบอาเซี่ยน และขอตกลงภายใตกรอบเศรษฐกิจ อ่ืนๆ ที่ส้าคัญไดแก โครงการพัฒนา
ความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้้าโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS)  

ที่ผ่านมาได้มีการก้าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ แบ่งเป็น 2 ระยะ ใน 10 จังหวัด 12 พ้ืนที่ ดังนี้ 

- ระยะแรก 6 พ้ืนที่ (ปี 2557 - 2558) :  1) แม่สอด จ.ตาก  2) จ.มุกดาหาร  3) อรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว 4) จ.ตราด 5) อ.สะเดา จ.สงขลา 6) จ.หนองคาย  

- ระยะที่สอง 6 พ้ืนที่ (ปี 2559 เป็นต้นไป) : 1) แม่สาย จ.เชียงราย 2) เชียงแสน จ.
เชียงราย 3) เชียงของ จ.เชียงราย 4) จ.นครพนม  5) จ.กาญจนบุรี 6) จ.นราธิวาส  

พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาของโครงการนี้มี 3 แห่ง ในจังหวัด หนองคาย 
นครพนม และมุกดาหาร ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีศักยภาพตู้งอยูใน แนวระเบียงเศรษฐกิจ ภายใตกรอบ GMS ได
แก แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor) เชื่อมโยงไทยกับจีน เมียนมาร สปป.
ลาว จนถึงชายแดนภาคใตของประเทศไทย แนวระเบียง เศรษฐกิจตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
: EEC) ทู่มีเสนทางเชู่อมโยงเวียดนามเหนือ-ใตในประเทศ เวียดนาม แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 
(East West Economic Corridor : EWEC) เชื่อมโยง ระหว่างเวียดนาม-ลาว-ไทย-พมา EWEC มีบทบาท
ส้าคัญในการเป็นทางเปิดไปส ูทาเรือส้าหรับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของไทยและภาคกลางของลาว 

ในส่วนนี้จะเป็นการสรุปข้อมูลที่ส้าคัญของการวางผังพ้ืนที่เฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ ใน
จังหวัด หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร วิเคราะห์เบื้องต้นถึงผลกระทบที่น่าจะมีต่อการใช้ทรัพยากรน้้าใน
พ้ืนที่ และเพ่ือให้เป็นข้อมูลในการด้าเนินการวางแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อไป 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ก. 52  
 

ก.2.2.1 ผังพัฒนำพื นที่เฉพำะเขตพัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคำย 

(ท่ีมา: จากเอกสารรายงานการศึกษามีนาคม 2558) 

 

รูปที่ ก.2-21 ผังพื นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคำย 

ที่ตั งและขอบเขต: ขอบเขตที่ก้าหนดโดยมติกนพ.(2/2558) มีพ้ืนที่ 539.3 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 2 อ้าเภอ ได้แก่ 

- อ้าเภอเมืองหนองคาย 501.3 ตารางกิโลเมตร 
- อ้าเภอสระใคร 38 ตารางกิโลเมตร 

ขอบเขตที่ก้าหนดโดยนโยบายกระทรวงเพ่ิมจากเดิมเป็น 1,059.9 ตารางกิโลเมตร 
ครอบคลุมพ้ืนที่เพ่ิมอีก 5 อ้าเภอ 

- อ้าเภอศรีเชียงใหม่ 87.5 ตารางกิโลเมตร 
- อ้าเภอท่าบ่อ 65.9 ตารางกิโลเมตร 
- อ้าเภอโพนพิสัย 367.2 ตารางกิโลเมตร 

บทบำทหลัก: เป็นพ้ืนที่เชื่อมต่อที่ส้าคัญบนแนวทางการเชื่อมต่อในภูมิภาคไทย – ลาว – จีน 
โดยเฉพาะเส้นทางเชื่อมต่อหลักเมืองหนองคาย – มหานครเวียงจันทน์ โดยมี Node ของแต่ละ
อ้าเภอที่เป็นหลัก ดังนี้ 

- เมืองหนองคาย เป็นศูนย์โลจิสติกส์ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ 
- อ้าเภอสระใคร เป็นพื้นที่รองรับอุตสาหกรรมการผลิต 
- อ้าเภอโพนพิสัย มีบทบาทการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นหลัก 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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- อ้าเภอท่าบ่อ รองรับอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 
- อ้าเภอศรีเชียงใหม่ มีบทบาทการท่องเที่ยวธรรมชาติ 

 

 

รูปที่ ก.2-22 ผัง Conceptual กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน พื นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคำย 

 

แผนผังกำรใช้ที่ดิน: เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนี้ ครอบคลุมพ้ืนที่เป็นแนวยาวไปตามล้าน้้าโขง
โดยมีเมืองหนองคายอยู่กึ่งกลางแนว พ้ืนที่ส่วนใหญ่ก้าหนดให้เป็นที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม ส่วนพื้นที่บริเวณ Node รอง มีแผนผังเฉพาะส้าหรับแต่ละชุมชนดังแสดงด้านล่าง 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ ก.2-23 ผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในอนำคต พื นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคำย 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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โดยสรุปรวม ผลกระทบที่มีต่อโครงกำร: 

พ้ืนที่เมืองที่จะมีการเปลี่ยนแปลงขยายตัวมากท่ีสุด คือ เมืองหนองคาย ที่มีการเพิ่มพ้ืนที่ 
ความหนาแน่นและความเข้มข้นของกิจกรรม มีการวางผังรองรับกิจกรรม ธุรกิจ การค้าระดับชาติ 
อุตสาหกรรม MICE  ซึ่งมีศูนย์ประชุมแสดงสินค้าและการท่องเที่ยว ก้าหนดพ้ืนที่ส้าหรับตั้งนิคม
อุตสาหกรรม และคลังสินค้า เพ่ือรองรับการผลิตสินค้าส่งต่างประเทศ และโลจิสติกส์ และมีย่าน
ชนบทและเกษตรกรรม เพ่ือการอุตสาหกรรม ซึ่งสงวนรักษาไว้เป็นพ้ืนที่รองรับการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรมและการกระจายสินค้าในอนาคต 

 

รูปที่ ก.2-24 ภำพรวมกำรพัฒนำย่ำน ชุมชนเมือง พื นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคำย 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กิจกรรมการใช้ที่ดินในบริเวณ Node รองที่น่าจะมีผลกระทบอีกแห่งหนึ่ง คือ แผนผัง
ของชุมชนสระใครซึ่งก้าหนดพ้ืนที่ทางตะวันออกของชุมชนเป็นนิคมอุตสาหกรรม และมีการ
ก้าหนดบทบาทเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตรและศูนย์รวมสินค้าแปรรูปเกษตร ดังนั้น 
น่าจะมีความต้องการในการใช้น้้า และบ้าบัดน้้าเสียเพ่ือการอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นและยังมีการ
เสนอแนะให้มีนิคมอุตสาหกรรมในแผนผังของชุมชนท่าบ่อด้วยแม้จะไม่มีความเด่นชัดมากนัก 
ส่วนผังย่านบริเวณชุมชนโพนพิสัยและศรีเชียงใหม่ เน้นบทบาทด้านการท่องเที่ยวเป็นหลัก ดังนั้น
ผลกระทบต่อทรัพยากรน้้าเพ่ือการท่องเที่ยวซึ่งไม่น่ามีการเปลี่ยนแปลงมากเท่า Node อ่ืนๆ 

 

 

รูปที่ ก.2-25 ภำพรวมกำรพัฒนำย่ำน ชุมชนสระใคร พื นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคำย 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ก.2.2.2 ผังพื นที่เฉพำะเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดนครพนม 

ที่ตั งและขอบเขต: ครอบคลุมพ้ืนที่อ้าเภอเมืองนครพนม ขนาดพ้ืนที่ 538.9 ตาราง
กิโลเมตร และอ้าเภอท่าอุเทน ขนาดพ้ืนที่ 256.2 ตารางกิโลเมตร รวม 794.79 ตารางกิโลเมตร 

บทบำท: เป็นศูนย์การค้าข้ามแดน เส้นทางเชื่อมต่ออาเซ๊ยนและจีนตอนใต้ เป็น
ศูนย์กลางการค้าส่งและตลาดกลางสินค้าเกษตรระดับภูมิภาคอินโดจีน เป็นศูนย์ขนส่งและ
กระจายสินค้า โดนให้เมืองนครพนมท้าหน้าที่เป็นศูนย์กลางขนส่ง โลจิสติกส์ และเมืองท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม และให้ท่าอุเทนรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

 

รูปที่ ก.2-26 ผังพื นที่พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม 

แผนผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน: ครอบคลุมพ้ืนที่ริมฝั่งแม่น้้าโขงและลึกเข้ามาทางทิศ
ตะวันตกตามแนวทางหลวงหมายเลข 22 ซึ่งเป็นถนนสายหลักจากเมืองนครพนมและจุดผ่านแดน
ที่อาจสามารถไปสู่สกลนคร และต่อเนื่องไปยังแหลมฉบัง พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม และรองลงมาเป็นที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ มีการก้าหนดผังเฉพาะของชุมชนที่
เป็น Node ส้าคัญ 

เมืองนครพนมก้าหนดให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้า การบริการและการท่องเที่ยว 

ชุมชนอาจสามารถให้เป็นศูนย์กลางเมืองใหม่ (CBD) ตรงจุดข้ามแดน ให้เป็นศูนย์กลาง
การขนส่งสินค้าข้ามแดน ตลาดกลางการค้าและการลงทุน มีพ้ืนที่อุตสาหกรรมเพ่ือเป็นลานกองตู้
สินค้าขนาดใหญ่ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 ชุมชนโคกภูกระแต มีการจัดท้าร่างผังการใช้ประโยชน์ที่ดินให้รองรับศูนย์ราชการขนาด
ประมาณ 700 ไร่ ตลาดกลางและศูนย์แสดงสินค้า 1,100 ไร่ นิคมอุตสาหกรรม 1,000 ไร่ และให้
เป็นแหล่งน้้า 125 ไร่  

 

รูปที่ ก.2-27 ผังขยำยพื นที่ชุมชน ในเขตพื นที่พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม 

โดยสรุปรวม ผลกระทบที่มีต่อโครงกำร 

 จากสถิติในปี 2558 การค้าผ่านชายแดนไทย – ลาว ของจังหวัดนครพนม มีมูลค่าสูง จึง
คาดการณ์ได้ถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเพ่ิมมากขึ้นจากการพัฒนาให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 โดยเฉพาะการขยายตัวของเมืองนครพนมบริเวณสะพานมิตรภาพ 3 ซึ่งจะพัฒนาเป็นศูนย์โล
จิสติกส์ และพัฒนาขยายต่อเนื่องมายังบริเวณโคกภูกระแต ซึ่งจะมีพ้ืนที่รองรับนิคมอุตสาหกรรม 
CBD ใหม่ในอนาคตที่อาจสามารถ และอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารที่ท่าอุเทน การเพ่ิมประชากร
และเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวบริเวณริมแม่น้้าโขงตามจุดเหล่านี้จะท้าให้เกิดความต้องการการ
ใช้น้้าและการบ้าบัดน้้าเสียที่เพ่ิมข้ึน 

 

รูปที่ ก.2-28 กำรขยำยตัวของเมือง ในเขตพื นที่พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ก.2.2.3 เขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดำหำร จังหวัดมุกดำหำร 

(เอกสารสรุปการด้าเนินการจัดท้าร่างประกาศฯเขตเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร ใน
ขั้นตอนการตรวจสอบพิจารณาก่อนส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา)  

ที่ตั งและขอบเขต:  มีพ้ืนที่รวม 578.50 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอ้าเภอเมือง
มุกดาหาร ส่วนของอ้าเภอหว้านใหญ่ และอ้าเภอดอนตาลประชากรคาดการณ์ในอนาคต 
198,200 คน 

 

รูปที่ ก.2-29 ผังพื นที่พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดำหำร 

บทบำทหลัก: 

- อุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเกษตร วัสดุและการก่อสร้าง 
- การค้าชายแดน ศูนย์กลางการค้าปลีกค้าส่งระดับภูมิภาคอินโดจีน 
- ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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- ศูนย์โลจิสติก เพ่ือรองรับการค้าและการเดินทางข้ามไปยังเขคเศรษฐกิจสะหวัน – เซโน 
สปป.ลาว และต่อไปยังท่าเรือดานังซึ่งมีแผนพัฒนาให้เป็นท่าเรือน้้าลึกเพ่ือเป็นประตู
การค้า (Transshipment Hub) ในอนุภูมิภาคลุ่มนน้้าโขงและเป็นศูนย์กลางการขนส่ง
ทางทะเลของเวียดนามในโครงการ East – West Economic Corridor: EWEC 

 

รูปที่ ก.2-30 ผังกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน พื นที่พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดำหำร 

เขตพิเศษมุกดาหาร แบ่งออกเป็น 10 บริเวณดังแสดงในแผนภาพ 

ที่ครอบคลุมพื้นที่มากท่ีสุดมี 3 เขต ได้แก่ 

- บริเวณที่ 7 เป็นพ้ืนที่สนับสนุนกิจการตาม BOI ก้าหนด และเป็นแหล่งผลิตด้าน
การเกษตร 

- บริเวณท่ี 9 เป็นพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
- บริเวณท่ี 10 เป็นพื้นที่สปก. 

ส่วนบริเวณท่ีจะท้าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินมากที่สุด ได้แก่ 

- บริเวณที่ 1 ย่านส่งเสริมการพัฒนารองรับ SEZ เป็นพ้ืนที่ขยายตัวจากศูนย์กลางเมือง
เดิมเพ่ือรองรับการค้า การบริการ การท่องเที่ยว และกิจกรรมในอนาคต เช่น ศูนย์แสดง
สินค้า การประชุมสัมมนา ระดับจังหวัดและนานาชาติ 

- บริเวณท่ี 4 ย่านรองรับการขยายตัวของเมืองด้านที่อยู่อาศัย การค้าบริการซึ่งอยู่โดยรอบ
ศูนย์กลางเมือง คาดการณ์ได้ว่าจะมีความหนาแน่นของการอยู่อาศัยในอนาคต 
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- บริเวณที่ 6 และ 8 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ทางตะวันตก ของศูนย์กลางเมือง เพ่ือรองรับ
การขยายตัวด้านโรงงานอุตสาหกรรม และการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 

รูปที่ ก.2-31 ผังก้ำหนดกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน พื นที่พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดำหำร 
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ก.3 ระบบเมืองและชุมชน 

ก.3.3 ผลกำรศึกษำข้อมูล 

ผลกระทบที่มีต่อโครงกำร: 

โดยสรุปรวม ผลกระทบที่จะมีต่อทรัพยากรน้้าจากการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกกิจพิเศษมุกดาหาร 
ได้แก่ การขยายตัวของเมืองมุกดาหาร เพ่ิมจ้านวนประชากร (จากเดิม 9.6 หมื่นคนในปี 2561) ไปเป็น 1.98 
แสนคนในปี 2576 ซึ่งนับว่าเพ่ิมมากเป็นเท่าตัวในระยะ 20 ปี มีการเพ่ิมกิจกรรมการขนส่ง โลจิสติกส์  
อุตสาหกรรม การผลิตสินค้า และการเกษตร ท้าให้เกิดความต้องการการใช้น้้า และเกิดปริมาณน้้าเสียเพ่ิมขึ้น
ทั้งจากการอยู่อาศัย และกิจกรรมเศรษฐกิจอ่ืนๆ 

สรุปสำระส้ำคัญของผังเมืองรวม 

กล่าวโดยสรุป สาระส้าคัญของผังเมืองรวมซึ่งเป็นเครื่องมือก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
พ้ืนที่ อันได้แก่ ผังเมืองรวมจังหวัด และผังเมืองรวมชุมชนในพ้ืนที่ศึกษา   โดยรวมมีสาระส้าคัญใกล้เคียงกัน 
กล่าวคือ ต้องการให้เป็นเมืองน่าอยู่ แนวทางในการพัฒนาสอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ส่งเสริมการพัฒนา
บริการทางสังคม การสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง สอดคล้องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดิน อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัฒนธรรม อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็น
ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศฯ เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร/พ้ืนที่อุตสาหกรรม รองรับการขยายตัว
ของเมือง อันเนื่องมาจากประชากรที่เพ่ิมขึ้น การขยายตัวของเมือง รวมทั้งบางพ้ืนที่ที่จะกลายเป็นเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ เช่น หนองคาย มุกดาหาร นครพนม   

แนวทำงกำรลดผลกระทบ 

กลไกผังเมืองท่ีเชื่อมโยงกับแผนแม่บทในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำ 

ด้ำนกำรจัดกำรน ้ำท่วม และอุทกภัย 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า 
ประสานกับหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดท้าผังเมืองรวมของชุมชน เพ่ือให้ความส้าคัญ
กับการระบายน้้าและป้องกันน้้าท่วมของเมืองอย่างสูงสุด เช่น การอนุรักษ์ แนวทางการ
ระบายน้้าและน้้าธรรมชาติ ไม่ให้เกิดการพัฒนาเมืองหรือถนนขวางทางน้้า หรือการ
ควบคุมการพัฒนาที่ลุ่มต่้าที่เป็นที่เก็บกักน้้าของเมืองให้อยู่ในระดับต่้าเพ่ือลดความ
เสียหายเมื่อระบายน้้าไม่ทัน 

- การจัดระบบป้องกันน้้าท่วมชุมชนเมือง 
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ให้มีการวางผังการป้องกันน้้าท่วมในผังเมืองรวมชุมชนเมือง หากจ้าเป็นให้มีการก้าหนด
แนวคันกั้นน้้าของเมืองโดยความเห็นชอบของประชาชน และควบคุมการใช้ที่ดินให้
เหมาะสมเพื่อลดความเสียหายเมื่อน้้าท่วม 

- การจัดการพ้ืนที่น้้าท่วมและพ้ืนที่ชะลอน้้า 
ให้มีการก้าหนดเขตควบคุมน้้าท่วม (Regulatory Floodway Zone) และควบคุมการใช้
ที่ดินในเขตดังกล่าวเพ่ือไม่ให้เกิดการใช้งานอย่างเข้มข้น ทั้งในระดับผังเมืองรวมชุมชน
เมืองและผังเมืองรวมจังหวัด 

ด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพน ้ำ และอนุรักษ์ทรัพยำกรน ้ำ 

- การพัฒนา/เพ่ิมประสิทธิภาพการรวบรวมและบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชน 
พยายามให้มีการเสนอแนะให้มีระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมของชุมชนในผังเมืองรวมชุมชน 
- การฟ้ืนฟูแม่น้้า ล้าคลอง แหล่งน้้าธรรมชาติทุกมิติ 
ด้วยการก้าหนดการใช้ที่ดินรอบแหล่งน้้าและทางน้้าให้เป็นการอนุรักษ์ 



ภาคผนวก ข 
ผลการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลพืน้ฐานของลุ่มน้้า
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ภำคผนวก ข.-1 
พระรำชกฤษฎีกำ “ก้ำหนดลุ่มน ้ำ พ.ศ. 2564” 

 
 พระราชกฤษฎีกา “ก้าหนดลุ่มน้้า พ.ศ. 2564” ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนที่ 12 ก     

ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ได้ก้าหนดให้ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีเขตพ้ืนที่ครอบคลุมในพ้ืนที่ปกครอง       

รวม 15 จังหวัด ดังนี้ 

 มาตรา 6 ให้ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีเขตพ้ืนที่ครอบคลุมในท้องที่ ดังต่อไปนี้ 

 (1) จังหวัดกาฬสินธุ์ 

  (ก) อ้าเภอกุฉินารายณ์ ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลกุดหว้า 

  (ข)  อ้าเภอค้าม่วง ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลดินจี่ 

  (ค)  อ้าเภอสมเด็จ ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลแซงบาดาล 

 (2)  จังหวัดนครพนม 

 (3)  จังหวัดบึงกาฬ 

 (4)  จังหวัดพิษณุโลก 

  (ก)  อ้าเภอชาติตระการ ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลบ่อภาค 

  (ข)  อ้าเภอนครไทย ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลบ่อโพธิ์ 

 (5)  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

  (ก)  อ้าเภอน้้าหนาว ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลวังกวาง และต้าบลหลักด่าน 

  (ข)  อ้าเภอหล่มเก่า ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลบ้านเนิน ต้าบลวังบาล และต้าบลหินฮาว 

 (6)  จังหวัดมุกดาหาร 

  (ก)  อ้าเภอดอนตาล อ้าเภอเมืองมุกดาหาร และอ้าเภอหว้านใหญ่ 

  (ข)  อ้าเภอค้าชะอี ในพ้ืนที่ต้าบลค้าบก ต้าบลน้้าเที่ยง ต้าบลบ้านค้อ ต้าบลบ้านซ่ง ต้าบล        

บ้านเหล่า ต้าบลโพนงาม ต้าบลหนองเอ่ียน และต้าบลเหล่าสร้างถ่อ และในพ้ืนที่บางส่วน ของต้าบลค้าชะอี 

  (ค)  อ้าเภอดงหลวง ในพ้ืนที่ต้าบลชะโนดน้อย ต้าบลดงหลวง ต้าบลพังแดง ต้าบลหนองแคน 

ต้าบลหนองบัว และในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลกกตูม 

  (ง)  อ้าเภอนิคมค้าสร้อย ในพ้ืนที่ต้าบลกกแดง ต้าบลนากอก ต้าบลนิคมค้าสร้อย และต้าบล

หนองแวง และในพื้นที่บางส่วนของต้าบลโชคชัย ต้าบลนาอุดม และต้าบลร่มเกล้า 

  (จ)  อ้าเภอหนองสูง ในพ้ืนที่ต้าบลบ้านเป้า ต้าบลภูวง ต้าบลหนองสูง และต้าบลหนองสูงเหนือ 

และในพื้นที่บางส่วนของต้าบลโนนยาง และต้าบลหนองสูงใต้ 
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 (7)  จังหวัดยโสธร อ้าเภอเลิงนกทา ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลกุดแห่ และต้าบลบุ่งค้า 

 (8)  จังหวัดร้อยเอ็ด อ้าเภอหนองพอก ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลโคกสว่าง และต้าบลผาน้้าย้อย 

 (9)  จังหวัดเลย 

  (ก)  อ้าเภอเชียงคาน อ้าเภอท่าลี่ อ้าเภอนาแห้ว และอ้าเภอเมืองเลย 

  (ข)  อ้าเภอด่านซ้าย ในพ้ืนที่ต้าบลโคกงาม ต้าบลนาดี ต้าบลนาหอ และต้าบลปากหมัน และใน

พ้ืนที่บางส่วนของต้าบลกกสะทอน ต้าบลด่านซ้าย ต้าบลโป่ง ต้าบลโพนสูง ต้าบลวังยาว และต้าบลอิปุ่ม 

  (ค)  อ้าเภอนาด้วง ในพ้ืนที่ต้าบลท่าสะอาด และในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลท่าสวรรค์ ต้าบล     

นาด้วง และต้าบลนาดอกค้า 

  (ง)  อ้าเภอปากชม ในพ้ืนที่ต้าบลชมเจริญ ต้าบลเชียงกลม ต้าบลปากชม ต้าบลห้วยพิชัย และ

ต้าบลหาดคัมภีร์ และในพื้นที่บางส่วนของต้าบลห้วยบ่อซืน 

  (จ)  อ้าเภอผาขาว ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลบ้านเพ่ิม 

  (ฉ)  อ้าเภอภูกระดึง ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลภูกระดึง 

  (ช)  อ้าเภอภูเรือ ในพ้ืนที่ต้าบลท่าศาลา ต้าบลร่องจิก ต้าบลลาดค่าง ต้าบลสานตม และต้าบล

หนองบัว และในพื้นที่บางส่วนของต้าบลปลาบ่า 

  (ซ)  อ้าเภอภูหลวง ในพ้ืนที่ต้าบลแก่งศรีภูมิ ต้าบลภูหอ ต้าบลหนองคัน และต้าบลห้วยสีเสียด 

และในพื้นที่บางส่วนของต้าบลเลยวังไสย์ 

  (ฌ)  อ้าเภอวังสะพุง ในพ้ืนที่ต้าบลเขาหลวง ต้าบลทรายขาว ต้าบลปากปวน ต้าบลผาน้อย 

ต้าบลผาบิ้ง ต้าบลวังสะพุง ต้าบลศรีสงคราม และต้าบลหนองงิ้ว และในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลโคกขมิ้น และ

ต้าบลหนองหญ้าปล้อง 

  (ญ)  อ้าเภอหนองหิน ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลตาดข่า ต้าบลปวนพุ และต้าบลหนองหิน 

  (ฎ)  อ้าเภอเอราวัณ ในพ้ืนที่ต้าบลเอราวัณ และในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลทรัพย์ไพวัลย์ และ

ต้าบลผาอินทร์แปลง 

 (10) จังหวัดสกลนคร 

 (11) จังหวัดหนองคาย 

 (12)  จังหวัดหนองบัวล้าภู 

  (ก)  อ้าเภอสุวรรณคูหา 

  (ข)  อ้าเภอนากลาง ในพ้ืนที่ต้าบลเก่ากลอย และในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลกุดดินจี่ ต้าบล     

กุดแห่ ต้าบลดงสวรรค์ และต้าบลนากลาง 

  (ค)  อ้าเภอนาวัง ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลนาแก ต้าบลวังทอง และต้าบลวังปลาป้อม 
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  (ง)  อ้าเภอเมืองหนองบัวล้าภู ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลกุดจิก ต้าบลนาค้าไฮ ต้าบลโนนทัน 

ต้าบลบ้านขาม ต้าบลหนองบัว และต้าบลหนองภัยศูนย์ 

 (13) จังหวัดอ้านาจเจริญ 

  (ก)  อ้าเภอชานุมาน 

  (ข)  อ้าเภอปทุมราชวงศา ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลค้าโพน ต้าบลนาหว้า และต้าบลหนองข่า 

  (ค)  อ้าเภอเมืองอ้านาจเจริญ ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลคึมใหญ่ 

  (ง)  อ้าเภอเสนางคนิคม ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลโพนทอง ต้าบลเสนางคนิคม และต้าบล

หนองไฮ 

 (14) จังหวัดอุดรธานี 

  (ก)  อ้าเภอกุดจับ อ้าเภอทุ่งฝน อ้าเภอนายูง อ้าเภอน้้าโสม อ้าเภอบ้านดุง อ้าเภอบ้านผือ 

อ้าเภอพิบูลย์รักษ์ อ้าเภอเพ็ญ และอ้าเภอสร้างคอม 

  (ข)  อ้าเภอไชยวาน ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลค้าเลาะ และต้าบลไชยวาน  

  (ค)  อ้าเภอประจักษ์ศิลปาคม ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลนาม่วง และต้าบลอุ่มจาน 

  (ง)  อ้าเภอเมืองอุดรธานี ในพ้ืนที่ต้าบลกุดสระ ต้าบลโคกสะอาด ต้าบลเชียงพิณ ต้าบลเชียงยืน 

ต้าบลนากว้าง ต้าบลนาข่า ต้าบลนาดี ต้าบลนิคมสงเคราะห์ ต้าบลบ้านขาว ต้าบลบ้านจั่น ต้าบลบ้านเลื่อม 

ต้าบลสามพร้าว ต้าบลหนองขอนกว้าง ต้าบลหนองบัว ต้าบลหมากแข้ง และต้าบลหมูม่น และในพื้นที่บางส่วน

ของต้าบลโนนสูง ต้าบลบ้านตาด ต้าบลหนองนาค้า ต้าบลหนองไผ่ และต้าบลหนองไฮ 

  (จ)  อ้าเภอวังสามหมอ ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลผาสุก  

  (ฉ)  อ้าเภอหนองวัวซอ ในพ้ืนที่ต้าบลกุดหมากไฟ ต้าบลน้้าพ่น ต้าบลหนองบัวบาน ต้าบลหนอง

วัวซอ และต้าบลอูบมุง และในพื้นที่บางส่วนของต้าบลโนนหวาย ต้าบลหนองอ้อ และต้าบลหมากหญ้า 

  (ช)  อ้าเภอหนองหาน ในพ้ืนที่ต้าบลดอนหายโศก ต้าบลบ้านเชียง ต้าบลบ้านยา ต้าบลผักตบ 

ต้าบลโพนงาม ต้าบลสร้อยพร้าว ต้าบลสะแบง ต้าบลหนองไผ่ ต้าบลหนองสระปลา และต้าบลหนองหาน และ

ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลพังงู และต้าบลหนองเม็ก 

 (15) จังหวัดอุบลราชธานี 

  (ก)  อ้าเภอเขมราฐ และอ้าเภอนาตาล 

  (ข)  อ้าเภอกุดข้าวปุ้น ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลโนนสวาง และต้าบลหนองทันน้้า 

  (ค)  อ้าเภอโขงเจียม ในพ้ืนที่ต้าบลนาโพธิ์กลาง และในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลโขงเจียม ต้าบล

หนองแสงใหญ่ ต้าบลห้วยไผ่ และต้าบลห้วยยาง 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-1 4 

  
 

  (ง)  อ้าเภอโพธิ์ไทร ในพ้ืนที่ต้าบลโพธิ์ไทร ต้าบลม่วงใหญ่ ต้าบลสองคอน ต้าบลส้าโรง และ

ต้าบลเหล่างาม และในพื้นที่บางส่วนของต้าบลสารภี 

  (จ)  อ้าเภอศรีเมืองใหม่ ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลค้าไหล ต้าบลนาเลิน ต้าบลสงยาง และต้าบลหนามแท่ง 

  (ฉ)  อ้าเภอสิรินธร ในพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลค้าเขื่อนแก้ว 

 
แผนที่แนบท้ำย พระรำชกฤษฎีกำ ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

 

  
 
 
 



ภาคผนวก ข-2
ระบบลุ่มน้้าหลัก ลุ่มน้้าสาขา 

และแผนผังระบบลุ่มน้้า
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ภำคผนวก ข.-2 
ระบบลุ่มน ้ำหลัก ลุ่มน ้ำสำขำ และแผนผังระบบลุ่มน ้ำ 

 
 ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหนึ่งใน 22 ลุ่มน้้าหลักของประเทศไทย ตามพระราชกฤษฎีกา 
“ก้าหนดลุ่มน้้า พ.ศ. 2564” ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 138 ตอนที่ 12 ก ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 
2564 ประกอบไปด้วย 36 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวมกันทั้งสิ้น 47,165.08 ตารางกิโลเมตร 
 จากการพิจารณาสภาพการไหลที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบลุ่มน้้าตามลักษณะทางอุทกวิทยา  
สามารถจัดกลุ่มลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 36 ลุ่มน้้าสาขา ได้เป็น 9 กลุ่มลุ่มน้้า           
ที่มี 2 ลักษณะ คือ 
 (1) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่มีกำรไหลต่อเนื่องจำกลุ่มน ้ำสำขำตอนบนจนถึงจุดออกที่แม่น ้ำโขงร่วมกัน
เพียงจุดออกเดียว ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ได้แก่  
  -  กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 2 (แม่น้้าเลย)  
  -  กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง)  
  -  กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม)  
  -  กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) 
 (2) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่มีล้ำน ้ำสำยสั นๆ หลำยสำย แต่ละสำยไหลอิสระลงสู่แม่น ้ำโขงโดยตรง 
ประกอบไปด้วย 5 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ได้แก่  
  -  กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน)  
  -  กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย)  
  -  กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง)  
  -  กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย)  
  -  กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 
 ดังแสดงรายชื่อกลุ่มลุ่มน้้าสาขา ลุ่มน้้าสาขา และขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้้าในตำรำงที่ 1 และแผนผังระบบ   
ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่ต้นน้้าถึงท้ายน้้าดังแสดงในรูปที่ 1  
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ตำรำงท่ี 1 ขนำดพื นที่ลุ่มน ้ำของกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำและลุ่มน ้ำสำขำในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ/ลุ่มน ้ำสำขำ 
รหัส 
ลุ่มน ้ำ 

พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละของพื นที่ลุม่น ้ำสำขำต่อพื นที่
ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 1 (น ้ำหมัน-น ำ้สำน)  2,986.25 6.33 
แม่น้้าโขงส่วนท่ี 3 0301 680.35 1.44 
น้้าหมัน 0302 621.39 1.32 
น้้าสาน 0303 866.80 1.84 
แม่น้้าโขงส่วนท่ี 4 0304 817.71 1.73 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 2 (แม่น ้ำเลย)  3,953.58 8.39 
แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 0305 1,314.96 2.79 
ห้วยน้้าปวน 0306 1,027.11 2.18 
แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 0307 1,611.51 3.42 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย)  7,438.43 15.77 
แม่น้้าโขงส่วนท่ี 5 0308 1,739.18 3.69 
ห้วยน้้าโสม 0309 1,065.24 2.26 
แม่น้้าโขงส่วนท่ี 6/1 0310 172.21 0.36 
น้้าโมง 0311 2,685.74 5.69 
แม่น้้าโขงส่วนท่ี 6/2 0312 448.82 0.95 
น้้าสวย 0313 1,318.73 2.80 
แม่น้้าโขงส่วนท่ี 7/1 0314 8.51 0.02 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 4 (ห้วยหลวง)  4,146.42 8.79 
ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 0315 2,329.68 4.94 
ห้วยดาน 0316 683.69 1.45 
ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 0317 1,133.05 2.40 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง)  2,388.23 5.06 
แม่น้้าโขงส่วนท่ี 7/2 0318 2,388.23 5.06 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 6 (แม่น ้ำสงครำม)  13,141.91 27.86 
แม่น้้าสงครามตอนบน 0319 3,302.97 7.00 
ห้วยคอง 0320 703.34 1.49 
แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 0321 1,807.77 3.83 
ห้วยฮี ้ 0322 740.38 1.57 
แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 0323 108.57 0.23 
ห้วยน้้ายาม 0324 1,725.16 3.66 
แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 0325 264.56 0.56 
ห้วยน้้าอูน  0326 3,561.80 7.55 
แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 0327 927.36 1.97 
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ตำรำงท่ี 1  ขนำดพื นที่ลุ่มน ้ำของกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำและลุ่มน ้ำสำขำในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ/ลุ่มน ้ำสำขำ 
รหัส 
ลุ่มน ้ำ 

พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ 
(ตร.กม.) 

ร้อยละของพื นที่ลุม่น ้ำสำขำต่อ
พื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวนัออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 7 (ห้วยทวย)  1,935.22 4.10 
ห้วยทวย 0328 806.74 1.71 
แม่น้้าโขงส่วนท่ี 8 0329 1,128.48 2.39 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่ำ้)  3,535.97 7.50 
น้้าพุง 0330 1,651.31 3.50 
ห้วยน้้าก่้า 0331 1,884.66 4.00 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก)  7,639.07 16.20 
แม่น้้าโขงส่วนท่ี 9 0332 460.60 0.98 
ห้วยบางทราย 0333 1,402.63 2.97 
ห้วยมุก 0334 797.00 1.69 
ห้วยบังอี ่ 0335 1,528.07 3.24 
แม่น้้าโขงตอนล่าง 0336 3,450.77 7.32 

รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 47,165.08  100.00 
ที่มำ : ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, 2563 
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รูปที่ 1 แผนผังระบบลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

น้้าเหือง

ห้วยขิก
สกายวอล์คเชียงคาน

ห้วยน้้าฮวย อ้าเภอเชียงคาน

ห้วยทรายให ่

ห้วยน้้าป งน้อย

ห้วยลาด

ห้วยเลา

ห้วยสวก บ้านลุเลาใต้

อ่างเก บน้้าวัดป าอุดม าณสัมป นโน
ห้วยสวกใต้

ห้วยป าบอก

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยตาดจาง

ห้วยป าหนอง บ้านหาดเบี้ย

ห้วยแ น

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยแม่พา

0

1

แม่น ้ำโขง

จังหวัดเลย

ห้วยพอด
หาดนางคอย

สั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

แม่น้้าเลย

ปตร.ศรีสองรัก

ห้วยน้้าป งให ่

 ายห้วยป งให ่

ห้วยน้้าสวย
 ายคลองน้้าสวยบ้านบุฮม



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 5 

  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังระบบลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

ห้วยแม่พา

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยสาธุ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยคกไผ่                   บ้านคกไผ่
ด่านพรหมแดนบ้านคกไผ่

คลองน้้าจะให ่

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยเนียม บ้านปากเนียม

ห้วยน้้าอาง

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยตาแก้ว

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยทับช้าง บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง

ห้วยมั่ง บ้านปากมั่ง

ห้วยหาดคัมภีร์ บ้านหาดคัมภีร์

คลองงู
บ้านห้วยขอบ

ห้วยน้้าชม
 ายน้้าล้นห้วยชม

อ้าเภอปากชม

1

2

แม่น ้ำโขง

จังหวัดเลย

คลองน้้างาว
 ายน้้างาว

สั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 6 

  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังระบบลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยแก้ว

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยเหียม

ห้วยค้อ

ห้วยหนอง บ้านหนอง

ห้วยแก่งกล้า

ห้วยหลวง อน

ห้วยน้้าฮวย

ห้วยม่วง บ้านม่วง

ห้วยตาดเสริม บ้านตาดเสริม

ห้วยน้้าไพร บ้านน้้าไพร

ห้วยสังคม

ห้วยค้อ

ห้วยน้้าโสม อ้าเภอสังคม

ห้วยโสมน้อย

ห้วยผาเดือน

ห้วยธารทอง

ห้วยเดื่อ

2

3

แม่น ้ำโขง

ห้วยเชียงดา

จังหวัดเลย
จังหวัดหนองคำย

สั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 7 

  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังระบบลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

อ่างเก บน้้าห้วยทอนตอนบน
คลองหินสิ่ว วัดหินหมากแป ง

    บ้านโคก วก

ห้วยพระบาท บ้านพระบาท

คลองเฮี ยะบน บ้านท่าก ิน

ห้วยหินแตก
อ่างเก บน้้าห้วยหินแตก

ห้วยน้้าโมง
ปตร.น้้าโมง

อ้าเภอท่าบ่อ

คลองบังพวน
ปตร.ห้วยบังพวน

บ้านปะโค

คลองวังฮู

ทรบ.คลองวังฮู

ห้วยบอน บ้านบอน

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ
 ายส่งน้้าและบ้ารุงรักษาท่ี1 คป.หนองคาย

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยหมากกอง
ทรบ.ห้วยหมากกอง

คลองน้้าสวย
 ายชะลอน้้าคลองน้้าสวย

บ้านปากสวยกลาง

ห้วยน้้าเกลี้ยง

ห้วยหลวง

ปตร.ห้วยหลวง

3

4

แม่น ้ำโขง

จังหวัดหนองคำย

ห้วยคุก

ห้วยเชียงยืน

อ่างเก บน้้าห้วยเชียงยืน

บึงก้าแพง

หนองศรีนารถ

อ้าเภอศรีเชียงใหม่

สั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 8 

  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังระบบลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ บ้านเวิน

คูน้้า

ห้วยน้้าเป บ้านน้้าเป

ห้วยแห่

ห้วยหงึมน้อย
ทรบ.ห้วยหงึมน้อย

4

5

แม่น ้ำโขง

จังหวัดหนองคำย
จังหวัดบึงกำ 

ห้วยหนองสรวง
หนองสรวง

ห้วยหนองก่ี
หนองก่ี

คูน้้า

ห้วยบึงขามหวาน
บึงขามหวาน

ห้วยหนองแปน
หนองแปน

สถานีเรือรัตนวาป 

ห้วยหนองบัว
หนองบัว

บ้านตาลรุม

ห้วยหนองแก้ว
หนองแก้ว

บ้านโพนแพง

ห้วยหนองทรง
หนองทรง

บ้านต้อน

ห้วยต้อน
หนองต้อน

อ้าเภอปากคาด

ห้วยหนองมุม

หนองมุม
บ้านท่าสวรรค์

ห้วยหนองหินต้น
หนองหินต้น

บ้านเวินโดนสั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 9 

  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังระบบลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

ห้วยเสี้ยว

ห้วยกั้ง บ้านศรีวิไล

ห้วยอังฮ่า
 ายห้วยอังฮ่า

ห้วยหนองเข ง
 ายห้วยหนองเข ง

ห้วยหิน

ห้วยเหนือ
 ายห้วยเหนือ

ห้วยเต า

จังหวัดบึงกำ 

ห้วยตาบอด
หนองบัวทอง  ายห้วยตาบอด

บ้านสะงอ

5

6

แม่น ้ำโขง

ห้วยมีชัย
หนองตากแดด

บ้านโนนยาง
 ายห้วยมีชัย

หนองเมือก

หนองอาฮง

ห้วยอาฮง บ้านอาฮง

หนองเ ื่อม วัดศรีชมชื่น
หนองเ ื่อม

ห้วยผ่าคาง
กุดจับ  ายห้วยผ่าคาง

บ้านดอนยม

ห้วยปาน อ้าเภอเมืองบึงกา 
หนองปลาโด่

ห้วยบึงกา อ้าเภอเมืองบึงกา 
บึงกา 

ห้วยก้าแพง
กุดทิงให ่

ปตร.ห้วยก้าแพง

 ายห้วยก้าแพง

สั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 10 

  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังระบบลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

ห้วยดอกไม้
 ายห้วยดอกไม้

ห้วยบางบาตร
อ่างเก บน้้าห้วยบางบาตร ปตร. ห้วยบางบาตร

บ้านบางบาตร

ห้วยเรือ

ห้วยเล บมือ

ห้วยหนองเดินทา

ห้วยสหาย
อ่างเก บน้้าห้วยสหาย

อ้าเภอบุงคล้า

ห้วยก้านเหลือง

ห้วยนาโคก
อ่างเก บน้้าห้วยนาโคก  ายห้วยแห่

ห้วยหนิง
 ายห้วยหนิง

ห้วยทอน
 ายห้วยทอน

คลองล้าขิง

 ายบ้านโพธิ ชัย

 ายบ้านเหล่าหลวง

 ายบ้าน
ดงโทน3

 ายบ้าน
ทุ่งสว่าง

 ายบ้าน
ดงโทน4

 ายบ้าน
ดงบัง

 ายบ้าน
ดงโทน1

 ายบ้าน
ดงโทน2

6

7

แม่น ้ำโขง

จังหวัดบึงกำ 
จังหวัดนครพนม

ห้วยหนองทอง
หนองทอง

ห้วยเชื่อม
กุดโย้  ายห้วยเชื่อม

ห้วยขามเป  ย
ทรบ.ห้วยขามเป  ย

บึงขามเป  ย

 ายห้วยขามเป  ย
บ้านท่าส้มโฮง

ห้วยชัน
หนองบ่อ

ห้วยโคกฮี
บึงหมอเ ่า ปตร.ห้วยโคกฮี

สั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 11 

  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังระบบลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

ห้วยลังกา
ปตร.ห้วยลังกา

อ้าเภอบ้านแพง

คลองม่วง บ้านปากห้วยม่วง
 ายคลองม่วง

ห้วยบ่อ

อ่างเก บน้้าห้วยบ่อ

ห้วยเดื่อ บ้านนาข่าท่า

คลองเจ ดระดาน บ้านแก้งส้มโฮง

คลองเข้ตาย
 ายคลองเข้ตาย

บ้านท่าหนามแก้ว

ห้วยทรายเพ

คลองปลาแดก
 ายห้วยปลาแดก

บ้านแก้ง

ห้วยกัด
 ายนากระเสริม

บ้านนากระเสริม
 ายห้วยกัด

ห้วยกะชะ
 ายห้วยกะชะ

บ้านพนอมเหนือ

ห้วยเกิน
 ายบ้านนาหนองบก

บ้านนาหนองบก
 ายห้วยเกิน

อ้าเภอท่าอเุทน

ห้วยจ้าปา
อ่างเก บน้้าห้วยแวง

แม่น้้าสงคราม

ปตร.ปากแม่น้้าสงคราม
      (ยังไม่สร้าง 

บ้านตาลปากน้้า

อ่างเก บน้้าห้วยไฮ

7

8

แม่น ้ำโขง

จังหวัดนครพนม

ห้วยทวย
ปตร.ห้วยทวย

บ้านปากทวย

กุดค้าว

สั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 12 

  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังระบบลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 
 

ห้วยเชียงยืน
อ่างเก บน้้าห้วยเชียงยืน

บ้านเชียงยืน

ห้วยเวินพระบาท
 ายห้วยเวินพระบาท

บ้านเวินพระบาท

ห้วยบ่อ
 ายคลองบ่อ

บ้านหอม
อ่างเก บน้้าห้วยบ่อหลวง

อ้าเภอเมืองนครพนม

ห้วยบังกอ
ปตร.ห้วยบังกอ

บ้านน้อยเหนือ

ห้วยกุดข้าวปุ น

อ่างเก บน้้าค้าผักตบ
บ้านกุดข้าวปุ น

ห้วยชะโงม
อ่างเก บน้้าห้วยชะโงม

บ้านชะโงม

คูน้้า
บ้านหนาดเหนือ

ปตร.บังฮวก
บ้านดอนนางหงส์ท่า

อ่างเก บน้้ามาเฮน
ห้วยบังฮวก

 ายห้วยเชื่อม
บ้านนาทามห้วยเชื่อม

ล้าน้้าก่้า
ปตร.ธรณิศนฤมิต

อ้าเภอธาตุพนม

ห้วยจินาย บ้านน้้าก่้ากลาง

คลองแง้ม บ้านนาค้า

ห้วยทรายมูล
 ายห้วยทรายมูล

8

9

แม่น ้ำโขง

จังหวัดนครพนม

ห้วยเวิน
หนองเวิน

บ้านคับพวง
สั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 13 

  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังระบบลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 
 

คลองกะเบา
อ่างเก บน้้าห้วยกะเบา บ้านค้าผักแพว

คูน้้า

ห้วยขามป อม

ห้วยชะโนด
 ายชะโนด

บ้านค้าชะโนด

ห้วยมุก
 ายห้วยมุก

บ้านทรายทอง

ห้วยน้อย
ทรบ.ห้วยน้อย

บ้านบางทรายน้อย

ห้วยบางทราย
ปตร.ห้วยบางทราย

บ้านบางทรายน้อย

ห้วยโป
 ายห้วยโป

บ้านสงเป อย

คูน้้า

ห้วยจระเข้

 ายห้วยจระเข้
บ้านบุ่งอุทัย

ห้วยสิงห์
อ่างเก บน้้าห้วยสิงห์

บ้านโนนศรี

ห้วยแยก2 บ้านส้มป อย

ห้วยสายพาย
 ายห้วยสายพาย

บ้านนาสีนวล

ห้วยมุก จังหวัดมุกดำหำร
 ายห้วยมุก

ห้วยตาเหลือก บ้านเหล่าล้อม
 ายห้วยตาเหลือก

9

10

แม่น ้ำโขง

จังหวัดนครพนม
จังหวัดมุกดำหำร

สั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 14 

  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังระบบลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 
 

ห้วยโค้ง
 ายห้วยโค้ง

บ้านหนองหล่ม

คลองคันโถง
 ายคลองคันโถง

บ้านโพธิ ไทร

คลองชิงชัน
 ายคลองชิงชัน

บ้านนาตาล 
อ้าเภอดอนตาล

คลองกะลึม
ทรบ.คลองกะลึม

บ้านตาลใหม่

คลองกอกน้อย บ้านตาลใหม่

ห้วยกอก บ้านห้วยกอก

อ่างเก บน้้าประชาอาสา

คูน้้า บ้านนาสีดา

คูน้้า บ้านนาสีดา

ห้วยนาทัน บ้านคันสูง

ห้วยไผ่ บ้านคันสูง

คลองยาง
 ายคลองยาง

บ้านโคกสาร

ห้วยหินปูน บ้านโคกสารท่า

ห้วยทม
 ายห้วยทม

บ้านหินชัน

ห้วยสมบัติ
 ายห้วยสมบัติ บ้านบุ่งเขียว

ห้วยฮู
 ายห้วยฮู

บ้านห้วยยาง

10

11

แม่น ้ำโขง

จังหวัดอุบลรำช ำนี

ห้วยบังอี่
ปตร.ห้วยบังอ่ี

จังหวัดมุกดำหำร
จังหวัดอ้ำนำจเจริ 

ห้วยแก้วแมง บ้านโนนส้ารา 
หนองห้วยแก้วแมง

สั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 15 

  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังระบบลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 
 

ห้วยยาง บ้านห้วยยาง

ห้วยบุ่ง วย บ้านบุ่ง วย

ห้วยยางหลวง บ้านอูบมุง

ห้วยอูบมุง บ้านอูบมุง

ห้วยคลอง บ้านอูบมุง

ห้วยนาสนาม
อ่างเก บน้้านาสนาม

บ้านนาสนาม 
อ้าเภอเขมรา 

ห้วยบังโกย บ้านหนองวิไล
 ายห้วยบังโกย

ห้วยนาเมือง
อ่างเก บน้้าห้วยนาเมือง

บ้านนาเมือง

ห้วยอินทวงศ์ บ้านบุ่งข้อง

ห้วยถ้้าโล บ้านนาเจริ 

ห้วยนาแวง บ้านนาแวง

ห้วยตาด บ้านนาแวง
อ่างเก บน้้าอ่างเก บน้้าห้วยตาด

ห้วยกะเบา
อ่างเก บน้้าห้วยกะเบา

บ้านโบกม่วง

ห้วยดั้นพื้น บ้านลาดห ้าคา

ห้วยลาดห ้าคา บ้านลาดห ้าคา

ห้วยชี บ้านลาดเจริ 

แก่งพะลากาย

แก่งกะไล

11

12

แม่น ้ำโขง

จังหวัดอุบลรำช ำนี

สั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 16 

  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังระบบลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

แก่งคลองหลวง

ห้วยเรือ

แก่งคลองน้อย บ้านนาหินโหง่น

ห้วยสะมิ บ้านนาทราย
อ่างเก บน้้าสะมิ

ห้วยนาทราย บ้านนาทราย

ห้วยพมิาย บ้านนาอาลอน

ห้วยปากแ ง บ้านปากแ ง
 ายห้วยปากแ ง

ห้วยแ ง บ้านปากแ ง

ห้วยดอนงิ้ว บ้านดอนงิ้ว

ห้วยงิ้ว บ้านดอนงิ้ว

ห้วยสะตัน
ทรบ.ห้วยสะตัน

บ้านคันพะลาน

ห้วยกะเบา บ้านโนนบอ
อ้าเภอนาตาลอ่างเก บน้้าห้วยกะเบา

ห้วยกะจีน บ้านนาพะเนียงออ
 ายห้วยกะจีน

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

แก่งบางลับ บ้านสองคอน

12

13

แม่น ้ำโขง

จังหวัดอุบลรำช ำนี

สั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 17 

  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังระบบลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 
 

ห้วยปากกาหลง บ้านสองคอน
อ่างเก บน้้าห้วยปากกาหลง

ห้วยตาหวัง สามพันโบก

ห้วยโรง

ห้วยเจีย

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยม่วง

ห้วยสาทุ่ง
บ้านส้าโรง

ห้วยฉลอง บ้านร่องคันแยงน้อย

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยกะสีดา

ห้วยภูโลง

      ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยฮุง

ห้วยลาน

ห้วยเพราะ

ห้วยไช

13

14

แม่น ้ำโขง

จังหวัดอุบลรำช ำนี

สั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 18 

  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังระบบลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

ห้วยไหล

ห้วยแยะ

ห้วยก้วย

ห้วยโปนเอ่ียม

ห้วยสะนี

ห้วยคล้า

ห้วยยะพืด

ห้วยลา บ้านปากลา

ห้วยเฉลียง ผาชะนะได

ห้วยปูน

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยสะไร บ้านทุ่งนาเมือง

ห้วยให ่

ห้วยสูง

ห้วยภูจกปู

ห้วยอีน้อย

ห้วยสร้อย ภูอ้ายเชียง

ห้วยท่าล้ง บ้านท่าล้ง

14

15

แม่น ้ำโขง

จังหวัดอุบลรำช ำนี

สั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 19 

  
 

 
 

รูปที่ 1 แผนผังระบบลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

 

ห้วยบานตามุ่ย บ้านตามุ่ย

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยแตน บ้านกุ่ม

ห้วยหมาก บ้านห้วยหมาก

ห้วยไผ่ บ้านห้วยไผ่

ห้วยชัน บ้านห้วยสะคาม

ห้วยสะคาม บ้านค้าผักกูด

แม่น้้ามูล

เขื่อนปากมูล แก่งตะนะ
อ้าเภอโขงเจียม

ห้วยหมากให ่ บ้านห้วยหมากใต้

ห้วยหิน บ้านเวินบึก

ห้วยโดน

15

แม่น ้ำโขง

จังหวัดอุบลรำช ำนี ประเท ไทย
สปป.ลำว

สั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 20 

  
 

 รายละเอียดของลุ่มน้้าสาขาท่ีอยู่ในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้า สรุปได้ดังนี้ 
 (1) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่  1 (น ้ำหมัน -น ้ำสำน)  มี พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 2,986.25 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วย 4 ลุ่มน้้าสาขา ดังแผนที่แสดงขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขาในรูปที่ 2 และแผนผัง
ระบบลุ่มน้้าแสดงในรูปที่ 3 รายละเอียดของแต่ละลุ่มน้้าสาขาสรุปได้ดังนี้ 

 (1.1  ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 3 (0301) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 680.35 ตารางกิโลเมตร มีล้าน้้าสาย

เล ก ๆ สั้น ๆ หลายสายไหลไปบรรจบน้้าเหืองที่เป็นเขตพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรั 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว  ก่อนที่น้้าเหืองจะไหลลงแม่น้้าโขง ล้าน้้าสายส้าคั  เช่น น้้าพึง น้้าหู 

น้้าแพร่ แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 4 

 (1.2   ลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน (0302) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 621.39 ตารางกิโลเมตร ล้าน้้าสายหลัก คือ     

น้้าหมัน  ึ่งไหลไปบรรจบน้้าเหือง ก่อนที่น้้าเหืองจะไหลลงแม่น้้าโขง แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 5 

 (1.3   ลุ่มน้้าสาขาน้้าสาน (0303) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 866.80 ตารางกิโลเมตร ล้าน้้าสายหลัก คือ     

น้้าสาน  ึ่งไหลไปบรรจบน้้าเหือง ก่อนที่น้้าเหืองจะไหลลงแม่น้้าโขง แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปท่ี 6 

 (1.4   ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 4 (0304) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 817.71 ตารางกิโลเมตร มีล้าน้้าสาย

เล ก ๆ สั้น ๆ หลายสายไหลไปบรรจบน้้าเหือง ก่อนที่น้้าเหืองจะไหลลงแม่น้้าโขง ล้าน้้าสายส้าคั  เช่น ห้วยทูน 

ห้วยน้้าคาน ห้วยน้้าแคม แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 7 
 

  

ขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขา 
กลุ่มลุ่มน้้าที่ 1 (น้้าหมัน - น้้าสาน  

รูปที ่
2 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 3 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 

ห้วยสวนกระทึก

น้้าผา

ห้วย ้าทอง

ห้วยบ่อ

ห้วยนาหว่าง

ห้วยสามเบิ้ม

ห้วยน้้าฮี

ห้วยโป งกุด

ห้วยลกกก

ห้วยเหมือง

ห้วยส้มกบ

ห้วยนาท่า

ห้วย ้าฮัด

น้้าแพร่

น้้าพึง (A)

1

น้้าตกตาดเหือง

บ้านบ่อเหมืองน้อย

บ้านเหมืองแพร่ 
อ้าเภอนาแห้ว

ลุ่มน ้ำเหือง

ห้วยงา

น้้าหู

ห้วยน้้ามัน

จังหวัดพิ  
ุโลก

จังหวัดเลย

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยทอง

ห้วยบุง

น้้าเหือง

ห้วยส้มกบ

ห้วยศอก

ห้วยถ้้า

บ้านห้วยสาด

บ้านห้วยสาด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 3 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) (ต่อ) 

1

2

ห้วยลาด

ห้วยคอบ

ห้วยเฮือ้

ห้วยทอง

ห้วยลึก

ห้วยให ่

น้้าหมัน (B)

น้้าเหมืองนา

ห้วยบง

บ้านนาข่า

บ้านปากหมัน

บ้านแก่งม่วง

ห้วยเดื่อห้วยเดื่อ

ห้วยมุม

ห้วยน้้ากอก

จังหวัดเลย

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

น้้าเหือง

ห้วยกาวาด

ห้วยติ้ว

ห้วยโป ง

น้้าสาน (C)

หนองบง

บ้านปากโป ง

ห้วยกวก

ห้วยเฮี ย

ห้วยทรายขาว

ห้วยผักเน่า

ห้วยไผ่

ห้วยกาวาด

ห้วยท่าวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 3 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) (ต่อ) 

 

2

3

แก่งม่วง

ห้วยบง

ห้วยทูน

บ้านห้วยคัง

บ้านวังเป ง

บ้านแก่งม่วง

บ้านหนองปกติ

ห้วยคัง

ห้วยคัง

ห้วยเดื่อ

จังหวัดเลย

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยม่วง

น้้าพาน

ห้วยคอกช้าง

น้้ามี

ห้วยโป งเลี้ยว

ห้วยยองเงิน

ห้วยนกแ ง

น้้าเหือง

บ้านอาฮี

บ้านนากระเ  ง

ห้วยวังสัมพันธ์

น้้าคาน

ห้วยแห้ง

น้้าคาน

ห้วยแ น

ห้วยยาง

ห้วยสะกัน

ห้วยแล้ง

น้้าวัก

ห้วยขยาม

ห้วยหอย

บ้านปากคาน

บ้านปากห้วย



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 3 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) (ต่อ) 

 

3
ห้วยสูบ

4

จังหวัดเลย

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยหาด

ห้วยงู

ห้วยเหล ก

หนองผือ

ห้วยปากยาง

ห้วยน้้าแคมน้อย

ห้วยนกกก

ห้วยน้้าแคม

ห้วยเดื่อ

ห้วยน้้าว่า

น้้าเหือง

บ้านนาคเจริ 

บ้านภูหาดงา

ห้วยสีดา

ห้วยป กหล่้า

คลองโกน

ห้วยน้้าพร

ห้วยขิก

แม่น ้ำโขง

อ่างเก บน้้าห้วยน้้าพร

ห้วยหาดเทียน

บ้านหาดพระ

บ้านหาดพระ

บ้านนาจาน

บ้านท่าดีหมี

บ้านหาดเทียน



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที ่4 แผนผังระบบลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขงส่วนที่ 3 (0301) 

ลุ่มน ้ำพึง (A)

น้้าเหือง น้้าเหือง

อ้าเภอนาแพ้ว

น้้าแพร่
อ่างเก บน้้าห้วยบุง

อ่างเก บน้้าห้วยไ 
ห้วยไ 

อ่างเก บน้้าห้วยน้้าหู

ห้วยน้้าหู

น้้า
พึง

ลุ่มน ้ำพึง

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 5 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำน ้ำหมัน (0302) 

ลุ่มน ้ำหมัน (B)
น้้าเหือง

บ้านปากหมัน

น้้า
หม

ัน

น้้าไ 

น้้าตับ

ห้วยน้้าอู้

สถานีวัดน้้ากรมทรัพยากรน้้า

อ้าเภอด่าน ้าย

ห้วยศอก
อ่างเก บน้้าห้วยศอก

อ่างเก บน้้าห้วยกั้งเ ียะ
น้้าตกแก่งสองคอน

โรงไ   าพลังงานน้้าน้้าหมัน (การไ   าส่วนภูมิภาค 

ห้วยประวัติ

ห้วยห้อ

ห้วยหลวงใหม่

ห้วยเหมือดโคน

บ้านนาหวังน้อย

บ้านกกอาน

ลุ่มน ้ำหมัน

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 6 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำน ้ำสำน (0303) 

ลุ่มน ้ำสำน (C)

น้้าเหือง

บ้านโป ง
ห้วยกาวาก

ห้วยกอก

แก่งสานสวรรค์

 ายน้้าสาน (ก ภ  (403-304 

 ายบ้านห้วยผักเน่า (406-328 

 ายโคกหางวัว (40 -306 

 ายลาดค่าง1 (415-282 

 ายค่าง2 (41 -2 8 

ห้วยน้้าเขามัน
บ้านแก่งเลี้ยง

น้้าตกแก่งเลี้ยง

ห้วยทรายขาว

ปตร.แก่งไฮ้ (480-2 8 

ปตร.ปลาบ่า (518-244 

น้้าตกตาดสาน (511-242 

ห้วยน้้าสามขา

ห้วยน้้าสานคม

หน่วยพิทักษ์ป าโคกนกกระบา

ลุ่มน ้ำสำนสั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 7 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนที่ 4 (0304) 

น้้า
คา

น

บ้านน้้ามี

ลุ่มน ้ำคำน
บ้านน้้าคาน

ภูเรือ

ปตร.น้้าคาน
อ.ท่าลี่
 ายบ้านท่าลี่

 ห้วยน้้าวัก

อ่างเก บน้้า ชป.เล ก
ห้วยไผ่

อ่างเก บน้้าห้วยไผ่

แม่น ้ำโขง

น ้ำเหือง

ห้ว
ยน

้้าแ
ค

น้้า
คา

น

น้้า
เล

ย

จังหวัดมุกดาหาร     กกตูม
จังหวัดอุดรธานี

จังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคาย

สั ลักษณ์

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 29 

  
 

 (2) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 3,953.58 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 

ลุ่มน้้าสาขา ดังแผนที่แสดงขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขาในรูปที่ 8 และแผนผังระบบลุ่มน้้าแสดงใน

รูปที ่9 รายละเอียดของแต่ละลุ่มน้้าสาขาสรุปได้ดังนี้ 

  (2.1   ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าเลยตอนล่างส่วนที่ 1 (0305) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,314.96 ตารางกิโลเมตร 

เป็นพ้ืนที่ต้นน้้าของแม่น้้าเลย มีห้วยน้้าปวนไหลมาบรรจบทาง  ่งขวาของล้าน้้า ก่อนไหลรวมกันเป็นแม่น้้าเลย

และไหลลงสู่แม่น้้าโขง  

  (2.2)  ลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้าปวน (0306) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,027.11 ตารางกิโลเมตร ไหลจากทิศใต้ไป

ทิศเหนือแล้วไปบรรจบกับแม่น้้าเลยก่อนไหลลงสู่แม่น้้าโขง แผนผังระบบลุ่มน้้าแสดงในรูปที่ 10 

  (2.3) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าเลยตอนล่างส่วนที่ 2 (0307) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,611.51 ตารางกิโลเมตร 

เป็นพ้ืนที่ตอนล่างของแม่น้้าเลย ที่เกิดจากลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าเลยตอนล่างส่วนที่ 1 รวมกับลุ่มน้้าสาขา          

ห้วยน้้าปวน ท้าให้จุดออกของทั้ง 3 ลุ่มน้้าสาขา ที่ไหลไปบรรจบแม่น้้าโขงมีพ้ืนที่รวมกันทั้งสิ้น 3,953.58 

ตารางกิโลเมตร  

 
  

 

 

ขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขา 
กลุ่มลุ่มน้้าที่ 2 (แม่น้้าเลย  

รูปที ่
8 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 9 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) 

บ้านปากเลย อ้าเภอเชียงคาน

ห้วยยาง
บ้านหาดทรายขาว

ห้วยหินชาบ้านห้วยหินชา

ห้วยทราย บ้านโป ง

ห้วยพอดบ้านธาตุพั นา

ห้วยอีเริง บ้านนาแขม

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยนาโด

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยหมากบ้านปากหมาก

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยของค้อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยหินฮาวบ้านวังโป ง

1

ลุ่มน ้ำเลย

แม่น ้ำโขง

ปตร.ศรีสองรัก

เขื่อน
บ้านสาระแพห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยแห้ว
อ่างเก บน้้าห้วยแห้ว

บ้านสาระแพ

ห้วยหนองอ้อ
อ่างเก บน้้าห้วยหนองอ้อ

บ้านท่าบุ่งห้วยน้อย

อ่างเก บน้้าห้วยน้อย

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

น้้า
เล

ย



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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รูปที่ 9 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) (ต่อ) 

1

2

1

ห้วยผา ้าน้อย

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อบ้านท่าวังแคน

ห้วยน้้าพาน บ้านโพนคาย

ห้วยหินฮาวบ้านท่าข้าม

คูน้้า

คูน้้า

ห้วยน้้าภู บ้านปากภู

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อบ้านหัว าย

ห้วยน้้าฮวย บ้านนาอาน

ห้วยโตกบ้านห้วยโตก

ห้วยอเิลิศ บ้านท่าทิมเชือง

บ้านลุ่ม ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยน้้าพาว
อ่างเก บน้้าห้วยน้้าพาว

บ้านโพนไกร

ห้วยน้้าหมาน

อ่างเก บน้้าห้วยน้้าหมานตอนล่าง

อ่างเก บน้้าห้วยน้้าหมานตอนบน
บ้านกกม่วงชี อ้าเภอเมืองเลย

ห้วยสังทบ
อ่างเก บน้้าห้วยสังทบ

ห้วยน้้าสวยอ้าเภอเมืองเลย

อ่างเก บน้้าห้วยน้้ามัน

ห้ว
ยน

้้าม
ัน

อ่างเก บน้้าห้วยน้้าเทา

ห้ว
ยน

้้าเท
า

ห้วยน้้าปวน
อ่างเก บน้้าห้วยน้้าปวน ายน้้าปวน

บ้านป าเ  า

บ้านโนน ากเลย ห้วยหลวง

อ้าเภอวังสะพุง

ห้วยทรายค้า

ห้วยสีเสียด

อ่างเก บน้้าห้วยสีเสียด

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

น้้า
เล

ย



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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รูปที่ 9 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) (ต่อ) 

 

 

 

2
ห้วยทน บ้านโพนงาม

ห้วยน้้าค้อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

อ้าเภอภูหลวง

ห้วยหอม

ห้วยเดื่อ

ห้วยวังผาลา

ห้วยหินลาย

ห้วยผาน้้าเที่ยง

ห้วยห้วยกะโป ะ

อ่างเก บน้้าน้้าเลย

ห้วยกุดต่อเรือ

อ่างเก บน้้ากุดต่อเรือ
บ้านกุดต่อเรือ

ห้วยเ ิม
อ่างเก บน้้าห้วยเ ิม

 ายบ้านนา าย

ห้วยน้้าคู่

อ่างเก บน้้าห้วยน้้าคู่
บ้านหนองเขียด

อ่างเก บน้้ากุดหลวง
ภูหอ ห้วยกุดหลวง

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

น้้า
เล

ย



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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รูปที่ 10 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำห้วยน ้ำปวน (0306) 

แม่น ้ำเลย

ห้วยผึ้ง

ห้วยหินเหล กไ ห้วยทรายห้วยยาง

หนองทุ่ม

ห้วยโป ง ห้วยหวาย อ่างเก บน้้าห้วยผึ้ง
ห้วยช้าภูให ่

ห้วยหลวง บ้านวังแท่น

ห้วยปูน
อ่างเก บน้้าห้วยปูน

อ่างเก บน้้าน้้าปาน

ห้วยลาด

ห้วยน้้าสวย
อ่างเก บน้้าบ้านโคกมน

บ้านโคกมน
ห้วยวา

อ่างเก บน้้าห้วยวา

ห้วยกุดข้ีเทา

ห้วยบงบ้านหนองบอ
อ่างเก บน้้าห้วยบง

ห้วยน้้าบอง

อ่างเก บน้้าห้วยหินชูด

ห้วยทรายสุด

ห้วยน้้าปวนน้อย

ห้วยขี้ตาม

ห้วยหินโง้น
บ้านวังไห

ห้วยไร่

ห้วยชม าด

ห้วยโป ง

ห้วยหินปูน

ห้วยน้้าปวนน้อย

ห้วยช้าเตย
ห้วยไร่

ห้วยน้้าปวนแล้ง
บ้านพิทักษ์ไทย

น้้าเป า
ห้วยโป ง ห้วยหมากหลอด ห้วยวังเดือนห้า

อ่างเก บน้้าห้วยเป า
บ้านโคกน้อย

ห้วยเดือ

ห้วยเสือโคก
ห้วยช้าปอน

ห้วยขี้ครั่ง
บ้านโคกขม้ิน

บ้านน้อยดีรี

ห้ว
ยน

 ้ำป
วน

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยไผ่

ห้วยไผ่ บ้านห้วยไผ่เหนือ
ห้วยช้าภู

ห้วยปวนพุ
หนองห้วยปวนพุ

บ้านเหล่าให ่

อ่างเก บน้้าห้วยปวน

ห้วยน ้ำปวน



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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 (3) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 7,438.43 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 
7 ลุ่มน้้าสาขา ดังแผนที่แสดงขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขาในรูปท่ี 11 และแผนผังระบบลุ่มน้้าแสดง
ในรูปที่ 12 รายละเอียดของแต่ละลุ่มน้้าสาขาสรุปได้ดังนี้ 
  (3.1  ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 5 (0308) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,739.18 ตารางกิโลเมตร มีล้าน้้าสาย
เล กๆ สั้นๆ หลายสายไหลไปลงแม่น้้าโขง ล้าน้้าสายส้าคั  เช่น ห้วยน้้าชม แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที ่13 
  (3.2  ลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้าโสม (0309) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,065.24 ตารางกิโลเมตร ล้าน้้าสายหลัก คือ 
ห้วยน้้าโสม ที่ไหลไปลงแม่น้้าโขง แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 14 
  (3.3  ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 6/1 (0310) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 172.21 ตารางกิโลเมตร เป็นลุ่ม
น้้าย่อยด้านข้างที่มีพ้ืนที่แคบ ๆ ไปตามแนวแม่น้้าโขง มีคลองเล ก ๆ เช่น คลองเฮี ยะบน คลองหินเสียว แสดง
แผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 15 
  (3.4) ลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง (0311) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 2,685.74 ตารางกิโลเมตร ล้าน้้าสายหลัก คือ ห้วย
น้้าโมง ที่ไหลไปลงแม่น้้าโขง แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 16 
  (3.5  ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 6/2 (0312) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 448.82 ตารางกิโลเมตร มีล้าน้้าสาย
เล กๆ สั้นๆ หลายสายไหลไปลงแม่น้้าโขง ล้าน้้าสายส้าคั  เช่น ห้วยคุก แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 17 
  (3.6  ลุ่มน้้าสาขาน้้าสวย (0313) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,318.73 ตารางกิโลเมตร ล้าน้้าสายหลัก คือ 
ห้วยน้้าสวย ที่ไหลไปลงแม่น้้าโขง แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 18 
  (3.7  ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 7/1 (0314) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 8.51 ตารางกิโลเมตร เป็นลุ่มน้้าย่อย
ด้านข้างขนาดเล กของแม่น้้าโขง  

 

ขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขา 
กลุ่มลุ่มน้้าที่ 3 (น้้าโมง - น้า้สวย  

รูปที ่
11 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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รูปที่ 12 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย)  

ห้วยหมากสอง

ห้วยวังฮู

น ้ำโมง-น ้ำสวย
ห้วยน้้าสวย

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยบอน

ห้วยคุก

ห้วยน้้าโมง

ห้วยยาง

ห้วยไ งัว

ห้วยน้้าโสม

ห้วยหินสิว

ห้วยน้้าโสมน้อย

ห้วยพระบาท

ห้วยค้อ

ห้วยสังคม

ห้วยน้้าไพร

ห้วยตาดเสริม

ห้วยน้้าฮวย

ห้วยหลวง ้อน

ห้วยแก่งกล้า

ห้วยหนอง

ห้วยม่วง

หนองกอบเกาะ

บ้านสีตะใต้

บ้านปะ

แม
่น ้ำ

โข
ง

บ้านเวียงคุกกลาง

อ่างเก บน้้าห้วยหินแตก

อ่างเก บน้้าห้วยยาง

บ้านพระบาท

อ่างเก บน้้าห้วยน้้าโสม
บ้านปากโสม

บ้านเจื้อง

บ้านน้้าไพร

บ้านตาดเสริม

คลองธรรมชาติ

คลองธรรมชาติ

1
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รูปที่ 12 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) (ต่อ) 

 

ห้วยขอบ

ห้วยน้้ามัง

ห้วยค้อบ้านห้วยค้อ

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยคอนปลากด

ห้วยน้้าอาง

ห้วยเนียม

ห้วยน้้าจะให ่

ห้วยน้้าชม

ห้วยหนอง

ห้วยสวกใต้

ห้วยแม่พา

ห้วยตาแก้ว

แม
่น ้ำ

โข
ง

ห้วยป าบอก

ห้วยสาธู้บ้านปากชม

ห้วยสวก

ห้วยเลาบ้านคกเลาใต้

ห้วยลาด

ห้วยน้้าสวย 

ห้วยน้้าป งให ่

ห้วยน้้าฮวย

ห้วยน้้าป งน้อยบ้านผาแขน

อ่างเก บน้้า ห้วยน้้าสวย

บ้านห้วยขอบ

บ้านหาดค้าภีร์

 

อ่างเก บน้้าห้วยชม

1



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 13 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนที่ 5 (0308) 

อ.เชียงคาน

ห้ว
ยน

้้าฮ
วย

ห้วยทรายให ่

คูน้้า

ห้วยหย่อง

ห้วยเสี้ยวบ้านหนองขอนทอง

ห้วยหย่อง

ลุ่มน ้ำ วย

 ายห้วยน้้าฮวย

แม่น ้ำโขง

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้ว
ยป

 งให
 ่

ห้ว
ยป

 งน
้อย

บ.ผาแป น

อ.เชียงคาน

 ายห้วยป งให ่

ลุ่มน ้ำห้วยป งให ่

ห้วยผาแบ่น
อ่างเก บน้้าห้วยผาแบ่น

แม่น ้ำโขง

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

บ.บุฮม

ห้ว
ยน

้้าส
วย

อ่างเก บน้้าห้วยน้้าสวย

ห้วยเฮ้ีย

ลุ่มน ้ำห้วยน ้ำสวย
 ายห้วยน้้าสวย

แม่น ้ำโขง

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 13 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนที่ 5 (0308)  (ต่อ) 

อ้าเภอปากชม

ห้ว
ยน

้้าช
ม

 ายห้วยชม

ห้วยเดื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยปลาก้าง

ห้วยตะแก

ห้วยตะปู

ห้วยแหลมนาพุง

ห้วยแสนติ้ว

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยผักกูดน้อยบ้านห้วยเทียน

ห้วยเทียน

ห้วยผักกูดให ่

ห้วยกลม

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยตาด

ห้วยชะนา บ้านแก่งปลาบก

1

ลุ่มน ้ำห้วยชม

แม่น ้ำโขง

บ้านโนนสมบูรณ์  ายบ้านโนนสมบูรณ์

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 13 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนที่ 5 (0308) (ต่อ) 

 

ห้วยอาลัย บ้านห้วยอาลัย

ห้วยธรรมชาติมีชื่อ

ห้วยบ่อหู

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยช่อเลิง

ห้วยปลากั้งบ้านชมน้อย

ห้วยกลม

ห้วย ้าไฮ

ห้วยขอนฮอ

อ่างเก บน้้าห้วยชม

2

1

ห้วยโป งบ้านชมเจริ 
อ่างเก บน้้าห้วยโป ง

ห้วยไร่
อ่างเก บน้้าห้วยไร่

ห้ว
ยน

้้าช
ม

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 13 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนที่ 5 (0308)(ต่อ) 

ห้วยพิชัย

ห้ว
ยน

้้าง
าว

ห้วยขี้ไส้เดือน

ห้วยน้้าอาง

ลุ่มน ้ำงำว

ห้วยบ่อชื่น

ห้วยหลักแบน

ห้วยน้้าป ด

ล้าน้้าธรรมชาติไม่มีชื่อ

 ายน้้างาว

แม่น ้ำโขง

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยน้้าอึม

ห้ว
ยน

้้าฮ
วย

ห้วยน้้าขิง

ห้วยตาด

บ้านนางิ้ว

 ายบ้านวังมน

บ้านวังมน
แม่น ้ำโขง

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 14 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำห้วยน ้ำโสม (0309) 

อ้าเภอสังคม

ห้ว
ยน

้้าโ
สม

ห้วยหินคัน

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยโสกก้า

ห้วยผักขา

ห้วยแสต

อ้าเภอน้้าโสม

ห้วยปลด

 ายบ้านนาโคกบ้านนาโคก

 ายบ้านโสมสวรรค์บ้านโสมสวรรค์

 ายบ้านนาตองบ้านนาตอง

ห้วยน้้าราง

อ่างเก บน้้า อ่างเก บน้้าห้วยน้้าราง

อ้าเภอนายูง

ห้วยทราย

อ่างเก บน้้าบ้านห้วยทราย
บ้านหัวบาก

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อบ้านนาเก นน้อง

ห้วยน้้า ึม

อ่างเก บน้้าห้วยพาย

 ายบ้านสามเหลี่ยม
อ่างเก บน้้าคลองน้้าโสม

 ายบ้านนาเมืองไทย

ห้วยน้้าทรง
อ่างเก บน้้าห้วยน้้าทรง

อ่างเก บน้้าบ้านนาเมืองไทย

ลุ่มน ้ำห้วยน ้ำโสม

แม่น ้ำโขง

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 42 

  
 

 
 

รูปที่ 15 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนที่ 6/1 (0310) 

 

บ้าน....อ้าเภอ.....
จังหวัด.....

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยไ งัว

ห้วยน้้าโสมน้อย

ห้วยพระบาท

แม
่น ้ำ

โข
ง

อ่างเก บน้้าห้วยหินแตก

อ่างเก บน้้าห้วยยาง

บ้านปากโสม

ห้วยหิน อก

ห้วยเฮีย้ะ

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยเฮีย้ะบน

อ่างเก บน้้าห้วยหินสิว

แม่น ้ำโขงส่วนที่ 6/1

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 16 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำน ้ำโมง (0311) 

อ้าเภอ ท่าบ่อ หนองคาย

ห้ว
ยโ

มง

ปตร.ห้วยโมงวัดท่าโศกเรือ

บ้านโพนทองห้วยปากแบง

ห้วยไหล

ห้วย  า

ห้วยนาบ้านนาสีดา

ห้วย ีด

ห้วยน้้างาวบ้านนาเจริ 

บ้านนาไร่เดียวห้วยน้้าโกง

ห้วยคะนาน

ห้วยปูน ห้วยโคโล่บ้านภูทอง
อ้าเภอสุวรรณคูหา

ห้วยโป ง บ้านกกตอง

บ้านโคกกลาง ห้วยหยาบ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยคันธงบ้านแสงอรุณ

ห้วยสะพุง

ห้วยบุ ทัน บ้านบุ ทัน

ห้วยน้้าบนบ้านนาไร่เดียว
หนองทามค้าไฮ

ลุ่มน ้ำห้วยโมง
ห้วยอิน

หนองหัวเรือ
ห้วยฮองสิม บ้านอุ่มเย น

ห้วยรา บ้านดงบัง
หนองห้วยรา 

อ่างเก บน้้าห้วยตาแม ก

ห้วยทอน
อ่างเก บน้้าห้วยทอนตอนบน

บ้านตาแม ก
บ้านโคกสว่าง

ห้วยบุ่งเขียงบ้านขังล้อ
บุ่งเขียง

ห้วยโ 
อ่างเก บน้้าห้วยโ 

อ่างเก บน้้าบ้านคลองเจริ 
บ้านต่างแดน

แม่น ้ำโขง

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 17 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนที่ 6/2 (0312) 

บ้านเวียงคุกกลาง
อ้าเภอเมืองหนองคาย

ห้ว
ยค

ุก
ห้วยค้าบ้านแสบสุข

ห้วยวังอูบ้านหลวงค้า

ลุ่มน ้ำห้วยคุก
ห้วยเสียวบ้านโนนสมบูรณ์

หนองทองให ่

บ้านเวียงคุกหน้า
หนองหัวช้าง

บ้านโพนงาม
หนองคางฮุง

ห้วยหนองแสง

หนองแสง
หนองนาตูดี

แม่น ้ำโขง

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

จังหวัดหนองคาย

ลุ่มน ้ำห้วยบังพวน
ปตร.ห้วยบังพวน

ห้วยบงบ้านปะโอ
หนองกอมเกาะ

หนองสางนกแ ว

บ้านหนองบ่อ

ห้ว
ยบ

ังพ
วน

แม่น ้ำโขง

บ้านไก่แก้ว
หนองกวก

ห้วยหนองกวกสั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 17 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนที่ 6/2 (0312) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

อ้าแภอ เมือง จังหวัดหนองคาย

ลุ่มน ้ำห้วยวัง ู
ปตร.ห้วยบังพวนบ้านจอมมณี

ห้วยวังฮู

ห้วยบง

ห้วยเดิน

หนองกอมเกาะ

บ้านหนองแจ้ง

แม่น ้ำโขง

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ทรบ.ห้วยหมากก่อง

ห้ว
ยห

มา
กก่

อง

ลุ่มน ้ำห้วยหมำกก่อง

ห้วยหมากก่อง

หนองกลาง
บ้านจอมแจ้ง

หนองคงเวร

บ้านหนองคงเวร

แม่น ้ำโขง

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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รูปที่ 18 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำน ้ำสวย (0313) 

ห้วยหนองหวาย

คูน้้า

ห้วยน้้าขุ่น

ห้วยนาข่าบ้านเชียงอาด

ห้วยหนองหมัก

บ้านจอมศรีห้วยยาง

ห้วยน้้าเพ  

บ้านนาคอม ท่อลอดใต้ถนน

ห้วยให ่บ้านโนนค้า

ลุ่มน ้ำห้วยน ้ำสวย

บ้านนาตาล
ห้วยให ่ตาด้า

บ้านมีสุข

แม่น ้ำโขง

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

บ้านปากสวย อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

อ่างเก บน้้าห้วยหิน

อ่างเก บน้้าห้วยหินมุก

อ่างเก บน้้าบ้านนาตาลเหนือ

ห้ว
ยห

ิน

หนองหวาย

ห้วยสองห้อง
หนองเอิบเออ

บ้านนาเมย

ห้วย ัน
อ่างเก บน้้าห้วย ัน

อ่างเก บน้้าห้วยน้้าขุ่น

ห้วยโ 
หนองโ 

อ่างเก บน้้าห้วยเชียงอาด

หนองคาย

หนองหมัก

บ้านหนองหมื่นห้วยโ งเ  ง
อ่างเก บน้้าโ งเ  ง

ห้วยนาข่า
หนองบุ่งหวาย

บ้านจอมตาล

อ้าเภอเพ  

ห้วยหนองหมื่น
อ่างเก บน้้าหนองหมื่น

ห้วยคาน
หนองนาแ ง

หนองศรีเจริ 

 ายบ้านโนนค้า
ห้วยธง

ห้วยนา

 ายบ้านดงหลี

 ายบ้านยางค้า

 ายบ้านนาทราย

 ายบ้านหลวง

 ายบ้านสมสะอาด

 ายบ้านหัวสวย

ห้ว
ยน

้้าส
วย



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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 (4) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 4,146.42 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 

ลุ่มน้้าสาขา ดังแผนที่แสดงขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขาในรูปที่ 19 และแผนผังระบบลุ่มน้้าแสดง

ในรูปที่ 20 รายละเอียดของแต่ละลุ่มน้้าสาขาสรุปได้ดังนี้ 

  (4.1) ลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวงส่วนที่ 1 (0315) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 2,329.68 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่

ต้นน้้าของห้วยหลวง มีห้วยดานมาไหลบรรจบทาง  ่งขวาของล้าน้้า ก่อนไหลรวมกันเป็นห้วยหลวงและไหลลงสู่

แม่น้้าโขง มีโครงการพั นาแหล่งน้้าขนาดให ่ตั้งอยู่ 1 แห่ง คือ เขื่อนห้วยหลวง  

  (4.2) ลุ่มน้้าสาขาห้วยดาน (0316)  ึ่งมีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 683.69 ตารางกิโลเมตร ไหลจากทิศตะวันตก

เฉียงใต้ไปทิศเหนือแล้วบรรจบกับห้วยหลวงก่อนไหลลงสู่แม่น้้าโขง แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 21 

  (4.3) ลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวงส่วนที่ 2 (0317)  ึ่งมีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,133.05 ตารางกิโลเมตร เป็น

พ้ืนที่ตอนล่างของห้วยหลวง ที่เกิดจากลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวงส่วนที่ 1 รวมกับลุ่มน้้าสาขาห้วยดาน ท้าให้ที่จุด

ออกของทั้ง 3 ลุ่มน้้าสาขา มีพ้ืนที่ที่ไหลไปบรรจบแม่น้้าโขงรวมกันทั้งสิ้น 4,145.32 ตารางกิโลเมตร  

 

 

ขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขา 
กลุ่มลุ่มน้้าที่ 4 (ห้วยหลวง  

รูปที ่
19 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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รูปที่ 20 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 4 (ห้วยหลวง) 

แม่น ้ำโขง

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

หนองอีเลิง
ห้วยลัง

หนองปากโพง

ห้วยก้านเหลือง
อ่างเก บน้้าก้านเหลือง

บ้านดงสะพัง

หนองสระเภา
ห้วยลัง

หนองสวนกล้วย

บ้านทุ่งธาตุ

ห้วยพาน
อ่างเก บน้้าน้้าพาน

หนองดงผักเทียม
ห้วยบ้าน

หนองผักไหม

ห้วยเตย

ห้วยวังช้าง
อ่างเก บน้้าห้วยวังช้าง

หนองบ่อนกเป า
ห้วยบ่อนกเป า

ห้วยเจียม
อ่างเก บน้้าห้วยเจียม

ห้วยเสียว
อ่างเก บน้้าห้วยเสียวห้วยค้า

ห้วยปลากด

ห้วยต่อน

ห้วยก้านเหลือง ห้วยค้าปลากั้ง

ห้วยบ้าน
หนองน้้าบ้านกล้วย

ห้วยก้านเหลือง

อ่างเก บน้้าตลิ่งชัน
ห้วยบ้าน าง

ห้วยโปร่งดอน

ห้วยแคน

บ้านดงสะพัง

ห้วยนาแค

อ่างเก บน้้าดงไพรวัลย์

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยหลวง

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

1

ห้ว
ยห

ลว
ง



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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รูปที่ 20 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 4 (ห้วยหลวง) (ต่อ) 

หนองผง

ห้วยขอนแสง

ห้วยกกเม ก ห้วยแกห้วยกกผึ่งห้วยหินลาด

ห้วยถ้้า
ห้วยไร่น้อย

ห้วยกงเกวียน
หนองวังดินแดง

ห้วยไร่ให ่

หนองสองห้อง

ห้วยชัน

ห้วยดาน (A)

ห้วยค้า

ห้วยเก บถ่าน

บ้านวังหิน

ห้วยวังเดือนห้า
ห้วยโจด

บ้านโนนหนามแท่ง

ห้วยอีด้า

ห้วยสุมเส้า

ห้วยบ้าน
อ่างเก บน้้าห้วยบ้าน

ห้วยถ้้า

อ่างเก บน้้าห้วยวังโตน

อ่างเก บน้้าหนองนาแค

อ่างเก บน้้าห้วยน้้าพุ

ห้วยกระโดน
หนองบัง ห้วยแสง

ห้วยยาง

ห้วยโคกช่าง

บ้านท่าหลักดิน

ห้วยขมิ้น
ห้วยบ่อแค หนองน้้ากิน

อ่างเก บน้้าห้วยขมิ้น

ห้วยวังไผ่
ห้วยปลา า

ห้วยน้้าแดง
บ้านดอนขาว

ห้วยขี้นาคบ้านโนนดินทอง

ห้วยเสาเลา

ห้วยจางบ้านหนองคอนแสน

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยดอนครก

2

1

หนองกุดมอ 

ห้ว
ยห

ลว
ง

หนองเดิน



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 20 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 4 (ห้วยหลวง) (ต่อ) 

ห้วยหินลาด

ห้วยหลีป 

ห้วยทราย

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

หนองอีเลิง

บ้านโนนบ่อ

ห้วยอิ 

ห้วยดาน

ห้วยมัง

ห้วยตุ่น

หนองบ่อโคลนหนองบ่อฮางหนองบ่อลง

ห้วยโ ่

ห้วยวังจันทร์
หนองเจงิบ่อ

หนองม่อน้อยหนองหัวแตก
บ้านบ่อน้อย

ห้วยเบือก
บ้านโนนยาง

หนองเบือก
ห้วยแร้ง

ห้วยเม ก ห้วยเสียว ห้วยน้้าทน

ห้วยกองไ 

บ้านหัวข้อ
เขื่อนห้วยหลวง

ห้วยเป็ด

ห้วยกระติบ
หนองสานเขียว

หนองเป็ด

ห้วยตะไคร้ ห้วยหว้า

หนองวัว อ

ห้วยคาด

บ้านหน่องวัว อใต้

บ้านโคกศรีแก้ว

3

ห้วยค้าดินสอ

ห้วยไฮ
อ่างเก บน้้าห้วยค้าดินสอ

ห้วยเดือ

ห้วยหินอ่อมห้วยโป งแ กห้วยเ ่าโต

บ้านสว่างพั นา

ห้วยวังสรวง ห้วยบาก
ห้วยวังบัว

หนองทุ่งมน

ห้วยหินโงน

ห้วยค้าปลาก้าง

ห้วยเข

บ้านหนองบัว
หนองบัว

ห้วยสิงห์ บ้านดอนหาด

ห้วย วงลวง

ห้วยเจ้าหัว

ห้วยวังโดน
ห้วยโสกโปง

บ้านนาหยาด
อ่างเก บน้้าโคกนาตอง

2

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้ว
ยห

ลว
ง



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 20 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 4 (ห้วยหลวง) (ต่อ) 

 

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

3

ห้วยหมากแปบ

ห้วยน้้าทน

อ่างเก บน้้าลีผี
ห้วยหินลาด

ห้วยช้าง

ห้วยสแบง

ห้วยค้าชี้ส่ง

ห้วยน้้าแ ่บ

ห้วยหินลาด

ห้วยน้้ารอด

ห้วยตาดข่า ห้วยหมูปน

ห้วยกุดคอหมี
ห้วยยางเงาะ

ห้วยค้าป าสอน

อ่างเก บน้้าห้วยยางเงาะ

บ้านหนองแวนฮี

ห้วยลีผี
บ้านหนองดีด

หนองอีด

ห้วยแคน

ห้วยอโีก่ง

หนองแคน อ่างเก บน้้า ถ้้ากกดู่
บ้านโนนนาค้า

ห้วยทราย
ห้วยยางค้า

บ้านห้วยไร่

หนองกุดหมากไ 
บ้านกุดหมากไ 

ห้วยไห่

อ่างเก บน้้าห้วย

ห้วยลึก

ห้วยเชียงลี
อ่างเก บน้้าห้วยด่าย

อ่างเก บน้้าห้วยด่าย
ห้วยด่าย

บ้านภูเขาทอง

หนองมะพลับ

ห้ว
ยห

ลว
ง



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 21 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำห้วยดำน (0316) 

ห้วยนาหมู

ห้วยแคน

ห้วยภูขาด

ห้วยวังเชือก

ห้วยหิน

ลุ่มน ้ำห้วยดำน

ห้วยวังช้าง

บ้านเสรีพั นา

แม่น ้ำโขง

ห้ว
ยด

าน

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยนาทม

หนองโจก

วัดป าบ้านโกบ

ห้วยน้้าเค มหนองน้้าเค ม

อ่างเก บน้้าหนองเลิงน้อย

หนองบอกง

ห้วยแสง
ห้วยค้าบอน หนองบอกงบ้านไชยวานน้อย

ห้วยวังบอน 
ห้วยปลาค้าว

ห้วยเหียง

หนองแสง

บ้านดงยางน้อย

บ้านนาเยีย

ห้วยร่องเป อย

หนองบวบเลาคลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

หนองร่องเป อย

ห้วยยาง

ห้วยแ ก

ห้วยบุ้ง
บ้านวังฮาง

บ้านโนนสวรรค์

บ้านเหล่าหว้า

ห้วยวังพัง

ห้วยวังกองลี

ห้วยบาน

ห้วยวังช้าง(A 

ห้วยโพธิ ไทร

1
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รูปที่ 21 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำห้วยดำน (0316) (ต่อ) 

 

 (5) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่  5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง)  มี พ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 2,388.23 ตารางกิโลเมตร 

ประกอบด้วย 1 ลุ่มน้้าสาขา ดังแผนที่แสดงขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาในรูปที่ 22 และแผนผังระบบลุ่มน้้าแสดง

ในรูปที่ 23 รายละเอียดของลุ่มน้้าสาขาสรุปได้ดังนี้ 

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยคลองใน (B)

หนองธรรมชาติ

อ่างเก บน้้าหนองบ่อ

ห้วยวังเดือนห้า

บ้านยาง

บ้านม่วง

ห้วยยาง

อ่างเก บน้้าหนองม่วงหนองห้วยกระพ่ี

ห้วยกระพ่ี

หนองธรรมชาติ

อ่างเก บน้้าหนองบ่อคลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

หนองธรรมชาติบ้านโพนยอ
ห้วยโอชา

ห้วยอีหนู

ห้วยโจด

ห้วยน้้าเค ม (C)

ห้วยค้าพูน

หนองธรรมชาติ อ่างเก บน้้าหนองบัว

บ้านผักตบ

ห้วยขมปูนห้วยหินกอง

ห้ว
ยด

าน

ห้วยค้า

ห้วยบง

ห้วยดงตาล

1

หนองธรรมชาติ
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  (5.1) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 7/2 (0318) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 2,388.23 ตารางกิโลเมตร เป็นลุ่ม

น้้าย่อยด้านข้างที่มีพ้ืนที่แคบไปตามแนวแม่น้้าโขงและมีล้าน้้าสายเล ก ๆ สั้น ๆ หลายสาย ไหลลงแม่น้้าโขง    

ล้าน้้าสายส้าคั  เช่น ห้วยเป ห้วยหนิง ห้วยคาด ห้วยบังบาด คลองคอน  

 

  
 

ขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขา 
กลุ่มลุ่มน้้าที่ 5 (ห้วยเป - ห้วยหนิง  

รูปที ่
22 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 
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รูปที่ 23 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) 

 

 

ห้วยดินแดง

ห้วยเวียนหัก

ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขงส่วนที่ 7/2

แม่น ้ำโขง

ห้ว
ยเ

ป

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยตาด

หนองตาด

ห้วยค้าเสน

ห้วยเหม น

บ้านโนนฤาษีใหม่

ห้ว
ยม

ะเ
ฮีย

ว
หนองฤาษี

อ่างเก บน้้าห้วยเปลวเหงือก

ห้วยพันทาง

ห้วยขี้เหล ก

หนองแ ง

ห้วยเหม น

ห้ว
ยย

าง

ห้ว
ยส

าร

ห้วยเหม น

ห้วยนาตาล

ห้ว
ยป

ลา
กา

ง

ห้วยปากหมู

หนองน้้าสร้าง

หนองปลากั้ง

ห้ว
ยโ

ป ง

ห้วยบอง

ห้วยยาง

หนองน้้าห้วยหมากมด

ห้ว
ยห

มา
กม

ด

ห้ว
ยค

าด

ห้ว
ยบ

าง
บา

ด

ปตร.ห้วยคาด ปตร.ห้วยบังบาด

ห้ว
ยภ

ูให
 ่

คูส่งน้้า
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 (6) กลุ่มลุ่มน ้ ำสำขำที่  6 (แม่น ้ ำสงครำม)  มี พ้ืนที่ รวมทั้ งสิ้น 13,141.91 ตารางกิ โลเมตร 

ประกอบด้วย 9 ลุ่มน้้าสาขา ดังแผนที่แสดงขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขาในรูปที่ 24 และแผนผัง

ระบบลุ่มน้้าแสดงในรูปที่ 25  รายละเอียดของแต่ละลุ่มน้้าสาขาสรุปได้ดังนี้ 

  (6.1) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามตอนบน (0319) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 3,302.97 ตารางกิโลเมตร เป็น

พ้ืนที่ต้นน้้าของแม่น้้าสงคราม ไหลจากทิศใต้ไปทิศเหนือและมีห้วยคองไหลจากทิศเหนือมาบรรจบทาง  ่ง ้าย

ของแม่น้้าสงคราม  

  (6.2) ลุ่มน้้าสาขาห้วยคอง (0320) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 703.34 ตารางกิโลเมตร ไหลจากทิศตะวันตก

เฉียงเหนือไปทิศใต้แล้วบรรจบกับแม่น้้าสงครามตอนบน แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 25 

  (6.3) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 1 (0321) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,807.77 ตารางกิโลเมตร 

เป็นพ้ืนที่ตอนล่างส่วนที่ 1 ของแม่น้้าสงคราม หลังจากลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามตอนบนรวมกับลุ่มน้้าสาขา

ห้วยคอง แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โดยมีห้วยฮ้ีที่ไหลมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือมาบรรจบทาง  ่ง

 ้ายของแม่น้้าสงคราม 

  (6.4) ลุ่มน้้าสาขาห้วยฮี้ (0322) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 740.38 ตารางกิโลเมตร ไหลจากทิศตะวันตกเฉียง

เหนือไปทิศใต้แล้วบรรจบกับแม่น้้าสงคราม แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 26 

  (6.5) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 2 (0323) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 108.57 ตารางกิโลเมตร 

เป็นพ้ืนที่ตอนล่างส่วนที่ 2 ของแม่น้้าสงคราม หลังจากลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 1 รวมกับลุ่ม

น้้าสาขาห้วยฮ้ี แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้โดยมีห้วยน้้ายามที่ไหลมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้มา

บรรจบทาง  ่งขวาของแม่น้้าสงคราม 

  (6.6) ลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้ายาม (0324) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,725.16 ตารางกิโลเมตร ไหลจากทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศเหนือแล้วบรรจบกับแม่น้้าสงคราม แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 27 

  (6.7) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 3 (0325) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 264.56 ตารางกิโลเมตร 

เป็นพ้ืนที่ตอนล่างส่วนที่ 3 ของแม่น้้าสงคราม หลังจากลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 2 รวมกับลุ่ม

น้้าสาขาห้วยน้้ายาม แล้วไหลไปทางทิศตะวันออกโดยมีห้วยน้้าอูนที่ไหลมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้มาบรรจบ

ทาง  ่งขวาของแม่น้้าสงคราม 

  (6.8) ลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้าอูน (0326) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 3,561.80 ตารางกิโลเมตร ไหลจากทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศเหนือแล้วบรรจบกับแม่น้้าสงคราม มีโครงการพั นาแหล่งน้้าขนาดให ่ตั้งอยู่ 1 แห่ง 

คือ เขื่อนน้้าอูน แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 28 
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  (6.9) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 4 (0327) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 927.36 ตารางกิโลเมตร 

เป็นพ้ืนที่ตอนล่างส่วนที่ 4 ของแม่น้้าสงคราม ที่เกิดจากลุ่มน้้าสาขาตอนบนของลุ่มน้้าสงครามทั้ง 8 ลุ่มน้้า

สาขารวมกัน ท้าให้ที่จุดออกมีพ้ืนที่ที่ไหลไปบรรจบแม่น้้าโขงรวมกันทั้งสิ้น 13,141.91 ตารางกิโลเมตร  

 

 

ขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขา 
กลุ่มลุ่มน้้าที่ 6 (แม่น้้าสงคราม  

รูปที ่
24 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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รูปที่ 25 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) 

แม่น ้ำโขง

แม่
น ้ำ

สง
คร

ำม

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

บ้านตาลปากน้้า

ห้วยดินจี่
หนองไ  

ห้วยเปลือย

ห้วยฮู

ห้วยหนองหาร

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

อ่างเก บน้้าห้วยไฮ

หนองหวาย
ห้วยทานน้อย

ห้วยสามค้า

ห้วยหวายหลึม

ห้วยปลาขาว
อ่างเก บน้้าห้วยปลา า

หนองปลาเข ง

อ่างเก บน้้าสายหนองบัว

หนองบัวน้อย
ห้วยหนองมันกบ

หนองหัวเมย

บ้านหนองสาหร่าย

ห้วยสาหร่าย

ห้วยอ้วน
หนองแ ง

ห้วยสีไดบ้านโพนก่อท่า

อ่างเก บน้้าห้วยอีหล้า
ห้วยอหีล้า

อ่างเก บน้้าห้วยสีได

ห้วยไร่

ห้วยน้้าเมา บ้านค้าไฮ

ล้าน้้าอูน
เขื่อนน้้าอูน

อ่างเก บน้้าหนองไชวานให ่

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

1

แม่น ้ำสงครำม
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รูปที่ 25 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

แม่
น ้ำ

สง
คร

ำม

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยลม
อ่างเก บน้้าห้วยสาป

อ่างเก บน้้าโพนพอก อ่างเก บน้้าหนองสิงให ่

หนองห้วยโข่ง
ห้วยบ่อหลวง

อ่างเก บน้้าห้วยอา

ล้าน้้ายาม

อ่างเก บน้้าห้วยบังแ ว

หนองปลานก

ห้วยฮ้ี

ห้วยบ่อหอย
อ่างเก บน้้า หนอง  า

หนองกุด าง

ห้วยค้าก้ัง

อ่างเก บน้้า ห้วยหวาย

อ่างเก บน้้า หนองหลวง

ห้วยโน ต

ห้วยขี้นาด

ห้วยไผ่

ห้วยเฮีย

ห้วยกอก
อ่างเก บน้้าห้วยกอก

ห้วยหนองหิ้ง
หนองหิ้ง หนองเหมืองเมี้ยง

ห้วยปากตาลโกน
อ่างเก บน้้าตาลโกน

ห้วยสามขา
อ่างเก บน้้าห้วยสามขา

อ่างเก บน้้าบ้านวังยาว
ห้วยด่าน

ห้วยอีเ ่า

บ้านทางโค้งพั นา

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

1

2



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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รูปที่ 25 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

แม่
น ้ำ

สง
คร

ำม

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยวังลิง

หนองแปน

ห้วยบักบ้า

ห้วยไผ่

อ่างเก บน้้าห้วยนกทา

ห้วยสาน
หนองเลิง

ห้วย าง
อ่างเก บน้้าห้วย าง

ห้วยทราย
หนองโพ

ห้วยค้าไผ่

ห้วยค้าปลาผา อ่างเก บน้้า ห้วยค้าปลาผา

บ้านสันติสุข

บ้านค้าปลาผา

บ้านท่าช้าง

ห้วยเหว อ่างเก บน้้าห้วยเหว

ห้วยคอง

ห้วยค้าแก้ว
อ่างเก บน้้าห้วยค้าแก้ว

ห้วยวังเดือนห้า

ห้วยมาย

บ้านนาขา

ห้วยสนาม
อ่างเก บน้้าห้วยสนาม

ห้วยจาด

ห้วยสีเสียด

2

หนองธรรมชาติไม่มีชื่อ

3



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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รูปที่ 25 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

แม่
น ้ำ

สง
คร

ำม

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยค้าปลากั้ง

ห้วยทราย

ห้วยค้าชิ

ห้วยแสง
กุดแข ง

ห้วยแคน

ห้วยแคน

ห้วยหินคันนา

ห้วยเปลือย

อ่างเก บน้้าห้วยค้ามิด
ห้วยค้ามิด

อ่างเก บน้้าห้วยค้าชิ

ห้วยโคน
อ่างเก บน้้าบ้านหนองพันทา

ห้วยกาน้อย

ห้วยคูณ

อ่างเก บน้้าบ้านนาสมบูรณ์
ห้วยยาง

อ่างเก บน้้าบ้านเหลาเจริ 
ห้วยโคน

กุดแฮ

ห้วยแสง
อ่างเก บน้้า ห้วยแสง

ห้วยแคน
อ่างเก บน้้าเทพพิทักษ์

ห้วยหิน
อ่างเก บน้้าบ้านโนนศึกษา

ห้วยหลัว

3

4



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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รูปที่ 25 แผนผังระบบลุ่มน ้ำกลุ่มลุ่มน ้ำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

แม่
น ้ำ

สง
คร

ำม

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยทราย

บ้านม่วงเหนือ
หนองสิม

ห้วยหมากเต้น

ห้วยนาค้าเชื่อ

ห้วยผาลาด

ห้วยไร่

ห้วยสาค้า

ห้วยไร่
อ่างเก บน้้าห้วยไร่

หนองทวน

ห้วยทรายให ่
อ่างเก บน้้าบ้านค้าลอดพ้ืน

บ้านห้วยทราย

ห้วยทราย

ห้วยกุดหมี

บ่อน้อย

หนองธรรมชาติไม่มีชื่อ

หนองแปน

ห้วยกอก

ห้วยแดง

บ้านท่าสะอาด

บ้านดอนเชียงยืน

บ้านนาดันจี่

ห้วยค้าชมบ้านท่า อง

ห้วยโคน

ล้าห้วยลึก
อ่างเก บน้้า ห้วยค้าลึก

ล้าห้วยลึก

ห้วยทุ่งกกไฮ หนองเลิงบ่อแก

4

หนองธรรมชาติไม่มีชื่อ

5

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ

คลองธรรมชาติไม่มีชื่อ
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 (7) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 1,935.22 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย       

2 ลุ่มน้้าสาขา ดังแผนที่แสดงขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขาในรูปที่ 26 รายละเอียดของแต่ละลุ่มน้้า

สาขาแสดงได้ดังนี้ 

  (7.1) ลุ่มน้้าสาขาห้วยทวย (0328) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 806.74 ตารางกิโลเมตร ล้าน้้าสายหลัก คือ 

ห้วยทวย ที่ไหลจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปลงแม่น้้าโขง แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 27 

  (7.2) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 8 (0329) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,128.48 ตารางกิโลเมตร มีล้าน้้าสาย

เล ก ๆ สั้น ๆ หลายสายไหลไปลงแม่น้้าโขง ล้าน้้าสายส้าคั  เช่น ห้วยบังกอ ห้วยบังฮวก ห้วยมืด แสดงแผนผัง

ระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 28 

 

 
 

 

 

 

 

ขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขา 
กลุ่มลุ่มน้้าที่   (ห้วยทวย  

รูปที ่
26 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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รูปที่ 27 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำห้วยทวย (0328) 

บ้านทุ่งทานตะวัน อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

ห้ว
ยท

วย

ห้วยสายนา

ห้วยทราย บ้านนาดอกไม้

ห้วยเ กาให ่

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยกอก

ห้วยเวิน

ห้วยก้านเหลือง

ห้วยผีบ้า

ห้วยยาง

ห้วยอีเพ่ิม อ้าเภอโพนสวรรค์

บ้านโพนสวรรค์ ห้วยผีบา

ห้วยต้าย

ห้วยบง

ห้วยคูณ บ้านหนองทม

แม่น ้ำโขง

ลุ่มน ้ำห้วยทวย
ปตร.ห้วยทวย

อ่างเก บน้้าห้วยแวง
ห้วยแวง

 ายบ้านดอนสวรรค์

 ายบ้านโนนเจริ 

ห้วยผักเนา บ้านนา อ
หนองเข ม

บ้านนา อ
อ่างเก บน้้าห้วยหินชะแนนให ่

ห้วยหินชะแนนให ่

ห้วยกุดฮู
หนองเดิม

บ้านหนองเดิม

ห้วยกุดแห่

อ่างเก บน้้าห้วยสะเพอ

ห้ว
ยส

ะเ
พอ

อ่างเก บน้้าบึงบ่อ
บ้านดงยาง ห้วยบึงบ่อ

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

 ายบ้านโพธิ ไพศาลบ้านโพธิ ไพศาล

อ่างเก บน้้าห้วยหินกอง
ห้วยหินกอง

อ่างเก บน้้าห้วยกุดน้้าใส

ห้วยกุดน้้าใส

 ายทดน้้าคอนกรีตกั้นล้าห้วยทวย

อ่างเก บน้้าห้วยแดง
อ้าเภอกุสุมาลย์



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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รูปที่ 28 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนที่ 8 (0329) 

ห้ว
ยบ

ังก
อ

ลุ่มน ้ำห้วยบังกอ
บ้านน้อยเหนือ อ้าเภอเมืองนครพนม

ห้วย วง บ้านโนนทรายค้า

ห้วยกระแสนบ้านโคกกุง

ห้วยยาง
ห้วยแคน

ห้วยไร่

ห้วยปง

ห้วยฮองหอ
อ่างเก บน้้าหนอง าติ

บ้านดงหมู

ปตร.ห้วยบังกอ

ห้วยหนองเ าบ้านดอนม่วง
หนองเ า

ห้วยตอนให ่

อ่างเก บน้้าหนองเรือ

ห้วยค้าพอกบ้านสุขเกษม
หนองบัวห้วยหนองขี้นก

หนองขี้นก

ห้วยหนองนาแ ง บ้านสุขเกษม
หนองนาแ ง

ห้วยหนองหมากจับ
หนองหมากจับ

ห้วยหนองบ่อเปลือยบ้านหนองดัง
หนองบ่อเปลือย

ห้วยหินกอง
หนองโอ

บ้านผึ้ง

ห้วยส้มโฮง

อ่างเก บน้้าห้วยส้มโฮง

บ้านนาโพธิ 

 ายห้วยป ง

ห้วยบางนา บ้านหนองบัว

ห้วยยาง บ้านหนองห ้าไ 

ห้วยวังแสง
อ่างเก บน้้าห้วยวังแสง

บ้านโพนเจริ 

ห้วยฮองหนองกบ

แม่น ้ำโขง

ห้วยเม ก
ห้วยตาเขียว

อ่างเก บน้้าดงน้อย

ห้วยหมากโมง
อ่างเก บน้้าบุ่งหมากโมง

บ้านหนองขะยุง
สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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 (8) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 3,535.97 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 

2 ลุ่มน้้าสาขา ดังแผนที่แสดงขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขาในรูปที่ 29 รายละเอียดของแต่ละลุ่มน้้า

สาขาสรุปได้ดังนี้ 

  (8.1) ลุ่มน้้าสาขาน้้าพุง (0330) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,651.31 ตารางกิโลเมตร มีโครงการพั นาแหล่ง

น้้าขนาดให ต่ั้งอยู่ 1 แห่ง คือ เขื่อนน้้าพุง ล้าน้้าไหลจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศเหนือ แล้วไหลลงสู่แหล่งน้้า

ธรรมชาติขนาดให ่ คือ หนองหาร หลังจากนั้นจึงไปบรรจบกับห้วยน้้าก่้า แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 30 

  (8.2) ลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้าก่้า (0331) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,884.66 ตารางกิโลเมตร หลังจากล้าน้้าพุง

ไหลมาบรรจบกับล้าน้้าก่้าที่หนองหานแล้วจึงไหลจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกลงแม่น้้าโขง ท้าให้มี

พ้ืนที่ลุ่มน้้าที่ไหลไปบรรจบแม่น้้าโขงรวม 3,535.97 ตารางกิโลเมตร แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 31 

 

 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขา 
กลุ่มลุ่มน้้าที่ 8 (น้้าพุง - น้้าก้่า  

รูปที ่
29 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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รูปที่ 30 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำน ้ำพุง (0330) 

ห้วยทราย

ห้วยผักขะ

ห้วยค้าผักแพง

ห้วยค้าบง

ล้ำน ้ำก่้ำ

1

ห้วยอินนู

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

หนองหาร

ช่องช้างเผือก
ห้วยกุดวิก

ห้วยตาล

ห้วยหวด

ห้วยหลบปลาก้วน

ห้วยเขียด

ห้วยแหน่ง

ห้วยนกผาง

ห้วยยาง

ห้วยเปราะ

ห้วยเทา

ห้วย ่อม

ห้วยให ่

ห้วยหล่ม

บ้านตองโขบเหนือ

บ้านหนองฮาก
อ่างเก บน้้าหนองฮาก

หนองขลุก
หนองฮาก

บ้านจันทร์เพ  

อ่างเก บน้้าห้วยทวด

บ้านนกผาง

อ่างเก บน้้าห้วยแหน่ง

อ่างเก บน้้าห้วยนกผาง

บ้านโพนนก

บ้านกกโด่

บ้านกกปลา ิว
อ่างเก บน้้าห้วยเทา

บ้านนาเจริ 

บ้านกกแต้

ห้ว
ยส

ะแ
บง

ห้วยดอกหมู

เขื่อนน้้าพุง

ห้วยแก้งฮัง

ล้า
น้้า

ก่้า

ล้ำน ้ำพุง



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 30 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำน ้ำพุง (0330) (ต่อ) 

ห้วยแข้

ห้วยตีนเกิด

1

ห้วยถ้้าศรีแก้ว

ห้วยน้้าพุง

ห้วยแสนโฮม

ห้วยหลุบหมา

ห้วยแก่งหัวดาน

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ล้า
น้้า

พุง

บ้านโนนส้ารา 0

บ้านถ้้าศรีแก้ว

ห้ว
ยห

มา
กค

วน

ห้ว
ยห

ลุบ
น้อ

ย
ภูหนองม้า



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 31 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำน ้ำก่้ำ (0331) 

ล้าน้้าพุง (A)

ล้าน้้าบัง 

ห้วยยาง

ห้วยแคน

ห้วยวาน

ห้วยปลาคล้าว

ล้ำน ้ำก่้ำ

ห้วยม่วง

แม่น ้ำโขง

ลุ่ม
น้้า

ก่้า

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด

ห้วยหนองคุ

ห้วยบัว

ห้วยเมย

ห้วยฮ่องฮี

ห้วยก้านเหลือง

ห้วยจ้าปา

ห้วยไร่

ห้วยยาง

ห้วยน้อย

ห้วยมาด

ห้วยกุดลึก

ห้วยลองตอนบน

ห้วยทราย

ห้วยแก้ง

ห้วยกุดจาน

ห้วยน้้าค้า

ห้วยยาง

เขื่อนน้้าพุง
หนองหาร

ห้วยศรีคุณ



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 (9) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 7,639.07 ตารางกิโลเมตร 
ประกอบด้วย 5 ลุ่มน้้าสาขา ดังแผนที่แสดงขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขาในรูปที่ 32 รายละเอียด
ของแต่ละลุ่มน้้าสาขาสรุปได้ดังนี้ 
  (9.1) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 9 (0332) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 460.60 ตารางกิโลเมตร มีล้าน้้าสาย
เล ก ๆ สั้น ๆ หลายสายไหลไปลงแม่น้้าโขง ล้าน้้าสายส้าคั  เช่น ห้วยชะโนด แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 
33 
  (9.2) ลุ่มน้้าสาขาห้วยบางทราย (0333) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,402.63 ตารางกิโลเมตร ล้าน้้าสายหลัก 
คือ ห้วยบางทราย ที่ไหลจากทิศตะวันออกไปลงแม่น้้าโขง แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 34 
  (9.3) ลุ่มน้้าสาขาห้วยมุก (0334) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 797 ตารางกิโลเมตร ล้าน้้าสายหลัก คือ ห้วยมุก 
ที่ไหลจากทิศตะวันออกไปลงแม่น้้าโขง แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 35 
  (9.4) ลุ่มน้้าสาขาห้วยบังอ่ี (0335) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 1,528.07 ตารางกิโลเมตร ล้าน้้าสายหลัก คือ 
ห้วยบังอี่ ที่ไหลจากทิศตะวันออกไปลงแม่น้้าโขง แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที ่36 
  (9.5) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงตอนล่าง (0336) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า 3,450.77 ตารางกิโลเมตร มีล้าน้้าสาย
เล ก ๆ สั้น ๆ หลายสายไหลไปลงแม่น้้าโขง ล้าน้้าสายส้าคั  เช่น ห้วยทม คลองฮู คลองยางหลวง คลองบังโกย 
แสดงแผนผังระบบลุ่มน้้าในรูปที่ 37 

 
 
 

ขอบเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขา 
กลุ่มลุ่มน้้าที่   (ห้วยบางทราย - ห้วยมุก  

รูปที ่
32 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-2 71 

  
 

 

 

รูปที่ 33 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนที่ 9 (0332) 
 

บ้านชะโนด อ้าเภอหว้านให ่
จังหวัดมุกดาหาร

ห้วยแทด

ห้วยศาลา

คูส่งน้้า

คูน้้าอ่างเก บน้้านิคม
       เกษตรกรรมทหารผ่านศึก  

ห้วยหมากยาง

บ้านยอมพั นา
ห้วยมะนาว

ห้วยหลอกกอก

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยประสงค์ บ้านหนองยาง

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยเขางู
บ้านคอนราด

ห้วยขี้หมู
บ้านเหล่าดง

อ่างเก บน้้าห้วยชะโนด
อ้าเภอดงหลวง

ลุ่มน ้ำห้วยชะโนด
 ายห้วยชะโนด

ห้วยหนองเม ก
อ่างเก บน้้าหนองเม กบ้านหนองยอ

แม่น ้ำโขง

ห้ว
ยช

ะโ
นด

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 34 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำห้วยบำงทรำย (0333) 

 

ห้วยสามขา บ้านบางทรายน้อย
บ้านสุขส้ารา 

บ้านหนองแอก ห้วยแก้ง

บ้านเ  าไร่ ห้วยสะเอิง

ห้วยมะไ 

ห้วยเป็ง

ห้วยค้าให ่
บ้านค้าน้อย

ห้วยเปาะ

ห้วยดินสอ

ห้วยปง

ห้วยเสียว

ห้วยค้าเขากวาง

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยกกดู่

ห้วยไร่

แม่น ้ำโขง

1

ลุ่มน ้ำห้วยบำงทรำย
ปตร.ห้วยบางทราย 
อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

 ายห้วยหมากไผ่
ห้วยหมากไผ่

ห้วยหนองแคน

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

บ้านร่มเกล้าห้วยหินลับ

อ่างเก บน้้าห้วยขี้หมู

ห้ว
ยข

ี้หม
ู

อ่างเก บน้้าห้วยหินลับ

ห้ว
ยบ

าง
ทร

าย

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 34 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำห้วยบำงทรำย (0333) (ต่อ) 

ห้วยผักหนาม

ห้วยแคน

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยค้าหมากต้อง

ห้วยผาชัน

ห้วยหลักบ้านนาหลัก

ห้วยผีป าช้า

ห้วยอเีลิด

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยโป ง

ห้วยไร่

1

2

ห้วยไร่
อ่างเก บน้้าห้วยไร่

ห้วยหวายดิน
อ่างเก บน้้าห้วยหวายดิน

ห้วยเลา

อ่างเก บน้้าห้วยขาหน้า

ห้ว
ยข

าห
น้า

บ้านพังแดง

ห้วยหยากน้้า

ห้วยหมากแหนง
บ้านมะนาว

ห้วยเบือก

ห้วยลัดแดน

ห้วยแม่นน

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยแข้ให ่

ห้วยบางทรายน้อย

คลองกะพุง
น้้าตกแก่งไทร ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้ว
ยบ

าง
ทร

าย

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 34 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำห้วยบำงทรำย (0333) (ต่อ) 
 

 

 

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

2

3

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยกระแส

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยนกเตน

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยทา
อ่างเก บน้้าห้วยทา

ห้วยไผ่

อ่างเก บน้้าห้วยไผ่
บ้านศรีถาวรพนา

ห้วยหนองมันปลา
หนองมันปลา บ้านแกงนาง

อ่างเก บน้้าบ้านด่านช้าง

ห้วยด่านช้าง

ห้ว
ยบ

าง
ทร

าย

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 35 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำห้วยมุก (0334) 

อ้าเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยเตย

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยบ้าน

ห้วยหินชัน

บ้านดานค้า

ห้วยบ้าน

ห้วยบ้าน

ห้วยนากะยางบ้านแก่นเต่า

ห้วยแก่นเต่าน้อย

ห้วยทราย

บ้านโป งเป ง

บ้านหนองห ้าไชย ห้วยโก

บ้านนาโก
ห้วยแคน

ห้วยหนองผือ

ห้วยเสียว

ห้วยนาขาม

ห้วยค้าสาด
บ้านกุดแข้

แม่น ้ำโขง

1

ลุ่มน ้ำห้วยมุก
อ่างเก บน้้าห้วยค้าริมไม้

ห้วยแค้นบ้านนาโปกลาง

คลองสระน้้าบ้านพังคอน

ห้วยพังคอง
บ้านหนองแวงเหนือ

ห้ว
ยม

ุก

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด
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รูปที่ 35 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำห้วยมุก (0334) (ต่อ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

ห้วยยิง าน

ห้วยอ้อยหนู
บ้านโนนสะอาด

ห้วยทุ่งมะงอ่ม

ห้วยผึ้ง

ห้วยลาดควาย

ห้วยน้อย

อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร

อ่างเก บน้้าห้วยมุก

1

2

ห้วยหนองแหวน
หนองแหวน

คลองยาง
 ายคลองยาง

ห้วยบง
หนองบง

ห้ว
ยม

ุก

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด
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รูปที่ 36 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำห้วยบังอ่ี (0335) 

อ้าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

คูส่งน้้า

ห้วยถ้้า

ห้วยทราย
บ้านนายอ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยทราย

บ้านท่าห้วยค้าห้วยช้างชน

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยไค

ห้วยลิงโจน

ห้วยโคกกระบา

แม่น ้ำโขง

1

ลุ่มน ้ำห้วยบังอี่
ปตร.ห้วยบังอ่ี
บ้านนาสะโน

ห้วยหนองถ้้าเต่า

หนองถ้้าเต่า

อ่างเก บน้้าบ้านท่าห้วยค้า

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

หนองไผ่
ห้วยหนองไผ่

บ้านโคกตะแขง
อ่างเก บน้้าห้วยก้านเหลือง

ห้วยก้านเหลือง

อ่างเก บน้้าห้วยคอกผึ้ง

ห้วยดอกผึ้ง

ห้วยยาง
อ่างเก บน้้าห้วยมะเส

ห้วยค้านางแพง
บ้านนาจาน

ห้วยบางทราย

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ
บ้านโคกขามเลียน

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยหนองโป งยาง
หนองโป งยาง

อ่างเก บน้้าห้วยหินลาด
ห้วยหินลาด

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยมะแนง

ห้วยก้านเหลือง

ห้ว
ยบ

ังอ
ี่

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด
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รูปที่ 36 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำห้วยบังอ่ี (0335) (ต่อ) 

ห้วยโป งยาง

บ้านนาสองเหมืองห้วยทราย อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ห้วยหินลาด

ห้วยจงอาง บ้านหนองน้้าเต้า

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยนา
บ้านอุ้มไผ่

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยกะหลอง

1

2

อ่างเก บน้้าห้วยขี้เหล ก
ห้วยขี้เหล ก

ห้วยหนองเทิน
หนองเทิน

บ้านน้้าเที่ยง

ห้วยหิบสิ่ว

อ่างเก บน้้าห้วยหิบสิ่ว

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยทราย
บ้านวั นานคร

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

อ่างเก บน้้าห้วยม่วง

ห้วยม่วง

บ้านวังไฮ อ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหารห้วยคันแท

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ
บ้านป าเม ก

ห้วยแคน
อ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร

น้้าตกตาดโต ห้วยไผ่

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยเป อย บ้านหนองฮี

บ้านแก้งช้างเนียน ห้วยบงกอื

ห้ว
ยบ

ังอ
ี่

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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รูปที่ 37 แผนผังระบบลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงตอนล่ำง (0336) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บ้านโนนส้ารา  อ้าเภอชานุมาน 
จังหวัดอ้านาจเจริ 

อ่างเก บน้้าห้วยแก้วแมง
บ้านศรีสมบูรณ์

ห้วยสองคอน บ้านนิคมแปลง

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยตังติ้ว

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้ว
ยแ

ก้ว
แม

ง

ลุ่มน ้ำห้วยแก้วแมง

หนองห้วยแก้วแมง

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

ห้วยธรรมชาติไม่มีชื่อ

แม่น ้ำโขง

ห้ว
ยแ

ก้ว
แม

ง

สั ลัก   

เขื่อน/อ่างเก บน้้า
หนอง/กุด/บึง/สระ
 าย/ประตูระบายน้้า/ท่อระบายน้้า
ทิศทางการไหลของน้้า
แบ่งเขตจังหวัด



ภาคผนวก ข-3
ลักษณะภูมิประเทศและเขตการปกครอง
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และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
 

1  
 

ภำคผนวก ข.-3 

ลักษณะภูมิประเทศและเขตกำรปกครอง 

 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

 (1) วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพ่ือตรวจสอบลักษณะภูมิประเทศ ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ และน้าข้อมูลที่
ตรวจสอบว่าถูกต้องไปใช้ในขั้นตอนการประเมินข้อมูลฐาน และทางเลือกที่ได้พิจารณาลักษณะภูมิประเทศ    
ซึ่งท้าให้สามารถประเมินสถานภาพการเปลี่ยนแปลงของลักษณะภูมิประเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้าและ
พ้ืนที่ลุ่มน้้า การเปลี่ยนแปลงของลุ่มน้้าและล้าน้้า  
 (2) แนวทำงกำรศึกษำ 
 1) ทบทวนเอกสารและข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
การรวบรวมเอกสาร รายงาน และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
 2) รวบรวมข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศภายในเขตพ้ืนที่ศึกษาโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น แผน
ที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ล้าดับชุด L7018 (WGS 84) ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 
1:4,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน และแผนที่ภาพถ่ายระยะไกลบริเวณพ้ืนที่โครงการของ Google Earth เป็นต้น 
 2) การออกส้ารวจสภาพภูมิประเทศในสนาม เป็นการออกส้ารวจสภาพทั่วไปของพ้ืนที่ ไม่ได้เป็นการ
ส้ารวจและจัดท้าแผนที่ภูมิประเทศขึ้นใหม่ แต่เป็นการตรวจสอบทานข้อมูลทุติยภูมิที่มีอยู่ เช่น ลักษณะทางกายภาพ
ของพ้ืนที่ ทิศทางการไหลของน้้า สิ่งกีดขวางทางน้้า อาคารชลศาสตร์ต่าง  ๆตามล้าน้้า เป็นต้น 
 (3) กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเบื องต้น 
 ลักษณะภูมิประเทศลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย มีแม่น้้าโขงถือว่าเป็นแม่น้้าสายที่ยาวที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นหนึ่งในแม่น้้าที่มีขนาดใหญ่
ที่สุดของโลก มีต้นก้าเนิดในประเทศทิเบต ไหลผ่านมณฑลยูนนานในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าสู่พรมแดน
ระหว่างประเทศเมียนมาร์ และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และไหลเข้าสู่ประเทศไทยที่อ้าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเรียกบริเวณนี้ว่าสามเหลี่ยมทองค้า และไหลเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทยกับ
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านถึงอ้าเภอเชียงของ จากนั้นไหลเข้าประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านเมืองหลวงพระบาง และไหลวกกลับมาเป็นพรมแดนกั้นระหว่างประเทศไทย-
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอีกครั้งหนึ่งที่อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และไหลผ่านจังหวัดหนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ จากนั้นไหลเข้าสู่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่อ้าเภอโขงเจียม 
จังหวัดอุบลราชธานี และไหลผ่านประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สุดท้ายไหลลงทะเลจีนใต้ที่
ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม แม่น้้าโขงมีความยาวทั้งสิ้น 4,173 กิโลเมตร แบ่งเป็นแม่น้้าโขงตอนบน        
มีความยาวประมาณ 1,800 กิโลเมตร และแม่น้้าโขงตอนล่าง ซึ่งมีความยาวประมาณ 2,373 กิโลเมตร 
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 ลุ่มน้้าโขงเป็นลุ่มน้้านานาชาติที่ครอบคลุมพ้ืนที่ 6 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน เมียนมาร์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย กัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตอนล่าง    
มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ 591,000 ตารางกิโลเมตร เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้าที่อยู่ในประเทศไทยประมาณ 178,080 ตาราง
กิโลเมตร ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประมาณ 195,060 ตารางกิโลเมตร ประเทศกัมพูชา
ประมาณ 152,440 ตารางกิโลเมตร และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประมาณ 65,420 ตารางกิโลเมตร 
พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตอนล่างที่อยู่ในประเทศไทยประกอบไปด้วย ลุ่มน้้าโขงเหนือ ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มน้้ามูล 
ลุ่มน้้าชี และลุ่มน้้าโตนเลสาป พ้ืนที่ดังกล่าวครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
โดยแม่น้้าโขงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยไหลจากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เข้าสู่พรมแดนไทย-ลาวที่อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เรื่อยไปจนไปถึงอ้าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 
 ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้้า 47,165.08 ตารางกิโลเมตร มีสภาพ 
ภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบสูง มีระดับอยู่เหนือระดับน้้าทะเลปานกลางระหว่าง 100 - 200 เมตร (รทก.) 
มีเทือกเขาทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของลุ่มน้้าที่ส้าคัญ ได้แก่ เทือกเขาดงพญาเย็น เทือกเขาภูพาน และ
เทือกเขาพนมดงรัก ท้าให้พ้ืนที่ของลุ่มน้้าทางด้านทิศตะวันตกและทิศใต้มีแนวเขาเป็นตัวแบ่งเขต ดังแสดงสภาพ    
ภูมิประเทศของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือในรูปที่ 1 ซึ่งสามารถแสดงรายละเอียดสภาพภูมิประเทศของแต่
ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาได้ดังนี้ 
 1. กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยแนวเขาล้อมรอบทั้ง
ทางด้านทิศใต้ ทิศตะวันตก และทิศตะวันออก มีความสูงประมาณ 1,000 เมตร (รทก.) และค่อย ๆ ลาดลงทางด้าน       
ทิศเหนือ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นเขาสูงและเป็นต้นน้้าของล้าน้้าสาขาเล็ก ๆ  ที่ลาดชันหลายสายไหลลงสู่ล้าน้้าเหือง 
มีพ้ืนที่ราบเป็นส่วนน้อยเฉพาะบริเวณล้าน้้าหมัน ซึ่งอยู่ตอนกลางของพ้ืน โดยมีลักษณะเป็นที่ราบแคบ ๆ ตามแนวล้า
น้้าจากช่วงกลางของลุ่มน้้าไปจนจรดล้าน้้าเหือง แนวเขาทางทิศใต้ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบนมีสภาพเป็นภูเขาสูงชันมี
ระดับความสูงประมาณ 1,600 เมตร (รทก.) และค่อย ๆ ลดหลั่นลงมาทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่างและ
เหลือระดับความสูงประมาณ 600 เมตร (รทก.) ส้าหรับลุ่มน้้าสาขาน้้าสานนั้น มีสภาพภูมิประเทศประกอบด้วยแนว
เขาสูงเกือบตลอดทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยเฉพาะทางด้านทิศใต้และทิศตะวันออกซ่ึงเป็นพื้นที่ต้นน้้า มีระดับความสูง
ประมาณ 1,300 เมตร (รทก.) และค่อย ๆ  ลาดเทลงมาบริเวณตอนกลางของพ้ืนที่ซึ่งมีลักษณะเป็นที่ลาดค่อนข้างชัน  
มีพ้ืนที่ราบเพียงเล็กน้อยเฉพาะบริเวณริมล้าน้้าสายหลัก ได้แก่ ล้าน้้าสาน และห้วยน้้าหมัน น้้าหู และน้้าคานดังแสดง
สภาพภูมิประเทศของพ้ืนทีก่ลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน) ใน รูปที ่2 
 2. กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยล้าน้้าสาขาที่ส้าคัญ 2 สาย 
คือ ล้าน้้าสวย ซึ่งไหลจากแนวเขาทางทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ มาบรรจบกับล้าน้้าปวนซึ่งไหลจากที่ลาดสูงจากทางด้าน   
ทิศใต้ก่อนจะไหลไปบรรจบกับแม่น้้าเลย สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่ลาดเทมีความชันไม่มากนัก โดยลาดเทจากต้นน้้ามายัง 
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รูปที ่
1 

สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 

รูปที ่
2 

สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 1  
(น้้าหมัน-น้้าสาน) 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 
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ล้าน้้าสายหลักและมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบบริเวณ 2 ฝั่งล้าน้้าสายหลัก ตลอดทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีแนวเขาสูงไม่มากนัก 
โดยเฉพาะบริเวณต้นน้้าของล้าน้้าสวย ซึ่งมีระดับความสูงประมาณ 600 ม.รทก. ส้าหรับลุ่มน้้าสาขาแมน่้้าเลยตอนลา่ง 
มีสภาพภูมิประเทศประกอบด้วยแนวเขาสูงชันทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของพ้ืนที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้้าและ
ก่อให้เกิดล้าน้้าสาขาท่ีส้าคัญหลายสายได้แก่ น้้าเลย น้้าคู้ น้้าทบ น้้าฮวย น้้าลาย และน้้าหมาน โดยแนวเขาที่มี
ระดับสูงอยู่ทางด้านทิศใต้ซึ่งเป็นต้นก้าเนิดของน้้าเลยมีระดับความสูงประมาณ 1,500 (เมตร) รทก. และค่อย ๆ 
ลดหลั่นลงมาทางทิศเหนือ สภาพพ้ืนที่สองฝั่งล้าน้้าเลยตอนบนก่อนถึงอ้าเภอวังสะพุงเป็นพื้นที่สูงและลาดชัน 
หลังจากนั้นจะมีลักษณะเป็นที่ราบระหว่างแนวเขา มีความกว้างรวม 2 ฝั่งล้าน้้าประมาณ  5 กิโลเมตร ส่วนพ้ืนที่
ตอนล่างของลุ่มน้้าจะเป็นพ้ืนที่ราบและที่ลาดผืนใหญ่ ก่อนล้าน้้าเลยจะบรรจบกับแม่น้้าโขงที่อ้าเภอเชียงคาน        
ดังแสดงสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 2 (แม่น้้าเลย) ใน รูปที ่3 
 3. กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) สภาพภูมิประเทศประกอบด้วยแนวเขากระจายอยู่
เกือบตลอดทั้งพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยมีระดับความสูงประมาณ 600 เมตร (รทก.) แนวเขาเหล่านี้ก่อให้เกิดล้าน้้าสายเล็ก ๆ  
ที่ลาดชันหลายสายจากทางทิศใต้ไหลลงสู่แม่น้้าโขงทางด้านทิศเหนือ มีล้าน้้าย่อยที่ส้าคัญ 2 สาย คือ ห้วยน้้าชมและ
ห้วยสะงาว สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและพ้ืนที่ลาดชัน มีพ้ืนที่ราบไม่มากนักบริเวณล้าน้้าฮวย ซึ่งเป็น   
ล้าน้้าสาขาทางทิศตะวันตกของพ้ืนที่ซึ่งติดกับลุ่มน้้าเลย ดังแสดงสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3       
(น้้าโมง-น้้าสวย) ใน รูปที ่4  
  - ลุ่ มน ้ ำสำขำห้วยน ้ ำโสม มีสภาพภูมิประเทศประกอบด้ วยแนวเขาสู งทาง 
ทิศตะวันออกของพ้ืนที่ โดยแนวเขาทางทิศตะวันตกจะมีระดับความสูงประมาณ 600 เมตร (รทก.) ซึ่งสูงกว่าทางทิศ
ตะวันออกที่มีระดับประมาณ 500 เมตร (รทก.) จากแนวเขาทั้ง 2 ด้าน จะค่อยลดหลั่นและลาดเทลงสู่ล้าน้้าที่อยู่
ตอนกลางพ้ืนที่ สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและพ้ืนที่ลาดชัน มีพ้ืนที่ราบไม่มากนักโดยที่ราบส่วนใหญ่จะกระจาย
อยู่ตาม 2 ฝั่งล้าน้้าเป็นบริเวณแคบ ๆ 
  - ลุ่มน ้ำสำขำน ้ำโมง มีสภาพภูมิประเทศประกอบด้วยส่วนปลายของแนวเทือกเขาภูพาน 
กั้นระหว่างพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบนและพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนล่างในแนวทิศตะวันตกเฉียงเหนือลงสู่ทิศตะวันออกเฉียงใต้ โดย
พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบนซึ่งอยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตก ประกอบด้วยแนวเขาทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นต้นน้้าของ ห้วยโมง 
มีระดับความสูงประมาณ 500 เมตร (รทก.) ส่วนต้นน้้าของล้าน้้าสาขาอ่ืน ๆ  ที่อยู่ทางทิศใต้เป็นเพียงเนินเขาและพ้ืนที่
ลาดเท สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบถึงราบเรียบมีเพียงลุ่มน้้าสาขาห้วยทอนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ของลุ่มน้้าที่มีสภาพเป็นภูเขาสูงและที่ลาดชันเนื่องจากเป็นส่วนปลายของเทือกเขาภูพาน 
  - ลุ่มน ้ำสำขำน ้ำสวย มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเรียบโดยเฉพาะบริเวณตอนล่างของลุ่มน้้า
ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือใกล้จุดบรรจบแม่น้้าโขง จะมีหนอง บึง กระจายอยู่ทั่วไป ส่วนพ้ืนที่ตอนบนซึ่งอยู่ทางทิศใต้จะมี
ลักษณะเป็นพ้ืนที่ลาดเล็กน้อยบริเวณพ้ืนที่ต้นน้้า และมีล้าน้้าสาขาย่อย ๆ กระจายอยู่ทั่วไป 
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รูปที ่
3 

สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 2 (แม่น้้าเลย) 

สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้า้สวย) 

รูปที ่
4 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 
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 4. กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) ด้านตะวันออกอยู่บนแนวสันปันน้้าระหว่างห้วยหลวงกับ
แม่น้้าสงคราม และห้วยคอง ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้จรดเขาภูพานบนแนวสันปันน้้า พ้ืนที่บริเวณที่ราบลุ่มจะอยู่
ตามแนวล้าน้้าห้วยหลวงและบริเวณที่ราบลุ่มน้้าท่วมถึงทุกปีในฤดูฝนจะอยู่ตามแนวล้าน้้าห้วยหลวงตั้งแต่จุดบรรจบ
ห้วยหลวงกับห้วยดานจนถึงจุดบรรจบห้วยหลวงกับแม่น้้าโขง รัศมีประมาณ 1-3 กิโลเมตร ตอนใต้ของลุ่มน้้ามีแนว
เขาภูพานโอบจากด้านทิศตะวันตกมาถึงทิศใต้ พ้ืนที่ลาดชันลงมาจนสุดแนวที่เขื่อนห้วยหลวง พ้ืนที่ลุ่มน้้าส่วนใหญ่
เป็นพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว พืชไร่ กระจายทั้งลุ่มน้้า ยกเว้นทางตอนใต้ของลุ่มน้้าซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้้า ส่วนลุ่ม
น้้าสาขาห้วยดาน มีขอบเขตพ้ืนที่ทางด้านทิศเหนืออยู่บนจุดบรรจบระหว่างห้วยดานกับห้วยหลวงด้านทิศตะวันออก
อยู่บนแนวสันปันน้้าระหว่างห้วยดานและแม่น้้าสงคราม ทางทิศตะวันตกอยู่บนแนวสันปันน้้าห้วยดานและห้วยหลวง 
ทางทิศใต้อยู่บนแนวสันปันน้้าระหว่างลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือและลุ่มน้้าชี สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ค่อนข้าง
ราบ พ้ืนที่ลาดเทเล็กน้อยจากทางทิศใต้และทิศตะวันออกมาทางทิศเหนือ ระดับความสูงของพ้ืนที่อยู่ที่ประมาณ 
170-190 เมตร (รทก.) ดังแสดงสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) ในรูปที ่5 

 
 
 
 
 
 

รูปที ่
5 

สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 5. กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) ขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าทางทิศใต้อยู่บนแนวสันปันน้้า
ของแม่น้้าสงคราม ห้วยคอง ห้วยฮี้ กับล้าน้้าสาขาที่ไหลลงสู่แม่น้้าโขงโดยตรง ลักษณะพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบ
บริเวณติดแม่น้้าโขงระดับความสูงประมาณ 150 เมตร (รทก.) ในแนวรัศมีจากแม่น้้าโขงประมาณ 1.5 กิโลเมตร       
ถัดขึ้นไปทางทิศใต้ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าจะเป็นที่ดอนระดับความสูงประมาณ 190 เมตร (รทก.) มีที่ราบตามแนวล้าน้้า  
ค่อนข้างน้อย แนวเขาที่เป็นแนวสันปันลุ่มน้้าคือ ภูลังกา ปันลุ่มน้้ากับแมน่้้าสงครามตอนล่าง ส่วนภูเขาที่อยู่ในลุ่มน้้า
ทั้งลูกคือ ภูวัว ซึ่งเป็นต้นน้้าของห้วยบังบาตร และมีระดับความสูงอยู่ที่ระดับประมาณ 400 เมตร (รทก.) ดังแสดง
สภาพภูมิประเทศของพ้ืนทีก่ลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) ในรูปที ่6 

 
 
 6. กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) ขอบเขตลุ่มน้้าทางด้านทิศตะวันตกอยู่บนแนวสันปัน
น้้าห้วยหลวงกับแม่น้้าสงคราม ส่วนทางทิศใต้จรดเขาภูพานบนแนวสันปันน้้า พ้ืนที่โดยทั่วไปบริเวณที่เป็นที่ราบถึง
ลาดชัน 1-2% จะอยู่ตามแนวล้าน้้าโดยมีความกว้างวัดจากแนวล้าน้้าประมาณ 1-3 กิโลเมตร พ้ืนที่ราบบางส่วน      
ถูกน้้าท่วมทุกปีในฤดูฝน ถัดจากที่ราบริมฝั่งขึ้นมาเป็นเนินลูกคลื่นความลาดชันประมาณ 3-5% พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็น
ทุ่งหญ้าหรือป่าไม้พุ่มเตี้ย และมีภูเขาสูงทางด้านทิศใต้ของพ้ืนที่ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นป่าต้นน้้าพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบถึง
ลาดชัน 1-2% จะอยู่ตามแนวล้าน้้าในรัศม ี1-3 กิโลเมตร และมีระดับความสูงประมาณ 140-160 เมตร (รทก.) ถัดมา
เป็นเนินลอนลูกคลื่นลาดชันประมาณ 3-5% พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งหญ้าหรือป่าไม้พุ่มเตี้ยสลับกับพืชไร่ มีระดับความ
สูงประมาณ 160 -180 เมตร (รทก.) ดังแสดงสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) ในรูปที่ 
7 

รูปที ่
6 

สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  - ลุ่มน ้ำสำขำห้วยคอง มีขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าทางทิศเหนืออยู่บนแนวสันปันน้้าของห้วย
คองกับล้าน้้าสาขาที่ไหลลงแม่น้้าโขง ทางทิศตะวันออกอยู่บนสันปันน้้าของห้วยซาวกับห้วยฮี้ ทิศตะวันตกอยู่ 
บนสันปันน้้าของห้วยอังฮ๋า ซึ่งอยู่ทางทิศใต้อยู่บนแนวสันปันน้้าระหว่างห้วยคองกับห้วยขมิ้นและจุดบรรจบห้วยคอง
กับแม่น้้าสงคราม 
  - ลุ่มน ้ำสำขำห้วยฮี  มีขอบเขตลุ่มน้้าทางทิศตะวันออกอยู่บนแนวผันน้้าของแนวเขาภูกิ่ว
และแนวสันปันน้้าของล้าน้้าสาขาของห้วยบังบาตรกับล้าน้้าสาขาห้วยทรายใหญ่ ซึ่งไหลไปลงอ่างเก็บน้้าห้วยฮ้ี 
ขอบเขตลุ่มน้้าทางด้านทิศเหนืออยู่บนแนวสันปันน้้าของห้วยฮ้ีกับล้าน้้าสาขาที่ไหลลงกุดทิงใหญ่ทางทิศตะวันตกอยู่
บนแนวสันปันน้้าของห้วยฮี้กับแม่น้้าสงคราม ขอบเขตทิศใต้อยู่บนจุดบรรจบระหว่างห้วยฮี้ และแม่น้้าสงคราม
ลักษณะสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ลาดชันและมีระดับความสูงประมาณ 170 เมตร (รทก.) ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ลุ่มน้้าลาดลงมาทางตอนกลางของพ้ืนที่ที่ระดับประมาณ 150 เมตร (รทก.) พ้ืนที่ราบ
จะสองฝั่งของล้าห้วยฮ้ีในรัศมีประมาณ 1.5 กิโลเมตร และมีระดับประมาณ 150 เมตร (รทก.) 
  - ลุ่มน ้ำสำขำห้วยน ้ำยำม มีสภาพทั่วไปของพ้ืนที่เป็นที่ราบสลับที่ดอนระดับความสูง
ประมาณ 150-170 เมตร (รทก.) ทางทิศตะวันออกของพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มระดับความสูงประมาณ 150 
เมตร (รทก.) พ้ืนที่ราบลุ่มส่วนใหญ่อยู่ตามแนวสองฝั่งของล้าห้วยน้้ายาม ในรัศมีประมาณ 3 กิโลเมตร 
 

รูปที ่
7 

สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6  (แม่น้้าสงคราม) 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  - ลุ่มน ้ำสำขำห้วยน ้ำอูน มีขอบเขตพ้ืนที่ทางทิศเหนืออยู่บนแนวสันปันน้้าห้วยน้้าอูนกับ
ห้วยน้้ายาม และจุดบรรจบของห้วยน้้าอูนกับแม่น้้าสงคราม ทางทิศตะวันออกอยู่บนแนวสันปันน้้าของห้วยน้้าอูนกับ
ล้าน้้าสาขาที่ไหลลงหนองหาร และห้วยน้้าอูนกับห้วยน้้าพุง ทิศตะวันตกอยู่บนแนวสันปันน้้าภูผาทองซึ่งเป็นแนวสัน
แบ่งลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามตอนบน ลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้ายามและลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้าอูน ทิศใต้อยู่บนแนวสันปันน้้า
ตามแนวเขาภูก้อ ภูนางงอย ภูเขียว สภาพพ้ืนที่มีภูเขาตอนกลางของพ้ืนที่ลุ่มน้้าลาดลงมายังบริเวณเขื่อนน้้าอูน พื้นที่
ราบผืนใหญ่จะอยู่ทางด้านท้ายน้้าของเขื่อนน้้าอูนและบริเวณตอนบนของพ้ืนที่ พ้ืนที่ราบจากแนวห้วยน้้าอูนมีรัศมี
ประมาณ 5 กิโลเมตร ระดับความสูงโดยทั่วไปของพ้ืนที่ประมาณ 150-170 เมตร (รทก.) 
 7. กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) มีลักษณะเป็นที่ราบแคบ ๆ  อยู่ทางด้านเหนือสุดของภาค 
สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นติดต่อกันจนถึงเนินเขา โดยมีกลุ่มหินชุดโคราชรองรับอยู่ ห้วยทวยมีต้นก้าเนิดจากที่ราบสูง
บริเวณด้านทิศใต้ของอ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร และไหลไปลงที่บริเวณบ้านปากทวย อ้าเภอท่าอุเทน  
จังหวัดนครพนม นอกจากนี้ยังมีแนวสันปนน้้าความสูงประมาณ 160-190 เมตร (รทก.) เป็นแนวแบงเขตกับลุมน้้า
สาขาห้วยน้้าก่้า ตลอดแนวด้านทิศตะวันออกของลุมน้้าติดกับแม่น้้าโขงในจังหวัดนครพนม ทิศตะวันตกเป็นตน  
ก้าเนิดของล้าน้้าสายหลักคือ ห้วยบ่อ ห้วยบังกอ ห้วยบังฮวก พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบนเป็นภูเขาสูงที่ลาดชัน และลดหลั่น
เป็นเนินสูง ในตอนกลางเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาดตอนส่วนทางตอนล่างเป็นพ้ืนที่คอนขางราบถึงราบเรียบ        
ดังแสดงสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย) ในรูปที่ 8 

 
 

รูปที ่
8 

สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7 
(ห้วยทวย) 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 8. กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) ลุมน้้าสาขาน้้าพุงมีแนวสันปันน้้าที่มีความสูงประมาณ 
300-500 เมตร (รทก.) เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลุม่น้้าสาขาน้้าพุงกับลุมน้้าสาขาหว้ยน้้าอูน ลุมน้้าสาขาหวยน้้าก้่าและ
ลุมน้้าสาขาห้วยบางทราย จังหวัดสกลนคร อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของลุมน้้าเป็นตนก้าเนิดของล้าน้้าพุง 
พ้ืนที่ลุมน้้าตอนบนเป็นภูเขาสูงที่ลาดชันและลดหลั่นเป็นเนินสูงตอนกลางถึงตอนล่างเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด 
ส่วนลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้าก่้ามีแนวสันปันน้้าความสูงประมาณ 300 เมตร (รทก.) เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลุ่มน้้าสาขา
ห้วยน้้าก่้ากับลุ่มน้้าสาขาน้้าพุงและลุ่มน้้าสาขาห้วยชะโนด ในจังหวัดสกลนคร พ้ืนที่ทางด้านทิศเหนือและทิศ
ตะวันตกของลุ่มน้้าเป็นต้นก้าเนิดของล้าน้้าบังและน้้าก่้า พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบนเป็นภูเขาสูงที่ลาดชันและลดหลั่นเป็น
เนินสูง พ้ืนที่ทางตอนกลางเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด ส่วนทางตอนล่างเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบถึงราบเรียบ         
ดังแสดงสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) ในรูปที่ 9 

 
 
 9. กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) ลักษณะภูมิประเทศมีแนวสันปนน้้าความสูง
ประมาณ 200 เมตร (รทก.) เป็นแนวแบงเขตกับลุมน้้าสาขาห้วยน้้าก้่าและลุมน้้าสาขาห้วยบางทราย ตลอดแนวทิศ
ตะวันออกของลุมน้้าอยูติดกับแม่น้้าโขงในจังหวัดมุกดาหาร ทางทิศตะวันตกของลุมน้้าเป็นตนก้าเนิดของห้วยชะโนด 
พ้ืนที่ลุมน้้าตอนบนเป็นภูเขาสูงที่ลาดชันและลดหลั่นเป็นเนินสูง ทางตอนกลางเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด ส่วน
ทางตอนล่างเป็นพ้ืนที่คอนขางราบถึงราบเรียบ ดังแสดงสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบาง
ทราย-ห้วยมุก) ในรูปที่ 10 

สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 8 
(น้้าพุง-น้้าก้่า) 

รูปที ่
9 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 
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  - ลุ่มน ้ำสำขำห้วยบำงทรำย มีแนวสันปันน้้า ความสูงประมาณ 300 เมตร (รทก.) เป็นแนว
แบ่งเขตระหว่างลุ่มน้้าสาขาห้วยบางทรายกับลุ่มน้้าสาขา ห้วยน้้าก่้า ลุ่มน้้าสาขาห้วยชะโนด ลุ่มน้้าสาขา 
ห้วยมุก ลุ่มน้้าสาขาห้วยบังอ่ี ในจังหวัดมุกดาหาร พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของลุ่มน้้าเป็นต้นก้าเนิดของ
ห้วยบางทราย พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบนเป็นภูเขาสูงที่ลาดชันและลดหลั่นเป็นเนินสูง พ้ืนที่ตอนกลางเป็นที่ราบ 
ถึงลูกคลื่นลอนลาด ส่วนทางตอนล่างเป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ 
  - ลุ่มน ้ำสำขำห้วยมุก มีแนวสันปันน้้าทางทิศตะวันตก ความสูงประมาณ 600 เมตร (รทก.) 
เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลุ่มน้้าสาขาห้วยมุกกับลุ่มน้้าสาขาห้วยบังอ่ี ในจังหวัดมุกดาหาร และเป็นต้นก้าเนิดของล้า
น้้าห้วยมุก พื้นที่ลุ่มน้้าตอนบนเป็นภูเขาสูงลาดชันและลดหลั่นลงมาทางตอนกลางซึ่งเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด 
ตอนล่างเป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ 
  - ลุ่มน ้ำสำขำห้วยบังอ่ี มีแนวเทือกเขาที่มีความสูงประมาณ 400 เมตร (รทก.) เป็นแนว
แบ่งเขตระหว่างลุ่มน้้าสาขาห้วยบังอ่ีกับลุ่มน้้าสาขาห้วยบางทราย ลุ่มน้้าสาขาห้วยมุก และลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขง
ตอนล่างในจังหวัดมุกดาหาร พ้ืนที่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของลุ่มน้้าเป็นต้นก้าเนิดของห้วยบังอ่ี พ้ืนที่ลุ่มน้้า
ตอนบนเป็นภูเขาที่ลาดชันและลดหลั่นเป็นเนินสูง ทางตอนกลางเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด ส่วนในตอนล่างเป็น
พ้ืนทีค่่อนข้างราบถึงราบเรียบ 

รูปที ่
10 

สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 
(ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 
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  - ลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงตอนล่ำง มีสภาพพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นแนวเทือกเขาความสูง
ประมาณ 500 เมตร (รทก.) อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของลุ่มน้้า และเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลุ่มน้้าสาขา
แมน่้้าโขงตอนล่างกับลุ่มน้้าสาขาห้วยบังอ่ี โดยพาดยาวจากจังหวัดมุกดาหารถึงอุบลราชธานี พ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบนเป็น
ภูเขาที่ลาดชันและลดหลั่นเป็นเนินสูงและเป็นต้นก้าเนิดของห้วยบังอ่ี ตอนกลางเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาดทาง
ตอนล่างเป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบถึงราบเรียบ 
 

2. เขตกำรปกครอง 

(1) วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ตั้ง ขอบเขตการปกครอง ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ   
และกลุ่มลุ่มน้้าสาขา เพ่ือน้าข้อมูลที่ตรวจสอบว่าถูกต้องไปใช้ในขั้นตอนการประเมินข้อมูลฐาน และทางเลือกที่
ได้พิจารณาต่อไป 
 (2) แนวทำงกำรศึกษำ 
 1) ทบทวนเอกสารและข้อมูลทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
การรวบรวมเอกสาร รายงาน และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาพ้ืนที่ลุ่มน้้า 
 2) รวบรวมข้อมูลแผนที่ภูมิประเทศภายในเขตพ้ืนที่ศึกษาโครงการจากหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น แผน
ที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 ล้าดับชุด L7018 (WGS 84) ของกรมแผนที่ทหาร แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 
1:4,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน และแผนที่ภาพถ่ายระยะไกลบริเวณพ้ืนที่โครงการของ Google Earth เป็นต้น 
 3) รวบรวม ทบทวนผลการศึกษาเดิมที่เกี่ยวข้องกับพ้ืนที่โครงการเพ่ือน้ามาประกอบการศึกษา 
 4) รวบรวมเขตการปกครองภายในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 
 5) ตรวจสอบที่ตั้ง ขอบเขตการปกครอง ภายในพ้ืนที่ศึกษาโครงการ 
 (3) กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเบื องต้น 
  จากสภาพล้าน้้า สภาพภูมิประเทศ และหลักเกณฑ์การแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าสาขาตาม         
พระราชกฤษฎีกา “ก้าหนดลุ่มน้้า พ.ศ. 2564” ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกขา เล่มที่ 138 ตอนที่ 12 ก ลงวันที่ 11 
กุมภาพันธ์ 2564 ได้ก้าหนดให้ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีเขตพ้ืนที่ครอบคลุมในพ้ืนที่ปกครอง รวม 15 จังหวัด
ประกอบไปด้วยจังหวัด เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวล้าภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร 
อ้านาจเจริญ อุบลราชธานี พิษณุโลก เพชรบรูณ์ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร นอกจากนี้หากพิจารณาเขตการ
ปกครองระดับอ้าเภอพบว่า อ้าเภอที่อยู่ในเขตลุ่มน้้ารวมทั้งสิ้น 108 อ้าเภอ แบ่งเป็นอยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าทั้ง
อ้าเภอจ้านวน 68 อ้าเภอ และบางส่วนของอ้าเภอจ้านวน 40 อ้าเภอ รายละเอียดของเขตการปกครองระดับอ้าเภอ
ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ตามพระราชกฤษฎีกา “ก้าหนดลุ่มน้้า พ.ศ. 2564” โดยสามารถ
สรุปได้ดังแสดงในตำรำงที่ 1 และแสดงเขตการปกครองระดับอ้าเภอในจังหวัดต่างๆ ที่อยู่ในลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือไว้ในตำรำงท่ี 2 ถึง ตำรำงท่ี 16 
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ตำรำงท่ี 1 จ้ำนวนเขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
               ตำมพระรำชกฤษฎีกำ “ก้ำหนดลุ่มน ้ำ พ.ศ. 2564” 

ที ่ จังหวัด 
จ้ำนวน
อ้ำเภอ 

ทั งจังหวัด 

จ้ำนวนอ้ำเภอที่อยู่ในเขตลุ่มน ้ำ 
จ้ำนวนอ้ำเภอ 

ที่ไม่อยู่ในเขตลุ่มน ้ำ ทั งอ้ำเภอ 
บำงส่วนของ

อ้ำเภอ 
รวม 

1 เลย 14 4 10 14 - 
2 หนองคาย 9 9 - 9 - 
3 อุดรธานี 20 9 6 15 5 
4 หนองบัวล้าภู 6 1 3 4 2 
5 บึงกาฬ 8 8 - 8 - 
6 สกลนคร 18 18 - 18 - 
7 นครพนม 12 12 - 12 - 
8 มุกดาหาร 7 4 3 7 - 
9 อ้านาจเจริญ 7 1 3 4 3 
10 อุบลราชธานี 25 2 5 7 18 
11 พิษณุโลก 9 - 2 2 7 
12 เพชรบรูณ์ 11 - 2 2 9 
13 กาฬสินธุ์ 18 - 4 4 14 
14 ร้อยเอ็ด 20 - 1 1 19 
15 ยโสธร 9 - 1 1 8 

รวม 15 จังหวัด 193 68 40 108 85 

ที่มำ : พระราชกฤษฎีกา “ก้าหนดลุ่มน้้า พ.ศ. 2564” ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกขา เล่มที่ 138 ตอนที่ 12 ก ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
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ตำรำงท่ี 2 เขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอ จังหวัดเลย ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้ำดับ 
  

อ้ำเภอ 
  

พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
ทั งหมด 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วน 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

1 เมืองเลย      
2 นาด้วง      
3 เชียงคาน      
4 ปากชม      
5 ด่านซ้าย      
6 นาแห้ว      
7 ภูเรือ      
8 ท่าลี่      
9 วังสะพุง      
10 ภูกระดึง      
11 ภูหลวง      
12 ผาขาว      
13 เอราวัณ      
14 หนองหิน      

รวม 14 อ้ำเภอ 4 10   

 
ตำรำงท่ี 3 เขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอ จังหวัดหนองคำย ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้ำดับ อ้ำเภอ 
พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 
ทั งอ้ำเภอ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของอ้ำเภอ 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

1 เมืองหนองคาย      

2 ท่าบ่อ      

3 โพนพิสัย      

4 ศรีเชียงใหม่      

5 สังคม      

6 สระใคร      

7 เฝ้าไร่      

8 รัตนวาปี      

9 โพธ์ิตาก      

รวม 9 อ้ำเภอ 9     
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ตำรำงที่ 4 เขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอ จังหวัดอุดรธำนี ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ล้ำดับ อ้ำเภอ 
พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำทั ง
อ้ำเภอ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของอ้ำเภอ 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

1 เมืองอุดรธานี      
2 กุดจับ      
3 หนองวัวซอ      
4 กุมภวาปี      
5  โนนสะอาด      
6 หนองหาน      
7 ทุ่งฝน      
8 ไชยวาน      
9 ศรีธาตุ      
10 วังสามหมอ      
11 บ้านดุง      
12 บ้านผือ      
13 น้้าโสม      
14 เพ็ญ      
15 สร้างคอม      
16 หนองแสง      
17 นายูง      
18 พิบูลย์รักษ์      
19 กู่แก้ว      
20 ประจักษ์ศิลปาคม      

รวม 20 อ้ำเภอ 9 6 5 

 
ตำรำงท่ี 5 เขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอ จังหวัดหนองบัวล้ำภู ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้ำดับ อ้ำเภอ 
พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 
ทั งอ้ำเภอ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของอ้ำเภอ 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

1 เมืองหนองบัวล้าภู      

2 ศรีบุญเรือง      

3 นากลาง      

4 โนนสัง      
5 สุวรรณคูหา      

6 นาวัง      

รวม 6 อ้ำเภอ 1 3 2 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
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ตำรำงท่ี 6 เขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอ จังหวัดหนองบึงกำฬ ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้ำดับ อ้ำเภอ 
พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 
ทั งอ้ำเภอ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของอ้ำเภอ 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

1 เมืองบึงกาฬ      
2 พรเจริญ      
3 โซ่พิสัย      
4 เซกา      
5 ปากคาด      
6 บึงโขงหลง      
7 ศรีวิไล      
8 บุ่งคล้า      

รวม 8 อ้ำเภอ 8     
 

ตำรำงท่ี 7 เขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอ จังหวัดสกลนคร ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้ำดับ อ้ำเภอ 
พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 
ทั งอ้ำเภอ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของอ้ำเภอ 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

1 เมืองสกลนคร      

2 กุสุมาลย์      

3 กุดบาก      

4 พรรณานิคม      

5 พังโคน      

6 วาริชภูมิ      

7 นิคมน้้าอูน      

8 วานรนิวาส      

9 ค้าตากล้า      

10 บ้านม่วง      

11 อากาศอ้านวย      

12 สว่างแดนดิน      

13 ส่องดาว      

14 เต่างอย      

15 โคกศรีสุพรรณ      

16 เจริญศิลป์      

17 โพนนาแก้ว      

18 ภูพาน      

รวม 18 อ้ำเภอ 18     



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
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ตำรำงท่ี 8 เขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอ จังหวัดนครพนม ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้ำดับ 
อ้ำเภอ พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำทั ง

อ้ำเภอ 
อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของอ้ำเภอ 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

1 เมืองนครพนม      

2 ปลาปาก      

3 ท่าอุเทน      

4 บ้านแพง      

5 ธาตุพนม      

6 เรณูนคร      

7 นาแก      

8 ศรีสงคราม      

9 นาหว้า      

10 โพนสวรรค์      

11 นาทม      

12 วังยาง      

รวม 12 อ้ำเภอ 12     

 
ตำรำงท่ี 9 เขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอ จังหวัดมุกดำหำร ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้ำดับ 
อ้ำเภอ พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

ทั งอ้ำเภอ 
อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของอ้ำเภอ 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

1 เมืองมุกดาหาร      

2 นิคมค้าสร้อย      

3 ดอนตาล      

4 ดงหลวง  
 

  

5 ค้าชะอี      

6 หว้านใหญ่      

7 หนองสูง      

รวม 7 อ้ำเภอ 4 3   

 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
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ตำรำงท่ี 10 เขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอ จังหวัดอ้ำนำจเจริญ ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้ำดับ อ้ำเภอ 
พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 
ทั งอ้ำเภอ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของอ้ำเภอ 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

1 เมืองอ้านาจเจริญ      

2 ชานุมาน      

3 ปทุมราชวงศา      

4 พนา      

5 เสนางคนิคม      

6 หัวตะพาน      

7 ลืออ้านาจ      

รวม 7 อ้ำเภอ 1 3 3 

 
ตำรำงท่ี 11 เขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอ จังหวัดอุบลรำชธำนี ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้ำดับ อ้ำเภอ 
พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 
ทั งอ้ำเภอ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของอ้ำเภอ 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

1 เมืองอุบลราชธานี      
2 ศรีเมืองใหม่      
3 โขงเจียม      
4 เขื่องใน      
5 เขมราฐ      
6 เดชอุดม      

7 นาจะหลวย      

8 น้้ายืน      

9 บุณฑริก      

10 ตระการพืชผล      

11 กุดข้าวปุ้น      
12 ม่วงสามสิบ      

13 วารินช้าราบ      

14 พิบูลมังสาหาร      

15 ตาลสุม      

16 โพธ์ิไทร      
17 ส้าโรง      

18 ดอนมดแดง      

19 สิรินธร      
20 ทุ่งศรีอุดม      



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
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ล้ำดับ อ้ำเภอ 
พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 
ทั งอ้ำเภอ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของอ้ำเภอ 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

21 นาเยีย      

22 นาตาล      
23 เหล่าเสือโก้ก      

24 สว่างวีระวงศ์      

25 น้้าขุ่น      

รวม 25 อ้ำเภอ 2 5 18 

 
 
ตำรำงท่ี 12 เขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอ จังหวัดพิษณุโลก ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือตำม 

ล้ำดับ อ้ำเภอ 
พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 
ทั งอ้ำเภอ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของอ้ำเภอ 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

1 เมืองพิษณุโลก      

2 นครไทย      

3 ชาติตระการ      

4 บางระก้า      

5 บางกระทุ่ม      

6 พรหมพิราม      

7 วัดโบสถ์      

8 วังทอง      

9 เนินมะปราง      

รวม 9 อ้ำเภอ   2 7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
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ตำรำงท่ี 13 เขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอ จังหวัดเพชรบูรณ์ ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้ำดับ อ้ำเภอ 
พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 
ทั งอ้ำเภอ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของอ้ำเภอ 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

1 เมืองเพชรบูรณ์      

2 ชนแดน      

3 หล่มสัก     

4 หล่มเก่า      

5 วิเชียรบุรี      

6 ศรีเทพ      

7 หนองไผ่      

8 บึงสามพัน      

9 น้้าหนาว      

10 วังโป่ง      

11 เขาค้อ      

รวม 11 อ้ำเภอ   2 9 

 
ตำรำงท่ี 14 เขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอ จังหวัดกำฬสินธุ์ ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้ำดับ อ้ำเภอ 
พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 
ทั งอ้ำเภอ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของอ้ำเภอ 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

1 เมืองกาฬสินธุ์      

2 นามน      

3 มลาไสย      

4 ร่องค้า      

5 กุฉินารายณ์      

6 เขาวง    
 

7 ยางตลาด      

8 ห้วยเม็ก      

9 สหัสขันธ์      

10 ค้าม่วง      

11 ท่าคันโท      

12 หนองกุงศรี      

13 สมเด็จ      

14 ห้วยผึ้ง      



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
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ล้ำดับ อ้ำเภอ 
พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 
ทั งอ้ำเภอ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของอ้ำเภอ 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

15 สามชัย      

16 นาคู      

17 ดอนจาน      

18 ฆ้องชัย      

รวม 18 อ้ำเภอ   4 14 

 
ตำรำงท่ี 15 เขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอ จังหวัดร้อยเอ็ด ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้ำดับ อ้ำเภอ 
พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 
ทั งอ้ำเภอ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของอ้ำเภอ 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

1 เมืองร้อยเอ็ด      

2 เกษตรวิสัย      

3 ปทุมรัตต์      

4 จตุรพักตรพิมาน      

5 ธวัชบุรี      

6 พนมไพร      

7 โพนทอง      

8 โพธ์ิชัย      

9 หนองพอก      

10 เสลภูมิ      

11 สุวรรณภูมิ      

12 เมืองสรวง      

13 โพนทราย      

14 อาจสามารถ      

15 เมยวดี      

16 ศรีสมเด็จ      

17 จังหาร      

18 เชียงขวัญ      

19 หนองฮี      

20 ทุ่งเขาหลวง      

รวม 20 อ้ำเภอ   1 19 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
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ตำรำงท่ี 16 เขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอ จังหวัดยโสธร ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้ำดับ อ้ำเภอ 
พื นที่ท่ีอยู่ในเขตลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำทั ง
อ้ำเภอ 

อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของอ้ำเภอ 

ไม่อยู่อยู่ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำ 

1 เมืองยโสธร      

2 ทรายมูล      

3 กุดชุม      

4 ค้าเขื่อนแก้ว      

5 ป่าติ้ว      

6 มหาชนะชัย      

7 ค้อวัง      

8 เลิงนกทา      

9 ไทยเจริญ      

รวม 9 อ้ำเภอ   1 8 

  

  จากการแบ่งขอบเขตลุ่มน้้าตามพระราชกฤษฎีกา “ก้าหนดลุ่มน้้า พ.ศ. 2564” สามารถ
ก้าหนดขนาดของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือได้ทั้งสิ้น 47,165.08 ตารางกิโลเมตร โดยมีจังหวัดที่อยู่ใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งจังหวัดจ้านวน 4 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม คิดเป็น
ร้อยละ 6.95 8.49 20.31 และ 11.96 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า ตามล้าดับ ส่วนจังหวัดอ่ืน ๆ อีก 11 จังหวัดที่คาบเกี่ยวเข้า
มาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าบางส่วน ดังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ 15 จังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือในรูปที่ 11 และ
ขนาดพ้ืนที่ลุ่มน้้าและพ้ืนที่จังหวัดที่อยู่ในพ้ืนที่ศึกษาแสดงในตำรำงที่ 17  ทั้งนี้จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร มีพ้ืนที่คาบเกี่ยวเข้ามาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือเพียงร้อยละ 0.01-0.26 
ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าทั้งหมด และพ้ืนที่รวมทั้ง 5 จังหวัดดังกล่าวคิดเป็น ร้อยละ 0.65  เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ของลุ่ม
น้้าทั้งหมด ซึ่งบางพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่เพียงเสี้ยวหนึ่งของต้าบล บางพ้ืนที่ได้ถูกน้าไปพิจารณารวมกับพ้ืนที่ลุ่มน้้าข้างเคียง
แล้ว กลุ่มที่ปรึกษาพิจารณาแล้วจึงเห็นว่า การจัดท้ารายงานการศึกษาของโครงการเฉพาะในส่วนที่จะต้องมี
การศึกษาวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับสภาพเศรษฐกิจและสังคม ขอบเขตการปกครอง และการประชาสัมพันธ์ 
กลุ่มที่ปรึกษาจะพิจารณาพ้ืนที่ศึกษาที่มีขอบเขตการปกครองระดับอ้าเภอและต้าบลที่อยู่ในพ้ืนที่ 10 จังหวัดหลัก 
ซึ่งมีพ้ืนที่รวมกันเป็นร้อยละ 99.35 ของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่จังหวัดเลย หนองคาย อุดรธานี 
หนองบัวล้าภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี 
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ตำรำงท่ี 17 ขนำดและร้อยละของพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือจ้ำแนกตำมเขตกำรปกครอง 

ที่ จังหวัด 
พื นที่จังหวัด 

พื นที่ลุ่มน ำ้ 
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ร้อยละ 

(ตร.กม.) (ตร.กม.) (ไร่) ของพื นที่จังหวัด ของพื นที่ลุ่มน ำ้ 
1 เลย 13,644.36 8,341.533 5,213,458 61.14 17.69 
2 หนองคาย 3,277.37 3,277.366 2,048,354 100.00 6.95 
3 อุดรธานี 12,279.60 7,677.515 4,798,447 62.52 16.28 
4 หนองบัวล้าภู 5,098.13 1,085.775 678,609 21.30 2.30 
5 บึงกาฬ 4,004.30 4,004.304 2,502,690 100.00 8.49 
6 สกลนคร 9,579.84 9,579.843 5,987,402 100.00 20.31 
7 นครพนม 5,641.95 5,641.950 3,526,219 100.00 11.96 
8 มุกดาหาร 4,767.37 4,063.758 2,539,849 85.24 8.62 
9 อ้านาจเจริญ 3,864.18 838.834 524,271 21.71 1.78 
10 อุบลราชธาน ี 16,637.68 2,346.484 1,466,553 14.10 4.98 
11 พิษณุโลก 12,330.39 83.816 52,385 0.68 0.18 
12 เพชรบรูณ์ 14,490.50 122.312 76,445 0.84 0.26 
13 กาฬสินธุ์ 7,282.03 6.200 3,875 0.09 0.01 
14 ร้อยเอ็ด 8,738.49 16.333 10,208 0.19 0.03 
15 ยโสธร 5493.99 79.056 49,410 1.44 0.17 

รวม 127,130.18 47,165.08 29,478,175  100.00 

รูปที ่
11 

ขอบเขตพ้ืนที่ 15 จังหวัดเฉพาะที่อยู่ในลุ่มน้้าโขง 
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามการแบ่งลุ่มน้้าใน 

พระราชกฤษฎีกา “ก้าหนดลุ่มน้้า พ.ศ. 2564” 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 
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 ดังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ต้าบลในเขตพ้ืนที่ศึกษาใน รูปท่ี 12 และสามารถสรุปเขตการปกครอง
ระดับอ้าเภอ และต้าบลในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือได้ดังตำรำงที่ 18 (ส้าหรับรายละเอียดเพ่ิมเติม
แสดงในตำรำงท่ี 19 ถึง ตำรำงที่ 33) ซึ่งประกอบไปด้วย อ้าเภอจ้านวน 108 อ้าเภอ ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีต้าบลที่มีพ้ืนที่คาบเกี่ยวในลุ่มน้้า จ้านวนทั้งสิ้น 668 ต้าบล เป็นต้าบลที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าทั้งต้าบลจ้านวน 580 ต้าบล เป็นต้าบลที่มีพ้ืนที่บางส่วนของต้าบลอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าจ้านวน 88 ต้าบล 
 

 
 
  จากที่ได้มีการก้าหนดลุ่มน้้าสาขาเป็น 36 ลุ่มน้้าสาขา และที่ปรึกษาจัดกลุ่มลุ่มน้้าสาขา
ออกเป็น 9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา (ภำคผนวก ข-2) ขอบเขตการปกครองตามลุ่มน้้าสาขา และกลุ่มลุ่มน้้าสาขา 
ส้าหรับน้าไปใช้ในการศึกษาด้านอ่ืนๆ ต่อไปได้แสดงในรูปท่ี 13 และตำรำงท่ี 34 รายละเอียดของขอบเขตการ
ปกครองในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแสดงในตำรำงที่ 19 ถึง ตำรำงที่ 33)       
 
 
 
 
 

ขอบเขตพ้ืนที่ 668 ต้าบลใน 10 จังหวัด 
ของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ตามการแบ่งลุ่มน้้า 

ในพระราชกฤษฎีกา “ก้าหนดลุ่มน้้า พ.ศ. 2564” 

รูปที ่
12 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 
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ตำรำงท่ี 18 จ้ำนวนเขตกำรปกครองระดับอ้ำเภอ และต้ำบล ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
                 ตำมพระรำชกฤษฎีกำ “ก้ำหนดลุ่มน ้ำ พ.ศ. 2564” 

จังหวัด 

จ้ำนวนอ้ำเภอ จ้ำนวนต้ำบล 

ทั งหมด
จังหวัด 

อยู่ในเขต
พื นที่ลุ่ม

น ้ำ 

อยู่ในเขต
พื นที่ลุ่ม
น ้ำทั ง
อ้ำเภอ 

อยู่ในเขต
ลุ่มน ้ำ

บำงส่วน
ของ

อ้ำเภอ 

ไม่อยู่ใน
เขตลุ่มน ้ำ 

ทั งหมด
ของ

จังหวัด 

อยู่ในเขต
พื นที่ลุ่ม

น ้ำ 

อยู่ในเขต
พื นที่ลุ่ม
น ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในเขต
ลุ่มน ้ำ

บำงส่วน
ของ

ต้ำบล 

ไม่อยู่ใน
เขตลุ่มน ้ำ 

เลย 14 14 4 10 - 90 82 63 19 8 

หนองคาย 9 9 9 - - 62 62 62 - - 

อุดรธานี 20 15 9 6 5 122 114 100 14 8 

หนองบัวล้าภู 6 4 1 3 2 37 22 8 14 15 

บึงกาฬ 8 8 8 - - 53 53 53 - - 

สกลนคร 18 18 18 - - 125 125 125 - - 

นครพนม 12 12 12 - - 99 99 99 - - 

มุกดาหาร 7 7 4 3 - 53 53 46 7 - 

อ้านาจเจริญ 7 4 1 3 3 37 12 5 7 25 

อุบลราชธานี 25 7 2 5 18 46 31 19 12 15 

พิษณุโลก 9 2 - 2 7 17 2 - 2 15 

เพชรบูรณ์ 11 2 - 2 9 13 5 - 5 8 

กาฬสินธุ์ 18 4 - 4 14 31 4 - 4 27 

ร้อยเอ็ด 20 1 - 1 19 9 2 - 2 7 

ยโสธร 9 1 - 1 8 10 2 - 2 8 

รวม 15 จังหวัด 193 108 68 40 85 804 668 580 88 136 

ท่ีมำ : พระราชกฤษฎีกา “ก้าหนดลุ่มน้้า พ.ศ. 2564” ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกขา เล่มที่ 138 ตอนที่ 12 ก ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 
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ตำรำงท่ี 19 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดเลยในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ ำเภอ ต ำบลท้ังหมดของอ ำเภอ 
อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 

ในเขต 
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 

ทั้งต ำบล 
บำงส่วน พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
ของต ำบล (ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(1) เมืองเลย           1,273.76 1,273.76 
    (1) กุดป่อง      12.94 12.94 
    (2) เมือง      56.25 56.25 
    (3) นาอ้อ      39.86 39.86 
    (4) กกดู ่      140.89 140.89 
    (5) น ้าหมาน      59.27 59.27 
    (6) เสี ยว      104.99 104.99 
    (7) นาอาน      65.16 65.16 
    (8) นาโป่ง      109.99 109.99 
    (9) นาดินด้า      131.50 131.50 
    (10) น ้าสวย      209.59 209.59 
    (11) ชัยพฤกษ์      70.36 70.36 
    (12) นาแขม      85.59 85.59 
    (13) ศรีสองรัก      121.70 121.70 
    (14) กกทอง      65.66 65.66 

(2) นาด้วง           572.53 346.54 
    (1) นาด้วง      175.04 76.10 
    (2) นาดอกค้า      300.96 175.31 
    (3) ท่าสะอาด      51.68 51.68 
    (4) ท่าสวรรค์      44.85 43.46 

(3) เชียงคาน           846.71 846.71 
    (1) เชียงคาน      65.77 65.77 
    (2) ธาตุ      160.72 160.72 
    (3) นาซ่าว      84.75 84.75 
    (4) เขาแก้ว      138.78 138.78 
    (5) ปากตม      94.43 94.43 
    (6) บุฮม      218.87 218.87 
    (7) จอมศรี      36.69 36.69 
    (8) หาดทรายขาว      46.70 46.70 

(4) ปากชม           971.77 969.56 
    (1) ปากชม      186.98 186.98 
    (2) เชียงกลม      214.68 214.68 
    (3) หาดคัมภีร์      130.78 130.78 
    (4) ห้วยบ่อซืน      166.70 164.50 
    (5) ห้วยพิชัย      174.46 174.46 
    (6) ชมเจริญ      98.17 98.17 
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ตำรำงที่ 19 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดเลยในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

อ ำเภอ ต ำบลท้ังหมดของอ ำเภอ 
อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 

ในเขต 
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 

ทั้งต ำบล 
บำงส่วน พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
ของต ำบล (ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(5) ด่านซ้าย           1,370.83 899.98 
    (1) ด่านซ้าย      125.05 114.52 
    (2) ปากหมัน      79.37 79.37 
    (3) นาดี      118.94 118.94 
    (4) โคกงาม      123.49 123.49 
    (5) โพนสูง      100.55 98.59 
    (6) อิปุ่ม      152.66 8.10 
    (7) กกสะทอน      229.84 222.78 
    (8) โป่ง      156.29 8.98 
    (9) วังยาว      254.44 95.00 
    (10) นาหอ      30.20 30.20 

(6) นาแห้ว           626.07 626.07 
    (1) นาแห้ว      107.40 107.40 
    (2) แสงภา      121.19 121.19 
    (3) นาพึง      117.85 117.85 
    (4) นามาลา      175.69 175.69 
    (5) เหล่ากอหก      103.94 103.94 

(7) ภูเรือ           677.53 675.29 
    (1) หนองบัว      96.56 96.56 
    (2) ท่าศาลา      137.74 137.74 
    (3) ร่องจิก      108.78 108.78 
    (4) ปลาบ่า      165.97 163.73 
    (5) ลาดค่าง      94.75 94.75 
    (6) สานตม      73.72 73.72 

(8) ท่าลี่           673.72 673.72 
    (1) ท่าลี่      169.87 169.87 
    (2) หนองผือ      97.27 97.27 
    (3) อาฮ ี      58.98 58.98 
    (4) น ้าแคม      172.64 172.64 
    (5) โคกใหญ่      79.76 79.76 
    (6) น ้าทูน      95.20 95.20 

(9) วังสะพุง           1,108.52 1,094.80 
    (1) วังสะพุง      36.65 36.65 
    (2) ทรายขาว      289.02 289.02 
    (3) หนองหญ้าปล้อง      125.15 120.69 
    (4) หนองงิ ว      123.93 123.93 
    (5) ปากปวน      39.54 39.54 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
 

28  
 

ตำรำงที่ 19 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดเลยในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

อ ำเภอ ต ำบลท้ังหมดของอ ำเภอ 
อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 

ในเขต 
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 

ทั้งต ำบล 
บำงส่วน พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
ของต ำบล (ตร.กม.) (ตร.กม.) 

    (6) ผาน้อย      111.82 111.82 
    (7) ผาบิ ง      51.53 51.53 
    (8) เขาหลวง      141.65 141.65 
    (9) โคกขมิ น      106.13 96.88 
    (10) ศรีสงคราม      83.10 83.10 

(10) ภูกระดึง           774.95 1.47 
    (1) ศรีฐาน      432.83 - 
    (2) ผานกเค้า      138.00 - 
    (3) ภูกระดึง      142.33 1.47 
    (4) ห้วยส้ม      61.78 - 

(11) ภูหลวง           560.12 553.76 
    (1) ภูหอ      103.90 103.90 
    (2) หนองคัน      38.64 38.64 
    (3) ห้วยสีเสียด      80.13 80.13 
    (4) เลยวังไสย์      229.62 223.27 
    (5) แก่งศรีภูม ิ      107.83 107.83 

(12) ผาขาว           400.80 4.54 
    (1) ผาขาว      92.00 - 
    (2) ท่าช้างคล้อง      83.94 - 
    (3) โนนปอแดง      112.67 - 
    (4) โนนป่าซาง      52.83 - 
    (5) บ้านเพิ่ม      59.37 4.54 

(13) เอราวัณ           333.96 189.14 
    (1) เอราวัณ      77.58 77.58 
    (2) ผาอินทร์แปลง      107.72 96.55 
    (3) ผาสามยอด       82.65 - 
    (4) ทรัพย์ไพวัลย์      66.02 15.00 

(14) หนองหิน           309.69 186.18 
    (1) หนองหิน      82.92 55.55 
    (2) ตาดข่า      57.57 2.41 
    (3) ปวนพุ      169.20 128.21 

รวม 14 อ ำเภอ   90 ต ำบล 63 19 8 10,500.95 8,341.53 
ที่มำ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี 2564 และค้านวณจากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ตำรำงที่ 20 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดหนองคำย ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่
ในเขต
ลุ่มน้ ำ  

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 

ทั้งต ำบล  
บำงส่วน พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
ของต ำบล (ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(1) เมืองหนองคาย           491.93 491.93 
    (1) ในเมือง      4.63 4.63 
    (2) มีชัย      7.31 7.31 
    (3) โพธ์ิชัย      30.96 30.96 
    (4) กวนวัน      14.84 14.84 
    (5) เวียงคุก      15.53 15.53 
    (6) วัดธาตุ      50.38 50.38 
    (7) หาดค้า      64.18 64.18 
    (8) หินโงม      18.79 18.79 
    (9) บ้านเดื่อ      38.71 38.71 
    (10) ค่ายบกหวาน      85.39 85.39 
    (11) โพนสว่าง      39.94 39.94 
    (12) พระธาตุบังพวน      46.41 46.41 
    (13) หนองกอมเกาะ      20.27 20.27 
    (14) ปะโค      27.11 27.11 
    (15) เมืองหมี      6.87 6.87 
    (16) สีกาย      20.60 20.60 

(2) ท่าบ่อ           359.71 359.71 
    (1) ท่าบ่อ      27.79 27.79 
    (2) น ้าโมง      62.90 62.90 
    (3) กองนาง      35.14 35.14 
    (4) โคกคอน      26.04 26.04 
    (5) บ้านเดื่อ      41.04 41.04 
    (6) บ้านถ่อน      38.09 38.09 
    (7) บ้านว่าน      31.47 31.47 
    (8) นาข่า      24.60 24.60 
    (9) โพนสา      22.09 22.09 
    (10) หนองนาง      50.53 50.53 

(3) โพนพิสัย           826.42 826.42 
    (1) จุมพล      118.74 118.74 
    (2) วัดหลวง      57.40 57.40 
    (3) กุดบง      67.79 67.79 
    (4) ชุมช้าง      79.26 79.26 
    (5) ทุ่งหลวง      61.22 61.22 
    (6) เหล่าต่างค้า      63.51 63.51 
    (7) นาหนัง      132.84 132.84 
    (8) เซิม      53.21 53.21 
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ตำรำงที่ 20 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดหนองคำย ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ  

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 

ทั้งต ำบล  
บำงส่วน พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
ของต ำบล (ตร.กม.) (ตร.กม.) 

    (9) บ้านโพธิ์      71.40 71.40 
    (10) บ้านผือ      76.87 76.87 
    (11) สร้างนางขาว      44.20 44.20 

(4) ศรีเชียงใหม่           153.34 153.34 
    (1) พานพร้าว      25.69 25.69 
    (2) บ้านหม้อ      27.96 27.96 
    (3) พระพุทธบาท      33.77 33.77 
    (4) หนองปลาปาก      65.92 65.92 

(5) สังคม           460.41 460.41 
    (1) แก้งไก่      48.83 48.83 
    (2) ผาตั ง      144.67 144.67 
    (3) บ้านม่วง      68.10 68.10 
    (4) นางิ ว      134.38 134.38 
    (5) สังคม      64.43 64.43 

(6) สระใคร           203.09 203.09 
    (1) สระใคร      61.30 61.30 
    (2) คอกช้าง      39.72 39.72 
    (3) บ้านฝาง      102.08 102.08 

(7) เฝ้าไร่           362.52 362.52 
    (1) เฝ้าไร่      75.38 75.38 
    (2) นาดี      40.38 40.38 
    (3) หนองหลวง      79.87 79.87 
    (4) วังหลวง      85.34 85.34 
    (5) อุดมพร      81.56 81.56 

(8) รัตนวาปี           296.13 296.13 
    (1) รัตนวาปี      41.82 41.82 
    (2) นาทับไฮ      75.15 75.15 
    (3) บ้านต้อน      31.12 31.12 
    (4) พระบาทนาสิงห์      113.53 113.53 
    (5) โพนแพง      34.51 34.51 

(9) โพธ์ิตาก           123.80 123.80 
    (1) โพธ์ิตาก      27.50 27.50 
    (2) โพนทอง      53.35 53.35 
    (3) ด่านศรีสุข      42.95 42.95 

รวม 9 อ ำเภอ   62 ต ำบล 62     3,277.37 3,277.37 
ที่มำ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี 2564 และค้านวณจากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ตำรำงที่ 21 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดอุดรธำนี ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่
ในเขต
ลุ่มน้ ำ  

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล  

บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(1) เมืองอุดรธานี                   1,122.55          1,040.20  
    (1) หมากแข้ง                    9.78                9.78  
    (2) นิคมสงเคราะห์                  45.52              45.52  
    (3) บ้านขาว                  51.46              51.46  
    (4) หนองบัว                  22.56              22.56  
    (5) บ้านตาด                  94.80              82.60  
    (6) โนนสูง                  47.29              29.98  
    (7) หมูม่น                  30.35              30.35  
    (8) เชียงยืน                  82.66              82.66  
    (9) หนองนาค้า                110.65            110.65  
    (10) กุดสระ                  58.68              58.68  
    (11) บ้านเลื่อม                  30.71              30.71  
    (12) เชียงพิณ                  22.30              22.30  
    (13) สามพร้าว                  57.56              57.56  
    (14) หนองไฮ                  98.96              98.96  
    (15) บ้านจั่น                  82.97              68.62  
    (16) หนองขอนกว้าง                  71.83              71.83  
    (17) โคกสะอาด                  43.21              43.21  
    (18) นากว้าง                  38.25              38.25  
    (19) หนองไผ่                  45.07              45.07  
    (20) นาข่า                  34.50              34.50  
    (21) นาดี                  43.43                4.93  

(2) กุดจับ                     444.13            444.13  
    (1) กุดจับ                  59.91              59.91  
    (2) ปะโค                  62.91              62.91  
    (3) ขอนยูง                  65.84              65.84  
    (4) เชียงเพ็ง                  69.77              69.77  
    (5) สร้างก่อ                  68.37              68.37  
    (6) เมืองเพีย                  61.89              61.89  
    (7) ตาลเลียน                  55.43              55.43  

(3) หนองวัวซอ                     619.62            604.88  
    (1) หมากหญ้า                  52.42              48.35  
    (2) หนองอ้อ                100.77              96.16  
    (3) อูบมุง                  86.69              86.69  
    (4) กุดหมากไฟ                  97.72              97.72  
    (5) น ้าพ่น                108.05            108.05  
    (6) หนองบัวบาน                  61.48              61.48  
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ตำรำงที่ 21 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดอุดรธำนี ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่
ในเขต
ลุ่มน้ ำ  

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล  

บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

    (7) โนนหวาย                  75.38              69.33  
  (8) หนองวัวซอ                  37.09              37.09  

(4) หนองหาน                     694.77            617.66  
    (1) หนองหาน                  76.32              76.32  
    (2) หนองเม็ก                  86.33              78.35  
    (3) พังงู                  81.91              12.78  
    (4) สะแบง                  59.64              59.64  
    (5) สร้อยพร้าว                  40.81              40.81  
    (6) บ้านเชียง                  61.52              61.52  
    (7) บ้านยา                  22.41              22.41  
    (8) โพนงาม                  57.18              57.18  
    (9) ผักตบ                  63.90              63.90  
    (10) หนองไผ่                  69.97              69.97  
    (11) ดอนหายโศก                  50.34              50.34  
    (12) หนองสระปลา                  24.44              24.44  

(5) ทุ่งฝน                     239.13            239.13  
    (1) ทุ่งฝน                  87.46              87.46  
    (2) ทุ่งใหญ่                  83.55              83.55  
    (3) นาชุมแสง                  45.31              45.31  
    (4) นาทม                  22.80              22.80  

(6) ไชยวาน                     352.42            135.11  
    (1) โพนสูง                  91.69   -  
    (2) ไชยวาน                  69.24              41.78  
    (3) หนองหลัก                  69.08   -  
    (4) ค้าเลาะ                122.41              93.33  

(7) วังสามหมอ                     750.36                6.45  
    (1) หนองกุงทับม้า                101.72   -  
    (2) หนองหญ้าไซ                  77.50   -  
    (3) บะยาว                206.42   -  
    (4) ผาสุก                235.65                6.45  
    (5) ค้าโคกสูง                  73.56   -  
    (6) วังสามหมอ                  55.50   -  

(8) บ้านดุง                     918.34            918.34  
    (1) ศรีสุทโธ                  18.18              18.18  
    (2) บ้านดุง                  89.89              89.89  
    (3) ดงเย็น                  52.94              52.94  
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ตำรำงที่ 21 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดอุดรธำนี ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่
ในเขต
ลุ่มน้ ำ  

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล  

บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

    (4) โพนสูง                  80.75              80.75  
    (5) อ้อมกอ                  78.49              78.49  
    (6) บ้านจันทน์                101.51            101.51  
    (7) บ้านชัย                  81.82              81.82  
    (8) นาไหม                115.33            115.33  
    (9) ถ่อนนาลับ                  70.56              70.56  
    (10) วังทอง                  44.64              44.64  
    (11) บ้านม่วง                  78.97              78.97  
    (12) บ้านตาด                  44.92              44.92  
    (13) นาค้า                  60.35              60.35  

(9) บ้านผือ                   1,167.37          1,167.37  
    (1) บ้านผือ                  58.31              58.31  
    (2) หายโศก                128.43            128.43  
    (3) เขือน ้า                  99.57              99.57  
    (4) ค้าบง                107.13            107.13  
    (5) โนนทอง                112.14            112.14  
    (6) ข้าวสาร                  33.39              33.39  
    (7) จ้าปาโมง                  72.80              72.80  
    (8) กลางใหญ่                  95.97              95.97  
    (9) เมืองพาน                117.02            117.02  
    (10) ค้าด้วง                185.90            185.90  
    (11) หนองหัวคู                  51.81              51.81  
    (12) บ้านค้อ                  28.60              28.60  
    (13) หนองแวง                  76.31              76.31  

(10) น ้าโสม                     597.40            597.40  
    (1) นางัว                  50.81              50.81  
    (2) น ้าโสม                201.46            201.46  
    (3) หนองแวง                  58.12              58.12  
    (4) บ้านหยวก                  80.71              80.71  
    (5) โสมเยี่ยม                  88.31              88.31  
    (6) ศรีส้าราญ                  35.35              35.35  
    (7) สามัคคี                  82.63              82.63  

(11) เพ็ญ                     903.16            903.16  
    (1) เพ็ญ                  89.66              89.66  
    (2) บ้านธาตุ                110.96            110.96  
    (3) นาพู่                  48.58              48.58  
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ตำรำงที่ 21 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดอุดรธำนี ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่
ในเขต
ลุ่มน้ ำ  

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล  

บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

    (4) เชียงหวาง                110.00            110.00  
    (5) สุมเส้า                117.26            117.26  
    (6) นาบัว                  50.70              50.70  
    (7) บ้านเหล่า                  68.32              68.32  
    (8) จอมศรี                118.97            118.97  
    (9) เตาไห                  65.24              65.24  
    (10) โคกกลาง                  62.32              62.32  
    (11) สร้างแป้น                  61.14              61.14  

(12) สร้างคอม                     274.47            274.47  
    (1) สร้างคอม                  63.45              63.45  
    (2) เชียงดา                  29.66              29.66  
    (3) บ้านยวด                  41.68              41.68  
    (4) บ้านโคก                  78.30              78.30  
    (5) นาสะอาด                  22.88              22.88  
    (6) บ้านหินโงม                  38.50              38.50  

(13) นายูง                     512.41            512.41  
    (1) นายูง                  79.42              79.42  
    (2) บ้านก้อง                144.63            144.63  
    (3) นาแค                205.14            205.14  
    (4) โนนทอง                  83.21              83.21  

(14) พิบูลย์รักษ์                     194.85            194.85  
    (1) บ้านแดง                  65.55              65.55  
    (2) นาทราย                  64.58              64.58  
    (3) ดอนกลอย                  64.72              64.72  

(15) ประจักษ์ศิลปาคม                     154.02              21.98  
    (1) นาม่วง                  69.87              19.71  
    (2) ห้วยสามพาด                  38.63   -  
    (2) อุ่มจาน                  45.53                2.27  

รวม 15 อ ำเภอ   122 ต ำบล 100 14 8        8,944.98          7,677.51  
ที่มำ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี 2564 และค้านวณจากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ตำรำงที่ 22 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดหนองบัวล้ำภูในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่
ในเขต
ลุ่มน้ ำ  

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล  

บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(1) เมืองหนองบัวล้าภู           1,022.02 216.19 
    (1) หนองบัว      76.04 9.51 
    (2) หนองภัยศูนย์      44.42 2.98 
    (3) โพธ์ิชัย      42.47 - 
    (4) หนองสวรรค์      38.88 - 
    (5) หัวนา      99.86 - 
    (6) บ้านขาม      68.62 6.52 
    (7) นามะเฟือง      91.57 - 
    (8) บ้านพร้าว      65.87 - 
    (9) โนนขมิ น      54.28 - 
    (10) ล้าภู      31.48 - 
    (11) กุดจิก      111.83 99.76 
    (12) โนนทัน      80.65 64.02 
    (13) นาค้าไฮ      101.75 33.41 
    (14) ป่าไม้งาม      63.16 - 
    (15) หนองหว้า      51.14 - 

(2) นากลาง           682.04 288.53 
    (1) นากลาง      51.15 12.42 
    (2) ด่านช้าง      62.13 - 
    (3) กุดดินจี่      85.09 81.90 
    (4) ฝั่งแดง      111.05 - 
    (5) เก่ากลอย      78.40 78.40 
    (6) โนนเมือง      36.00 - 
    (7) อุทัยสวรรค์      78.52 - 
    (8) ดงสวรรค์      106.51 103.94 
    (9) กุดแห่      73.18 11.87 

(3) สุวรรณคูหา           566.27 566.27 
    (1) นาสี      58.66 58.66 
    (2) บ้านโคก      97.80 97.80 
    (3) นาดี      95.54 95.54 
    (4) นาด่าน      76.72 76.72 
    (5) ดงมะไฟ      105.71 105.71 
    (6) สุวรรณคูหา      22.85 22.85 
    (7) บุญทัน      74.51 74.51 
    (8) กุดผึ ง      34.49 34.49 
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ตำรำงที่ 22 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดหนองบัวล้ำภู ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ  

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ 
(GIS) 

ทั้ง
ต ำบล  

บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(4) นาวัง           268.26 14.78 
    (1) นาเหล่า      47.06 - 
    (2) นาแก      88.39 12.81 
  (3) วังทอง      55.98 0.85 
    (4) วังปลาป้อม      55.10 1.12 
    (5) เทพคีรี      21.74 - 

รวม 4 อ ำเภอ   37 ต ำบล 8 14 15 2,538.60 1,085.77 
ที่มำ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี 2564 และค้านวณจากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
ตำรำงที่ 23 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดบึงกำฬในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ ำเภอ ต ำบล 
อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 

ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล 
บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(1) เมืองบึงกาฬ           902.92 902.92 
    (1) บึงกาฬ      60.67 60.67 
    (2) โนนสมบูรณ์      85.75 85.75 
    (3) โนนสว่าง      68.41 68.41 
    (4) หอค้า      101.46 101.46 
    (5) หนองเลิง      54.17 54.17 
    (6) โคกก่อง      114.42 114.42 
    (7) นาสวรรค์      78.09 78.09 
    (8) ไคสี      49.84 49.84 
    (9) ชัยพร      85.52 85.52 
    (10) วิศิษฐ์      96.02 96.02 
    (11) ค้านาดี      69.73 69.73 
    (12) โป่งเปือย      38.85 38.85 

(2) พรเจริญ           375.64 375.64 
    (1) ศรีชมภู      33.89 33.89 
    (2) ดอนหญ้านาง      42.13 42.13 
    (3) พรเจริญ      22.88 22.88 
    (4) หนองหัวช้าง      114.23 114.23 
    (5) วังชมภู      53.68 53.68 
    (6) ป่าแฝก      56.02 56.02 
    (7) ศรีส้าราญ      52.81 52.81 
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ตำรำงที่ 23 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดบึงกำฬ ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ต่อ) 

อ ำเภอ ต ำบล 
อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 

ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล 
บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(3) โซ่พิสัย           607.08 607.08 
    (1) โซ่      121.73 121.73 
    (2) หนองพันทา      49.25 49.25 
    (3) ศรีชมภู      113.77 113.77 
    (4) ค้าแก้ว      97.30 97.30 
    (5) บัวตูม      87.78 87.78 
    (6) ถ ้าเจริญ      83.14 83.14 
    (7) เหล่าทอง      54.11 54.11 

(4) เซกา           869.67 869.67 
    (1) เซกา      142.49 142.49 
    (2) ซาง      108.92 108.92 
    (3) ท่ากกแดง      80.14 80.14 
    (4) บ้านต้อง      157.25 157.25 
    (5) ป่งไฮ      107.16 107.16 
    (6) น ้าจั น      64.16 64.16 
    (7) ท่าสะอาด      90.60 90.60 
    (8) หนองทุ่ม      47.03 47.03 
    (9) โสกก่าม      71.92 71.92 

(5) ปากคาด           284.66 284.66 
    (1) ปากคาด      57.26 57.26 
    (2) หนองยอง      42.84 42.84 
    (3) นากั ง      36.93 36.93 
    (4) โนนศิลา      45.47 45.47 
    (5) สมสนุก      63.04 63.04 
    (6) นาดง      39.13 39.13 

(6) บึงโขงหลง           346.54 346.54 
    (1) บึงโขงหลง      84.44 84.44 
    (2) โพธ์ิหมากแข้ง      99.23 99.23 
    (3) ดงบัง      47.01 47.01 
    (4) ท่าดอกค้า      115.86 115.86 

(7) ศรีวิไล           344.54 344.54 
    (1) ศรีวิไล      52.42 52.42 
    (2) ชุมภูพร      85.14 85.14 
    (3) นาแสง      66.00 66.00 
    (4) นาสะแบง      75.81 75.81 
    (5) นาสิงห์      65.16 65.16 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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ตำรำงที่ 23 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดบึงกำฬ ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ต่อ) 

อ ำเภอ ต ำบล 
อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 

ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล 
บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(8) บุ่งคล้า           273.26 273.26 
    (1) บุ่งคล้า      89.97 89.97 
    (2) หนองเดิ่น      81.89 81.89 
    (3) โคกกว้าง      101.40 101.40 

รวม 8 อ ำเภอ   53 ต ำบล 53     4,004.30 4,004.30 
ที่มำ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี 2564 และค้านวณจากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

ตำรำงที่ 24 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดสกลนครในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล 
บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(1) เมืองสกลนคร           942.14 942.14 
    (1) ธาตุเชิงชุม      53.66 53.66 
    (2) ขมิ น      79.15 79.15 
    (3) งิ วด่อน      38.30 38.30 
    (4) โนนหอม      45.38 45.38 
    (5) เชียงเครือ      98.23 98.23 
    (6) ท่าแร่      41.46 41.46 
    (7) ม่วงลาย      17.33 17.33 
    (8) ดงชน      25.57 25.57 
    (9) ห้วยยาง      129.64 129.64 
    (10) พังขว้าง      125.92 125.92 
    (11) ดงมะไฟ      81.26 81.26 
    (12) ธาตุนาเวง      22.64 22.64 
    (13) เหล่าปอแดง      47.88 47.88 
    (14) หนองลาด      69.57 69.57 
    (15) ฮางโฮง      45.48 45.48 
    (16) โคกก่อง      20.67 20.67 

(2) กุสุมาลย์           470.76 470.76 
    (1) กุสุมาลย์      89.67 89.67 
    (2) นาโพธิ์      103.20 103.20 
    (3) นาเพียง      100.02 100.02 
    (4) โพธิไพศาล      86.74 86.74 
    (5) อุ่มจาน      91.13 91.13 

 

 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงที่ 24 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดสกลนคร ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล 
บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(3) กุดบาก           447.90 447.90 
    (1) กุดบาก      135.27 135.27 
    (2) นาม่อง      186.62 186.62 
    (3) กุดไห      126.00 126.00 

(4) พรรณานิคม           750.35 750.35 
    (1) พรรณา      40.64 40.64 
    (2) วังยาง      40.04 40.04 
    (3) พอกน้อย      33.55 33.55 
    (4) นาหัวบ่อ      86.20 86.20 
    (5) ไร่      130.42 130.42 
    (6) ช้างมิ่ง      42.71 42.71 
    (7) นาใน      133.27 133.27 
    (8) สว่าง      88.57 88.57 
    (9) บะฮี      92.33 92.33 
    (10) เชิงชุม      62.63 62.63 

(5) พังโคน           267.29 267.29 
    (1) พังโคน      44.52 44.52 
    (2) ม่วงไข่      41.53 41.53 
    (3) แร ่      62.98 62.98 
    (4) ไฮหย่อง      55.08 55.08 
    (5) ต้นผึ ง      63.17 63.17 

(6) วาริชภูมิ           411.99 411.99 
    (1) วาริชภูมิ      141.69 141.69 
    (2) ปลาโหล      92.92 92.92 
    (3) หนองลาด      21.05 21.05 
    (4) ค้าบ่อ      113.66 113.66 
    (5) ค้อเขียว      42.67 42.67 

(7) นิคมน ้าอูน           154.48 154.48 
    (1) นิคมน ้าอูน      68.90 68.90 
    (2) หนองปลิง      35.12 35.12 
    (3) หนองบัว      30.57 30.57 
    (4) สุวรรณคาม      19.88 19.88 

(8) วานรนิวาส           1,106.25 1,106.25 
    (1) วานรนิวาส      90.84 90.84 
    (2) เดื่อศรีคันไชย      108.93 108.93 
    (3) ขัวก่าย      68.24 68.24 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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ตำรำงที่ 24 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดสกลนคร ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล 
บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

    (4) หนองสนม      135.64 135.64 
    (5) คูสะคาม      61.35 61.35 
    (6) ธาตุ      141.01 141.01 
    (7) หนองแวง      20.37 20.37 
    (8) ศรีวิชัย      102.50 102.50 
    (9) นาซอ      88.48 88.48 
    (10) อินทร์แปลง      38.89 38.89 
    (11) นาค้า      62.54 62.54 
    (12) คอนสวรรค์      43.56 43.56 
    (13) กุดเรือค้า      56.97 56.97 
    (14) หนองแวงใต้      86.92 86.92 

(9) ค้าตากล้า           382.91 382.91 
    (1) ค้าตากล้า      107.73 107.73 
    (2) หนองบัวสิม      86.45 86.45 
    (3) นาแต้      94.49 94.49 
    (4) แพด      94.24 94.24 

(10) บ้านม่วง           755.40 755.40 
    (1) ม่วง      71.53 71.53 
    (2) มาย      89.28 89.28 
    (3) ดงหม้อทอง      91.77 91.77 
    (4) ดงเหนือ      112.74 112.74 
    (5) ดงหม้อทองใต้      91.01 91.01 
    (6) ห้วยหลัว      79.44 79.44 
    (7) โนนสะอาด      59.70 59.70 
    (8) หนองกวั่ง      73.43 73.43 
    (9) บ่อแก้ว      86.49 86.49 

(11) อากาศอ้านวย           570.02 570.02 
    (1) อากาศ      73.87 73.87 
    (2) โพนแพง      52.74 52.74 
    (3) วาใหญ่      98.55 98.55 
    (4) โพนงาม      81.27 81.27 
    (5) ท่าก้อน      52.83 52.83 
    (6) นาฮี      43.12 43.12 
    (7) บะหว้า      56.48 56.48 
    (8) สามัคคีพัฒนา      111.14 111.14 
         



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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ตำรำงที่ 24 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดสกลนคร ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล 
บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(12) สว่างแดนดิน           947.41 947.41 
    (1) สว่างแดนดิน      115.04 115.04 
    (2) ค้าสะอาด      99.33 99.33 
    (3) บ้านต้าย      33.25 33.25 
    (4) บงเหนือ      70.40 70.40 
    (5) โพนสูง      45.15 45.15 
    (6) โคกสี      86.85 86.85 
    (7) หนองหลวง      40.38 40.38 
    (8) บงใต้      72.04 72.04 
    (9) ค้อใต้      30.72 30.72 
    (10) พันนา      38.24 38.24 
    (11) แวง      64.57 64.57 
    (12) ทรายมูล      68.00 68.00 
    (13) ตาลโกน      31.82 31.82 
    (14) ตาลเนิ ง      30.95 30.95 
    (15) ธาตุทอง      53.39 53.39 
    (16) บ้านถ่อน      67.28 67.28 

(13) ส่องดาว           333.54 333.54 
    (1) ส่องดาว      77.47 77.47 
    (2) ท่าศิลา      140.78 140.78 
    (3) วัฒนา      53.65 53.65 
    (4) ปทุมวาปี      61.65 61.65 

(14) เต่างอย           300.13 300.13 
    (1) เต่างอย      41.24 41.24 
    (2) บึงทวาย      34.34 34.34 
    (3) นาตาล      56.78 56.78 
    (4) จันทร์เพ็ญ      167.78 167.78 

(15) โคกศรีสุพรรณ           253.95 253.95 
    (1) ตองโขบ      135.41 135.41 
    (2) เหล่าโพนค้อ      31.74 31.74 
    (3) ด่านม่วงค้า      49.90 49.90 
    (4) แมดนาท่ม      36.91 36.91 

(16) เจริญศิลป์           417.05 417.05 
    (1) บ้านเหล่า      133.26 133.26 
    (2) เจริญศิลป์      75.54 75.54 
    (3) ทุ่งแก      75.33 75.33 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงที่ 24 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดสกลนคร ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล 
บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

    (4) โคกศิลา      55.60 55.60 
    (5) หนองแปน      77.33 77.33 

(17) โพนนาแก้ว           356.40 356.40 
    (1) บ้านโพน      101.51 101.51 
    (2) นาแก้ว      71.37 71.37 
    (3) นาตงวัฒนา      73.93 73.93 
    (4) บ้านแป้น      68.80 68.80 
    (5) เชียงสือ      40.79 40.79 

(18) ภูพาน           711.86 711.86 
    (1) สร้างค้อ      181.62 181.62 
    (2) หลุบเลา      102.48 102.48 
    (3) โคกภู      285.90 285.90 
    (4) กกปลาซิว      141.85 141.85 

รวม 18 อ ำเภอ   125 ต ำบล 125     9,579.84 9,579.84 
ที่มำ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี 2564 และค้านวณจากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

ตำรำงที่ 25 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดนครพนมในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ  

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล 
บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(1) เมืองนครพนม           840.71 840.71 
    (1) ในเมือง      9.01 9.01 
    (2) หนองแสง      52.49 52.49 
    (3) นาทราย      43.24 43.24 
    (4) นาราชควาย      36.92 36.92 
    (5) กุรุคุ      103.37 103.37 
    (6) บ้านผึ ง      120.63 120.63 
    (7) อาจสามารถ      52.49 52.49 
    (8) ขามเฒ่า      53.81 53.81 
    (9) บ้านกลาง      37.22 37.22 
    (10) ท่าค้อ      49.96 49.96 
    (11) ค้าเตย      88.33 88.33 
    (12) หนองญาติ      51.31 51.31 
    (13) ดงขวาง      24.22 24.22 
    (14) วังตามัว      75.53 75.53 
    (15) โพธ์ิตาก      42.19 42.19 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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ตำรำงที่ 25 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดนครพนม ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ  

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล 
บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(2) ปลาปาก           553.74 553.74 
    (1) ปลาปาก      107.01 107.01 
    (2) หนองฮี      73.94 73.94 
    (3) กุตาไก้      106.75 106.75 
    (4) โคกสว่าง      49.44 49.44 
    (5) โคกสูง      59.64 59.64 
    (6) มหาชัย      74.15 74.15 
    (7) นามะเขือ      52.16 52.16 
    (8) หนองเทาใหญ่      30.65 30.65 

(3) ท่าอุเทน           564.02 564.02 
    (1) ท่าอุเทน      25.03 25.03 
    (2) โนนตาล      65.00 65.00 
    (3) ท่าจ้าปา      110.25 110.25 
    (4) ไชยบุรี      73.36 73.36 
    (5) พนอม      61.20 61.20 
    (6) พะทาย      41.49 41.49 
    (7) เวินพระบาท      50.96 50.96 
    (8) รามราช      80.65 80.65 
    (9) หนองเทา      56.07 56.07 

(4) บ้านแพง           356.24 356.24 
    (1) บ้านแพง      49.01 49.01 
    (2) ไผ่ล้อม      46.11 46.11 
    (3) โพนทอง      55.85 55.85 
    (4) หนองแวง      124.53 124.53 
    (5) นางัว      31.73 31.73 
    (6) นาเข      49.01 49.01 

(5) ธาตุพนม           348.47 348.47 
    (1) ธาตุพนม      17.67 17.67 
    (2) ฝั่งแดง      18.30 18.30 
    (3) โพนแพง      19.67 19.67 
    (4) พระกลางทุ่ง      24.93 24.93 
    (5) นาถ่อน      40.34 40.34 
    (6) แสนพัน      10.19 10.19 
    (7) ดอนนางหงส์      21.02 21.02 
    (8) น ้าก่้า      68.35 68.35 
    (9) อุ่มเหม้า      61.98 61.98 
    (10) นาหนาด      27.01 27.01 
    (11) กุดฉิม      12.86 12.86 
    (12) ธาตุพนมเหนือ      26.16 26.16 
         



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงที่ 25 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดนครพนม ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ  

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล 
บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(6) เรณูนคร           227.18 227.18 
    (1) เรณู      38.50 38.50 
    (2) โพนทอง      20.90 20.90 
    (3) ท่าลาด      15.80 15.80 
    (4) นางาม      45.76 45.76 
    (5) โคกหินแฮ่      36.93 36.93 
    (6) หนองย่างชิ น      14.94 14.94 
    (7) เรณูใต้      20.68 20.68 
    (8) นาขาม      33.68 33.68 

(7) นาแก           655.66 655.66 
    (1) นาแก      79.89 79.89 
    (2) พระซอง      29.56 29.56 
    (3) หนองสังข์      40.32 40.32 
    (4) นาคู่      34.07 34.07 
    (5) พิมาน      45.54 45.54 
    (6) พุ่มแก      62.33 62.33 
    (7) ก้านเหลือง      64.09 64.09 
    (8) หนองบ่อ      110.04 110.04 
    (9) นาเลียง      42.01 42.01 
    (10) บ้านแก้ง      70.65 70.65 
    (11) ค้าพี       55.18 55.18 
    (12) สีชมพู      21.98 21.98 

(8) ศรีสงคราม           767.81 767.81 
    (1) ศรีสงคราม      43.70 43.70 
    (2) นาเดื่อ      85.18 85.18 
    (3) บ้านเอื อง      70.09 70.09 
    (4) สามผง      122.93 122.93 
    (5) ท่าบ่อสงคราม      109.71 109.71 
    (6) บ้านข่า      95.23 95.23 
    (7) นาค้า      114.82 114.82 
    (8) โพนสว่าง      49.67 49.67 
    (9) หาดแพง      76.48 76.48 

(9) นาหว้า           354.41 354.41 
    (1) นาหว้า      83.48 83.48 
    (2) นางัว      104.86 104.86 
    (3) บ้านเสียว      46.25 46.25 
    (4) นาคูณใหญ่      15.41 15.41 
    (5) เหล่าพัฒนา      70.09 70.09 
    (6) ท่าเรือ      34.32 34.32 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
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ตำรำงที่ 25 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดนครพนม ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ  

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล 
บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(10) โพนสวรรค์           990.45 990.45 
    (1) โพนสวรรค์      205.38 205.38 
    (2) นาหัวบ่อ      72.73 72.73 
    (3) นาขมิ น      94.56 94.56 
    (4) โพนบก      205.38 205.38 
    (5) บ้านค้อ      161.70 161.70 
    (6) นาใน      205.38 205.38 
    (7) โพนจาน      45.31 45.31 

(11) นาทม           327.92 327.92 
    (1) นาทม      102.47 102.47 
    (2) หนองซน      140.56 140.56 
    (3) ดอนเตย      84.89 84.89 

(12) วังยาง           167.61 167.61 
    (1) วังยาง      87.23 87.23 
    (2) โคกสี      38.91 38.91 
    (3) ยอดชาด      9.91 9.91 
    (4) หนองโพธ์ิ      31.56 31.56 

รวม 12 อ ำเภอ   99 ต ำบล 99     6,154.23 6,154.22 
ที่มำ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี 2564 และค้านวณจากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

ตำรำงที่ 26 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดมุกดำหำรในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่
ในเขต
ลุ่มน้ ำ  

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล  

บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
 (ตร.กม.)   (ตร.กม.)  

(1) เมืองมุกดาหาร                   1,217.48          1,217.48  
    (1) มุกดาหาร                  77.90              77.90  
    (2) ศรีบุญเรือง                    9.03                9.03  
    (3) บ้านโคก                102.35            102.35  
    (4) บางทรายใหญ่                  64.68              64.68  
    (5) โพนทราย                  89.71              89.71  
    (6) ผึ่งแดด                  26.60              26.60  
    (7) นาโสก                160.61            160.61  
    (8) นาสีนวน                  82.16              82.16  
    (9) ค้าป่าหลาย                179.04            179.04  
    (10) ค้าอาฮวน                137.40            137.40  
    (11) ดงเย็น                190.31            190.31  

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
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ตำรำงที่ 26 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดมุกดำหำรในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

                  (ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่
ในเขต
ลุ่มน้ ำ  

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล  

บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
 (ตร.กม.)   (ตร.กม.)  

(1) เมืองมุกดาหาร                   1,217.48          1,217.48  
    (1) มุกดาหาร                  77.90              77.90  
    (2) ศรีบุญเรือง                    9.03                9.03  
    (3) บ้านโคก                102.35            102.35  
    (4) บางทรายใหญ่                  64.68              64.68  
    (5) โพนทราย                  89.71              89.71  
    (6) ผึ่งแดด                  26.60              26.60  
    (7) นาโสก                160.61            160.61  
    (8) นาสีนวน                  82.16              82.16  
    (9) ค้าป่าหลาย                179.04            179.04  
    (10) ค้าอาฮวน                137.40            137.40  
    (11) ดงเย็น                190.31            190.31  
    (12) ดงมอน                  73.91              73.91  
    (13) กุดแข้                  23.80              23.80  

(2) นิคมค้าสร้อย                     402.01            389.73  
    (1) นิคมค้าสร้อย                  52.20              52.20  
    (2) นากอก                  51.16              51.16  
    (3) หนองแวง                  63.65              63.65  
    (4) กกแดง                  58.86              58.86  
    (5) นาอุดม                  95.08              91.75  
    (6) โชคชัย                  34.04              27.85  
    (7) ร่มเกล้า                  47.03              44.27  

(3) ดอนตาล                     501.91            501.91  
    (1) ดอนตาล                  53.97              53.97  
    (2) โพธ์ิไทร                  28.31              28.31  
    (3) ป่าไร่                113.99            113.99  
    (4) เหล่าหมี                129.06            129.06  
    (5) บ้านบาก                  73.76              73.76  
    (6) นาสะเม็ง                  74.87              74.87  
    (7) บ้านแก้ง                  27.95              27.95  

(4) ดงหลวง                     897.77            897.77  
    (1) ดงหลวง                  90.68              90.68  
    (2) หนองบัว                  49.05              49.05  
    (3) กกตูม                381.19            381.19  
    (4) หนองแคน                  82.95              82.95  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
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ตำรำงที่ 26 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดมุกดำหำรในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

                  (ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่
ในเขต
ลุ่มน้ ำ  

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล  

บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
 (ตร.กม.)   (ตร.กม.)  

    (5) ชะโนดน้อย                  64.04              64.04  
    (6) พังแดง                229.86            229.86  

(5) ค้าชะอี                     705.93            699.94  
    (1) บ้านซ่ง                  33.14              33.14  
    (2) ค้าชะอี                243.16            237.17  
    (3) หนองเอี่ยน                  17.59              17.59  
    (4) บ้านค้อ                102.65            102.65  
    (5) บ้านเหล่า                136.93            136.93  
    (6) โพนงาม                  50.06              50.06  
    (7) เหล่าสร้างถ่อ                  30.98              30.98  
    (8) ค้าบก                  47.00              47.00  
    (9) น ้าเท่ียง                  44.43              44.43  

(6) หว้านใหญ่                     108.48            108.48  
    (1) หว้านใหญ่                  29.48              29.48  
    (2) ป่งขาม                  29.45              29.45  
    (3) บางทรายน้อย                  22.50              22.50  
    (4) ชะโนด                  16.47              16.47  
    (5) ดงหมู                  10.57              10.57  

(7) หนองสูง                     291.75            248.45  
    (1) หนองสูง                  18.93              18.93  
    (2) โนนยาง                  98.52              57.70  
    (3) ภูวง                  34.44              34.44  
    (4) บ้านเป้า                  37.49              37.07  
    (5) หนองสูงใต้                  86.73              84.67  
    (6) หนองสูงเหนือ                  15.64              15.64  

รวม 7 อ ำเภอ   53 ต ำบล 46 7           4,125.33          4,063.76  
 

ที่มำ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี 2564 และค้านวณจากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงที่ 27 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดอ้ำนำจเจริญในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่
ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล 
บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(1) เมืองอ้านาจเจริญ           908.15 4.06 
    (1) บุ่ง      69.96 - 
    (2) ไก่ค้า      46.66 - 
    (3) นาจิก      31.68 - 
    (4) ปลาค้าว      40.79 - 
    (5) เหล่าพรวน      37.63 - 
    (6) สร้างนกทา      56.66 - 
    (7) คึมใหญ่      80.49 4.06 
    (8) นาผือ      39.17 _ 
    (9) น ้าปลีก      58.76 - 
    (10) นาวัง      34.74 - 
    (11) นาหมอม้า      43.77 - 
    (12) โนนโพธ์ิ      54.43 - 
    (13) แนนหนามแท่ง      58.89 - 
    (14) ห้วยไร่      37.81 - 
    (15) หนองมะแซว      47.14 - 
    (16) กุดปลาดุก      58.69 - 
    (17) ดอนเมย      21.55 - 
    (18) นายม      40.56 - 
    (19) นาแต้      48.76 - 

(2) ชานุมาน           592.88 592.88 
    (1) ชานุมาน      106.27 106.27 
    (2) โคกสาร      55.91 55.91 
    (3) ค้าเขื่อนแก้ว      186.49 186.49 
    (4) โคกก่ง      147.04 147.04 
    (5) ป่าก่อ      97.17 97.17 

(3) ปทุมราชวงศา           501.22 186.37 
    (1) หนองข่า      112.40 104.15 
    (2) ค้าโพน      92.24 79.96 
    (3) นาหว้า      61.74 2.26 
    (4) ลือ      68.60 - 
    (5) ห้วยไร่      58.05 - 
    (6) โนนงาม      38.33 - 
    (7) นาป่าแซง      69.86 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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ตำรำงที่ 27 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดอ้ำนำจเจริญ ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่
ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล 
บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(4) เสนางคนิคม           364.03 55.52 
    (1) เสนางคนิคม      101.70 6.03 
    (2) โพนทอง      60.60 25.35 
    (3) ไร่สีสุก      45.07 - 
    (4) นาเวียง      57.42 - 
    (5) หนองไฮ      64.56 24.14 
    (6) หนองสามสี      34.68 0.00 

รวม 4 อ ำเภอ   37 ต ำบล 5 7 25 2,366.28 838.83 
ที่มำ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี 2564 และค้านวณจากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
ตำรำงที่ 28 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดอุบลรำชธำนีในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ ำเภอ ต ำบลท้ังหมดของอ ำเภอ 
อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 

ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล  

บำงส่วน
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

(1) ศรีเมืองใหม่           953.18 322.25 
    (1) นาค้า      95.21 - 
    (2) แก้งกอก      43.03 - 
    (3) เอือดใหญ่      21.88 - 
    (4) วาริน      51.24 - 
    (5) ลาดควาย      81.21 - 
    (6) สงยาง      137.20 1.42 
    (7) ตะบ่าย      32.09 - 
    (8) ค้าไหล      107.54 8.34 
    (9) หนามแท่ง      243.12 240.41 
    (10) นาเลิน      105.82 72.08 
    (11) คอนใหญ่      34.83 - 

(2) โขงเจียม           722.42 586.10 
    (1) โขงเจียม      109.45 53.28 
    (2) ห้วยยาง      160.21 141.82 
    (3) นาโพธิ์กลาง      291.88 291.88 
    (4) หนองแสงใหญ่      60.92 2.07 
    (5) ห้วยไผ่      99.96 97.04 

(3) เขมราฐ           620.03 620.03 
    (1) เขมราฐ      107.66 107.66 
    (2) ขามป้อม      82.58 82.58 
    (3) เจียด      37.34 37.34 
    (4) หนองผือ      92.99 92.99 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงที่ 28 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดอุบลรำชธำนี ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

(ต่อ) 

อ ำเภอ ต ำบลท้ังหมดของอ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ 
ไม่อยู่ใน 
เขตลุ่ม

น้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 

ทั้ง
ต ำบล  

บำงส่วน
ของ

ต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 

(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

  (5) นาแวง      83.18 83.18 
    (6) แก้งเหนือ      52.52 52.52 
    (7) หนองนกทา      55.13 55.13 
    (8) หนองสิม      39.41 39.41 
    (9) หัวนา      69.24 69.24 

(4) กุดข้าวปุ้น           338.52 37.95 
    (1) ข้าวปุ้น      64.93 - 
    (2) โนนสวาง      112.88 26.25 
    (3) แก่งเค็ง      69.50 - 
    (4) กาบิน      43.05 - 
    (5) หนองทันน ้า      48.16 11.70 

(5) โพธ์ิไทร           560.09 557.73 
    (1) โพธ์ิไทร      86.23 86.23 
    (2) ม่วงใหญ่      34.20 34.20 
    (3) ส้าโรง      165.50 165.50 
    (4) สองคอน      68.36 68.36 
    (5) สารภี      115.27 112.91 
    (6) เหล่างาม      90.53 90.53 

(6) สิรินธร           785.76 13.50 
    (1) คันไร่      106.31 - 
    (2) ช่องเม็ก      145.94 - 
    (3) โนนก่อ      316.66 - 
    (4) นิคมล้าโดมน้อย      69.65 - 
    (5) ฝางค้า      24.51 - 
    (6) ค้าเขื่อนแก้ว      122.69 13.50 

(7) นาตาล           208.92 208.92 
    (1) นาตาล      56.02 56.02 
    (2) พะลาน      54.32 54.32 
    (3) กองโพน      44.27 44.27 
    (4) พังเคน      54.31 54.31 

รวม 7 อ ำเภอ   46 ต ำบล 19 12 15 4,188.93 2,346.48 
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ที่มำ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี 2564 และค้านวณจากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

ตำรำงที่ 29 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดพิษณุโลกในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ  

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล  
บำงส่วน 
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) 

(1) นครไทย           2,361.90 7.21 
    (1) นครไทย      39.64 - 
    (2) หนองกะท้าว      464.14 - 
    (3) บ้านแยง      202.52 - 
    (4) เนินเพิ่ม      318.30 - 
    (5) นาบัว      184.15 - 
    (6) นครชุม      184.83 - 
    (7) น ้ากุ่ม      142.17 - 
    (8) ยางโกลน      126.73 - 
    (9) บ่อโพธ์ิ      305.89 7.21 
    (10) บ้านพร้าว      116.78 - 
    (11) ห้วยเฮี ย      276.74 - 

(2) ชาติตระการ           1,653.58 76.60 
    (1) ป่าแดง      103.09 - 
    (2) ชาติตระการ      242.41 - 
    (3) สวนเมี่ยง      194.67 - 
    (4) บ้านดง      359.66 - 
    (6) บ่อภาค      650.51 76.60 
    (6) ท่าสะแก      103.24 - 

รวม 2 อ ำเภอ   17 ต ำบล   2 15 4,015.47 83.82 
ที่มำ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี 2564 และค้านวณจากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

ตำรำงที่ 30 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดเพชรบูรณ์ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง 

ต ำบล 
บำงส่วน 
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) 

(1) หล่มเก่า           965.02 24.02 
    (1) หล่มเก่า      39.04 - 
    (2) นาซ้า      83.82 - 
    (3) หินฮาว      143.80 11.88 
    (4) บ้านเนิน      108.48 1.69 
    (5) ศิลา      293.33 - 
    (6) นาแซง      12.92 - 
    (7) วังบาล      81.44 10.44 
    (8) นาเกาะ      22.66 - 
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    (9) ตาดกลอย      179.54 - 
 

ตำรำงที่ 30 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดเพชรบูรณ์ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง 

ต ำบล 
บำงส่วน 
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) 

(2) น ้าหนาว           1,112.89 98.29 
    (1) น ้าหนาว      304.78 - 
    (2) หลักด่าน      198.35 26.50 
    (3) วังกวาง      304.99 71.79 
    (4) โคกมน      304.78 - 

รวม 2 อ ำเภอ   13 ต ำบล   5 8 2,077.90 122.31 
ที่มำ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี 2564 และค้านวณจากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
ตำรำงที่ 31 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดกำฬสินธุ์ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง 

ต ำบล 
บำงส่วน 
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) 

    
(1) กุฉินารายณ์           777.33 1.78 
    (1) บัวขาว      61.76   
    (2) แจนแลน      47.39   
    (3) เหล่าใหญ่      76.39   
    (4) จุมจัง      48.34 - 
    (5) เหล่าไฮงาม      74.21 - 
    (6) กุดหว้า      118.79 1.78 
    (7) สามขา      57.35 - 
    (8) นาขาม      120.23 - 
    (9) หนองห้าง      63.58 - 
    (10) นาโก      49.37 - 
    (11) สมสะอาด      40.05 - 
    (12) กุดค้าว      19.87 - 

(2) ค้าม่วง           424.33 1.55 
    (1) ทุ่งคลอง      55.98 - 
    (2) โพน      41.97 - 
    (3) ดินจี่      50.32 1.55 
    (4) นาบอน      77.04 - 
    (5) นาทัน      172.31 - 
    (6) เนินยาง      26.70 - 

(3) สมเด็จ           501.97 2.34 
    (1) สมเด็จ      32.19 - 
    (2) หนองแวง      72.04 - 
    (3) แซงบาดาล      110.55 2.34 
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    (4) มหาไชย      104.43 - 
 

ตำรำงที่ 31 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดกำฬสินธุ์ในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง 

ต ำบล 
บำงส่วน 
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) 

    
    (5) หมูม่น      25.23 - 
    (6) ผาเสวย      94.11 - 
    (7) ศรีสมเด็จ      32.90 - 
    (8) ล้าห้วยหลัว      30.53 - 

(4) เขาวง           169.57 0.53 
    (1) สงเปลือย      50.32 0.53 
    (2) หนองผือ      34.86 - 
    (3) กุดสิมคุ้มใหม่      52.38 - 
    (4) สระพังทอง      15.77 - 
    (5) กุดปลาค้าว      16.24 - 

รวม 4 อ ำเภอ   31 ต ำบล   4 27 1,873.21 6.20 
ที่มำ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี 2564 และค้านวณจากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 
ตำรำงที่ 32 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดร้อยเอ็ดในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง

ต ำบล 
บำงส่วน 
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) 

(1) หนองพอก           558.84 16.33 
    (1) หนองพอก      63.08 - 
    (2) บึงงาม      62.09 - 
    (3) ภูเขาทอง      82.22 - 
    (4) กกโพธ์ิ      68.19 - 
    (8) โคกสว่าง      65.42 0.89 
    (6) หนองขุ่นใหญ่      60.21 - 
    (7) รอบเมือง      68.13 - 
    (9) ผาน ้าย้อย      40.19 15.44 
    (9) ท่าสีดา      49.31 - 

รวม 1 อ ำเภอ   9 ต ำบล   2 7 558.84 16.33 
ที่มำ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี 2564 และค้านวณจากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
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ตำรำงที่ 33 เขตกำรปกครองระดับต้ำบลของจังหวัดยโสธรในเขตพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

อ ำเภอ 
ต ำบลท้ังหมดของ

อ ำเภอ 

อยู่ในเขตลุ่มน้ ำ ไม่อยู่ 
ในเขต
ลุ่มน้ ำ 

ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
ทั้ง 

ต ำบล 
บำงส่วน 
ของต ำบล 

พื้นที่ท้ังหมด 
(ตร.กม.) 

พื้นที่ท่ีอยู่ในลุ่มน้ ำ 
(ตร.กม.) 

(1) เลิงนกทา           904.59 79.06 
    (1) บุ่งค้า      210.55 76.46 
    (2) สวาท      94.12 - 
    (3) ห้องแซง      110.40 - 
    (4) สามัคคี      67.30 - 
    (5) กุดเชียงหมี      80.76 - 
    (6) สามแยก      59.20 - 
    (7) กุดแห่      67.33 2.59 
    (8) โคกส้าราญ      70.07 - 
    (9) สร้างมิ่ง      49.69 - 
    (10) ศรีแก้ว      95.15 - 

รวม 1 อ ำเภอ   10 ต ำบล   2 8 904.59 79.06 
ที่มำ : ข้อมูลจากกรมการปกครอง ปี 2564 และค้านวณจากข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 

 
 

รูปที่ 
13 

ขอบเขตการปกครอง 
ในเขตพื้นท่ี 9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา 

ที่มำ : ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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ตำรำงท่ี 34 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 9 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 

กลุ่มลุ่ม

น ำ้สำขำ

ที่ 

รหัสลุ่มน ำ้ 
สำขำ 

ชื่อลุ่มน ำ้สำขำ 

พื นที่ปกครองในเขตลุ่มน ำ้สำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 
พื นที่ทั งหมด 

พื นที่ที่อยู ่
ในลุ่มน ำ้ 

(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

1 0301 แม่น้้าโขงส่วนที่ 3 2 4 11 2,154.46 680.35 

0302 น้้าหมัน 3 4 16 2,367.84 621.39 

0303 น้้าสาน 1 4 19 2,568.81 866.80 

0304 แม่น้้าโขงส่วนที่ 4 1 5 16 1,517.18 817.71 

รวมกลุ่มลุ่มน ำ้สำขำที่ 1 (น ำ้หมัน-น ำ้สำน) 3 10 44 8,608.30 2,986.25 

2 0305 แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนที่ 1 2 8 24 3,762.79 1,314.96 

0306 ห้วยน้้าปวน 2 10 27 2,846.33 1,027.11 

0307 แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนที่ 2 1 6 32 3,424.07 1,611.51 

รวมกลุ่มลุ่มน ำ้สำขำที่ 2 (แม่น ำ้เลย) 3 16 65 10,033.20 3,953.58 

3 0308 แม่น้้าโขงส่วนที่ 5 3 7 22 3,199.55 1,739.18 

0309 ห้วยน้้าโสม 3 5 22 2,587.62 1,065.24 

0310 แม่น้้าโขงส่วนที่ 6/1 2 5 11 691.98 172.21 

0311 น้้าโมง 4 14 57 4,496.54 2,685.74 

0312 แม่น้้าโขงส่วนที่ 6/2 2 5 26 1,120.78 448.82 

0313 น้้าสวย 2 9 36 2,204.47 1,318.73 

0314 แม่น้้าโขงส่วนที่ 7/1 1 1 1 57.40 8.51 

กลุ่มลุ่มน ำ้สำขำที่ 3 (น ำ้โมง-น ำ้สวย) 4 23 120 14,358.34 7,438.43 

4 0315 ห้วยหลวงส่วนที่ 1 3 12 60 4,129.38 2,329.68 

0316 ห้วยดาน 1 6 20 1,271.63 683.69 

0317 ห้วยหลวงส่วนที่ 2 2 6 31 2,244.01 1,133.05 

กลุ่มลุ่มน ำ้สำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) 4 18 101 7,645.02 4,146.42 

5 0318 แม่น้้าโขงส่วนที่ 7/2 3 14 58 4,194.50 2,388.23 

กลุ่มลุ่มน ำ้สำขำที่ 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง) 3 14 58 4,194.50 2,388.23 

6 0319 แม่น้้าสงครามตอนบน 4 16 70 5,419.67 3,302.97 

0320 ห้วยคอง 2 6 20 1,514.30 703.34 

0321 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 1 2 8 38 2,918.91 1,807.77 

0322 ห้วยฮี้ 3 7 21 1,803.21 740.38 

0323 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 2 2 3 5 502.71 108.57 

0324 ห้วยน้้ายาม 2 10 44 3,313.82 1,725.16 

0325 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 3 2 4 7 696.47 264.56 

0326 ห้วยน้้าอูน 4 20 70 5,870.55 3,561.80 

0327 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 4 2 7 27 2,412.67 927.36 

กลุ่มลุ่มน ำ้สำขำที่ 6 (แม่น ำ้สงครำม) 6 39 212 24,452.31 13,141.91 
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ตำรำงท่ี 34 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 9 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ (ต่อ) 
 

กลุ่มลุ่ม 
น ำ้สำขำ 

ที่ 

รหัสลุ่มน ำ้ 

สำขำ 
ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นที่ปกครองในเขตลุ่มน ำ้สำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 
พื นที่ทั งหมด 

(ตร.กม.) 

พื นที่ที่อยู ่

ในลุ่มน ำ้ 
(ตร.กม.) 

7 0328  2 6 22 2,250.52 806.74 

0329  1 6 35 2,280.48 1,128.48 

รวมกลุ่มลุ่มน ำ้สำขำที่ 7 (ห้วยทวย) 2 8 50 4,531.00 1,935.22 

8 0330 น้้าพุง 4 12 42 3,900.88 1,651.31 
0331 ห้วยน้้าก่้า 3 12 62 3,156.79 1,884.66 

รวมกลุ่มลุ่มน ำ้สำขำที่ 8 (น ำ้พุง-น ำ้ก่้ำ) 4 17 90 7,057.67 3,535.97 

9 0332 แม่น้้าโขงส่วนที่ 9 2 5 19 959.00 460.60 

0333 ห้วยบางทราย 4 10 34 3,162.65 1,402.63 

0334 ห้วยมุก 1 4 25 2,131.39 797.00 

0335 ห้วยบังอี่ 4 8 41 3,042.78 1,528.07 
0336 แม่น้้าโขงตอนล่าง 4 14 53 4,987.11 3,450.77 

รวมกลุ่มลุ่มน ำ้สำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 8 29 131 14,282.93 7,639.07 

ลุ่มน ำ้โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 15 108 653 95,163.27 47,165.08 
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ตำรำงท่ี 35 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 1 (น ้ำหมัน – น ้ำสำน) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำบำงส่วน
ของต้ำบล จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด 
(ตร.กม.) 

พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 
(ตร.กม.) 

0301 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 3 (1) เลย (1) ด่านซ้าย 
 

 118.938779 48.871051 
 

    
 (1) นาดี 118.938779 48.871051 




   

(2) นาแห้ว 
 

 626.069133 554.846651 
 

    
 (1) นาแห้ว 107.402651 107.402651 



    
 (2) แสงภา 121.192029 121.192024 



    
 (3) นาพึง 117.848676 117.193354 



    
 (4) นามาลา 175.685759 105.118610 



    
 (5) เหล่ากอหก 103.940018 103.940012 



  
(2) พิษณุโลก (1) นครไทย 

 
 758.940910 0.030920 

 

    
 (1) นาบัว 184.150320 0.000003 



    
 (2) น้้ากุ่ม 142.166127 0.000016 



    
 (3) ยางโกลน 126.731446 0.000005 



    
 (4) บ่อโพธิ์ 305.893017 0.030896 



   
(2) ชาติตระการ 

 
 650.512674 76.601338 

 

    
 (1) บ่อภาค 650.512674 76.601338 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนท่ี 3 2 จังหวัด 4 อ้ำเภอ 11 ต้ำบล 2,154.46 680.35 
 

0302 น ้ำหมัน (1) เลย (1) ด่านซ้าย 
  

1,116.390280 518.961168 
 

    
 (1) ด่านซ้าย 125.054663 107.200602 



    
 (2) ปากหมัน 79.374799 17.782058 



    
 (3) นาดี 118.938779 70.067728 



    
 (4) โคกงาม 123.492324 44.077815 



    
 (5) โพนสูง 100.549194 18.381549 



    
 (6) อิปุ่ม 152.655710 0.011333 



    
 (7) กกสะทอน 229.838779 222.780228 



    
 (8) โป่ง 156.285328 8.459151 



    
 (9) นาหอ 30.200704 30.200704 



   
(2) นาแห้ว 

 
 293.534435 71.222457 

 

    
 (1) นาพึง 117.848676 0.655319 



    
 (2) นามาลา 175.685759 70.567138 



  
(2) พิษณุโลก (1) นครไทย 

 
 624.194906 7.183737 

 

    
 (1) เนินเพิ่ม 318.301889 0.000003 



    
 (2) บ่อโพธิ์ 305.893017 7.183734 



  
(3) เพชรบูรณ ์ (1) หล่มเก่า 

 
 333.716786 24.019974 

 

    
 (1) หินฮาว 143.803053 11.882546 



    
 (2) บ้านเนิน 108.477676 1.694473 



    
 (3) วังบาล 81.436057 10.442955 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำน ้ำหมัน 3 จังหวัด 4 อ้ำเภอ 16 ต้ำบล 2,367.84 621.39 
 

0303 น ้ำสำน (1) เลย (1) ด่านซ้าย 
 

 991.849489 242.759388 
 

    
 (1) ด่านซ้าย 125.054663 7.320126 



    
 (2) ปากหมัน 79.374799 45.044990 



    
 (3) โคกงาม 123.492324 79.414508 



    
 (4) โพนสูง 100.549194 80.210913 
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ตำรำงท่ี 35 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 1 (น ้ำหมัน – น ้ำสำน) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำบำงส่วน
ของต้ำบล จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด 
(ตร.กม.) 

พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 
(ตร.กม.)     

 (5) อิปุ่ม 152.655710 8.092046 


    
 (6) โป่ง 156.285328 0.517102 



    
 (7) วังยาว 254.437471 22.159703 



   
(2) ภูเรือ 

 
 677.531869 620.110544 

 

    
 (1) หนองบัว 96.561594 94.846616 



    
 (2) ท่าศาลา 137.744643 128.324322 



    
 (3) ร่องจิก 108.781527 108.781527 



    
 (4) ปลาบ่า 165.971898 157.828462 

 

    
 (5) ลาดค่าง 94.751608 79.153030 



    
 (6) สานตม 73.720599 51.176587 




   

(3) ท่าลี่ 
 

 344.830112 3.181157 
 

    
 (1) ท่าลี่ 169.867895 2.378343 



    
 (2) โคกใหญ่ 79.759597 0.100205 



    
 (3) น้้าทูน 95.202620 0.702609 



   
(4) วังสะพุง 

 
 554.603268 0.750539 

 

    
 (1) ทรายขาว 289.016315 0.062090 



    
 (2) หนองง้ิว 123.933995 0.360264 



    
 (3) เขาหลวง 141.652958 0.328185 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำน ้ำสำน 1 จังหวัด 4 อ้ำเภอ 19 ต้ำบล 2,568.81 866.80 
 

0304 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 4 (1) เลย (1) เมืองเลย 
  

292.145364 21.054578 


    
 (1) กกดู่ 140.892107 18.532452 



    
 (2) นาแขม 85.592455 2.499348 



    
 (3) กกทอง 65.660802 0.022778 



   
(2) เชียงคาน 

 
 206.906350 97.108796 

 

    
 (1) เชียงคาน 65.772704 1.491553 



    
 (2) ปากตม 94.433106 73.788668 



    
 (3) หาดทรายขาว 46.700540 21.828575 



   
(3) ด่านซ้าย 

 
 79.374799 16.547750 

 

    
 (1) ปากหมัน 79.374799 16.547750 



   
(4) ภูเรือ 

 
 265.033801 17.923702 

 

    
 (1) หนองบัว 96.561594 1.714979 



    
 (2) ลาดค่าง 94.751608 15.598578 



    
 (3) สานตม 73.720599 0.610145 



   
(5) ท่าลี่ 

 
 673.722159 665.079609 

 

    
 (1) ท่าลี่ 169.867895 167.489552 



    
 (2) หนองผือ 97.274178 97.274177 



    
 (3) อาฮี 58.981888 58.981887 



    
 (4) น้้าแคม 172.635981 172.573094 



     
(5) โคกใหญ่ 79.759597 74.260888 



     
(6) น้้าทูน 95.202620 94.500011 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนท่ี 4 1 จังหวัด 5 อ้ำเภอ 16 ต้ำบล 1,517.18 817.71 
  

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 3 จังหวัด 10 อ้ำเภอ 44 ต้ำบล 8,608.30 2,986.25 
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ตำรำงท่ี 36 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นท่ีลุ่ม
น ้ำบำงส่วน
ของต้ำบล 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 
พื นท่ีทั งหมด 

(ตร.กม.) 
พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.) 

0305 แม่น ้ำเลยตอนล่ำงส่วนท่ี 1 (1) เลย (1) ด่านซ้าย 
  

254.437471 72.837959 
 

     
(1) วังยาววังยาว 254.437471 72.837959 




   

(2) ภูเรือ 
  

303.716541 13.787227 
 

     
(1) ท่าศาลา 137.744643 7.882456 



     
(2) ปลาบ่า 165.971898 5.904771 




   

(3) วังสะพุง 
  

983.371079 554.333248 
 

     
(1) วังสะพุง 36.648364 36.648364 



     
(2) ทรายขาว 289.016315 287.947578 



     
(3) หนองง้ิว 123.933995 5.517410 



     
(4) ปากปวน 39.538734 18.298281 



     
(5) ผาน้อย 111.823008 9.614246 



     
(6) ผาบิ้ง 51.527622 51.419004 



     
(7) เขาหลวง 141.652958 85.432165 



     
(8) โคกขมิ้น 106.131999 0.423723 



     
(9) ศรีสงคราม 83.098084 59.032477 



   
(4) ภูกระดึง 

  
432.833371 0.000006 

 

     
(1) ศรีฐาน 432.833371 0.000006 



   
(5) ภูหลวง 

  
560.115959 553.204088 

 

     
(1) ภูหอ 103.901180 103.901180 



     
(2) หนองคัน 38.637700 38.637700 



     
(3) ห้วยสีเสียด 80.132935 79.572630 



     
(4) เลยวังไสย์ 229.617507 223.265946 



     
(5) แก่งศรีภูมิ 107.826637 107.826632 



   
(6) หนองหิน 

  
252.115686 22.508025 

 

     
(1) หนองหิน 82.916674 0.249999 



     
(2) ปวนพุ 169.199012 22.258026 



  
(2) เพชรบูรณ ์ (1) หล่มเก่า 

  
472.863621 0.000003 

 

     
(1) ศิลา 293.325982 0.000002 



     
(2) ตาดกลอย 179.537639 0.000001 



   
(2) น้้าหนาว 

  
503.337991 98.291626 

 

     
(1) หลักด่าน 198.349999 26.497417 



     
(2) วังกวาง 304.987992 71.794209 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำเลยตอนล่ำงส่วน
ท่ี 1 

2 จังหวัด 8 อ้ำเภอ 24 ต้ำบล 3,762.79 1,314.96  

0306 ห้วยน ้ำปวน (1) เลย (1) เมืองเลย 
  

406.252743 122.907078 
 

     
(1) นาอาน 65.160661 1.250598 



     
(2) นาดินด้า 131.497236 110.525193 



     
(3) น้้าสวย 209.594846 11.131287 



   
(2) นาด้วง 

  
572.532495 202.872863 

 

     
(1) นาดอกค้า 300.964320 107.467270 



     
(2) ท่าสะอาด 51.680196 51.349155 





.     (3) นาด้วง 175.040000 0.600000  

     (4) ท่าสวรรค ์ 44.847979 43.456438  
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ตำรำงท่ี 36 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำบำงส่วน
ของต้ำบล 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 
พื นท่ีทั งหมด 

(ตร.กม.) 
พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.)    
(3) ปากชม 

  
264.871679 0.759847 

 

     
(1) ห้วยบ่อซืน 166.699894 0.078311 



     
(2) ชมเจริญ 98.171785 0.681536 




   

(4) วังสะพุง 
  

477.726632 340.262588 
 

     
(1) หนองหญ้า

ปล้อง 
125.145919 120.685740 





     
(2) ผาน้อย 111.823008 98.947190 



     
(3) ผาบิ้ง 51.527622 0.108618 



     
(4) โคกขมิ้น 106.131999 96.455433 



     
(5) ศรีสงคราม 83.098084 24.065607 



   
(5) ภูกระดึง 

  
142.330996 1.471632 

 

     
(1) ภูกระดึง 142.330996 1.471632 



   
(6) ภูหลวง 

  
80.132935 0.560304 

 

     
(1) ห้วยสีเสียด 80.132935 0.560304 



   
(7) ผาขาว 

  
59.367016 4.541912 

 

     
(1) บ้านเพิ่ม 59.367016 4.541912 



   
(8) เอราวัณ 

  
333.962499 189.136122 

 

     
(1) เอราวัณ 77.581342 77.581342 



     
(2) ผาอินทร์

แปลง 
107.718965 96.553278 





     
(3) ผาสามยอด 82.646680 0.000001 



     
(4) ทรัพย์ไพ

วัลย ์
66.015512 15.001501 





   
(9) หนองหิน 

  
309.688059 163.669990 

 

     
(1) หนองหิน 82.916674 55.304608 



     
(2) ตาดข่า 57.572373 2.410926 



     
(3) ปวนพุ 169.199012 105.954456 




  

(2) หนองบัวล้าภู (1) นาวัง 
  

199.465506 0.926815 
 

     
(1) นาแก 88.386032 0.030074 



     
(2) วังทอง 55.976606 0.853190 



     
(3) วังปลาป้อม 55.102868 0.043551 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำห้วยน ้ำปวน 2 จังหวัด 10 อ้ำเภอ 27 ต้ำบล 2,846.33 1,027.11  

0307 แม่น ้ำเลยตอนล่ำงส่วนท่ี 2 (1) เลย (1) เมืองเลย 
  

1,273.755809 1,112.381610 
 

     
(1) กุดป่อง 12.940331 12.940331 



     
(2) เมือง 56.248403 56.248404 



     
(3) นาอ้อ 39.863604 39.863604 



     
(4) กกดู่ 140.892107 122.359656 



     
(5) น้้าหมาน 59.274087 59.274087 



     
(6) เสี้ยว 104.988571 104.988571 



     
(7) นาอาน 65.160661 63.910064 



     
(8) นาโป่ง 109.987423 109.987423 



     
(9) นาดินด้า 131.497236 20.972043 



     
(10) น้้าสวย 209.594846 181.051013 



     
(11) ชัยพฤกษ์ 70.355007 70.355007 



     
(12) นาแขม 85.592455 83.093107 
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ตำรำงท่ี 36 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำบำงส่วน
ของต้ำบล 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 
พื นท่ีทั งหมด 

(ตร.กม.) 
พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.)      
(13) ศรีสองรัก 121.700276 121.700276 



     
(14) กกทอง 65.660802 65.638024 




   

(2) นาด้วง 
  

352.644516 0.800246 
 

     
(1) นาดอกค้า 300.964320 0.469206 



     
(2) ท่าสะอาด 51.680196 0.331040 




   

(3) เชียงคาน 
  

627.848503 269.935265 
 

     
(1) เชียงคาน 65.772704 9.731880 



     
(2) ธาตุ 160.719148 109.881487 



     
(3) นาซ่าว 84.754469 38.084879 



     
(4) เขาแก้ว 138.779422 30.099791 



     
(5) ปากตม 94.433106 20.644438 



     
(6) จอมศรี 36.689114 36.620825 



     
(7) หาด

ทรายขาว 
46.700540 24.871965 





   
(4) ภูเรือ 

  
211.465242 23.471733 

 

     
(1) ท่าศาลา 137.744643 1.537866 



     
(2) สานตม 73.720599 21.933867 



   
(5) ท่าลี่ 

  
252.395578 5.461390 

 

     
(1) น้้าแคม 172.635981 0.062886 



     
(2) โคกใหญ่ 79.759597 5.398504 



   
(6) วังสะพุง 

  
705.965010 199.457600 

 

     
(1) ทรายขาว 289.016315 1.006647 



     
(2) หนองง้ิว 123.933995 118.056321 



     
(3) ปากปวน 39.538734 21.240453 



     
(4) ผาน้อย 111.823008 3.261571 



     
(5) เขาหลวง 141.652958 55.892608 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำเลยตอนล่ำง 
ส่วนท่ี 2 

1 จังหวัด 6 อ้ำเภอ 32 ต้ำบล 3,424.07 1,611.51  

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 2 (แม่น ้ำเลย) 3 จังหวัด 16 อ้ำเภอ 65 ต้ำบล 10,033.20 3,953.58  

 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
 

62  
 

ตำรำงท่ี 37 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ GIS อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำบำงส่วน
ของต้ำบล 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 
พื นท่ีทั งหมด 

(ตร.กม.) 
พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.) 

0308 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 5 (1) เลย (1) เมืองเลย 
  

209.594846 17.412546 
 

    
 (1) น้้าสวย 209.594846 17.412546 




   

(2) นาด้วง 
 

 300.964320 0.653484 
 

    
 (1) นาดอกค้า 300.964320 0.653484 




   

(3) เชียงคาน 
 

 705.580106 479.669689 
 

    
 (1) เชียงคาน 65.772704 54.549270 



    
 (2) ธาตุ 160.719148 50.837661 



    
 (3) นาซ่าว 84.754469 46.669589 



    
 (4) เขาแก้ว 138.779422 108.679631 



    
 (5) บุฮม 218.865249 218.865249 



    
 (6) จอมศรี 36.689114 0.068289 



   
(4) ปากชม 

 
 971.766969 965.891889 

 

    
 (1) ปากชม 186.978129 186.978129 



    
 (2) เชียงกลม 214.677887 214.320776 



    
 (3) หาดคัมภีร์ 130.777700 130.299110 



    
 (4) ห้วยบ่อซืน 166.699894 162.430776 



    
 (5) ห้วยพิชัย 174.461574 174.372849 



    
 (6) ชมเจริญ 98.171785 97.490249 



  
(2) หนองคาย (1) สังคม 

 
 460.410798 244.119574 

 

    
 (1) แก้งไก่ 48.832484 3.304844 



    
 (2) ผาต้ัง 144.666220 0.001650 



    
 (3) บ้านม่วง 68.102212 68.102212 



    
 (4) นาง้ิว 134.375193 118.984964 



    
 (5) สังคม 64.434689 53.725904 



  
(3) อุดรธานี (1) น้้าโสม 

 
 201.456835 0.161724 

 

    
 (1) น้้าโสม 201.456835 0.161724 



   
(2) นายูง 

 
 349.776627 31.275891 

 

     
(1) บ้ำนก้อง 144.631713 0.006138 



     
(2) นาแค 205.144914 31.269753 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนท่ี 5 3 จังหวัด 7 อ้ำเภอ 22 ต้ำบล 3,199.55 1,739.18 
 

0309 ห้วยน ้ำโสม (1) เลย (1) ปากชม 
  

686.617055 2.295483 
 

    
 (1) เชียงกลม 214.677887 0.357111 



    
 (2) หาดคัมภีร์ 130.777700 0.478589 



    
 (3) ห้วยบ่อซืน 166.699894 1.371059 



    
 (4) ห้วยพิชัย 174.461574 0.088724 



  
(2) หนองคาย (1) สังคม 

 
 392.308586 93.082855 

 

    
 (1) แก้งไก่ 48.832484 45.450967 



    
 (2) ผาต้ัง 144.666220 21.532873 



    
 (3) นาง้ิว 134.375193 15.390230 



    
 (4) สังคม 64.434689 10.708785 



  
(3) อุดรธานี (1) บ้านผือ 

 
 398.888554 56.640124 

 

     
(1) กลางใหญ่ 95.971443 4.943816 





     (2) เมืองพาน 117.021191 0.026361  

     (3) ค้าด้วง 185.895920 51.669947  
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ตำรำงท่ี 37 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ GIS อยู่ในพื นที่ลุ่ม

น ้ำทั งต้ำบล 
อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำบำงส่วน
ของต้ำบล 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 
พื นท่ีทั งหมด 

(ตร.กม.) 
พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.)    
(2) น้้าโสม 

 
 597.395139 432.093121 

 

    
 (1) นางัว 50.810562 36.568856 



    
 (2) น้้าโสม 201.456835 162.758264 



    
 (3) หนองแวง 58.122499 57.696135 



    
 (4) บ้านหยวก 80.710886 7.491609 



    
 (5) โสมเยี่ยม 88.314505 88.314505 



    
 (6) ศรีส้าราญ 35.347888 33.306461 



    
 (7) สามัคคี 82.631964 45.957291 



   
(3) นายูง 

 
 512.408695 481.132804 

 

    
 (1) นายูง 79.420624 79.420624 



    
 (2) บ้านก้อง 144.631713 144.625575 



    
 (3) นาแค 205.144914 173.875161 



    
 (4) โนนทอง 83.211444 83.211444 



รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำห้วยน ้ำโสม 3 จังหวัด 5 อ้ำเภอ 22 ต้ำบล 2,587.62 1,065.24 
 

0310 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 6/1 (1) หนองคาย (1) ท่าบ่อ 
  

62.939498 20.043167 
 

    
 (1) ท่าบ่อ 27.794500 0.158977 



    
 (2) กองนาง 35.144998 19.884190 



   
(2) ศรี

เชียงใหม่ 

 
 153.344780 104.945355 

 

    
 (1) พานพร้าว 25.688177 25.688177 



    
 (2) บ้านหม้อ 27.960892 27.960892 



    
 (3) พระพุทธบาท 33.773006 25.185314 



    
 (4) หนองปลาปาก 65.922705 26.110972 




   

(3) สังคม 
 

 193.498704 45.722789 
 

    
 (1) แก้งไก่ 48.832484 0.076673 



    
 (2) ผาต้ัง 144.666220 45.646116 



   
(4) โพธิ์ตาก 

 
 96.300315 1.449908 

 

    
 (1) โพนทอง 53.353133 1.432124 



    
 (2) ด่านศรีสุข 42.947182 0.017784 



  
(2) อุดรธานี (1) บ้านผือ 

 
 185.895920 0.051443 

 

     
(1) ค้าด้วง 185.895920 0.051443 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนท่ี 6/1 2 จังหวัด 5 อ้ำเภอ 11 ต้ำบล 691.98 172.21 
 

0311 น ้ำโมง (1) เลย (1) นาด้วง 
 

 476.000070 142.217961 
 

    
 (1) นาด้วง 175.035750 75.499599 



    
 (2) นาดอกค้า 300.964320 66.718362 



   
(2) ปากชม 

 
 166.699894 0.617358 

 

    
 (1) ห้วยบ่อซืน 166.699894 0.617358 



  
(2) หนองคาย (1) ท่าบ่อ 

  
248.995849 177.659596 

 

    
 (1) ท่าบ่อ 27.794500 15.650477 



    
 (2) น้้าโมง 62.899892 62.899892 



    
 (3) กองนาง 35.144998 15.260808 



    
 (4) โคกคอน 26.037570 26.037570 



    
 (5) บ้านเด่ือ 41.044595 7.525716 



    
 (6) บ้านว่าน 31.472776 25.683615 



    
 (7) นาข่า 24.601518 24.601518 
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ตำรำงท่ี 37 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ GIS อยู่ในพื นที่ลุ่ม

น ้ำทั งต้ำบล 
อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำบำงส่วน
ของต้ำบล 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 
พื นท่ีทั งหมด 

(ตร.กม.) 
พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.)    
(2) ศรีเชียงใหม่ 

 
 99.695711 48.399425 

 

    
 (1) พระพุทธบาท 33.773006 8.587692 



    
 (2) หนองปลาปาก 65.922705 39.811733 




   

(3) สังคม 
 

 144.666220 77.485582 
 

    
 (1) ผาต้ัง 144.666220 77.485582 




   

(4) โพธิ์ตาก 
 

 123.799368 122.349460 
 

    
 (1) โพธิ์ตาก 27.499053 27.499053 



    
 (2) โพนทอง 53.353133 51.921009 



    
 (3) ด่านศรีสุข 42.947182 42.929398 



  
(3) อุดรธานี (1) กุดจับ 

 
 189.639269 67.474734 

 

    
 (1) ปะโค 

   

    
 (2) ขอนยูง 65.838924 1.152318 



    
 (3) สร้างก่อ 68.365594 27.852209 



    
 (4) ตาลเลียน 55.434751 38.470207 



   
(2) หนองวัวซอ 

 
 108.052397 0.061227 

 

    
 (1) น้้าพ่น 108.052397 0.061227 



   
(3) 

บ้านผือ 

 
 1,067.80290

0 
879.624459 

 

    
 (1) บ้านผือ 58.305307 58.305306 



    
 (2) หายโศก 128.427497 75.816109 



    
 (3) ค้าบง 107.132320 75.662476 



    
 (4) โนนทอง 112.138787 112.138788 



    
 (5) ข้าวสาร 33.393445 33.393445 



    
 (6) จ้าปาโมง 72.797240 72.797240 



    
 (7) กลางใหญ่ 95.971443 91.027627 



    
 (8) เมืองพาน 117.021191 116.994830 



    
 (9) ค้าด้วง 185.895920 134.174531 



    
 (10) หนองหัวคู 51.808751 4.403108 



    
 (11) บ้านค้อ 28.597711 28.597711 



    
 (12) หนองแวง 76.313288 76.313288 



   
(4) น้้าโสม 

 
 509.080634 165.140292 

 

     
(1) นางัว 50.810562 14.241706 




     

(2) น้้าโสม 201.456835 38.536847 


     
(3) หนองแวง 58.122499 0.426364 



     
(4) บ้านหยวก 80.710886 73.219276 



     
(5) ศรีส้าราญ 35.347888 2.041426 



     
(6) สามัคคี 82.631964 36.674673 



  
(4) หนองบัวล้าภู (1) เมือง 

หนองบัวล้าภู 

 
 258.005938 136.049807 

 

    
(1) หนองภัยศูนย์ 44.424983 2.975276 



    
(2) กุดจิก 111.827324 99.669320 



    
(3) นาค้าไฮ 101.753631 33.405211 





             
(2) นากลาง 

 
 394.340085 288.531530 

 

    
(1) นากลาง 51.153710 12.424254 



    
(2) กุดดินจ่ี 85.091888 81.900039 
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ตำรำงท่ี 37 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ GIS อยู่ในพื นที่ลุ่ม

น ้ำทั งต้ำบล 
อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำบำงส่วน
ของต้ำบล 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 
พื นท่ีทั งหมด 

(ตร.กม.) 
พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.)     
(3) เก่ากลอย 78.400670 78.400565 



    
(4) ดงสวรรค์ 106.511745 103.939601 



    
(5) กุดแห่ 73.182072 11.867071 



   
(3) สุวรรณคูหา 

 
 566.273505 566.273505 

 

     
(1) นาสี 58.659786 58.659786 



     
(2) บ้านโคก 97.796744 97.796744 



     
(3) นาดี 95.537322 95.537322 



     
(4) นาด่าน 76.722666 76.722666 



     
(5) ดงมะไฟ 105.713017 105.713017 



     
(6) สุวรรณคูหา 22.849203 22.849203 



     
(7) บุญทัน 74.506273 74.506273 



     
(8) กุดผึ้ง 34.488494 34.488494 



   
(4) นาวัง 

 
 143.488900 13.856238 

 

     
(1) นาแก 88.386032 12.775104 



     
(2) วังปลาป้อม 55.102868 1.081134 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำน ้ำโมง 4 จังหวัด 14 อ้ำเภอ 57 ต้ำบล 4,496.54 2,685.74 
 

0312 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 6/2 (1) หนองคาย (1) เมือง
หนองคาย 

 
 401.614785 180.720955 

 

    
(1) ในเมือง 4.630512 4.590986 



    
(2) มีชัย 7.305263 3.643805 



    
(1) โพธิ์ชัย 30.964905 0.043107 



    
(4) กวนวัน 14.843415 14.843415 



    
(5) เวียงคุก 15.533462 15.533462 



    
(5) หาดค้า 64.182561 14.977311 



    
(7) หินโงม 18.791439 10.652194 



    
(8) บ้านเด่ือ 38.708225 9.605686 



     
(9) ค่ายบกหวาน 85.394843 7.929041 



     
(10) พระธาตุบังพวน 46.408312 43.458357 



     
(11) หนองกอมเกาะ 20.266129 10.987047 



     
(12) ปะโค 27.108362 27.108361 



     
(13) เมืองหมี 6.873725 6.873725 



     
(14) สีกาย 20.603632 10.474458 



   
(2) ท่าบ่อ 

  
211.030303 161.833479 

 

    
 (1) ท่าบ่อ 27.794500 11.985046 



    
 (2) บ้านเด่ือ 41.044595 33.518879 



    
 (3) บ้านถ่อน 38.091861 38.091860 



    
 (4) บ้านว่าน 31.472776 5.789161 



    
 (5) โพนสา 22.093171 22.093171 



    
 (6) หนองนาง 50.533400 50.355362 



   
(3) โพนพิสัย 

  
57.396532 0.062694 

 

    
 (1) วัดหลวง 57.396532 0.062694 



   
(4) สระใคร 

 
 163.371328 27.868431 

 

    
 (1) สระใคร 61.295456 0.240336 



    
 (2) บ้านฝาง 102.075872 27.628095 
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ตำรำงท่ี 37 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ GIS อยู่ในพื นที่ลุ่ม

น ้ำทั งต้ำบล 
อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำบำงส่วน
ของต้ำบล 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 
พื นท่ีทั งหมด 

(ตร.กม.) 
พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.)   
(2) อุดรธานี (1) บ้านผือ 

 
 287.368568 78.333845 

 

     
(1) หายโศก 128.427497 52.611388 



     
(2) ค้าบง 107.132320 14.163295 



     
(3) หนองหัวคู 51.808751 11.559162 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนท่ี 6/2 2 จังหวัด 5 อ้ำเภอ 26 ต้ำบล 1,120.78 448.82 
 

0313 น ้ำสวย (1) หนองคาย (1) เมือง
หนองคาย 

 
 427.573692 311.211698 

 

    
(1) ในเมือง 4.630512 0.039526 



    
(2) มีชัย 7.305263 3.661458 



    
(3) โพธิ์ชัย 30.964905 30.921797 



    
(4) วัดธาตุ 50.382149 50.382149 



    
(5) หาดค้า 64.182561 49.205250 



    
 (6) หินโงม 18.791439 8.139244 



    
 (7) บ้านเด่ือ 38.708225 29.102539 



    
 (8) ค่ายบกหวาน 85.394843 77.465802 



    
 (9) โพนสว่าง 39.935722 39.935722 



    
 (10) พระธาตุบัง

พวน 
46.408312 2.949955 





    
 (11) หนองกอม

เกาะ 
20.266129 9.279083 





    
 (12) สีกาย 20.603632 10.129173 



   
(2) ท่าบ่อ 

 
 50.533400 0.178038 

 

    
 (1) หนองนาง 50.533400 0.178038 



   
(3) โพนพิสัย 

 
 182.118502 104.614942 

 

    
 (1) วัดหลวง 57.396532 3.079450 



    
 (2) ทุ่งหลวง 61.216907 38.030429 



    
 (3) เหล่าต่างค้า 63.505063 63.505063 



   
(4) สระใคร 

 
 203.089190 175.220760 

 

    
 (1) สระใคร 61.295456 61.055120 



    
 (2) คอกช้าง 39.717862 39.717862 



    
 (3) บ้านฝาง 102.075872 74.447778 



  
(2) อุดรธานี (1) เมือง

อุดรธานี 

 
 157.795025 67.755757 

 

    
(1) บ้านขาว 51.464545 39.219312 



    
(2) นาข่า 71.827982 25.164741 



    
(3) นากว้าง 34.502498 3.371704 



   
(2) กุดจับ 

 
 69.774701 0.740646 

 

    
 (1) เชียงเพ็ง 69.774701 0.740646 



   
(3) บ้านผือ 

 
 258.509419 136.359591 

 

    
 (1) เขือน้้า 99.568348 89.930060 



    
 (2) ค้าบง 107.132320 10.583050 



    
 (3) หนองหัวคู 51.808751 35.846481 



   
(4) เพ็ญ 

 
 776.777424 522.322208 

 

    
 (1) เพ็ญ 89.658827 84.704747 



    
 (2) บ้านธาตุ 110.963252 110.825053 



    
 (3) นาพู่ 48.579064 48.579064 



    
 (4) เชียงหวาง 109.997193 109.795019 
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ตำรำงท่ี 37 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ GIS อยู่ในพื นที่ลุ่ม

น ้ำทั งต้ำบล 
อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำบำงส่วน
ของต้ำบล 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 
พื นท่ีทั งหมด 

(ตร.กม.) 
พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.)     
 (5) สุมเส้า 117.264133 21.400661 



    
 (6) นาบัว 50.703136 0.161582 



    
 (7) บ้านเหล่า 68.323674 0.094710 



    
 (8) จอมศรี 118.967194 109.488326 



    
 (9) โคกกลาง 62.320951 37.273046 



   
(5) สร้างคอม 

 
 78.299256 0.329711 

 

     
(1) บ้านโคก 78.299256 0.329711 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำน ้ำสวย 2 จังหวัด 9 อ้ำเภอ 36 ต้ำบล 2,204.47 1,318.73 
 

0314 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/1 (1) หนองคาย (1) โพนพิสัย 
  

57.396532 8.508751 
 

    
 (1) วัดหลวง 57.396532 8.508751 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/1 1 จังหวัด 1 อ้ำเภอ 1 ต้ำบล 57.40 8.51 
 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) 4 จังหวัด 23 อ้ำเภอ 120 ต้ำบล 14,358.34 7,438.43 
 

 
ตำรำงท่ี 38 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 4 (ห้วยหลวง) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์  อยู่ในพื นที่
ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่
ลุ่มน ้ำ

บำงส่วน
ของต้ำบล 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 
พื นท่ีทั งหมด 

(ตร.กม.) 
พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่ม
น ้ำ (ตร.กม.) 

0315 ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 (1) อุดรธานี (1) เมืองอุดรธานี 
  

1,122.55157 953.67020 
 

     
(1) หมากแข้ง 9.78116 9.78116 



     
(2) นิคมสงเคราะห์ 45.51513 45.51513 



     
(3) บ้านขาว 51.46455 12.24523 



     
(4) หนองบัว 22.56236 22.56236 



     
(5) บ้านตาด 94.79913 82.60463 



     
(6) โนนสูง 47.28945 29.98014 



     
(7) หมูม่น 30.35033 30.35033 



     
(8) เชียงยืน 82.65713 82.65713 



     
(9) หนองนาค้า 110.65471 94.10273 



     
(10) กุดสระ 58.67847 58.67847 



     
(11) นาดี 30.71319 30.71319 



     
(12) บ้านเลื่อม 22.29729 22.29729 



     
(13) เชียงพิณ 57.55996 57.55996 



     
(14) สามพร้าว 98.95544 98.95544 



     
(15) หนองไฮ 82.97495 68.62235 



     
(16) นาข่า 71.82798 46.66324 



     
(17) บ้านจ่ัน 43.21410 43.21410 



     
(18) หนองขอนกว้าง 38.24743 38.24743 



     
(19) โคกสะอาด 45.07441 45.07441 



     
(20) นากว้าง 34.50250 31.13079 



     
(21) หนองไผ่ 43.43190 2.71469 
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ตำรำงท่ี 38 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 4 (ห้วยหลวง) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด 
(ตร.กม.) 

พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 
(ตร.กม.) 

   (2) กุดจับ   444.12795 375.91257  

     (1) กุดจับ 59.90751 59.90751  

     (2) ปะโค 62.91244 62.91244  

     (3) ขอนยูง 65.83892 64.68661  

     (4) เชียงเพ็ง 69.77470 69.03406  

     (5) สร้างก่อ 68.36559 40.51339  

     (6) เมืองเพีย 61.89403 61.89403  

     (7) ตาลเลียน 55.43475 16.96455  

   (4) หนองวัวซอ   619.61643 604.81770  

     (1) หมากหญ้า 52.41901 48.35176  

     (2) หนองอ้อ 100.77227 96.15697  

     (3) อูบมุง 86.69113 86.69112  

     (4) กุดหมากไฟ 97.72447 97.72446  

     (5) น้้าพ่น 108.05240 107.99117  

     (6) หนองบัวบาน 61.47977 61.47977  

     (7) โนนหวาย 75.38321 69.32830  

     (8) หนองวัวซอ 37.09416 37.09416  

   (5) หนองหาน   107.51589 20.53200  

     (1) โพนงาม 57.17984 3.71452  

     (2) ดอนหายโศก 50.33605 16.81748     
(6) บ้านผือ 

  
206.70067 16.36179 

 

     
(1) เขือน้้า 99.56835 9.63829 



     
(2) ค้าบง 107.13232 6.72350 





   
(7) เพ็ญ 

 
 494.00264 207.30665 

 

     
(1) เพ็ญ 89.65883 0.32021 



     
(2) เชียงหวาง 109.99719 0.20217 



     
(3) สุมเส้า 117.26413 86.85808 



     
(4) นาบัว 50.70314 50.54155 



     
(5) เตาไห 65.23853 8.24380 



     
(6) สร้างแป้น 61.14083 61.14083 



   
(8) หนองแสง 

 
 234.26754 0.00001 

 

     
(1) แสงสว่าง 84.58715 0.00000 



     
(2) ทับกุง 149.68039 0.00000 



   
(9) พิบูลย์รักษ ์

 
 130.26715 70.94231 

 

     
(1) บ้านแดง 65.54564 37.91131 



     
(2) ดอนกลอย 64.72151 33.03100 



  
(2) หนองบัวล้าภู (1) เมืองหนองบัวล้าภู 

 
 460.18053 80.13661 

 

     
(1) หนองบัว 76.04179 9.51249 



     
(2) บ้านขาม 68.62148 6.51508 



     
(3) นามะเฟือง 91.56677 0.00001 



     
(4) ล้าภู 31.47617 0.00000 



     
(5) กุดจิก 111.82732 0.09362 



     
(6) โนนทัน 80.64701 64.01542 



   
(2) นากลาง 

 
 78.40067 0.00011 

 

     
(1) เก่ากลอย 78.40067 0.00011 
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ตำรำงท่ี 38 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 4 (ห้วยหลวง) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด 
(ตร.กม.) 

พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 
(ตร.กม.)    

(3) โนนสัง 
 

 121.18207 0.00000 
 

     
(1) กุดดู่ 74.47075 0.00000 



     
(2) ปางกู่ 46.71132 0.00000 




  

(3) ขอนแก่น (1) เขาสวนกวาง 
 

 110.56654 0.00001 
 

     
(1) โนนสมบูรณ์ 110.56654 0.00001 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำห้วยหลวงส่วนท่ี 1 3 จังหวัด 12 อ้ำเภอ 60 ต้ำบล 4,129.38 2,329.68 
 

0316 ห้วยดำน (1) อุดรธานี (1) เมืองอุดรธานี 
 

 154.08661 18.77066 
 

     
(1) หนองนาค้า 110.65471 16.55197 



     
(2) หนองไผ่ 43.43190 2.21869 




   

(2) หนองหาน 
 

 586.40412 465.20472 
 

     
(1) หนองหาน 76.31854 76.31854 



     
(2) หนองเม็ก 86.32607 54.79426 



     
(3) พังงู 81.91319 12.77759 



     
(4) สะแบง 59.64293 59.64293 



     
(5) สร้อยพร้าว 40.81426 40.81426 



     
(6) โพนงาม 57.17984 53.46532 



     
(7) ผักตบ 63.90307 63.90307 



     
(8) หนองไผ่ 69.97019 69.97019 



     
(9) ดอนหายโศก 50.33605 33.51857 



   
(3) ทุ่งฝน 

 
 151.66297 72.54679 

 

     
(1) ทุ่งใหญ่ 83.54811 48.43454 



     
(2) นาชุมแสง 45.31115 8.72542 



     
(3) นาทม 22.80371 15.38683 




   

(4) ไชยวาน 
 

 69.24059 0.09467 
 

     
(1) ไชยวาน 69.24059 0.09467 




   

(5) พิบูลย์รักษ ์
 

 194.84583 105.09828 
 

     
(1) บ้านแดง 65.54564 27.63151 



     
(2) นาทราย 64.57868 45.77626 



     
(3) ดอนกลอย 64.72151 31.69051 




   

(6) ประจักษ์ศิลปาคม 
 

 115.39148 21.97582 
 

     
(1) นาม่วง 69.86575 19.70855 



     
(2) อุ่มจาน 45.52573 2.26727 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำห้วยดำน 1 จังหวัด 6 อ้ำเภอ 20 ต้ำบล 1,271.63 683.69 
 

0317 ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 (1) หนองคาย (1) โพนพิสัย 
 

 641.91819 353.80917 
 

     
(1) จุมพล 118.73520 8.20340 



     
(2) วัดหลวง 57.39653 45.74490 



     
(3) ชุมช้าง 79.26163 48.37961 



     
(4) ทุ่งหลวง 61.21691 23.18648 



     
(5) นาหนัง 132.83827 123.64669 



     
(6) เซิม 

   

     
(7) บ้านโพธิ์ 71.40362 18.73580 



     
(8) บ้านผือ 76.87003 41.71630 



     
(9) สร้างนางขาว 44.19601 44.19601 
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ตำรำงท่ี 38 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 4 (ห้วยหลวง) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด 
(ตร.กม.) 

พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 
(ตร.กม.)   

(2) อุดรธานี (1) ทุ่งฝน 
 

 45.31115 4.35770 
 

     
(1) นาชุมแสง 45.31115 4.35770 



   
(2) บ้านดุง 

 
 519.45367 308.41192 

 

     
(1) บ้านดุง 89.88660 24.00943 



     
(2) บ้านจันทน์ 101.51394 0.02815 



     
(3) บ้านชัย 81.82000 49.61329 



     
(4) นาไหม 115.32945 107.90292 



     
(5) ถ่อนนาลับ 70.55768 66.51213 



     
(6) นาค้า 60.34601 60.34601 



   
(3) เพ็ญ 

 
 632.73656 173.52792 

 

     
(1) เพ็ญ 89.65883 4.63387 



     
(2) บ้านธาตุ 110.96325 0.13820 



     
(3) สุมเส้า 117.26413 9.00539 



     
(4) บ้านเหล่า 68.32367 68.22897 



     
(5) จอมศรี 118.96719 9.47887 



     
(6) เตาไห 65.23853 56.99473 




     

(7) โคกกลาง 62.32095 25.04791 



   

(4) สร้างคอม 
 

 274.46803 274.13832 
 

     
(1) สร้างคอม 63.44882 63.44882 



     
(2) เชียงดา 29.65773 29.65773 



     
(3) บ้านยวด 41.68370 41.68370 



     
(4) บ้านโคก 78.29926 77.96955 



     
(5) นาสะอาด 22.87614 22.87614 



     
(6) บ้านหินโงม 38.50239 38.50239 



   
(5) พิบูลย์รักษ ์

 
 130.12432 18.80524 

 

     
(1) บ้านแดง 65.54564 0.00281 



     
(2) นาทราย 64.57868 18.80242 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำห้วยหลวงส่วนท่ี 2 2 จังหวัด 6 อ้ำเภอ 31 ต้ำบล 2,244.01 1,133.05 
 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) 4 จังหวัด 18 อ้ำเภอ 101 ต้ำบล 7,645.02 4,146.42 
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ตำรำงท่ี 39 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) อยู่ในพื นที่
ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

0318 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/2 (1) หนองคาย (1) โพนพิสัย 
  

586.103039 253.975505 
 

    
 (1) จุมพล 118.735195 110.531516 



    
 (2) วัดหลวง 57.396532 0.000741 



    
 (3) กุดบง 67.793885 67.793884 



    
 (4) ชุมช้าง 79.261630 30.882022 



    
 (5) นาหนัง 132.838268 9.191577 



    
 (6) เซิม 53.207502 1.308679 



    
 (7) บ้านผือ 76.870027 34.267086 



   
(2) เฝ้าไร่ 

 
 240.582937 101.498168 

 

    
 (1) เฝ้าไร่ 75.375805 9.330558 



    
 (2) หนองหลวง 79.867599 70.703805 



    
 (3) วังหลวง 85.339533 21.463805 



   
(3) รัตนวาปี 

 
 296.134058 255.249218 

 

    
 (1) รัตนวาปี 41.821486 41.821486 



    
 (2) นาทับไฮ 75.152790 48.913184 



    
 (3) บ้านต้อน 31.120094 31.120094 



    
 (4) พระบาทนาสิงห์ 113.533617 98.888383 



    
 (5) โพนแพง 34.506071 34.506071 



  
(2) บึงกาฬ (1) เมืองบึงกาฬ 

 
 833.190554 586.029976 

 

    
 (1) บึงกาฬ 60.668435 60.668435 



    
 (2) โนนสมบูรณ์ 85.745492 61.128686 



    
 (3) โนนสว่าง 68.405081 34.026203 



    
 (4) หอค้า 101.459193 89.257708 



    
 (5) หนองเลิง 54.170421 3.971398 



    
 (6) โคกก่อง 114.419863 113.077533 



    
 (7) นาสวรรค ์ 78.086257 0.096000 



    
 (8) ไคสี 49.844063 49.844062 



    
 (9) ชัยพร 85.523609 85.137375 



    
 (10) วิศิษฐ์ 96.018885 81.213358 



    
 (11) โป่งเปือย 38.849255 7.609218 



   
(2) โซ่พิสัย 

 
 49.248170 0.000001 

 

    
 (1) บัวตูม 49.248170 0.000001 



   
(3) เซกา 

 
 293.333007 188.593091 

 

    
 (1) บ้านต้อง 157.252340 123.490980 



    
 (2) น้้าจ้ัน 64.162288 0.064654 



    
 (3) โสกก่าม 71.918379 65.037457 



   
(4) ปากคาด 

 
 284.658033 198.188922 

 

    
 (1) ปากคาด 57.258189 55.456606 



    
 (2) หนองยอง 42.836087 33.084656 



    
 (3) นากั้ง 36.927733 36.927733 



    
 (4) โนนศิลา 45.466455 27.792448 



     
(5) สมสนุก 63.039816 5.797725 





     (6) นาดง 39.129753 39.129754  
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ตำรำงท่ี 39 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) อยู่ในพื นที่
ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที ่  
ลุ่มน ้ำบำงส่วน

ของต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.) (ตร.กม.)    
(5) บึงโขงหลง 

 
 346.539547 204.484423 

 

    
 (1) บึงโขงหลง 84.441660 38.574523 



    
 (2) โพธิ์หมากแข้ง 99.229041 3.046146 



    
 (3) ดงบัง 47.010657 47.005567 



    
 (4) ท่าดอกค้า 115.858189 115.858187 



   
(6) ศรีวิไล 

 
 259.397845 27.392943 

 

    
 (1) ศรีวิไล 52.420663 21.737521 



    
 (2) นาแสง 65.999842 0.150766 



    
 (3) นาสะแบง 75.814848 0.222461 



    
 (4) นาสิงห์ 65.162492 5.282195 



   
(7) บุ่งคล้า 

 
 273.261296 273.261295 

 

    
 (1) บุ่งคล้า 89.966345 89.966345 



    
 (2) หนองเด่ิน 81.892595 81.892595 



    
 (3) โคกกว้าง 101.402356 101.402355 



  
(3) นครพนม (1) ท่าอุเทน 

 
 158.765399 90.703934 

 

    
 (1) พนอม 61.203032 22.559429 



    
 (2) พะทาย 41.488231 15.965161 



    
 (3) หนองเทา 56.074136 52.179344 



   
(2) บ้านแพง 

 
 356.240969 205.266137 

 

    
 (1) บ้านแพง 49.014802 30.585233 



    
 (2) ไผ่ล้อม 46.109409 46.064407 



    
 (3) โพนทอง 55.849391 48.406272 



    
 (4) หนองแวง 124.526756 30.550997 



    
 (5) นางัว 31.725809 31.229659 



    
 (6) นาเข 49.014802 18.429569 




   

(3) ศรีสงคราม 
 

 76.481355 0.088638 
 

    
 (1) หาดแพง 76.481355 0.088638 




   

(4) นาทม 
 

 140.561411 3.499249 
 

     
(1) หนองซน 140.561411 3.499249 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/2 3 จังหวัด 14 อ้ำเภอ 58 ต้ำบล 4,194.50 2,388.23 
 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง) 3 จังหวัด 14 อ้ำเภอ 58 ต้ำบล 4,194.50 2,388.23 
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ตำรำงท่ี 40 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) 

รหัสลุ่ม
น ้ำ 

ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) อยู่ในพื นที่
ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำบำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด 
(ตร.กม.) 

พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 
(ตร.กม.) 

0319 แม่น ้ำสงครำมตอนบน (1) หนองคาย (1) โพนพิสัย 
  

201.481152 105.453288 
 

   
  (1) เซิม 53.207502 51.898822 



   
  (2) บ้านโพธิ์ 71.403623 52.667822 



   
  (3) บ้านผือ 76.870027 0.886644 



   
(2) เฝ้าไร่   362.516019 261.017851 

 

   
  (1) เฝ้าไร่ 75.375805 66.045247 



   
  (2) นาดี 40.375255 40.375255 



   
  (3) หนองหลวง 79.867599 9.163794 



   
  (4) วังหลวง 85.339533 63.875728 



   
  (5) อุดมพร 81.557827 81.557827 



   
(3) รัตนวาปี   188.686407 40.884840 

 

   
  (1) นาทับไฮ 75.152790 26.239606 



   
  (2) 

พระบาทนา
สิงห์ 

113.533617 14.645234 




  
(2) อุดรธานี (1) หนองหาน   194.691336 131.922878 

 

   
  (1) หนองเม็ก 86.326068 23.557610 



   
  (2) บ้านเชียง 61.516211 61.516211 



   
  (3) บ้านยา 22.411108 22.411108 



   
  (4) หนองสระปลา 24.437949 24.437949 



   
(2) ทุ่งฝน   239.125842 162.221345 

 

   
  (1) ทุ่งฝน 87.462871 87.462871 



   
  (2) ทุ่งใหญ่ 83.548112 35.113572 



   
  (3) นาชุมแสง 45.311150 32.228023 



   
  (4) นาทม 22.803709 7.416879 



   
(3) ไชยวาน   191.651737 135.017590 

 

   
  (1) ไชยวาน 69.240587 41.688863 



   
  (2) ค้าเลาะ 122.411150 93.328727 



   
(4) วังสามหมอ   235.650075 6.008994 

 

   
  (1) ผาสุก 235.650075 6.008994 



   
(5) บ้านดุง   857.996746 609.930828 

 

   
  (1) ศรีสุทโธ 18.176678 18.176678 



   
  (2) บ้านดุง 89.886601 65.877168 



   
  (3) ดงเย็น 52.940815 52.940815 



   
  (4) โพนสูง 80.748540 80.748540 



   
  (5) อ้อมกอ 78.492666 78.492665 



   
  (6) บ้านจันทน์ 101.513941 101.485795 



   
  (7) บ้านชัย 81.819996 32.206703 



   
  (8) นาไหม 115.329449 7.426529 



   
  (9) ถ่อนนาลับ 70.557681 4.045556 



   
  (10) วังทอง 44.636756 44.636756 



   
  (11) บ้านม่วง 78.972306 78.972306 



     (12) บ้านตาด 44.921317 44.921317  
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ตำรำงท่ี 40 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

รหัสลุ่ม
น ้ำ 

ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.)   

(3) บึงกาฬ (1) โซ่พิสัย   493.312452 367.222564 
 

   
  (1) โซ่ 121.727524 121.727524 



   
  (2) หนองพันทา 49.248170 49.248168 



   
  (3) ค้าแก้ว 97.299471 44.935874 



   
  (4) บัวตูม 87.782986 87.782986 



   
  (5) ถ้้าเจริญ 83.142897 9.586684 



   
  (6) เหล่าทอง 54.111404 53.941328 



   
(2) ปากคาด   105.875903 14.837264 

 

   
  (1) หนองยอง 42.836087 9.719402 



   
  (2) สมสนุก 63.039816 5.117862 



  
(4) สกลนคร (1) วาริชภูมิ   113.663290 0.090156 

 

   
  (1) ค้าบ่อ 113.663290 0.090156 



   
(2) วานรนิวาส   202.367555 0.700359 

 

   
  (1) คูสะคาม 61.352574 0.333147 



   
  (2) ธาตุ 141.014981 0.367212 



   
(3) บ้านม่วง   609.209066 369.789904 

 

   
  (1) ม่วง 71.533695 0.327503 



   
  (2) มาย 89.284434 76.859246 



   
  (3) ดงหม้อทอง 91.766441 82.562280 



   
  (4) ดงเหนือ 112.739934 2.929184 



   
  (5) ดงหม้อทองใต้ 91.013912 91.013912 



   
  (6) ห้วยหลัว 79.439993 79.439993 



   
  (7) หนองกวั่ง 73.430657 36.657786 



   
(4) สว่างแดนดิน   728.443586 644.025966 

 

   
  (1) สว่างแดนดิน 115.039295 97.979811 



   
  (2) ค้าสะอาด 99.332228 99.332228 



   
  (3) บ้านต้าย 33.254610 33.254610 



   
  (4) บงเหนือ 70.403262 70.403262 



   
  (5) โพนสูง 45.149229 45.149229 



   
  (6) โคกส ี 86.847063 86.847063 



   
  (7) หนองหลวง 40.376656 40.376656 



   
  (8) บงใต้ 72.044790 72.044791 



   
  (9) ค้อใต้ 30.719260 30.719260 



   
  (10) ทรายมูล 68.001293 0.648266 



   
  (11) บ้านถ่อน 67.275900 67.270790 



   
(5) ส่องดาว   333.544330 193.430425 

 

   
  (1) ส่องดาว 77.470366 32.748948 



   
  (2) ท่าศิลา 140.775634 138.162863 



   
  (3) วัฒนา 53.649274 21.543627 



   
  (4) ปทุมวาปี 61.649056 0.974987 



   
(6) เจริญศิลป์   361.456839 260.396198 

 

   
  (1) บ้านเหล่า 133.260995 102.682710 



   
  (2) เจริญศิลป์ 75.543480 9.307806 



   
  (3) ทุ่งแก 75.325435 71.078753 



   
  (4) หนองแปน 77.326929 77.326929 
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ตำรำงท่ี 40 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

รหัสลุ่ม
น ้ำ 

ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสงครำม
ตอนบน 

4 จังหวัด 16 อ้ำเภอ 70 ต้ำบล 5,419.67 3,302.97  

0320 ห้วยคอง (1) บึงกาฬ (1) เมืองบึงกาฬ   592.462985 304.004388 
 

   
  (1) โนนสมบูรณ์ 85.745492 20.344524 



   
  (2) โนนสว่าง 68.405081 34.378879 



   
  (3) หอค้า 101.459193 12.201484 



   
  (4) หนองเลิง 54.170421 50.199023 



   
  (5) นาสวรรค ์ 78.086257 77.990257 



   
  (6) วิศิษฐ์ 96.018885 14.805527 



   
  (7) ค้านาดี 69.728401 62.844656 



   
  (8) โป่งเปืย 38.849255 31.240038 



   
(2) พรเจริญ   167.040011 83.600440 

 

   
  (1) หนองหัวช้าง 114.232130 72.101177 



   
  (2) ศรีส้าราญ 52.807881 11.499263 



   
(3) โซ่พิสัย   348.320325 239.856439 

 

   
  (1) ศรีชมภู 113.766553 113.766553 



   
  (2) ค้าแก้ว 97.299471 52.363596 



   
  (3) ถ้้าเจริญ 83.142897 73.556213 



   
  (4) เหล่าทอง 54.111404 0.170077 



   
(4) ปากคาด   208.600547 71.631847 

 

   
  (1) ปากคาด 57.258189 1.801583 



   
  (2) หนองยอง 42.836087 0.032029 



   
  (3) โนนศิลา 45.466455 17.674006 



   
  (4) สมสนุก 63.039816 52.124229 



   
(5) ศรีวิไล   85.138750 4.244634 

 

   
  (1) ชุมภูพร 85.138750 4.244634 



  
(2) สกลนคร (1) บ้านม่วง   112.739934 0.000487 

 

   
  (1) ดงเหนือ 112.739934 0.000487 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำห้วยคอง 2 จังหวัด 6 อ้ำเภอ 20 ต้ำบล 1,514.30 703.34  

0321 แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำง (1) บึงกาฬ (1) พรเจริญ   375.637649 253.997343 
 

 
ส่วนท่ี 1 

 
  (1) ศรีชมภู 33.893293 33.893293 



   
  (2) ดอนหญ้านาง 42.127219 42.127219 



   
  (3) พรเจริญ 22.883580 22.883580 



   
  (4) หนองหัวช้าง 114.232130 42.130954 



   
  (5) วังชมภู 53.676194 53.676194 



   
  (6) ป่าแฝก 56.017352 17.990196 



   
  (7) ศรีส้าราญ 52.807881 41.295907 



   
(2) เซกา   433.851921 325.915795 

 

   
  (1) ซาง 108.922650 87.113737 



   
  (2) ท่ากกแดง 80.138278 80.138278 



   
  (3) ป่งไฮ 107.164840 26.587914 



   
  (4) ท่าสะอาด 90.598719 90.598719 



   
  (5) หนองทุ่ม 47.027434 41.477147 



   
(3) ศรีวิไล   85.138750 1.420600 

 

   
  (1) ชุมภูพร 85.138750 1.420600 
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ตำรำงท่ี 40 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

รหัสลุ่ม
น ้ำ 

ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.)   

(2) สกลนคร (1) วานรนิวาส   647.381776 320.333222 
 

   
  (1) วานรนิวาส 90.837303 10.422484 



   
  (2) คูสะคาม 61.352574 59.919267 



   
  (3) ธาตุ 141.014981 8.545411 



   
  (4) หนองแวง 20.369489 20.369489 



   
  (5) นาซอ 88.478436 26.280586 



   
  (6) อินทร์แปลง 38.894587 38.894587 



   
  (7) นาค้า 62.542801 16.581278 



   
  (8) กุดเรือค้า 56.966918 55.622902 



   
  (9) หนองแวงใต้ 86.924687 83.697218 



   
(2) ค้าตากล้า   382.914617 382.914616 

 

   
  (1) ค้าตากล้า 107.728837 107.728837 



   
  (2) หนองบัวสิม 86.451845 86.451845 



   
  (3) นาแต้ 94.491887 94.491887 



   
  (4) แพด 94.242048 94.242047 



   
(3) บ้านม่วง   584.943013 385.606526 

 

   
  (1) ม่วง 71.533695 71.206192 



   
  (2) มาย 89.284434 12.425188 



   
  (3) ดงหม้อทอง 91.766441 9.204161 



   
  (4) ดงเหนือ 112.739934 109.810263 



   
  (5) โนนสะอาด 59.702824 59.702824 



   
  (6) หนองกวั่ง 73.430657 36.772870 



   
  (7) บ่อแก้ว 86.485028 86.485028 



   
(4) อากาศอ้านวย   275.782419 108.618988 

 

   
  (1) วาใหญ่ 98.552653 0.266197 



   
  (2) โพนงาม 81.273537 21.694975 



   
  (3) ท่าก้อน 52.834177 52.834177 



   
  (4) นาฮี 43.122052 33.823639 



   
(5) เจริญศิลป์   133.260995 28.965536 

 

   
  (1) บ้านเหล่า 133.260995 28.965536 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสงครำม
ตอนล่ำงส่วนท่ี 1 

2 จังหวัด 8 อ้ำเภอ 38 ต้ำบล 2,918.91 1,807.77  

0322 ห้วยฮี  (1) บึงกาฬ (1) เมืองบึงกาฬ   355.417365 12.884593 
 

   
  (1) โนนสมบูรณ์ 85.745492 4.272282 



   
  (2) โคกก่อง 114.419863 1.342330 



   
  (3) ชัยพร 85.523609 0.386235 



   
  (4) ค้านาดี 69.728401 6.883746 



   
(2) พรเจริญ   108.825233 38.039867 

 

   
  (1) ป่าแฝก 56.017352 38.027155 



   
  (2) ศรีส้าราญ 52.807881 0.012712 



   
(3) เซกา   627.017233 312.723764 

 

   
  (1) เซกา 142.487681 132.996901 



   
  (2) ซาง 108.922650 21.808914 



   
  (3) บ้านต้อง 157.252340 7.693103 



   
  (4) ป่งไฮ 107.164840 80.576926 



   
  (5) น้้าจ้ัน 64.162288 64.097634 
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ตำรำงท่ี 40 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

รหัสลุ่ม
น ้ำ 

ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.)    

  (6) หนองทุ่ม 47.027434 5.550286 


   
(4) บึงโขงหลง   183.670701 11.709239 

 

   
  (1) บึงโขงหลง 84.441660 1.118225 



   
  (2) โพธิ์หมากแข้ง 99.229041 10.591014 



   
(5) ศรีวิไล   344.536595 311.478419 

 

   
  (1) ศรีวิไล 52.420663 30.683142 



   
  (2) ชุมภูพร 85.138750 79.473516 



   
  (3) นาแสง 65.999842 65.849076 



   
  (4) นาสะแบง 75.814848 75.592387 



   
  (5) นาสิงห์ 65.162492 59.880298 



  
(2) สกลนคร (1) อากาศอ้านวย   81.273537 0.000596 

 

   
  (1) โพนงาม 81.273537 0.000596 



  
(3) นครพนม (1) นาทม   102.469718 53.540356 

 

   
  (1) นาทม 102.469718 53.540356 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำห้วยฮี  3 จังหวัด 7 อ้ำเภอ 21 ต้ำบล 1,803.21 740.38  

0323 แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำง (1) สกลนคร (1) อากาศอ้านวย   192.417776 56.634519 
 

 
ส่วนท่ี 2 

 
  (1) โพนงาม 81.273537 44.188300 



   
  (2) สามัคคีพัฒนา 111.144239 12.446219 



  
(2) นครพนม (1) ศรีสงคราม   122.929126 6.169002 

 

   
  (1) สามผง 122.929126 6.169002 



   
(2) นาทม   187.362366 45.770423 

 

   
  (1) นาทม 102.469718 25.416196 



   
  (2) ดอนเตย 84.892648 20.354227 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสงครำม
ตอนล่ำงส่วนท่ี 2 

2 จังหวัด 3 อ้ำเภอ 5 ต้ำบล 502.71 108.57  

0324 ห้วยน ้ำยำม (1) สกลนคร (1) พรรณานิคม   154.958225 19.991569 
 

   
  (1) บะฮ ี 92.331074 19.828076 



   
  (2) เชิงชุม 62.627151 0.163493 



   
(2) พังโคน   63.172028 1.115938 

 

   
  (1) ต้นผึ้ง 63.172028 1.115938 



   
(3) วาริชภูมิ   177.383226 79.498019 

 

   
  (1) หนองลาด 21.049502 16.527335 



   
  (2) ค้าบ่อ 113.663290 20.503935 



   
  (3) ค้อเขียว 42.670434 42.466749 



   
(4) วานรนิวาส   1,046.99053 669.729124 

 

   
  (1) วานรนิวาส 90.837303 80.414818 



   
  (2) เด่ือศรีคันไชย 108.934427 3.273977 



   
  (3) ขัวก่าย 68.242332 68.242332 



   
  (4) หนองสนม 135.640578 133.976777 



   
  (5) คูสะคาม 61.352574 1.100160 



   
  (6) ธาตุ 141.014981 132.102358 



   
  (7) ศรีวิชัย 102.500182 94.332532 



   
  (8) นาซอ 88.478436 62.197851 



   
  (9) นาค้า 62.542801 45.961522 



   
  (10) คอนสวรรค ์ 43.555313 43.555313 



   
  (11) กุดค้าเรือ 56.966918 1.344016 







 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
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ตำรำงท่ี 40 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

รหัสลุ่ม
น ้ำ 

ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.)    

  (12) หนองแวงใต้ 86.924687 3.227468 


   
(5) อากาศอ้านวย   517.185688 370.021508 

 

   
  (1) อากาศ 73.871155 53.859211 



   
  (2) โพนแพง 52.742205 52.029870 



   
  (3) วาใหญ่ 98.552653 98.286456 



   
  (4) โพนงาม 81.273537 15.389666 



   
  (5) นาฮี 43.122052 9.298413 



   
  (6) บะหว้า 56.479847 42.460106 



   
  (7) สามัคคีพัฒนา 111.144239 98.697786 



   
(6) สว่างแดนดิน   469.287856 228.180309 

 

   
  (1) สว่างแดนดิน 115.039295 17.059484 



   
  (2) พันนา 38.244083 38.244083 



   
  (3) แวง 64.570704 12.412810 



   
  (4) ทรายมูล 68.001293 67.353027 



   
  (5) ตาลโกน 31.819892 31.819892 



   
  (6) ตาลเนิ้ง 30.949621 8.866376 



   
  (7) ธาตุทอง 53.387068 52.419526 



   
  (8) บ้านถ่อน 67.275900 0.005111 



   
(7) ส่องดาว   333.544330 140.045848 

 

   
  (1) ส่องดาว 77.470366 44.721418 



   
  (2) ท่าศิลา 140.775634 2.581046 



   
  (3) วัฒนา 53.649274 32.105646 



   
  (4) ปทุมวาปี 61.649056 60.637738 



   
(8) เจริญศิลป์   339.725948 127.054455 

 

   
  (1) บ้านเหล่า 133.260995 1.612749 



   
  (2) เจริญศิลป์ 75.543480 66.235674 





   
  (3) ทุ่งแก 75.325435 4.246682 



   
  (4) โคกศิลา 55.596038 54.959350 



  
(2) นครพนม (1) ศรีสงคราม   95.231644 45.963248 

 

   
  (1) บ้านข่า 95.231644 45.963248 



   
(2) นาหว้า   116.339162 43.563333 

 

   
  (1) บ้านเสียว 46.246661 4.317721 



   
  (2) เหล่าพัฒนา 70.092501 39.245612 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำห้วยน ้ำยำม 2 จังหวัด 10 อ้ำเภอ 44 ต้ำบล 3,313.82 1,725.16  

0325 แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำง (1) สกลนคร (1) อากาศอ้านวย   111.144239 0.000234 
 

 
ส่วนท่ี 3 

 
  (1) สามัคคีพัฒนา 111.144239 0.000234 



  
(2) นครพนม (1) ศรีสงคราม   327.871199 197.315943 

 

   
  (1) สามผง 122.929126 96.198670 



   
  (2) ท่าบ่อสงคราม 109.710429 51.848877 



   
  (3) บ้านข่า 95.231644 49.268396 



   
(2) นาหว้า   70.092501 3.569490 

 

   
  (1) เหล่าพัฒนา 70.092501 3.569490 



   
(3) นาทม   187.362366 63.676255 

 

   
  (1) นาทม 102.469718 14.477136 



   
  (2) ดอนเตย 84.892648 49.199119 







 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
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ตำรำงท่ี 40 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

รหัสลุ่ม
น ้ำ 

ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสงครำม
ตอนล่ำงส่วนท่ี 3 

2 จังหวัด 4 อ้ำเภอ 7 ต้ำบล 696.47 264.56  

0326 ห้วยน ้ำอูน (1) อุดรธานี (1) วังสามหมอ   235.650075 0.440492 
 

   
  (1) ผาสุก 235.650075 0.440492 



  
(2) สกลนคร (1) เมืองสกลนคร   543.975239 232.330323 

 

   
  (1) ขมิ้น 79.147726 71.471512 



   
  (2) เชียงเครือ 98.228857 9.447494 



   
  (3) ท่าแร่ 41.460318 1.779351 



   
  (4) ห้วยยาง 129.643734 16.027705 



   
  (5) พังขว้าง 125.923227 68.632681 



   
  (6) หนองลาด 69.571377 64.971580 



   
(2) กุสุมาลย์   381.089976 233.591975 

 

   
  (1) นาโพธิ์ 103.201160 42.837747 



   
  (2) นาเพียง 100.017143 99.037131 



   
  (3) โพธิไพศาล 86.738487 1.813781 



   
  (4) อุ่มจาน 91.133186 89.903316 



   
(3) กุดบาก   447.896654 447.434116 

 

   
  (1) กุดบาก 135.274157 135.274152 



   
  (2) นาม่อง 186.621475 186.158945 



   
  (3) กุดไห 126.001022 126.001019 



   
(4) พรรณานิคม   750.346356 730.354788 

 

   
  (1) พรรณา 40.636193 40.636193 



   
  (2) วังยาง 40.036567 40.036567 



   
  (3) พอกน้อย 33.552134 33.552134 



   
  (4) นาหัวบ่อ 86.196116 86.196116 



   
  (5) ไร่ 130.415666 130.415666 



   
  (6) ช้างมิ่ง 42.706617 42.706617 



   
  (7) นาใน 133.269904 133.269904 



   
  (8) สว่าง 88.574934 88.574934 



   
  (9) บะฮ ี 92.331074 72.502998 



   
  (10

) 
เชิงชุม 

62.627151 62.463659 




   
(5) พังโคน   267.290243 266.174304 

 

   
  (1) พังโคน 44.519579 44.519579 



   
  (2) ม่วงไข่ 41.531610 41.531610 



   
  (3) แร่ 62.982941 62.982940 



   
  (4) ไฮหย่อง 55.084085 55.084085 



   
  (5) ต้นผึ้ง 63.172028 62.056090 



   
(6) วาริชภูมิ   411.988751 332.400572 

 

   
  (1) วาริชภูมิ 141.688276 141.688275 



   
  (2) ปลาโหล 92.917249 92.917249 



   
  (3) หนองลาด 21.049502 4.522168 



   
  (4) ค้าบ่อ 113.663290 93.069194 



   
  (5) ค้อเขียว 42.670434 0.203686 



   
(7) นิคมน้้าอูน   154.475753 154.475750 

 

   
  (1) นิคมน้้าอูน 68.901959 68.901957 





 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 40 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

รหัสลุ่ม
น ้ำ 

ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.)    

  (2) หนองปลิง 35.122249 35.122248 



   
  (3) หนองบัว 30.570123 30.570123 



   
  (4) สุวรรณคาม 19.881422 19.881422 



   
(8) วานรนิวาส   347.075187 115.491901 

 

   
  (1) เด่ือศรีคันไชย 108.934427 105.660450 



   
  (2) หนองสนม 135.640578 1.663801 



   
  (3) ศรีวิชัย 102.500182 8.167650 



   
(9) อากาศอ้านวย   183.093207 34.744020 

 

   
  (1) อากาศ 73.871155 20.011944 



   
  (2) โพนแพง 52.742205 0.712335 



   
  (3) บะหว้า 56.479847 14.019741 



   
(10) สว่างแดนดิน   148.907393 75.208680 

 

   
  (1) แวง 64.570704 52.157893 



   
  (2) ตาลโกน 

   

   
  (3) ตาลเนิ้ง 30.949621 22.083245 



   
  (4) ธาตุทอง 53.387068 0.967542 



   
(11) ส่องดาว   202.424690 0.068057 

 

   
  (1) ท่าศิลา 140.775634 0.031726 



   
  (2) ปทุมวาปี 61.649056 0.036331 



   
(12) เจริญศิลป์   55.596038 0.636689 

 

   
  (1) โคกศิลา 55.596038 0.636689 



   
(13) โพนนาแก้ว   71.365425 18.353603 

 

   
  (1) นาแก้ว 71.365425 18.353603 



   
(14) ภูพาน   285.902119 207.418906 

 

   
  (1) โคกภู 285.902119 207.418906 



  
(3) นครพนม (1) ศรีสงคราม   473.169496 250.265679 

 

   
  (1) ศรีสงคราม 43.698876 8.513490 



   
  (2) นาเด่ือ 85.179824 71.038122 



   
  (3) บ้านเอื้อง 70.089355 70.089355 



   
  (4) ท่าบ่อสงคราม 109.710429 49.380780 



   
  (5) นาค้า 114.823068 1.575988 



   
  (6) โพนสว่าง 49.667944 49.667944 



   
(2) นาหว้า   354.407973 307.275151 

 

   
  (1) นาหว้า 83.482994 83.482994 



   
  (2) นางัว 104.858199 104.858199 



   
  (3) บ้านเสียว 46.246661 41.928940 



   
  (4) นาคูณใหญ่ 15.405072 15.405073 



   
  (5) เหล่าพัฒนา 70.092501 27.277399 



   
  (6) ท่าเรือ 34.322546 34.322546 



   
(3) โพนสวรรค ์   207.013036 151.278417 

 

   
  (1) บ้านค้อ 161.704185 151.262480 



   
  (2) โพนจาน 45.308851 0.015937 



  
(4) กาฬสินธุ์ (1) ค้าม่วง   238.337492 1.550266 

 

   
  (1) ดินจ่ี 66.027055 1.550261 



   
  (2) นาทัน 172.310437 0.000005 





          



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 40 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

รหัสลุ่ม
น ้ำ 

ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ อยู่ในพื นที่

ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 
(ตร.กม.) (ตร.กม.)    

(2) สมเด็จ   110.545923 2.309101 
 

   
  (1) แซงบาดาล 110.545923 2.309101 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำห้วยน ้ำอูน 4 จังหวัด 20 อ้ำเภอ 70 ต้ำบล 5,870.55 3,561.80 
 

0327 แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำง (1) บึงกาฬ (1) เซกา   371.658400 42.439959 
 

 
ส่วนท่ี 4 

 
  (1) เซกา 142.487681 9.490780 



   
  (2) บ้านต้อง 157.252340 26.068257 



   
  (3) โสกก่าม 71.918379 6.880922 



   
(2) บึงโขงหลง   230.681358 130.345880 

 

   
  (1) บึงโขงหลง 84.441660 44.748911 



   
  (2) โพธิ์หมากแข้ง 99.229041 85.591881 



   
  (3) ดงบัง 47.010657 0.005088 



  
(2) นครพนม (1) ท่าอุเทน   342.376339 177.966946 

 

   
  (1) ท่าจ้าปา 110.251764 45.558489 



   
  (2) ไชยบุรี 73.359176 64.346991 



   
  (3) พนอม 61.203032 38.643603 



   
  (4) พะทาย 41.488231 25.523071 



   
  (5) หนองเทา 56.074136 3.894792 



   
(2) บ้านแพง   258.211365 101.960030 

 

   
  (1) ไผ่ล้อม 46.109409 0.045002 



   
  (2) โพนทอง 55.849391 7.443119 



   
  (3) หนองแวง 124.526756 93.975759 



   
  (4) นางัว 31.725809 0.496150 



   
(3) ศรีสงคราม   552.822678 268.009112 

 

   
  (1) ศรีสงคราม 43.698876 35.185387 



   
  (2) นาเด่ือ 85.179824 14.141702 



   
  (3) สามผง 122.929126 20.561454 



   
  (4) ท่าบ่อสงคราม 109.710429 8.480773 



   
  (5) นาค้า 114.823068 113.247079 



   
  (6) หาดแพง 76.481355 76.392717 



   
(4) โพนสวรรค ์   328.993507 45.197052 

 

   
  (1) นาหัวบ่อ 72.725849 28.516549 



   
  (2) นาขมิ้น 94.563473 6.481483 



   
  (3) บ้านค้อ 161.704185 10.199020 



   
(5) นาทม   327.923777 161.437493 

 

   
  (1) นาทม 102.469718 9.036030 



   
  (2) หนองซน 140.561411 137.062162 



   
  (3) ดอนเตย 84.892648 15.339301 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสงครำม
ตอนล่ำงส่วนท่ี 4 

2 จังหวัด 7 อ้ำเภอ 27 ต้ำบล 2,412.67 927.36 

 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) 6 จังหวัด 39 อ้ำเภอ 212 ต้ำบล 24,452.31 13,141.91 
 

 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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ตำรำงท่ี 41 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 7 (ห้วยทวย) 

รหัสลุ่ม
น ้ำ 

ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์  อยู่ในพื นที่
ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำบำงส่วน
ของต้ำบล 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 
พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

0328 ห้วยทวย (1) สกลนคร (1) กุสุมาลย์ 
  

379.627295 217.886456 
 

    
 (1) กุสุมาลย์ 89.670505 77.499374 



    
 (2) นาโพธิ์ 103.201160 54.482362 



    
 (3) นาเพียง 100.017143 0.980013 



    
 (4) โพธิไพศาล 86.738487 84.924707 




   

(2) โพนนาแก้ว 
  

101.509099 0.370644 
 

    
 (1) บ้านโพน 101.509099 0.370644 




  

(2) นครพนม (1) เมืองนครพนม 
  

299.528133 21.695106 
 

    
 (1) กุรุคุ 103.374510 1.438772 



    
 (2) บ้านผึ้ง 120.628317 8.958107 



    
 (3) วังตามัว 75.525306 11.298227 



   
(2) ปลาปาก 

  
74.153429 0.851952 

 

    
 (1) มหาชัย 74.153429 0.851952 



   
(3) ท่าอุเทน 

  
405.249804 202.098892 

 

    
 (1) ท่าอุเทน 25.034245 25.034245 



    
 (2) โนนตาล 65.001586 64.929076 



    
 (3) ท่าจ้าปา 110.251764 64.693275 



    
 (4) ไชยบุรี 73.359176 9.012185 



    
 (5) เวินพระ

บาท 
50.955853 7.397884 





    
 (6) รามราช 80.647180 31.032227 



   
(4) โพนสวรรค ์

  
990.453464 363.835486 

 

    
 (1) โพนสวรรค ์ 205.383702 97.308682 



     
(2) นาหัวบ่อ 72.725849 44.209300 



     
(3) นาขมิ้น 94.563473 88.081990 



     
(4) โพนบก 205.383702 53.283046 



     
(5) บ้านค้อ 161.704185 0.242686 



     
(6) โพนจาน 205.383702 45.292914 



     
(7) นาใน 45.308851 35.416868 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำห้วยทวย 2 จังหวัด 6 อ้ำเภอ 22 ต้ำบล 2,250.52 806.74 
 

0329 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 8 (1) นครพนม (1) เมืองนครพนม 
  

840.711433 756.132600 
 

     
(1) ในเมือง 9.007405 9.007405 



     
(2) หนองแสง 52.493018 25.912322 



     
(3) นาทราย 43.243516 43.243516 



     
(4) นาราชควาย 36.916561 36.916561 



     
(5) กุรุคุ 103.374510 100.734851 



     
(6) บ้านผึ้ง 120.628317 111.670209 



     
(7) อาจสามารถ 52.493018 26.580696 



     
(8) ขามเฒ่า 53.809412 53.809412 



     
(9) บ้านกลาง 37.218208 37.218209 



     
(10) ท่าค้อ 49.956305 49.956304 



     
(11) ค้าเตย 88.326808 88.326808 



     
(12) หนองญาติ 51.307541 51.307541 



 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
 

83  
 

ตำรำงท่ี 41 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 7 (ห้วยทวย) (ต่อ) 

รหัสลุ่ม
น ้ำ 

ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำทั งต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.) (ตร.กม.)      
(13) ดงขวาง 24.222537 24.222537 



     
(14) วังตามัว 75.525306 55.037258 



     
(15) โพธิ์ตาก 42.188971 42.188971 



   
(2) ปลาปาก 

  
340.066597 153.772339 

 

     
(1) ปลาปาก 107.005349 8.192217 



     
(2) กุตาไก้ 106.745490 93.417399 



     
(3) มหาชัย 74.153429 0.000394 



     
(4) นามะเขือ 52.162329 52.162329 



   
(3) ท่าอุเทน 

  
196.604619 93.245433 

 

     
(1) โนนตาล 65.001586 0.072510 



     
(2) เวินพระบาท 50.955853 43.557970 



     
(3) รามราช 80.647180 49.614953 



   
(4) ธาตุพนม 

  
241.189913 90.330512 

 

     
(1) ธาตุพนม 17.672559 2.698345 



     
(2) โพนแพง 19.667697 19.667697 



     
(3) พระกลางทุ่ง 24.927452 2.126549 



     
(4) นาถ่อน 40.343270 38.496154 



     
(5) แสนพัน 10.186784 10.161717 



     
(6) ดอนนางหงส์ 21.022470 13.483518 



     
(7) น้้าก้่า 68.347396 0.016272 



     
(8) กุดฉิม 12.858502 2.608337 



     
(9) ธาตุพนม

เหนือ 
26.163783 1.071923 





   
(5) เรณูนคร 

  
45.756429 15.624864 

 

     
(1) นางาม 45.756429 15.624864 




   

(6) โพนสวรรค ์
  

616.151106 19.375105 
 

     
(1) โพนสวรรค ์ 205.383702 2.269408 



     
(2) โพนบก 205.383702 0.068143 



     
(3) นาใน 205.383702 17.037554 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนท่ี 8 1 จังหวัด 6 อ้ำเภอ 35 ต้ำบล 2,280.48 1,128.48 
 

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 7 (ห้วยทวย) 2 จังหวัด 8 อ้ำเภอ 50 ต้ำบล 4,531.00 1,935.22 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
 

84  
 

ตำรำงท่ี 42 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
อยู่ในพื นที่
ลุ่มน ้ำทั ง
ต้ำบล 

อยู่ในพื นที่
ลุ่มน ้ำ

บำงส่วน
ของต้ำบล 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 
พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

0330 น ้ำพุง (1) สกลนคร (1) เมืองสกลนคร 
  

942.144812 696.281944 
 

    
 (1) ธาตุเชิงชุม 53.658009 53.658010 



    
 (2) ขมิ้น 79.147726 7.676214 



    
 (3) ง้ิวด่อน 38.295230 38.295230 



    
 (4) โนนหอม 45.378391 45.378391 



    
 (5) เชียงเครือ 98.228857 88.781363 



    
 (6) ท่าแร่ 41.460318 39.680967 



    
 (7) ม่วงลาย 17.330879 17.330879 



    
 (8) ดงชน 25.568266 25.507192 



    
 (9) ห้วยยาง 129.643734 113.616029 



    
 (10) พังขว้าง 125.923227 57.290546 



    
 (11) ดงมะไฟ 81.260512 81.260512 



    
 (12) ธาตุนาเวง 22.642710 22.642710 



    
 (13) เหล่าปอแดง 47.878387 47.878387 



    
 (14) หนองลาด 69.571377 4.599797 



    
 (15) ฮางโฮง 45.483197 45.483197 



    
 (16) โคกก่อง 20.673992 7.202520 



   
(2) กุสุมาลย์ 

 
 284.004851 8.453733 

 

    
 (1) กุสุมาลย์ 89.670505 1.342811 



    
 (2) นาโพธิ์ 103.201160 5.881051 



    
 (3) อุ่มจาน 91.133186 1.229871 



   
(3) กุดบาก 

 
 186.621475 0.462530 

 

    
 (1) นาม่อง 186.621475 0.462530 



   
(4) เต่างอย 

 
 300.132448 256.704002 

 

    
 (1) เต่างอย 41.236287 41.171290 



    
 (2) บึงทวาย 34.336635 34.336636 



    
 (3) นาตาล 56.783360 56.783360 



    
 (4) จันทร์เพ็ญ 167.776166 124.412716 




   

(5) โคกศรีสุพรรณ 
 

 185.308722 53.379648 
 

    
 (1) ตองโขบ 135.407866 50.215807 



    
 (2) เหล่าโพนค้อ 

   

    
 (3) ด่านม่วงค้า 49.900856 3.163841 




   

(6) โพนนาแก้ว 
 

 214.095446 128.941824 
 

    
 (1) นาแก้ว 71.365425 51.826623 



    
 (2) นาตงวัฒนา 73.928444 8.314631 



    
 (3) บ้านแป้น 68.801577 68.800570 



   
(7) ภูพาน 

 
 711.858301 503.961672 

 

    
 (1) สร้างค้อ 181.621193 181.621178 



    
 (2) หลุบเลา 102.481554 102.037968 



    
 (3) โคกภู 285.902119 78.483086 



    
 (4) กกปลาซิว 141.853435 141.819440 



  
(2) นครพนม (1) นาแก 

  
110.038044 3.040071 

 

     (1) หนองบ่อ 110.038044 3.040071  
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
 

85  
 

ตำรำงท่ี 42 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำทั งต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำบำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.) (ตร.กม.)   
(3) มุกดาหาร (1) ดงหลวง 

 
 381.192308 0.051863 

 

    
 (1) กกตูม 381.192308 0.051863 



  
(4) กาฬสินธุ์ (1) สมเด็จ 

 
 309.081167 0.031094 

 

    
 (1) แซงบาดาล 110.545923 0.031084 



    
 (2) มหาไชย 104.426219 0.000005 



    
 (3) ผาเสวย 94.109025 0.000005 




   

(2) ห้วยผึ้ง 
 

 152.097023 0.000003 
 

    
 (1) ค้าบง 152.097023 0.000003 




   

(3) นาคู 
 

 124.303745 0.000009 
 

     
(1) นาคู่ 51.203124 0.000001 



     
(2) บ่อแก้ว 73.100621 0.000008 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำน ้ำพุง 4 จังหวัด 12 อ้ำเภอ 42 ต้ำบล 3,900.88 1,651.31 
 

0331 ห้วยน ้ำก้่ำ (1) สกลนคร (1) เมืองสกลนคร 
  

46.242258 13.532545 
 

    
 (1) ดงชน 25.568266 0.061073 



    
 (2) โคกก่อง 20.673992 13.471472 




   

(2) กุสุมาลย์ 
 

 89.670505 10.828320 
 

    
 (1) กุสุมาลย์ 89.670505 10.828320 




   

(3) เต่างอย 
 

 209.012453 0.076641 
 

    
 (1) เต่างอย 41.236287 0.064996 



    
 (2) จันทร์เพ็ญ 167.776166 0.011645 



   
(4) โคกศรีสุพรรณ 

 
 253.952379 200.572730 

 

    
 (1) ตองโขบ 135.407866 85.192059 



    
 (2) เหล่าโพนค้อ 31.737576 31.737576 



    
 (3) ด่านม่วงค้า 49.900856 46.737015 



    
 (4) แมดนาท่ม 36.906081 36.906080 



   
(5) โพนนาแก้ว 

 
 356.398730 208.732658 

 

    
 (1) บ้านโพน 101.509099 101.138455 



    
 (2) นาแก้ว 71.365425 1.185199 



    
 (3) นาตง

วัฒนา 
73.928444 65.613812 





    
 (4) บ้านแป้น 68.801577 0.001007 



    
 (5) เชียงสือ 40.794185 40.794185 



  
(2) นครพนม (1) เมืองนครพนม 

 
 178.899816 10.390709 

 

    
 (1) กุรุคุ 103.374510 1.200887 



    
 (2) วังตามัว 75.525306 9.189822 




   

(2) ปลาปาก 
 

 501.574148 399.112186 
 

    
 (1) ปลาปาก 107.005349 98.813132 



    
 (2) หนองฮี 73.938055 73.938055 



    
 (3) กุตาไก้ 106.745490 13.328091 



    
 (4) โคกสว่าง 49.442052 49.442052 



    
 (5) โคกสูง 59.640290 59.640290 



    
 (6) มหาชัย 74.153429 73.301083 



    
 (7) หนองเทาใหญ่ 30.649483 30.649483 



   
(3) ธาตุพนม 

 
 266.826681 102.922648 

 

    
 (1) ธาตุพนม 17.672559 14.971052 







 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-3 
 

86  
 

ตำรำงท่ี 42 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำทั งต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำบำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.) (ตร.กม.)     
 (2) ฝั่งแดง 18.297482 6.746506 



     
(3) พระกลางทุ่ง 24.927452 22.800903 



     
(4) นาถ่อน 40.343270 1.847116 



     
(5) แสนพัน 10.186784 0.025067 



    
 (6) ดอนนางหงส์ 21.022470 7.538952 



    
 (7) น้้าก้่า 68.347396 4.250718 



    
 (8) นาหนาด 27.006983 9.400309 



    
 (9) กุดฉิม 12.858502 10.250165 



    
 (10) ธาตุพนม

เหนือ 
26.163783 25.091860 





   
(4) เรณูนคร 

 
 227.181148 211.556285 

 

    
 (1) เรณู 38.504359 38.504359 



    
 (2) โพนทอง 20.896426 20.896426 



    
 (3) ท่าลาด 15.798328 15.798328 



    
 (4) นางาม 45.756429 30.131566 



    
 (5) โคกหินแฮ่ 36.929454 36.929454 



    
 (6) หนองย่างชิ้น 14.942369 14.942369 



    
 (7) เรณูใต้ 20.677654 20.677654 



    
 (8) นาขาม 33.676129 33.676129 



   (5) นาแก 
 

 655.660469 559.023922 
 

   
 

 (1) นาแก 79.890834 69.952755 


    
 (2) พระซอง 29.563066 29.563066 



    
 (3) หนองสังข์ 40.322038 40.322038 



    
 (4) นาคู่ 34.068576 34.068576 



    
 (5) พิมาน 45.540749 45.448135 



    
 (6) พุ่มแก 62.329206 49.128000 



    
 (7) ก้านเหลือง 64.092455 48.773893 



    
 (8) หนองบ่อ 110.038044 72.297502 



    
 (9) นาเลียง 42.010859 42.010859 



    
 (10) บ้านแก้ง 70.645006 62.287665 



    
 (11) ค้าพ้ี 55.176327 43.247481 



    
 (12) สีชมพู 21.983309 21.923952 




   

(6) วังยาง 
 

 167.608878 167.608878 
 

    
 (1) วังยาง 87.227679 87.227679 



    
 (2) โคกส ี 38.913076 38.913076 



    
 (3) ยอดชาด 9.911896 9.911896 



    
 (4) หนองโพธิ์ 31.556227 31.556227 



  
(3) มุกดาหาร (1) ดงหลวง 

 
 203.766791 0.303504 

 

    
 (1) ดงหลวง 90.676625 0.128249 



     
(2) หนองบัว 49.050023 0.068336 



     
(3) ชะโนดน้อย 64.040143 0.106919 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำห้วยน ้ำก้่ำ 3 จังหวัด 12 อ้ำเภอ 62 ต้ำบล 3,156.79 1,884.66 
 

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 8 (น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ) 4 จังหวัด 17 อ้ำเภอ 90 ต้ำบล 7,057.67 3,535.97 
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ตำรำงท่ี 43 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย – ห้วยมุก) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำทั งต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.) (ตร.กม.) 

0332 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 9 (1) นครพนม (1) ธาตุพนม 
  

193.303779 155.220574 
 

    
 (1) ธาตุพนม 17.672559 0.003160 



    
 (2) ฝั่งแดง 18.297482 11.550976 



    
 (3) น้้าก้่า 68.347396 64.080405 



    
 (4) อุ่มเหม้า 61.979359 61.979359 



    
 (5) นาหนาด 27.006983 17.606674 



   
(2) นาแก 

 
 209.744098 13.512109 

 

    
 (1) นาแก 79.890834 0.158933 



    
 (2) พิมาน 45.540749 0.092613 



    
 (3) พุ่มแก 62.329206 13.201206 



    
 (4) สีชมพู 21.983309 0.059357 



  
(2) มุกดาหาร (1) เมืองมุกดาหาร 

 
 243.710494 50.441536 

 

    
 (1) บางทรายใหญ่ 64.675271 0.029176 



    
 (2) ค้าป่าหลาย 179.035223 50.412360 



   
(2) ดงหลวง 

 
 203.766791 157.483304 

 

    
 (1) ดงหลวง 90.676625 51.150791 



    
 (2) หนองบัว 49.050023 42.399289 



    
 (3) ชะโนดน้อย 64.040143 63.933224 



   
(3) หว้านใหญ่ 

 
 108.476657 83.947294 

 

    
 (1) หว้านใหญ่ 29.483595 28.831320 



    
 (2) ป่งขาม 29.454544 29.454543 



    
 (3) บางทรายน้อย 22.503324 3.801804 



     
(4) ชะโนด 16.465147 11.289580 



     
(5) ดงหมู 10.570047 10.570047 



รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงส่วนท่ี 9 2 จังหวัด 5 อ้ำเภอ 19 ต้ำบล 959.00 460.60  

0333 ห้วยบำงทรำย (1) สกลนคร (1) เต่างอย 
  

167.776166 43.351804 
 

    
 (1) จันทร์เพ็ญ 167.776166 43.351804 




   

(2) ภูพาน 
  

244.334989 0.477579 
 

    
 (1) หลุบเลา 102.481554 0.443583 



    
 (2) กกปลาซิว 141.853435 0.033996 



  
(2) นครพนม (1) นาแก 

 
 379.842666 80.084367 

 

    
 (1) นาแก 79.890834 9.779147 



    
 (2) ก้านเหลือง 64.092455 15.318562 



    
 (3) หนองบ่อ 110.038044 34.700471 



    
 (4) บ้านแก้ง 70.645006 8.357341 



    
 (5) ค้าพ้ี 55.176327 11.928846 



  
(3) มุกดาหาร (1) เมืองมุกดาหาร 

 
 587.577734 243.644111 

 

    
 (1) มุกดาหาร 77.904493 0.011920 



    
 (2) บ้านโคก 102.346057 28.262651 



    
 (3) บางทรายใหญ่ 64.675271 35.486906 



    
 (4) โพนทราย 89.708929 25.405339 



    
 (5) ค้าป่าหลาย 179.035223 118.042436 



    
 (6) ดงมอน 73.907761 36.434859 




   

(2) ดงหลวง 
 

 833.726725 739.804343 
 

    
 (1) ดงหลวง 90.676625 39.397584 
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ตำรำงท่ี 43 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย – ห้วยมุก) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำทั งต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.) (ตร.กม.)     
 (2) หนองบัว 49.050023 6.582398 



    
 (3) กกตูม 381.192308 381.140430 



    
 (4) หนองแคน 82.947880 82.837585 



    
 (5) พังแดง 229.859889 229.846346 




   

(3) ค้าชะอี 
 

 532.794938 270.203530 
 

    
 (1) ค้าชะอี 243.156570 90.963725 



    
 (2) บ้านค้อ 102.648617 84.153005 



    
 (3) บ้านเหล่า 136.931271 88.040583 



    
 (4) โพนงาม 50.058480 7.046217 



   
(4) หว้านใหญ่ 

 
 68.452066 24.529362 

 

    
 (1) หว้านใหญ่ 29.483595 0.652275 



    
 (2) บางทรายน้อย 22.503324 18.701520 



    
 (3) ชะโนด 16.465147 5.175567 



  
(4) กาฬสินธุ์ (1) กุฉินารายณ์ 

 
 118.790048 0.000774 

 

    
 (1) กุดหว้า 118.790048 0.000774 



   
(2) เขาวง 

 
 153.021134 0.531617 

 

    
 (1) คุ้มเก่า 51.603740 0.000006 



    
 (2) สงเปลือย 50.323666 0.531604 



    
 (3) หนองผือ 34.857221 0.000005 



    
 (4) กุดปลาค้าว 16.236507 0.000002 



   
(3) นาคู 

 
 76.333180 0.000010 

 

    
 (1) นาคู 51.203124 0.000006 



    
 (2) สายนาวัง 25.130056 0.000004 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำห้วยบำงทรำย 4 จังหวัด 10 อ้ำเภอ 34 ต้ำบล 3,162.65 1,402.63 
 

0334 ห้วยมุก (1) มุกดาหาร (1) เมืองมุกดาหาร 
  

1,217.48336 556.957576 
 

     
(1) มุกดาหาร 77.904493 77.892573 



     
(2) ศรีบุญเรือง 9.029832 9.029830 



     
(3) บ้านโคก 102.346057 74.083407 



     
(4) บางทรายใหญ่ 64.675271 29.159188 



     
(5) โพนทราย 89.708929 64.303590 



     
(6) ผึ่งแดด 26.595323 26.595323 



     
(7) นาโสก 160.609860 13.228535 



     
(8) นาสีนวน 82.160669 81.535783 



     
(9) ค้าป่าหลาย 179.035223 10.580427 



     
(10) ค้าอาฮวน 137.400092 107.351595 



     
(11) ดงเย็น 190.312479 1.927051 



     
(12) ดงมอน 73.907761 37.472903 



     
(13) กุดแข้ 23.797371 23.797371 



   
(2) ดอนตาล 

 
 185.325597 48.174723 

 

    
 (1) โพธิ์ไทร 28.313914 19.704091 



    
 (2) เหล่าหมี 129.064899 3.357474 



    
 (3) บ้านแก้ง 27.946784 25.113158 



   
(3) ดงหลวง 

 
 312.807769 0.123838 

 

    
 (1) หนองแคน 82.947880 0.110295 
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ตำรำงท่ี 43 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย – ห้วยมุก) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำทั งต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.) (ตร.กม.)     
 (2) พังแดง 229.859889 0.013543 




   

(4) ค้าชะอี 
 

 415.775963 191.740598 
 

     
(1) บ้านซ่ง 33.137969 24.006683 



     
(2) หนองเอี่ยน 17.587512 17.587512 



     
(3) บ้านค้อ 102.648617 18.495612 



     
(4) บ้านเหล่า 136.931271 28.340072 



     
(5) โพนงาม 50.058480 43.012264 



     
(6) เหล่าสร้างถ่อ 30.980816 28.698449 



     
(7) น้้าเที่ยง 44.431298 31.600006 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำห้วยมุก 1 จังหวัด 4 อ้ำเภอ 25 ต้ำบล 2,131.39 797.00 
 

0335 ห้วยบังอี่ (1) มุกดาหาร (1) เมืองมุกดาหาร 
  

570.483100 366.440136 
 

    
 (1) บ้านโคก 

   

    
 (2) นาโสก 160.609860 147.381325 



    
 (3) นาสีนวน 82.160669 0.624886 



    
 (4) ค้าอาฮวน 137.400092 30.048497 



    
 (5) ดงเย็น 190.312479 188.385428 



   
(2) นิคมค้าสร้อย 

 
 402.009427 389.727652 

 

    
 (1) นิคมค้าสร้อย 52.202170 52.202169 



    
 (2) นากอก 51.158686 51.158686 



    
 (3) หนองแวง 63.648916 63.648916 



    
 (4) กกแดง 58.859246 58.859246 



    
 (5) นาอุดม 95.078606 91.745037 



    
 (6) โชคชัย 34.035676 27.848398 



    
 (7) ร่มเกล้า 47.026127 44.265200 




   

(3) ดอนตาล 
 

 428.155275 263.622912 
 

    
 (1) ดอนตาล 53.971120 0.287102 



    
 (2) โพธิ์ไทร 28.313914 8.609378 



    
 (3) ป่าไร่ 113.989748 96.586496 



    
 (4) เหล่าหมี 129.064899 125.707425 



    
 (5) นาสะเม็ง 74.868810 29.598885 



    
 (6) บ้านแก้ง 27.946784 2.833626 



   
(4) ค้าชะอี 

 
 535.638512 237.999127 

 

     
(1) บ้านซ่ง 33.137969 9.131286 



     
(2) ค้าชะอี 243.156570 146.202979 



     
(3) บ้านเหล่า 136.931271 20.550615 



     
(4) เหล่าสร้างถ่อ 30.980816 2.282367 



     
(5) ค้าบก 47.000588 47.000588 



     
(6) น้้าเที่ยง 44.431298 12.831292 



   
(5) หนองสูง 

 
 291.750253 248.448546 

 

    
 (1) หนองสูง 18.932342 18.932342 



    
 (2) โนนยาง 98.523515 57.700830 



    
 (3) ภูวง 34.437074 34.437074 



    
 (4) บ้านเป้า 37.492821 37.072602 



    
 (5) หนองสูงใต้ 86.727963 84.669160 



    
 (6) หนองสูงเหนือ 15.636538 15.636538 
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ตำรำงท่ี 43 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย – ห้วยมุก) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำทั งต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.) (ตร.กม.)   
(2) กาฬสินธุ์ (1) กุฉินารายณ์ 

 
 118.790048 1.778717 

 

    
 (1) กุดหว้า 118.790048 1.778717 




  

(3) ร้อยเอ็ด (1) หนองพอก 
 

 167.700082 16.332580 
 

    
 (1) บึงงาม 62.090855 0.000005 



    
 (2) โคกสว่าง 65.418536 0.893087 



    
 (3) ผาน้้าย้อย 40.190691 15.439488 



  
(4) ยโสธร (1) เลิงนกทา 

 
 528.249525 3.718877 

 

    
 (1) บุ่งค้า 210.551981 1.126650 



    
 (2) ห้องแซง 110.403547 0.000003 



    
 (3) กุดเชียงหมี 80.762858 0.000007 



    
 (4) สามแยก 59.200787 0.000001 



     
(5) กุดแห่ 67.330352 2.592216 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำห้วยบังอี่ 4 จังหวัด 8 อ้ำเภอ 41 ต้ำบล 3,042.78 1,528.07   

0336 แม่น ้ำโขงตอนล่ำง (1) มุกดาหาร (1) ดอนตาล 
  

344.900480 190.114524 
 

  
 

 
 (1) ดอนตาล 53.971120 53.684018 



  
 

 
 (2) โพธิ์ไทร 28.313914 0.000445 



  
 

 
 (3) ป่าไร่ 113.989748 17.403248 



  
 

 
 (4) บ้านบาก 73.756888 73.756888 



  
 

 
 (5) นาสะเม็ง 74.868810 45.269925 



  
(2) อ้านาจเจริญ (1) เมือง

อ้านาจเจริญ 

 
 80.493187 4.060524 

 

  
 

 
(1) คึมใหญ่ 80.493187 4.060524 



  
 (2) ชานุมาน 

 
 592.882216 592.882216 

 

  
 

 
 (1) ชานุมาน 106.271717 106.271717 



    
 (2) โคกสาร 55.908107 55.908107 



    
 (3) ค้าเข่ือนแก้ว 186.492999 186.492999 



    
 (4) โคกก่ง 147.035084 147.035084 



    
 (5) ป่าก่อ 97.174309 97.174309 



   
(3) ปทุมราชวงศา 

 
 336.239968 186.367665 

 

    
 (1) หนองข่า 112.402138 104.147954 



    
 (2) ค้าโพน 92.244982 79.958419 



    
 (3) นาหว้า 61.737437 2.261291 



    
 (4) นาป่าแซง 69.855411 0.000001 



   
(4) เสนางคนิคม 

 
 226.865518 55.524011 

 

    
 (1) เสนางคนิคม 101.704258 6.032731 



    
 (2) โพนทอง 60.603696 25.348790 



    
 (3) หนองไฮ 64.557564 24.142490 



  
(3) อุบลราชธานี (1) ศรีเมืองใหม่ 

  
593.673830 322.249718 

 

     
(1) สงยาง 137.195754 1.418588 



     
(2) ค้าไหล 107.540217 8.340371 



     
(3) หนามแท่ง 243.119387 240.413825 



     
(4) นาเลิน 105.818472 72.076934 



   
(2) โขงเจียม 

 
 722.420952 586.102296 

 

    
 (1) โขงเจียม 109.447771 53.280388 



    
 (2) ห้วยยาง 160.209826 141.820952 



    
 (3) นาโพธิ์กลาง 291.882131 291.882131 
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91  
 

ตำรำงท่ี 43 ขอบเขตกำรปกครองในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย – ห้วยมุก) (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำ ช่ือลุ่มน ้ำสำขำ 

พื นท่ีปกครองในเขตลุ่มน ้ำสำขำ ข้อมูลสำรสนเทศและภูมิศำสตร์ (GIS) 
อยู่ในพื นที่ลุ่ม
น ้ำทั งต้ำบล 

อยู่ในพื นที่ลุ่มน ้ำ
บำงส่วนของ

ต้ำบล 
จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล 

พื นท่ีทั งหมด พื นท่ีท่ีอยู่ในลุ่มน ้ำ 

(ตร.กม.) (ตร.กม.)     
 (4) หนองแสงใหญ่ 60.916468 2.074718 



    
 (5) ห้วยไผ่ 99.964756 97.044107 




   

(3) เขมราฐ 
 

 620.030581 620.030578 
 

    
 (1) เขมราฐ 107.655807 107.655807 



    
 (2) ขามป้อม 82.577021 82.577021 



    
 (3) เจียด 37.335885 37.335885 



    
 (4) หนองผือ 92.989511 92.989511 



    
 (5) นาแวง 83.177236 83.177236 



    
 (6) แก้งเหนือ 52.517154 52.517154 



    
 (7) หนองนกทา 55.129102 55.129102 



    
 (8) หนองสิม 39.412242 39.412242 



    
 (9) หัวนา 69.236623 69.236620 



   
(4) ตระการพืชผล 

 
 136.811365 0.000006 

 

    
 (1) คอนสาย 83.827432 0.000002 



    
 (2) ท่าหลวง 52.983933 0.000004 



   
(5) กุดข้าวปุ้น 

 
 230.541024 37.951689 

 

    
 (1) โนนสวาง 112.883519 26.250113 



     
(2) แก่งเค็ง 69.498558 0.000002 



     
(3) หนองทันน้้า 48.158947 11.701574 



   
(6) โพธิ์ไทร 

 
 560.090874 557.733081 

 

    
 (1) โพธิ์ไทร 86.230473 86.230473 



    
 (2) ม่วงใหญ่ 34.201736 34.201736 



    
 (3) ส้าโรง 165.495399 165.495399 



    
 (4) สองคอน 68.364917 68.364917 



    
 (5) สารภ ี 115.269620 112.911827 



    
 (6) เหล่างาม 90.528729 90.528729 



   
(7) สิรินธร 

 
 122.687707 13.498455 

 

    
 (1) ค้าเข่ือนแก้ว 122.687707 13.498455 



   
(8) นาตาล 

 
 208.918097 208.918097 

 

    
 (1) นาตาล 56.018760 56.018760 



    
 (2) พะลาน 54.315164 54.315164 



    
 (3) กองโพน 44.274369 44.274369 



    
 (4) พังเคน 54.309804 54.309804 



  
(4) ยโสธร (1) เลิงนกทา 

 
 210.551981 75.336681 

 

     
(1) บุ่งค้า 210.551981 75.336681 





รวมพื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำโขงตอนล่ำง 4 จังหวัด 14 อ้ำเภอ 53 ต้ำบล 4,987.11 3,450.77  

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 9  
(ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 

8 จังหวัด 29 อ้ำเภอ 131 ต้ำบล 14,282.93 7,639.07 
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ภำคผนวก ข.-4 
อุตุนิยมวิทยำและอุทกวิทยำ 

 
1. ภูมิอำกำศ 
 (1) สภำพภูมิอำกำศทั่วไป 
  สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไปของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอามวลอากาศชื้นและไอน้้าจากอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียมาปกคลุมประเทศไทย 
และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดพาเอาความหนาวเย็นและแห้งจากประเทศจีนเข้ามาปกคลุมประเทศ
ไทย ด้วยอิทธิพลของลมมรสุม 2 ชนิดนี้ จึงท้าให้ เกิด 3 ฤดูกาล คือ ฤดูฝนตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมถึง
กลางเดือนตุลาคม ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และอิทธิพลจากรองความกดอากาศต่้าที่พาด
อยู่บริเวณภาคใตเลื่อนขึ้นมาพาดผานบริภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าใหอากาศชุมชื้นและมีฝน
ตกชุก เดือนที่มีฝนตกชุกมากท่ีสุดจะอยู่ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน นอกจากนี้ในชวงเวลาดังกล่าวอาจจะ
ได้รับอิทธิพลของพายุหมุนเขตร้อนที่เคลื่อนตัวเขาใกลหรือเขาสู่ประเทศไทยท้าใหมีฝนตกชุก ฤดูหนาวตั้งแต่
กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและความกด
อากาศสูงจากประเทศจีนที่มีคุณสมบัติเย็นแผ่ลงปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ท้าใหโดยทั่วไปอากาศจะ
หนาวเย็นและแหง เดือนที่มีอากาศหนาวมากที่สุดจะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคม และฤดูร้อนตั้งแต่
กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ซ่ึงเป็นชวงที่ไม่ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม แต่มีลมใต้พัดปกคลุม
ท้าใหมีอากาศร้อนอบอ้าวโดยทั่วไป เดือนที่มีอากาศร้อนอบอ้าวมากที่สุดคือเดือนเมษายน 
  ทิศทางลมมรสุม ทางเดินพายุหมุนเขตร้อน และร่องความกดอากาศที่ผ่านประเทศไทย แสดงใน
รูปที่ 1 
 (2) กำรผันแปรของตัวแปรภูมิอำกำศที่ส้ำคัญ 
  สถานีตรวจอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าและบริเวณใกล้เคียงจ้านวนทั้งสิ้น 
14 สถานี มีสถิติข้อมูลล่าสุดถึงปี พ.ศ.2563 ที่ตั้งสถานีดังแสดงในรูปที่ 2 ซึ่งประกอบไปด้วย (1) สถานีตรวจ
อากาศเลย (2) สถานีตรวจอากาศเกษตรเลย (3) สถานีตรวจอากาศหนองคาย (4) สถานีตรวจอากาศอุดรธานี 
(5) สถานีตรวจอากาศหนองบัวล้าภู (6) สถานีตรวจอากาศบึงกาฬ (7) สถานีตรวจอากาศสกลนคร (8) สถานี
ตรวจอากาศเกษตรสกลนคร (9) สถานีตรวจอากาศนครพนม (10) สถานีตรวจอากาศเกษตรนครพนม (11) 
สถานีตรวจอากาศมุกดาหาร (12) สถานีตรวจอากาศอ้านาจเจริญ (13) สถานีตรวจอากาศอุบลราชธานี และ 
(14) สถานีตรวจอากาศเกษตรอุบลราชธานี ดังแสดงสถิติข้อมูลภูมิอากาศของแต่ละสถานีในตำรำงที่ 1 ถึง 
ตำรำงที่ 14 แต่ละสถานีมีช่วงปีสถิติข้อมูล ค่าต่้าสุด-สูงสุดของค่าเฉลี่ยรายเดือน และค่าเฉลี่ยรายปีของตัว
แปรภูมิอากาศที่ส้าคัญ 6 ตัวแปร ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความครึ้มเมฆ ความเร็วลม ปริมาณการ
ระเหยจากถาด และปริมาณฝน ดังแสดงในตำรำงที่ 15 การผันแปรรายเดือนของตัวแปรภูมิอากาศทั้ง 6 ตัว
แปร ดังแสดงในรูปที่ 3 
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 ที่มำ : กรมอุตุนิยมวิทยา, 2564 

รูปที่ 1 ทิศทำงลมมรสุม ทำงเดินพำยุหมุนเขตร้อน และร่องควำมกดอำกำศที่ผ่ำนประเทศไทย 
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รูปที่ 2 ที่ตั งสถำนีตรวจอำกำศของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ฃ 

ตำรำงท่ี 1 สถิติข้อมูลภูมิอำกำศในคำบ 30 ปี (พ.ศ.2534-2563) ของสถำนีตรวจอำกำศเลย 

 
ที่มำ : ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา, 2564 

สถานี เลย 252.51 เมตร

รหัส 48353 254.25 เมตร

ละติจูด 17° 27' 0.0" เหนือ 1.25 เมตร

ลองติจูด 101° 44' 0.0" ตะวันออก 11.00 เมตร

1.00 เมตร

ข้อมูล ม .ค . ก .พ . มี .ค . เม .ย . พ .ค . มิ .ย . ก .ค . ส.ค . ก .ย . ต.ค . พ .ย . ธ .ค . รายปี

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)

เฉล่ีย 1,014.2 1,012.3 1,009.8 1,008.3 1,006.8 1,005.3 1,005.0 1,005.4 1,007.7 1,011.1 1,013.3 1,015.0 1,009.5

พิสัยรายวันเฉล่ีย 6.3 6.7 6.5 6.0 5.0 4.2 4.0 4.1 4.8 5.1 5.4 5.8 5.3

สูงท่ีสุด 1,028.3 1,026.4 1,030.8 1,022.0 1,015.8 1,012.1 1,013.8 1,012.9 1,017.3 1,022.1 1,025.2 1,027.3 1,030.8

ต่่าท่ีสุด 1,002.7 1,001.1 998.5 997.8 996.4 996.6 996.4 996.1 995.8 999.5 1,001.7 1,002.2 995.8

อุณหภูมิ (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 22.2 24.3 27.1 28.5 28.0 28.1 27.7 27.2 26.7 26.0 24.2 21.9 26.0

เฉล่ียสูงสุด 30.2 32.9 35.2 36.0 34.3 33.4 32.6 32.0 31.7 31.4 30.9 29.3 32.5

สูงท่ีสุด 36.9 39.5 41.3 43.4 42.2 40.2 39.0 36.5 35.6 37.4 36.4 35.0 43.4

เฉล่ียต่่าสุด 15.6 17.1 20.3 22.8 23.9 24.4 24.2 24.0 23.4 22.0 18.9 16.0 21.1

ต่่าท่ีสุด 4.9 6.5 11.0 14.7 19.7 2.0 21.5 20.0 18.7 12.6 9.6 2.7 2.0

จุดน ้าค้าง (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 15.3 15.7 17.9 20.8 22.9 23.3 23.1 23.2 23.4 21.8 18.8 15.8 20.2

ความชื นสัมพัทธ์ (%)

เฉล่ีย 69.0 63.0 62.0 67.0 76.0 77.0 78.0 80.0 83.0 80.0 75.0 71.0 73.3

เฉล่ียสูงสุด 89.0 87.0 85.0 87.0 91.0 91.0 91.0 92.0 95.0 94.0 92.0 91.0 90.3

เฉล่ียต่่าสุด 41.0 36.0 36.0 42.0 54.0 57.0 59.0 62.0 64.0 58.0 49.0 44.0 50.1

ต่่าท่ีสุด 14.0 11.0 9.0 13.0 24.0 34.0 30.0 39.0 41.0 30.0 15.0 17.0 9.0

ทัศนวิสัย (กม.)

เฉล่ีย 6.4 5.1 4.8 6.7 10.1 12.2 12.3 11.8 10.2 7.7 8.0 7.3 8.5

เวลา 0700 3.1 2.4 2.5 4.2 7.2 10.1 10.3 9.7 6.5 3.4 3.9 3.5 5.6

ความครึ มเมฆ (0-10)

เฉล่ีย 2.2 1.9 2.6 4.0 6.0 7.0 7.5 7.7 6.8 4.7 3.1 2.5 4.7

ความเ ร็วลม (นอต)

ทิศทาง E E S S S S W W N E N,E E -

ความเร็วลมเฉล่ีย 1.6 1.7 1.9 2.0 1.8 1.8 1.9 1.9 1.5 1.4 1.4 1.5 1.7

ความเร็วลมสูงสุด 20.0 34.0 45.0 45.0 43.0 35.0 35.0 35.0 28.0 31.0 20.0 30.0 45.0

ปริมาณการระเหย (มม.)

เฉล่ีย-ถาด 96.4 110.4 140.7 147.0 128.8 116.8 110.3 102.5 92.8 96.6 91.1 90.5 1,323.9

ปริมาณฝน (มม.)

เฉล่ีย 8.4 14.8 39.0 94.2 188.0 161.7 160.3 203.8 239.4 109.3 20.7 12.7 1,252.3

จ่านวนวันท่ีฝนตก 2.0 2.4 5.8 10.1 16.9 16.4 17.4 19.1 19.0 10.7 3.3 1.2 124.3

ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 21.7 62.0 67.8 96.0 164.1 93.7 101.2 112.8 152.0 112.4 59.9 69.2 164.1

ช่ัวโมงท่ีมีแสงแดด

เฉล่ีย (ช่ัวโมง) 244.9 239.5 241.3 227.5 194.0 156.3 127.4 130.1 146.6 196.8 216.5 230.6 2,351.5

จ้านวนวันท่ีเ กิด

หมอก 6.6 5.4 2.8 0.5 1.0 0.7 0.9 1.3 6.0 11.2 7.6 7.0 51.0

เมฆหมอก 25.6 25.6 27.8 22.6 7.1 0.3 0.0 0.1 2.6 13.1 16.6 20.8 162.2

ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.3

ฟ้าคะนอง 0.1 0.8 4.0 9.0 12.4 8.5 7.2 7.1 8.9 3.5 0.6 0.1 62.2

พายุฝน 0.2 0.9 2.4 4.2 2.8 1.7 1.6 1.8 0.5 0.2 0.1 0.2 16.6

ระดับของสถานีเหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื นดิน

ความสูงของท่ีวัดน ่าฝน



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 5 
 

ฃ 

ตำรำงท่ี 2 สถิติข้อมูลภูมิอำกำศในคำบ 30 ปี (พ.ศ.2534-2563) ของสถำนีตรวจอำกำศเกษตรเลย 

ที่มำ : ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยา, 2564 

สถานี ตรวจอากาศเกษตรเลย 260.30 เมตร

รหัส 48350 263.60 เมตร

ละติจูด 17° 24' 0.0" เหนือ 1.30 เมตร

ลองติจูด 101° 44' 0.0" ตะวันออก 11.80 เมตร

0.80 เมตร

ข้อมูล ม .ค . ก .พ . มี .ค . เม .ย . พ .ค . มิ .ย . ก .ค . ส.ค . ก .ย . ต.ค . พ .ย . ธ .ค . รายปี

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)

เฉล่ีย 1,014.0 1,012.0 1,009.6 1,008.1 1,006.5 1,004.9 1,004.6 1,004.9 1,007.2 1,010.4 1,012.5 1,014.1 1,009.1

พิสัยรายวันเฉล่ีย 6.2 6.6 6.5 6.1 5.1 4.4 4.2 4.3 4.9 5.0 5.2 5.8 5.4

สูงท่ีสุด 1,028.1 1,025.4 1,022.2 1,019.6 1,014.9 1,012.2 1,013.0 1,011.8 1,017.3 1,019.9 1,022.4 1,026.6 1,028.1

ต่่าท่ีสุด 1,004.0 1,001.0 999.2 997.6 999.1 996.5 996.6 995.8 996.1 998.8 1,001.6 1,002.2 995.8

อุณหภูมิ (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 21.6 23.9 26.6 28.0 27.5 27.8 27.3 26.8 26.5 25.5 23.9 21.5 25.6

เฉล่ียสูงสุด 29.7 32.5 35.0 35.8 34.2 33.6 32.9 32.3 32.2 31.4 31.1 29.3 32.5

สูงท่ีสุด 36.4 38.4 41.0 43.0 42.5 39.0 39.6 37.6 36.5 37.5 36.3 35.0 43.0

เฉล่ียต่่าสุด 15.7 17.4 20.3 22.7 23.8 24.2 24.0 23.8 23.4 22.1 19.3 16.1 21.1

ต่่าท่ีสุด 5.0 5.9 11.3 14.9 21.0 22.1 21.5 21.6 19.6 13.8 9.5 6.0 5.0

จุดน ้าค้าง (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 16.4 17.3 19.5 22.0 23.9 24.3 24.1 24.1 24.2 22.7 20.2 17.1 21.3

ความชื นสัมพัทธ์ (%)

เฉล่ีย 75.0 70.0 68.0 73.0 83.0 83.0 84.0 86.0 88.0 86.0 82.0 79.0 79.7

เฉล่ียสูงสุด 95.0 92.0 91.0 91.0 96.0 96.0 96.0 97.0 98.0 98.0 97.0 97.0 95.3

เฉล่ียต่่าสุด 49.0 44.0 44.0 50.0 62.0 64.0 66.0 69.0 70.0 66.0 58.0 53.0 57.9

ต่่าท่ีสุด 20.0 21.0 20.0 20.0 29.0 42.0 39.0 48.0 47.0 41.0 39.0 30.0 20.0

ทัศนวิสัย (กม.)

เฉล่ีย 8.0 6.5 5.5 7.5 10.1 12.4 12.6 12.1 10.7 8.0 8.7 7.6 9.1

เวลา 0700 3.9 3.4 3.0 4.0 6.0 9.2 10.1 9.0 6.3 3.5 3.7 3.3 5.5

ความครึ มเมฆ (0-10)

เฉล่ีย 1.9 1.4 2.0 3.3 5.6 6.5 7.4 7.7 6.2 4.1 2.6 2.3 4.3

ความเ ร็วลม (นอต)

ทิศทาง SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE E SE -

ความเร็วลมเฉล่ีย 1.2 1.4 1.5 1.4 1.1 1.0 1.1 1.0 0.9 0.9 0.9 1.1 1.1

ความเร็วลมสูงสุด 12.0 19.0 29.0 32.0 23.0 25.0 17.0 21.0 18.0 17.0 15.0 17.0 32.0

ปริมาณการระเหย (มม.)

เฉล่ีย-ถาด 98.3 113.2 144.9 146.6 125.8 112.0 105.4 98.8 94.9 94.6 87.4 89.1 1,311.0

ปริมาณฝน (มม.)

เฉล่ีย 8.4 19.5 51.2 101.1 176.3 162.5 149.8 193.2 239.5 116.2 20.3 9.7 1,247.7

จ่านวนวันท่ีฝนตก 1.8 2.6 5.8 9.6 17.3 15.5 17.5 19.5 19.3 10.4 3.3 1.3 123.9

ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 26.1 60.2 99.6 114.4 149.7 110.1 104.6 76.9 128.3 123.9 72.6 60.3 149.7

ช่ัวโมงท่ีมีแสงแดด

เฉล่ีย (ช่ัวโมง) 215.1 213.8 218.1 207.8 175.7 136.8 104.1 110.6 130.2 161.9 189.2 200.9 2,064.2

จ้านวนวันท่ีเ กิด

หมอก 3.3 1.1 0.2 0.2 0.8 0.9 0.4 1.2 5.0 9.9 6.2 5.4 34.6

เมฆหมอก 14.9 22.5 24.7 18.5 3.6 0.1 0.0 0.1 0.7 5.8 7.2 13.9 112.0

ลูกเห็บ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.9

ฟ้าคะนอง 0.1 0.9 3.5 8.5 10.5 7.2 6.6 7.4 8.3 2.6 0.5 0.2 56.3

พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.7

ระดับของสถานีเหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื นดิน

ความสูงของท่ีวัดน ่าฝน



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 6 
 

ฃ 

ตำรำงท่ี 3 สถิติข้อมูลภูมิอำกำศในคำบ 30 ปี (พ.ศ.2534-2563) ของสถำนีตรวจอำกำศหนองคำย 

ที่มำ : ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ กรมอุตนุิยมวิทยา, 2564 

สถานี หนองคาย 173.21 เมตร

รหัส 48352 174.02 เมตร

ละติจูด 17° 52' 1.8" เหนือ 1.25 เมตร

ลองติจูด 102° 43' 58.9" ตะวันออก 12.40 เมตร

0.95 เมตร

ข้อมูล ม .ค . ก .พ . มี .ค . เม .ย . พ .ค . มิ .ย . ก .ค . ส.ค . ก .ย . ต.ค . พ .ย . ธ .ค . รายปี

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)

เฉล่ีย 1,014.5 1,012.6 1,010.0 1,008.3 1,006.8 1,005.3 1,004.9 1,005.3 1,007.7 1,011.1 1,013.3 1,015.1 1,009.6

พิสัยรายวันเฉล่ีย 5.7 6.1 6.2 6.0 5.2 4.4 4.1 4.3 4.9 5.0 5.1 5.4 5.2

สูงท่ีสุด 1,028.9 1,026.1 1,031.0 1,022.3 1,016.7 1,012.9 1,013.4 1,013.7 1,017.5 1,021.8 1,025.7 1,026.8 1,031.0

ต่่าท่ีสุด 1,001.1 1,002.4 998.4 997.8 996.8 995.5 995.5 995.2 995.5 998.6 1,002.1 1,003.3 995.2

อุณหภูมิ (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 23.0 25.0 27.9 29.7 29.0 28.6 28.1 27.7 27.8 27.2 25.3 22.9 26.9

เฉล่ียสูงสุด 29.8 32.1 34.7 36.2 34.7 33.4 32.6 32.1 32.2 32.2 31.3 29.4 32.6

สูงท่ีสุด 37.3 39.1 42.8 43.3 43.0 39.5 39.9 37.5 36.7 36.7 36.6 35.8 43.3

เฉล่ียต่่าสุด 17.3 19.1 22.2 24.5 24.9 25.1 24.9 24.6 24.4 23.2 20.4 17.5 22.3

ต่่าท่ีสุด 8.0 9.1 11.0 15.7 20.0 20.9 19.8 21.0 20.8 14.2 12.2 4.9 4.9

จุดน ้าค้าง (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 16.3 17.3 19.8 22.1 23.9 24.8 24.7 24.7 24.3 22.1 18.9 16.2 21.3

ความชื นสัมพัทธ์ (%)

เฉล่ีย 68.0 65.0 64.0 67.0 76.0 81.0 83.0 85.0 83.0 76.0 70.0 68.0 73.8

เฉล่ียสูงสุด 88.0 86.0 84.0 85.0 91.0 94.0 95.0 95.0 95.0 91.0 88.0 88.0 89.9

เฉล่ียต่่าสุด 46.0 42.0 43.0 46.0 57.0 64.0 67.0 69.0 65.0 56.0 48.0 46.0 54.1

ต่่าท่ีสุด 22.0 19.0 17.0 18.0 25.0 38.0 35.0 41.0 38.0 28.0 21.0 22.0 17.0

ทัศนวิสัย (กม.)

เฉล่ีย 8.3 7.0 6.7 8.5 11.4 11.9 11.6 11.5 11.1 9.2 9.1 8.5 9.6

เวลา 0700 5.6 4.7 4.9 7.1 10.0 10.3 10.0 9.8 9.2 7.3 6.7 5.9 7.6

ความครึ มเมฆ (0-10)

เฉล่ีย 2.7 2.3 3.1 4.2 6.6 7.7 8.2 8.3 6.9 4.5 3.0 2.5 5.0

ความเ ร็วลม (นอต)

ทิศทาง E E E E E SW SW W E E NE NE -

ความเร็วลมเฉล่ีย 1.6 1.7 1.8 1.8 1.6 1.4 1.4 1.4 1.4 1.6 1.6 1.8 1.6

ความเร็วลมสูงสุด 33.0 32.0 34.0 45.0 37.0 32.0 25.0 25.0 28.0 30.0 23.0 27.0 45.0

ปริมาณการระเหย (มม.)

เฉล่ีย-ถาด 107.8 116.3 150.3 160.9 148.5 124.1 117.4 115.7 116.3 128.2 111.5 110.5 1,507.5

ปริมาณฝน (มม.)

เฉล่ีย 11.7 20.1 45.2 79.4 229.5 252.5 316.5 346.5 261.5 88.1 16.5 9.1 1,676.6

จ่านวนวันท่ีฝนตก 2.0 2.8 5.7 8.1 16.5 19.1 21.1 22.5 17.4 7.9 2.3 1.2 126.6

ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 43.3 37.6 69.2 99.2 149.2 171.8 405.9 143.7 157.1 89.8 53.6 60.6 405.9

ช่ัวโมงท่ีมีแสงแดด

เฉล่ีย (ช่ัวโมง) - - - - - - - - - - - - -

จ้านวนวันท่ีเ กิด

หมอก 0.2 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.4

เมฆหมอก 16.8 21.3 23.8 14.5 1.5 0.0 0.0 0.0 1.9 11.1 12.5 15.3 118.7

ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

ฟ้าคะนอง 0.1 0.9 2.9 6.3 11.7 10.9 8.9 9.4 8.0 2.5 0.3 0.1 62.0

พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

ระดับของสถานีเหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื นดิน

ความสูงของท่ีวัดน ่าฝน



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 7 
 

ฃ 

ตำรำงท่ี 4 สถิติข้อมูลภูมิอำกำศในคำบ 30 ปี (พ.ศ.2534-2563) ของสถำนีตรวจอำกำศอุดรธำนี 

ที่มำ : ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ กรมอุตนุิยมวิทยา, 2564 

สถานี อุดรธานี 177.00 เมตร

รหัส 48354 178.10 เมตร

ละติจูด 17° 23' 0.0" เหนือ 1.50 เมตร

ลองติจูด 102° 48' 0.0" ตะวันออก 12.00 เมตร

0.80 เมตร

ข้อมูล ม .ค . ก .พ . มี .ค . เม .ย . พ .ค . มิ .ย . ก .ค . ส.ค . ก .ย . ต.ค . พ .ย . ธ .ค . รายปี

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)

เฉล่ีย 1,014.0 1,012.1 1,009.6 1,008.0 1,006.5 1,005.1 1,004.8 1,005.1 1,007.4 1,010.7 1,012.9 1,014.7 1,009.2

พิสัยรายวันเฉล่ีย 5.7 6.0 6.0 5.7 4.9 4.1 3.8 4.0 4.6 4.8 5.0 5.3 5.0

สูงท่ีสุด 1,028.2 1,025.2 1,029.5 1,021.4 1,015.4 1,012.0 1,012.3 1,013.0 1,017.3 1,020.9 1,025.0 1,026.7 1,029.5

ต่่าท่ีสุด 1,001.9 1,002.1 998.3 997.7 995.7 996.2 996.3 995.4 995.7 997.8 1,001.9 1,002.0 995.4

อุณหภูมิ (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 23.0 25.2 28.2 29.9 29.2 28.8 28.3 27.8 27.8 27.1 25.3 22.9 27.0

เฉล่ียสูงสุด 30.3 32.7 35.2 36.5 35.0 33.6 32.8 32.2 32.2 32.0 31.4 29.5 32.8

สูงท่ีสุด 37.6 39.2 42.0 43.0 42.4 38.6 39.8 36.5 36.0 36.5 37.0 35.6 43.0

เฉล่ียต่่าสุด 16.7 18.6 22.0 24.4 25.0 25.1 25.0 24.6 24.3 22.9 20.0 16.7 22.1

ต่่าท่ีสุด 7.0 7.8 11.4 15.7 20.4 21.5 21.2 21.1 21.0 14.2 10.3 4.2 4.2

จุดน ้าค้าง (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 15.6 16.7 19.0 21.4 23.4 24.1 24.0 24.1 24.0 21.9 18.7 15.9 20.7

ความชื นสัมพัทธ์ (%)

เฉล่ีย 66.0 63.0 61.0 63.0 73.0 78.0 79.0 81.0 81.0 75.0 69.0 67.0 71.4

เฉล่ียสูงสุด 87.0 84.0 82.0 82.0 88.0 90.0 91.0 92.0 93.0 91.0 89.0 88.0 88.2

เฉล่ียต่่าสุด 42.0 39.0 39.0 42.0 54.0 60.0 62.0 65.0 64.0 55.0 47.0 44.0 51.0

ต่่าท่ีสุด 16.0 13.0 10.0 15.0 21.0 33.0 26.0 36.0 36.0 25.0 23.0 14.0 10.0

ทัศนวิสัย (กม.)

เฉล่ีย 8.4 7.5 7.4 9.4 11.0 11.8 11.9 11.6 10.5 9.0 9.6 8.9 9.8

เวลา 0700 5.6 5.3 5.9 8.1 9.9 10.8 10.8 10.4 8.7 7.0 7.1 5.8 8.0

ความครึ มเมฆ (0-10)

เฉล่ีย 2.4 2.2 3.0 4.0 6.1 7.0 7.7 7.9 6.5 4.4 3.1 2.5 4.7

ความเ ร็วลม (นอต)

ทิศทาง E E E E S S,W W W W E NE E -

ความเร็วลมเฉล่ีย 1.7 1.8 1.9 2.0 1.9 2.0 2.0 2.0 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8

ความเร็วลมสูงสุด 24.0 32.0 43.0 45.0 46.0 41.0 41.0 41.0 34.0 26.0 30.0 20.0 46.0

ปริมาณการระเหย (มม.)

เฉล่ีย-ถาด 113.6 123.8 158.6 171.9 160.0 135.7 129.6 123.2 114.1 125.6 116.6 115.4 1,588.1

ปริมาณฝน (มม.)

เฉล่ีย 7.4 23.5 49.9 71.3 188.3 218.5 223.8 296.3 248.1 94.3 16.6 6.4 1,444.4

จ่านวนวันท่ีฝนตก 2.3 3.0 5.7 8.0 17.1 19.4 20.9 22.4 17.6 8.7 2.7 1.1 128.9

ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 24.2 54.9 70.9 103.7 113.7 103.6 274.5 192.6 144.7 92.6 64.2 47.3 274.5

ช่ัวโมงท่ีมีแสงแดด

เฉล่ีย (ช่ัวโมง) - - - - - - - - - - - 16.0 -

จ้านวนวันท่ีเ กิด

หมอก 0.6 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.2 0.1 0.3 0.3 1.9

เมฆหมอก 21.3 23.1 25.2 17.1 4.2 0.4 0.2 0.1 4.0 13.6 14.1 18.0 141.3

ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

ฟ้าคะนอง 0.2 1.1 3.1 6.6 12.6 12.6 9.2 9.5 8.1 2.6 0.4 0.1 66.1

พายุฝน 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 0.5 0.1 0.3 0.2 0.0 0.0 0.0 2.3

ระดับของสถานีเหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื นดิน

ความสูงของท่ีวัดน ่าฝน



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 8 
 

ฃ 

ตำรำงท่ี 5 สถิติข้อมูลภูมิอำกำศในคำบ 6 ปี (พ.ศ.2558-2563) ของสถำนีตรวจอำกำศหนองบัวล้ำภู 

ที่มำ : ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ กรมอุตนุิยมวิทยา, 2564 

สถานี หนองบัวล่าภู 226.81 เมตร

รหัส 48360 228.45 เมตร

ละติจูด 17° 13' 57.0" เหนือ 1.30 เมตร

ลองติจูด 102° 25' 46.0" ตะวันออก 10.70 เมตร

1.00 เมตร

ข้อมูล ม .ค . ก .พ . มี .ค . เม .ย . พ .ค . มิ .ย . ก .ค . ส.ค . ก .ย . ต.ค . พ .ย . ธ .ค . รายปี

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)

เฉล่ีย 1,013.1 1,012.8 1,009.2 1,007.9 1,006.3 1,005.1 1,004.4 1,004.1 1,007.0 1,009.7 1,011.9 1,013.8 1,008.8

พิสัยรายวันเฉล่ีย 5.4 6.1 5.9 5.7 5.1 4.3 3.9 4.1 4.8 4.8 4.9 5.3 5.0

สูงท่ีสุด 1,027.7 1,024.7 1,019.7 1,018.9 1,015.4 1,011.2 1,011.8 1,010.1 1,016.4 1,017.9 1,017.8 1,025.7 1,027.7

ต่่าท่ีสุด 1,003.4 1,003.0 1,000.8 998.5 998.9 992.9 996.7 994.4 996.0 1,000.8 1,001.3 1,005.2 992.9

อุณหภูมิ (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 23.7 25.0 28.3 29.9 29.4 28.8 28.1 27.5 27.6 26.8 25.7 23.5 27.0

เฉล่ียสูงสุด 30.7 32.5 35.7 36.9 36.1 34.4 33.1 32.3 32.8 31.9 31.6 30.2 33.2

สูงท่ีสุด 35.9 38.7 42.1 43.6 42.8 39.5 40.0 36.3 35.9 36.8 35.8 35.4 43.6

เฉล่ียต่่าสุด 17.8 18.3 22.2 24.2 25.1 25.1 24.7 24.5 24.2 23.2 20.9 18.0 22.3

ต่่าท่ีสุด 9.3 8.6 14.5 15.5 22.1 23.0 21.5 22.0 20.9 17.5 15.5 9.3 8.6

จุดน ้าค้าง (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 16.5 16.2 19.7 21.3 23.7 24.3 24.1 24.4 24.4 22.9 20.1 16.9 21.2

ความชื นสัมพัทธ์ (%)

เฉล่ีย 67.0 62.0 63.0 63.0 74.0 79.0 81.0 84.0 84.0 81.0 74.0 69.0 73.4

เฉล่ียสูงสุด 89.0 85.0 86.0 84.0 92.0 94.0 94.0 96.0 97.0 95.0 92.0 89.0 91.1

เฉล่ียต่่าสุด 44.0 39.0 40.0 42.0 52.0 59.0 63.0 67.0 65.0 62.0 52.0 47.0 52.5

ต่่าท่ีสุด 28.0 17.0 17.0 18.0 24.0 33.0 31.0 49.0 42.0 34.0 31.0 20.0 17.0

ทัศนวิสัย (กม.)

เฉล่ีย 9.1 7.6 7.0 8.4 10.3 11.3 12.1 10.9 10.7 9.7 10.4 9.8 9.8

เวลา 0700 8.4 7.0 6.5 7.8 9.4 10.7 10.2 10.0 9.7 8.6 9.6 9.2 8.9

ความครึ มเมฆ (0-10)

เฉล่ีย 2.5 1.7 2.7 3.3 5.3 6.0 7.2 7.2 5.7 4.3 2.3 2.0 4.2

ความเ ร็วลม (นอต)

ทิศทาง E E E E E,SE SE W SE,W E E E E -

ความเร็วลมเฉล่ีย 2.4 2.7 2.2 2.2 1.9 1.7 1.6 1.5 1.5 1.7 2.0 2.5 2.0

ความเร็วลมสูงสุด 24.0 24.0 34.0 35.0 33.0 27.0 23.0 24.0 27.0 22.0 20.0 23.0 35.0

ปริมาณการระเหย (มม.)

เฉล่ีย-ถาด 131.2 139.0 168.4 187.0 171.1 142.6 131.1 115.8 126.6 120.5 113.0 129.3 1,675.6

ปริมาณฝน (มม.)

เฉล่ีย 8.5 53.2 35.5 70.0 187.2 169.3 151.6 229.9 203.3 118.6 55.8 7.5 1,290.4

จ่านวนวันท่ีฝนตก 2.8 3.0 4.8 6.7 16.0 15.5 19.2 20.8 17.2 9.7 2.4 2.0 120.1

ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 10.0 62.1 59.4 84.3 79.3 58.0 94.4 114.4 57.4 102.5 177.8 21.4 177.8

ช่ัวโมงท่ีมีแสงแดด

เฉล่ีย (ช่ัวโมง) - - - - - - - - 21.9 - - - -

จ้านวนวันท่ีเ กิด

หมอก 0.2 0.3 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.0 0.2 0.0 1.1

เมฆหมอก 19.0 19.8 26.0 21.3 7.5 0.0 0.0 0.2 1.8 9.2 7.7 15.2 127.7

ลูกเห็บ 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

ฟ้าคะนอง 0.2 0.5 3.2 3.7 10.2 5.8 3.5 4.2 5.8 2.2 0.2 0.0 39.5

พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0.5 0.2 0.2 0.0 0.0 0.0 1.3

ระดับของสถานีเหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื นดิน

ความสูงของท่ีวัดน ่าฝน



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 9 
 

ฃ 

ตำรำงท่ี 6 สถิติข้อมูลภูมิอำกำศในคำบ 1 ปี (พ.ศ.2563-2563) ของสถำนีตรวจอำกำศบึงกำฬ 

ที่มำ : ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ กรมอุตนุิยมวิทยา, 2564 

สถานี บึงกาฬ 159.85 เมตร

รหัส 48363 164.86 เมตร

ละติจูด 18° 24' 49.0" เหนือ 0.00 เมตร

ลองติจูด 103° 31' 0.2" ตะวันออก 0.00 เมตร

0.00 เมตร

ข้อมูล ม .ค . ก .พ . มี .ค . เม .ย . พ .ค . มิ .ย . ก .ค . ส.ค . ก .ย . ต.ค . พ .ย . ธ .ค . รายปี

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)

เฉล่ีย 1,015.8 1,014.7 1,009.7 1,011.1 1,006.9 1,006.1 1,005.9 1,005.1 1,007.0 1,008.7 1,013.5 1,014.8 1,009.9

พิสัยรายวันเฉล่ีย 5.3 6.4 6.0 5.8 5.7 4.6 4.4 4.3 5.3 4.5 4.5 5.6 5.2

สูงท่ีสุด 1,019.1 1,023.6 1,017.4 1,016.9 1,013.8 1,013.1 1,010.3 1,009.5 1,011.3 1,014.6 1,018.4 1,022.0 1,023.6

ต่่าท่ีสุด 1,012.4 1,003.5 1,001.6 1,003.3 998.5 999.7 1,000.1 994.5 995.4 1,002.6 1,006.0 1,006.2 994.5

อุณหภูมิ (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 22.4 24.1 27.3 27.5 29.6 28.3 28.6 26.8 27.9 25.9 25.4 21.7 26.3

เฉล่ียสูงสุด - 32.3 34.0 33.4 36.0 32.8 33.5 30.2 32.5 30.4 31.0 28.9 -

สูงท่ีสุด - 35.7 38.4 39.7 40.8 35.9 35.6 33.7 35.5 33.7 33.9 33.3 -

เฉล่ียต่่าสุด - 17.4 22.1 22.8 25.0 25.3 25.4 24.8 24.7 22.5 20.2 16.0 -

ต่่าท่ีสุด - 13.4 18.6 20.0 22.8 22.4 23.3 22.5 22.6 16.6 15.2 11.7 -

จุดน ้าค้าง (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 14.3 16.9 21.9 22.2 25.1 25.5 25.8 25.2 25.4 22.1 19.2 15.6 21.6

ความชื นสัมพัทธ์ (%)

เฉล่ีย 62.0 67.0 75.0 75.0 79.0 86.0 86.0 92.0 87.0 81.0 70.0 71.0 77.6

เฉล่ียสูงสุด 75.0 89.0 92.0 92.0 94.0 96.0 96.0 98.0 97.0 94.0 89.0 90.0 91.9

เฉล่ียต่่าสุด 49.0 41.0 51.0 55.0 57.0 71.0 69.0 80.0 70.0 63.0 52.0 47.0 58.7

ต่่าท่ีสุด 45.0 31.0 34.0 39.0 38.0 53.0 53.0 66.0 49.0 38.0 37.0 42.0 31.0

ทัศนวิสัย (กม.)

เฉล่ีย 9.6 8.1 7.9 9.0 10.8 11.0 11.2 10.3 10.3 10.8 10.7 10.3 10.0

เวลา 0700 7.0 5.5 5.1 8.8 10.5 10.5 10.1 9.9 9.9 10.7 11.4 10.3 9.1

ความครึ มเมฆ (0-10)

เฉล่ีย 3.0 1.0 3.0 4.0 5.0 7.0 7.0 9.0 7.0 7.0 3.0 2.0 4.8

ความเ ร็วลม (นอต)

ทิศทาง N E E NE E E,E E NE E E NE NE -

ความเร็วลมเฉล่ีย 3.6 2.4 1.8 2.1 1.7 1.5 1.6 1.8 1.9 3.2 4.0 4.6 2.5

ความเร็วลมสูงสุด - 21.0 19.0 30.0 34.0 19.0 19.0 21.0 27.0 19.0 21.0 26.0 -

ปริมาณการระเหย (มม.)

เฉล่ีย-ถาด - 131.9 132.7 143.1 137.1 107.6 119.0 62.0 103.1 108.4 138.0 126.7 -

ปริมาณฝน (มม.)

เฉล่ีย - 1.3 60.9 205.4 541.6 461.1 560.3 1,388.9 487.9 76.6 - - -

จ่านวนวันท่ีฝนตก - 2.0 11.0 12.0 18.0 20.0 21.0 27.0 24.0 13.0 - - -

ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. - 1.1 15.2 52.7 152.0 155.4 303.0 350.4 76.8 24.5 0.0 - -

ช่ัวโมงท่ีมีแสงแดด

เฉล่ีย (ช่ัวโมง) - - - - - - - - - - - - -

จ้านวนวันท่ีเ กิด

หมอก 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0

เมฆหมอก 0.0 19.0 18.0 16.0 4.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 0.0 6.0 64.0

ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ฟ้าคะนอง 0.0 0.0 11.0 11.0 19.0 24.0 20.0 16.0 15.0 3.0 0.0 0.0 119.0

พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2.0

ระดับของสถานีเหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื นดิน

ความสูงของท่ีวัดน ่าฝน



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 10 
 

ฃ 

ตำรำงท่ี 7 สถิติข้อมูลภูมิอำกำศในคำบ 30 ปี (พ.ศ.2534-2563) ของสถำนีตรวจอำกำศสกลนคร 

ที่มำ : ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ กรมอุตนุิยมวิทยา, 2564 

สถานี สกลนคร 171.00 เมตร

รหัส 48356 172.00 เมตร

ละติจูด 17° 9' 0.0" เหนือ 1.20 เมตร

ลองติจูด 104° 8' 0.0" ตะวันออก 10.50 เมตร

1.00 เมตร

ข้อมูล ม .ค . ก .พ . มี .ค . เม .ย . พ .ค . มิ .ย . ก .ค . ส.ค . ก .ย . ต.ค . พ .ย . ธ .ค . รายปี

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)

เฉล่ีย 1,014.7 1,012.9 1,010.3 1,008.6 1,007.1 1,005.6 1,005.2 1,005.5 1,007.7 1,011.1 1,013.2 1,015.2 1,009.8

พิสัยรายวันเฉล่ีย 5.5 5.9 5.9 5.7 4.9 4.1 3.9 4.1 4.6 4.7 4.8 5.2 4.9

สูงท่ีสุด 1,029.1 1,025.7 1,029.6 1,021.8 1,015.1 1,013.0 1,012.8 1,013.5 1,016.9 1,020.7 1,025.4 1,026.3 1,029.6

ต่่าท่ีสุด 1,003.4 1,001.9 998.5 998.1 997.7 996.5 996.6 994.4 994.6 996.4 1,001.2 1,002.6 994.4

อุณหภูมิ (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 22.5 24.4 27.5 29.2 28.7 28.4 27.8 27.5 27.4 26.6 24.9 22.5 26.5

เฉล่ียสูงสุด 29.3 31.4 33.9 35.2 33.9 32.8 31.9 31.5 31.6 31.4 30.8 29.0 31.9

สูงท่ีสุด 36.2 38.8 41.1 41.7 41.0 37.5 39.4 36.0 35.7 35.1 36.6 35.3 41.7

เฉล่ียต่่าสุด 16.9 18.9 22.4 24.6 25.2 25.4 25.1 24.8 24.4 22.8 20.0 17.0 22.3

ต่่าท่ีสุด 8.5 8.0 12.4 15.0 20.1 22.5 21.8 22.1 15.0 14.2 12.0 4.0 4.0

จุดน ้าค้าง (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 15.4 16.6 19.2 21.6 23.7 24.4 24.3 24.4 24.0 21.5 18.6 15.7 20.8

ความชื นสัมพัทธ์ (%)

เฉล่ีย 67.0 64.0 63.0 66.0 76.0 80.0 82.0 84.0 83.0 76.0 70.0 68.0 73.3

เฉล่ียสูงสุด 87.0 84.0 81.0 82.0 89.0 91.0 93.0 94.0 95.0 91.0 89.0 89.0 88.8

เฉล่ียต่่าสุด 44.0 42.0 43.0 47.0 58.0 64.0 67.0 69.0 66.0 56.0 49.0 46.0 54.3

ต่่าท่ีสุด 21.0 15.0 13.0 20.0 26.0 38.0 35.0 49.0 42.0 32.0 26.0 12.0 12.0

ทัศนวิสัย (กม.)

เฉล่ีย 9.3 8.2 8.0 9.4 11.2 12.0 11.7 11.6 10.6 9.2 9.7 9.3 10.0

เวลา 0700 8.0 7.2 7.3 8.7 10.5 11.5 11.2 11.0 9.7 8.1 8.5 7.8 9.1

ความครึ มเมฆ (0-10)

เฉล่ีย 1.9 1.9 2.7 3.7 5.8 7.0 7.5 7.8 6.1 3.8 2.6 1.9 4.4

ความเ ร็วลม (นอต)

ทิศทาง E SE SE SE SE SW SW SW SE E E E -

ความเร็วลมเฉล่ีย 2.0 2.2 2.1 1.8 1.3 1.4 1.5 1.5 1.1 1.5 1.6 1.8 1.7

ความเร็วลมสูงสุด 21.0 40.0 40.0 39.0 40.0 40.0 28.0 35.0 35.0 23.0 25.0 20.0 40.0

ปริมาณการระเหย (มม.)

เฉล่ีย-ถาด 120.1 126.8 159.4 167.7 142.8 120.8 114.4 107.3 106.8 125.1 116.6 114.3 1,522.1

ปริมาณฝน (มม.)

เฉล่ีย 6.8 30.5 56.3 92.4 232.3 262.1 337.7 323.7 233.0 65.6 13.9 7.4 1,661.7

จ่านวนวันท่ีฝนตก 2.0 3.5 6.1 9.2 17.3 19.4 21.7 23.9 17.0 7.3 2.4 0.9 130.7

ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 27.3 77.2 101.0 141.5 196.6 155.6 228.9 164.7 128.6 93.0 45.3 39.8 228.9

ช่ัวโมงท่ีมีแสงแดด

เฉล่ีย (ช่ัวโมง) 261.3 244.4 249.0 244.1 203.6 160.8 140.8 142.6 165.8 232.8 238.0 249.4 2,532.6

จ้านวนวันท่ีเ กิด

หมอก 0.2 0.2 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.4 0.2 0.1 0.2 1.6

เมฆหมอก 15.8 18.8 22.0 14.3 2.7 0.5 0.0 0.3 4.3 13.2 13.6 15.1 120.6

ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

ฟ้าคะนอง 0.1 1.6 4.1 8.0 13.2 10.4 10.3 10.4 8.5 2.1 0.4 0.1 69.2

พายุฝน 0.0 0.2 0.2 0.3 0.1 0.2 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.1 1.3

ระดับของสถานีเหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื นดิน

ความสูงของท่ีวัดน ่าฝน



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 11 
 

ฃ 

ตำรำงที่ 8 สถิติข้อมูลภูมิอำกำศในคำบ 15 ปี (พ.ศ.2549-2563) ของสถำนีตรวจอำกำศเกษตรสกลนคร 

ที่มำ : ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ กรมอุตนุิยมวิทยา, 2564 

สถานี ตรวจอากาศเกษตรสกลนคร 192.00 เมตร

รหัส 48355 192.03 เมตร

ละติจูด 17° 7' 30.1" เหนือ 1.25 เมตร

ลองติจูด 104° 3' 39.6" ตะวันออก 9.80 เมตร

0.80 เมตร

ข้อมูล ม .ค . ก .พ . มี .ค . เม .ย . พ .ค . มิ .ย . ก .ค . ส.ค . ก .ย . ต.ค . พ .ย . ธ .ค . รายปี

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)

เฉล่ีย 1,014.9 1,013.0 1,010.5 1,009.0 1,007.2 1,005.7 1,005.4 1,005.6 1,007.7 1,010.8 1,012.9 1,014.8 1,009.8

พิสัยรายวันเฉล่ีย 5.4 5.7 5.7 5.6 4.8 4.1 3.8 4.0 4.5 4.6 4.7 5.2 4.8

สูงท่ีสุด 1,029.0 1,025.8 1,022.6 1,021.0 1,015.0 1,012.7 1,012.9 1,012.4 1,017.1 1,020.2 1,022.2 1,026.7 1,029.0

ต่่าท่ีสุด 1,004.9 1,002.0 1,000.2 998.6 999.1 996.9 997.4 995.3 995.1 996.1 1,001.2 1,001.9 995.1

อุณหภูมิ (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 21.6 23.8 26.9 28.7 28.5 28.4 27.7 27.3 27.3 26.2 24.5 21.9 26.1

เฉล่ียสูงสุด 29.9 32.3 34.4 35.8 34.5 33.4 32.1 31.8 32.2 31.8 31.7 30.0 32.5

สูงท่ีสุด 36.1 38.8 41.0 42.5 41.0 38.1 39.8 36.7 35.4 36.1 37.7 36.2 42.5

เฉล่ียต่่าสุด 15.2 17.3 21.3 23.6 24.6 25.1 24.8 24.5 24.1 22.0 19.1 15.7 21.4

ต่่าท่ีสุด 6.0 6.0 10.0 13.8 18.0 21.1 22.2 22.5 19.4 13.0 9.5 6.4 6.0

จุดน ้าค้าง (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 15.5 16.8 19.9 22.0 24.0 24.5 24.3 24.3 24.2 22.2 19.4 16.2 21.1

ความชื นสัมพัทธ์ (%)

เฉล่ีย 71.0 68.0 68.0 70.0 78.0 81.0 83.0 84.0 84.0 80.0 76.0 73.0 76.4

เฉล่ียสูงสุด 93.0 89.0 87.0 87.0 92.0 92.0 93.0 94.0 95.0 94.0 94.0 94.0 92.0

เฉล่ียต่่าสุด 45.0 42.0 46.0 49.0 60.0 64.0 68.0 70.0 67.0 60.0 52.0 47.0 55.9

ต่่าท่ีสุด 23.0 21.0 17.0 23.0 27.0 40.0 35.0 51.0 48.0 38.0 31.0 28.0 17.0

ทัศนวิสัย (กม.)

เฉล่ีย 9.3 8.3 7.7 9.0 10.8 11.9 11.7 11.7 11.0 9.0 9.5 8.9 9.9

เวลา 0700 8.5 7.5 7.0 8.3 9.7 11.2 11.0 11.0 10.1 8.0 8.7 7.9 9.1

ความครึ มเมฆ (0-10)

เฉล่ีย 1.6 1.4 2.4 3.1 5.3 6.3 7.0 7.2 5.6 3.6 2.1 1.5 3.9

ความเ ร็วลม (นอต)

ทิศทาง E E SE SE S SW SW SW Vary NE E E -

ความเร็วลมเฉล่ีย 0.9 1.0 0.8 0.8 0.6 0.8 0.9 0.8 0.5 0.5 0.7 0.9 0.8

ความเร็วลมสูงสุด 28.0 30.0 23.0 28.0 35.0 35.0 28.0 20.0 21.0 20.0 15.0 18.0 35.0

ปริมาณการระเหย (มม.)

เฉล่ีย-ถาด 102.3 108.4 124.8 138.0 126.3 112.3 102.6 94.4 96.6 101.3 93.1 96.4 1,296.5

ปริมาณฝน (มม.)

เฉล่ีย 7.5 31.8 61.9 90.8 236.8 231.8 301.3 324.5 233.6 68.1 16.0 7.5 1,611.6

จ่านวนวันท่ีฝนตก 1.8 3.0 5.7 8.7 16.7 18.4 20.7 23.0 16.8 6.9 2.4 0.7 124.8

ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 33.5 90.2 96.7 110.0 173.5 125.0 149.8 173.9 133.9 81.4 66.1 52.1 173.9

ช่ัวโมงท่ีมีแสงแดด

เฉล่ีย (ช่ัวโมง) 191.3 198.6 211.0 211.2 183.6 141.3 116.4 107.3 133.8 192.9 179.1 170.7 2,037.2

จ้านวนวันท่ีเ กิด

หมอก 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.6

เมฆหมอก 14.2 18.1 20.9 14.7 3.9 0.3 0.0 0.1 2.2 11.7 12.2 16.7 115.0

ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.5

ฟ้าคะนอง 0.1 1.0 3.3 5.3 9.7 8.7 6.5 7.9 6.3 1.7 0.6 0.0 51.1

พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.3

ระดับของสถานีเหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื นดิน

ความสูงของท่ีวัดน ่าฝน



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 12 
 

ฃ 

ตำรำงท่ี 9 สถิติข้อมูลภูมิอำกำศในคำบ 30 ปี (พ.ศ.2534-2563) ของสถำนีตรวจอำกำศนครพนม 

ที่มำ : ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ กรมอุตนุิยมวิทยา, 2564 

สถานี นครพนม 145.00 เมตร

รหัส 48357 147.56 เมตร

ละติจูด 17° 24' 39.0" เหนือ 1.20 เมตร

ลองติจูด 104° 46' 57.0" ตะวันออก 11.00 เมตร

0.80 เมตร

ข้อมูล ม .ค . ก .พ . มี .ค . เม .ย . พ .ค . มิ .ย . ก .ค . ส.ค . ก .ย . ต.ค . พ .ย . ธ .ค . รายปี

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)

เฉล่ีย 1,014.9 1,013.2 1,010.7 1,009.0 1,007.4 1,006.0 1,005.6 1,005.9 1,008.0 1,011.3 1,013.4 1,015.4 1,010.1

พิสัยรายวันเฉล่ีย 5.1 5.6 5.9 5.7 5.0 4.2 3.9 4.2 4.6 4.5 4.4 4.7 4.8

สูงท่ีสุด 1,028.8 1,025.9 1,030.0 1,021.2 1,015.2 1,013.2 1,013.3 1,013.8 1,017.4 1,021.3 1,025.1 1,026.4 1,030.0

ต่่าท่ีสุด 1,003.6 1,002.4 998.7 998.8 998.4 996.2 997.3 993.8 994.9 994.9 1,001.4 1,003.2 993.8

อุณหภูมิ (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 22.6 24.5 27.4 29.1 28.7 28.1 27.5 27.2 27.4 26.8 25.1 22.7 26.4

เฉล่ียสูงสุด 29.6 31.5 33.9 35.1 34.0 32.5 31.5 31.3 31.9 32.1 31.3 29.3 32.0

สูงท่ีสุด 36.3 38.5 41.3 42.1 41.3 37.5 38.4 35.9 36.0 35.4 36.4 35.5 42.1

เฉล่ียต่่าสุด 16.9 18.9 22.4 24.4 25.0 25.0 24.8 24.5 24.2 22.6 20.0 17.2 22.2

ต่่าท่ีสุด 6.6 8.2 11.9 16.3 20.1 21.5 22.2 21.6 20.5 14.7 11.9 4.3 4.3

จุดน ้าค้าง (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 15.5 16.9 19.7 22.0 23.9 24.7 24.6 24.7 24.0 21.4 18.4 15.6 21.0

ความชื นสัมพัทธ์ (%)

เฉล่ีย 67.0 65.0 65.0 68.0 77.0 83.0 86.0 87.0 83.0 74.0 69.0 67.0 74.2

เฉล่ียสูงสุด 87.0 85.0 83.0 84.0 90.0 94.0 95.0 96.0 95.0 91.0 88.0 88.0 89.7

เฉล่ียต่่าสุด 45.0 44.0 45.0 48.0 59.0 67.0 71.0 72.0 66.0 55.0 48.0 45.0 55.3

ต่่าท่ีสุด 21.0 17.0 17.0 17.0 15.0 34.0 14.0 37.0 38.0 28.0 22.0 25.0 14.0

ทัศนวิสัย (กม.)

เฉล่ีย 9.5 8.5 8.1 9.0 10.5 10.7 10.4 10.4 10.0 9.3 9.9 9.8 9.7

เวลา 0700 8.1 7.3 7.1 8.1 9.6 9.6 9.2 9.2 8.7 7.9 8.3 8.2 8.4

ความครึ มเมฆ (0-10)

เฉล่ีย 2.6 2.8 3.7 4.5 6.4 7.5 7.9 8.2 6.8 4.6 3.0 2.6 5.1

ความเ ร็วลม (นอต)

ทิศทาง E E SE SE SE SE SE SE E,SE E E E -

ความเร็วลมเฉล่ีย 1.8 1.8 1.6 1.4 1.0 0.7 0.7 0.7 0.8 1.2 1.6 1.8 1.3

ความเร็วลมสูงสุด 20.0 26.0 35.0 36.0 30.0 20.0 20.0 35.0 25.0 21.0 23.0 24.0 36.0

ปริมาณการระเหย (มม.)

เฉล่ีย-ถาด 116.3 120.8 149.5 154.9 134.2 102.9 97.2 90.0 102.1 121.7 115.1 116.8 1,421.5

ปริมาณฝน (มม.)

เฉล่ีย 4.1 23.8 61.2 99.9 263.6 395.6 559.0 532.8 296.5 78.3 7.7 5.7 2,328.2

จ่านวนวันท่ีฝนตก 1.6 3.4 6.6 9.8 17.4 21.8 25.0 25.8 18.5 8.5 2.4 0.9 141.7

ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 23.9 48.7 85.8 105.0 165.4 165.3 243.7 304.4 156.3 127.6 33.6 32.4 304.4

ช่ัวโมงท่ีมีแสงแดด

เฉล่ีย (ช่ัวโมง) 246.3 222.3 215.7 215.9 184.2 140.7 119.5 118.9 144.5 216.5 231.3 243.0 2,298.8

จ้านวนวันท่ีเ กิด

หมอก 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.0 0.0 0.6

เมฆหมอก 12.4 16.4 19.3 13.3 3.2 0.4 0.1 0.1 4.4 12.2 10.2 12.0 104.0

ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3

ฟ้าคะนอง 0.1 1.6 4.0 7.5 13.3 12.2 11.3 12.4 8.1 2.8 0.3 0.0 73.6

พายุฝน 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

ระดับของสถานีเหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื นดิน

ความสูงของท่ีวัดน ่าฝน



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 13 
 

ฃ 

ตำรำงที่ 10 สถิติข้อมูลภูมิอำกำศในคำบ 15 ปี (พ.ศ.2549-2563) ของสถำนีตรวจอำกำศเกษตรนครพนม 

 

สถานี ตรวจอากาศเกษตรนครพนม 153.13 เมตร

รหัส 48358 153.46 เมตร

ละติจูด 17° 26' 35.0" เหนือ 1.25 เมตร

ลองติจูด 104° 46' 25.0" ตะวันออก 10.50 เมตร

1.30 เมตร

ข้อมูล ม .ค . ก .พ . มี .ค . เม .ย . พ .ค . มิ .ย . ก .ค . ส.ค . ก .ย . ต.ค . พ .ย . ธ .ค . รายปี

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)

เฉล่ีย 1,015.3 1,013.4 1,011.0 1,009.4 1,007.6 1,006.1 1,005.8 1,005.9 1,008.0 1,011.1 1,013.2 1,015.1 1,010.2

พิสัยรายวันเฉล่ีย 5.0 5.5 5.7 5.6 4.9 4.3 3.9 4.0 4.5 4.4 4.4 4.7 4.7

สูงท่ีสุด 1,028.9 1,024.7 1,024.2 1,025.2 1,014.9 1,012.5 1,017.2 1,012.8 1,017.4 1,019.8 1,022.8 1,025.9 1,028.9

ต่่าท่ีสุด 1,005.4 1,002.4 1,001.3 997.7 1,000.6 997.5 997.9 993.8 995.5 995.7 1,002.6 1,003.2 993.8

อุณหภูมิ (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 21.7 23.8 26.8 28.5 28.4 28.1 27.3 27.2 27.3 26.1 24.5 21.9 26.0

เฉล่ียสูงสุด 29.2 31.6 33.8 35.1 33.9 32.6 31.2 31.0 31.6 31.4 31.1 29.1 31.8

สูงท่ีสุด 35.7 38.5 40.2 42.1 41.6 38.5 39.0 36.0 35.2 35.6 35.5 34.6 42.1

เฉล่ียต่่าสุด 15.2 17.5 21.3 23.2 24.2 24.7 24.3 24.2 23.7 21.5 18.7 15.4 21.2

ต่่าท่ีสุด 4.2 4.2 10.0 13.6 17.5 19.5 21.5 21.2 19.0 12.6 8.6 6.0 4.2

จุดน ้าค้าง (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 15.0 16.4 19.5 21.6 23.7 24.7 24.6 24.6 24.2 21.8 19.0 15.7 20.9

ความชื นสัมพัทธ์ (%)

เฉล่ีย 69.0 66.0 67.0 69.0 78.0 83.0 86.0 87.0 85.0 79.0 74.0 71.0 76.1

เฉล่ียสูงสุด 91.0 89.0 86.0 88.0 92.0 94.0 96.0 96.0 96.0 95.0 94.0 93.0 92.3

เฉล่ียต่่าสุด 44.0 41.0 44.0 46.0 58.0 66.0 71.0 72.0 67.0 58.0 50.0 45.0 55.2

ต่่าท่ีสุด 16.0 18.0 1.0 19.0 24.0 44.0 34.0 25.0 5.0 32.0 22.0 18.0 1.0

ทัศนวิสัย (กม.)

เฉล่ีย 8.9 8.5 8.1 8.8 9.6 10.1 9.9 10.0 9.8 9.0 9.3 8.9 9.2

เวลา 0700 7.1 7.0 7.2 7.7 8.8 9.5 9.5 9.6 8.9 7.5 7.4 6.6 8.1

ความครึ มเมฆ (0-10)

เฉล่ีย 2.7 2.8 3.9 4.5 5.7 6.5 7.4 7.7 6.2 4.5 3.1 2.5 4.8

ความเ ร็วลม (นอต)

ทิศทาง E E E E E W W W E E E E -

ความเร็วลมเฉล่ีย 2.1 2.1 1.8 1.5 1.0 0.9 0.8 0.8 0.7 1.1 1.6 1.9 1.4

ความเร็วลมสูงสุด 20.0 22.0 25.0 35.0 25.0 30.0 22.0 18.0 25.0 20.0 20.0 20.0 35.0

ปริมาณการระเหย (มม.)

เฉล่ีย-ถาด 119.7 132.9 168.1 166.3 145.3 133.3 112.0 105.1 108.1 121.6 112.7 117.1 1,542.2

ปริมาณฝน (มม.)

เฉล่ีย 6.1 24.6 49.8 81.0 227.4 332.6 462.3 450.2 259.8 64.1 9.4 5.8 1,973.1

จ่านวนวันท่ีฝนตก 1.5 3.1 5.3 7.9 16.3 20.4 23.1 24.4 16.5 6.6 1.9 1.1 128.1

ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 25.2 54.4 83.0 92.2 141.6 168.3 183.7 236.6 189.9 86.4 53.6 31.5 236.6

ช่ัวโมงท่ีมีแสงแดด

เฉล่ีย (ช่ัวโมง) 249.5 227.6 210.0 206.5 191.9 166.7 125.9 124.4 140.6 202.9 222.1 247.4 2,315.5

จ้านวนวันท่ีเ กิด

หมอก 1.2 0.5 0.0 0.2 0.0 0.0 0.1 0.0 0.7 1.0 0.7 2.2 6.6

เมฆหมอก 11.5 17.7 22.4 14.5 4.0 0.1 0.2 0.1 2.0 10.3 9.0 13.1 104.9

ลูกเห็บ 0.0 0.3 0.3 0.3 0.1 0.1 0.2 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 2.1

ฟ้าคะนอง 0.3 1.3 5.0 9.0 17.0 15.3 13.5 15.5 10.5 3.3 0.6 0.2 91.5

พายุฝน 0.0 0.1 0.2 0.3 0.0 0.3 0.1 0.1 0.1 0.1 0.0 0.1 1.4

ระดับของสถานีเหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื นดิน

ความสูงของท่ีวัดน ่าฝน



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 14 
 

ฃ 

ตำรำงท่ี 11 สถิติข้อมูลภูมิอำกำศในคำบ 30 ปี (พ.ศ.2534-2563) ของสถำนีตรวจอำกำศมุกดำหำร 

ที่มำ : ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ กรมอุตนุิยมวิทยา, 2564 

สถานี มุกดาหาร 138.00 เมตร

รหัส 48383 139.50 เมตร

ละติจูด 16° 32' 29.0" เหนือ 1.50 เมตร

ลองติจูด 104° 43' 44.0" ตะวันออก 11.00 เมตร

0.80 เมตร

ข้อมูล ม .ค . ก .พ . มี .ค . เม .ย . พ .ค . มิ .ย . ก .ค . ส.ค . ก .ย . ต.ค . พ .ย . ธ .ค . รายปี

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)

เฉล่ีย 1,014.0 1,012.3 1,009.8 1,008.2 1,006.6 1,005.3 1,004.9 1,005.2 1,007.2 1,010.4 1,012.5 1,014.5 1,009.2

พิสัยรายวันเฉล่ีย 5.4 5.9 6.1 5.7 5.1 4.2 3.9 4.1 4.6 4.6 4.5 4.8 4.9

สูงท่ีสุด 1,027.8 1,024.9 1,029.1 1,020.3 1,015.0 1,012.3 1,012.6 1,012.3 1,016.2 1,020.3 1,024.6 1,025.3 1,029.1

ต่่าท่ีสุด 1,003.1 1,001.2 998.5 998.5 997.0 996.8 996.9 994.4 993.3 998.0 999.6 1,002.1 993.3

อุณหภูมิ (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 23.0 25.0 28.1 29.6 29.2 28.7 27.9 27.5 27.5 26.7 25.1 22.8 26.8

เฉล่ียสูงสุด 30.8 32.9 35.3 36.4 35.1 33.6 32.6 32.1 32.4 32.2 31.4 29.9 32.9

สูงท่ีสุด 38.6 40.0 42.1 42.5 42.4 39.8 39.2 36.5 36.7 36.2 37.5 36.7 42.5

เฉล่ียต่่าสุด 17.2 19.2 22.8 24.9 25.3 25.3 24.9 24.7 24.4 22.7 20.3 17.7 22.5

ต่่าท่ีสุด 9.3 10.1 13.2 16.3 20.0 21.6 21.3 21.7 19.6 15.1 12.7 7.0 7.0

จุดน ้าค้าง (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 15.9 17.0 19.4 21.6 23.5 24.2 24.2 24.3 24.0 21.6 19.0 16.2 20.9

ความชื นสัมพัทธ์ (%)

เฉล่ีย 67.0 64.0 62.0 65.0 74.0 78.0 81.0 84.0 82.0 75.0 71.0 68.0 72.6

เฉล่ียสูงสุด 87.0 84.0 80.0 81.0 88.0 91.0 93.0 94.0 94.0 90.0 87.0 86.0 87.9

เฉล่ียต่่าสุด 44.0 41.0 41.0 45.0 55.0 61.0 66.0 68.0 66.0 58.0 52.0 48.0 53.5

ต่่าท่ีสุด 21.0 18.0 18.0 22.0 27.0 34.0 38.0 48.0 40.0 33.0 29.0 29.0 18.0

ทัศนวิสัย (กม.)

เฉล่ีย 8.3 7.9 8.0 8.9 10.3 10.5 10.4 10.3 9.9 9.0 8.9 8.7 9.3

เวลา 0700 5.8 6.0 6.6 7.4 8.9 9.5 9.4 9.1 8.4 7.3 6.7 6.3 7.6

ความครึ มเมฆ (0-10)

เฉล่ีย 2.1 2.2 3.1 4.0 6.0 6.9 7.4 7.8 6.5 4.3 2.9 2.4 4.6

ความเ ร็วลม (นอต)

ทิศทาง NE NE NE NE SW SW SW SW NE NE NE NE -

ความเร็วลมเฉล่ีย 2.1 2.1 2.0 1.6 1.2 1.3 1.3 1.2 1.0 1.8 2.3 2.5 1.7

ความเร็วลมสูงสุด 23.0 20.0 39.0 32.0 37.0 28.0 23.0 23.0 25.0 21.0 29.0 31.0 39.0

ปริมาณการระเหย (มม.)

เฉล่ีย-ถาด 118.6 124.5 158.1 161.4 145.9 122.2 111.3 102.4 105.1 121.5 115.0 118.9 1,504.9

ปริมาณฝน (มม.)

เฉล่ีย 3.4 18.7 42.6 67.7 202.3 204.3 292.7 329.8 229.3 74.4 10.6 4.8 1,480.6

จ่านวนวันท่ีฝนตก 1.6 2.6 4.8 7.9 15.9 15.9 20.3 22.0 17.0 8.3 2.8 0.9 120.0

ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 26.1 70.1 89.4 81.0 134.5 118.4 121.0 141.1 159.0 90.6 55.0 23.8 159.0

ช่ัวโมงท่ีมีแสงแดด

เฉล่ีย (ช่ัวโมง) 174.3 254.7 227.8 236.9 217.3 179.4 139.1 158.6 146.7 218.0 154.3 220.2 2,327.3

จ้านวนวันท่ีเ กิด

หมอก 0.1 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1 0.5

เมฆหมอก 17.2 17.8 20.4 14.3 3.0 0.2 0.0 0.1 2.5 11.4 12.2 14.5 113.6

ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2

ฟ้าคะนอง 0.1 0.9 3.1 6.0 10.6 7.7 7.8 8.3 6.7 1.9 0.3 0.0 53.4

พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

ระดับของสถานีเหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื นดิน

ความสูงของท่ีวัดน ่าฝน



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 15 
 

ฃ 

ตำรำงท่ี 12 สถิติข้อมูลภูมิอำกำศในคำบ 1 ปี (พ.ศ.2563-2563) ของสถำนีตรวจอำกำศอ้ำนำจเจริญ 

ที่มำ : ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ กรมอุตนุิยมวิทยา, 2564 

สถานี อ่านาจเจริญ 173.92 เมตร

รหัส 48391 180.03 เมตร

ละติจูด 15° 54' 13.5" เหนือ 0.00 เมตร

ลองติจูด 104° 37' 5.0" ตะวันออก 0.00 เมตร

0.00 เมตร

ข้อมูล ม .ค . ก .พ . มี .ค . เม .ย . พ .ค . มิ .ย . ก .ค . ส.ค . ก .ย . ต.ค . พ .ย . ธ .ค . รายปี

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)

เฉล่ีย 1,012.9 1,014.2 1,009.6 1,010.8 1,007.2 1,006.9 1,006.6 1,006.0 1,007.3 1,008.3 1,013.1 1,013.9 1,009.7

พิสัยรายวันเฉล่ีย 5.6 5.9 5.9 5.8 5.7 4.7 4.3 4.1 5.1 4.3 4.1 4.7 5.0

สูงท่ีสุด 1,019.5 1,022.3 1,016.4 1,015.9 1,013.1 1,012.6 1,011.0 1,010.4 1,012.0 1,013.8 1,017.6 1,019.7 1,022.3

ต่่าท่ีสุด 1,006.8 1,005.4 1,002.4 1,003.9 1,000.5 999.6 1,001.6 997.6 992.5 1,001.9 1,006.4 1,006.6 992.5

อุณหภูมิ (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 24.6 25.2 29.2 28.5 30.5 28.9 28.3 27.1 27.6 24.4 24.6 22.3 26.8

เฉล่ียสูงสุด 31.6 32.4 35.5 34.8 35.7 33.6 32.9 31.3 31.8 28.0 29.6 28.4 32.1

สูงท่ีสุด 34.6 35.3 38.3 39.1 39.7 36.2 35.3 33.8 33.7 32.2 33.8 33.1 39.7

เฉล่ียต่่าสุด 18.9 19.0 23.5 23.4 26.4 25.0 24.6 24.4 24.7 21.8 20.5 18.0 22.5

ต่่าท่ีสุด 14.7 16.0 20.2 20.3 22.7 22.8 22.3 22.4 23.1 17.1 15.3 13.4 13.4

จุดน ้าค้าง (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 17.2 16.4 21.3 21.2 24.5 24.6 24.8 24.7 25.1 21.9 19.2 16.3 21.4

ความชื นสัมพัทธ์ (%)

เฉล่ีย 66.0 61.0 65.0 66.0 72.0 79.0 82.0 88.0 87.0 87.0 73.0 70.0 74.6

เฉล่ียสูงสุด 85.0 81.0 84.0 82.0 87.0 92.0 95.0 98.0 98.0 96.0 88.0 85.0 89.2

เฉล่ียต่่าสุด 44.0 38.0 43.0 48.0 54.0 61.0 65.0 72.0 71.0 75.0 57.0 52.0 56.6

ต่่าท่ีสุด 35.0 26.0 27.0 35.0 37.0 43.0 54.0 59.0 59.0 50.0 44.0 42.0 26.0

ทัศนวิสัย (กม.)

เฉล่ีย 9.1 9.2 7.1 7.0 7.4 9.5 9.8 9.5 9.4 8.5 9.7 9.6 8.8

เวลา 0700 8.0 8.3 5.8 6.1 5.9 9.2 9.2 8.7 8.2 7.5 9.1 8.6 7.9

ความครึ มเมฆ (0-10)

เฉล่ีย 2.0 2.0 4.0 5.0 6.0 6.0 6.0 8.0 7.0 8.0 4.0 4.0 5.2

ความเ ร็วลม (นอต)

ทิศทาง NE NE Vary NE SW S SW S S NE NE NE -

ความเร็วลมเฉล่ีย 2.8 3.5 2.1 2.8 1.8 1.8 1.6 2.0 1.5 2.6 3.9 4.6 2.6

ความเร็วลมสูงสุด 21.0 24.0 25.0 47.0 23.0 22.0 18.0 26.0 22.0 21.0 23.0 23.0 47.0

ปริมาณการระเหย (มม.)

เฉล่ีย-ถาด 118.3 136.3 160.8 156.8 151.8 118.2 124.1 90.4 102.2 73.0 120.1 124.5 1,476.5

ปริมาณฝน (มม.)

เฉล่ีย 9.6 - 61.5 104.2 84.2 225.3 314.9 189.6 247.3 187.1 1.4 - -

จ่านวนวันท่ีฝนตก 4.0 - 5.0 4.0 7.0 11.0 14.0 20.0 17.0 15.0 2.0 - -

ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 5.9 0.0 52.4 62.0 34.2 60.9 178.2 84.6 71.6 40.0 1.2 - -

ช่ัวโมงท่ีมีแสงแดด

เฉล่ีย (ช่ัวโมง) - - - - - - - - - - - - -

จ้านวนวันท่ีเ กิด

หมอก 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 3.0

เมฆหมอก 13.0 13.0 27.0 25.0 22.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 5.0 109.0

ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ฟ้าคะนอง 0.0 0.0 4.0 5.0 7.0 7.0 9.0 7.0 10.0 1.0 0.0 0.0 50.0

พายุฝน 0.0 0.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5.0

ระดับของสถานีเหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื นดิน

ความสูงของท่ีวัดน ่าฝน



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 16 
 

ฃ 

ตำรำงท่ี 13 สถิติข้อมูลภูมิอำกำศในคำบ 30 ปี (พ.ศ.2534-2563) ของสถำนีตรวจอำกำศอุบลรำชธำนี 

ที่มำ : ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ กรมอุตนุิยมวิทยา, 2564 

สถานี อุบลราชธานี 122.00 เมตร

รหัส 48407 123.50 เมตร

ละติจูด 15° 15' 0.0" เหนือ 1.50 เมตร

ลองติจูด 104° 52' 0.0" ตะวันออก 11.60 เมตร

0.80 เมตร

ข้อมูล ม .ค . ก .พ . มี .ค . เม .ย . พ .ค . มิ .ย . ก .ค . ส.ค . ก .ย . ต.ค . พ .ย . ธ .ค . รายปี

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)

เฉล่ีย 1,013.2 1,011.8 1,009.9 1,008.5 1,007.2 1,006.2 1,006.0 1,006.2 1,007.7 1,010.1 1,011.7 1,013.3 1,009.3

พิสัยรายวันเฉล่ีย 5.2 5.6 5.8 5.6 5.0 4.2 4.0 4.1 4.5 4.5 4.5 4.7 4.8

สูงท่ีสุด 1,024.2 1,024.2 1,027.7 1,018.5 1,014.3 1,013.2 1,013.2 1,012.9 1,015.7 1,018.7 1,022.2 1,022.8 1,027.7

ต่่าท่ีสุด 1,004.3 1,002.2 1,000.0 999.7 998.2 998.6 998.7 997.6 994.8 998.9 998.0 1,002.5 994.8

อุณหภูมิ (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 24.6 26.5 29.0 30.1 29.3 28.7 28.1 27.8 27.6 27.1 26.0 24.3 27.4

เฉล่ียสูงสุด 32.1 34.1 35.9 36.6 35.1 33.8 32.7 32.2 32.1 32.3 32.2 31.2 33.4

สูงท่ีสุด 37.2 39.2 40.6 42.6 41.7 39.8 38.5 36.3 37.1 35.9 36.5 36.7 42.6

เฉล่ียต่่าสุด 18.1 20.1 23.0 24.6 24.9 24.9 24.6 24.4 24.1 22.8 20.9 18.7 22.6

ต่่าท่ีสุด 11.1 11.5 13.1 16.4 20.6 20.6 20.3 20.0 19.2 15.9 13.3 9.6 9.6

จุดน ้าค้าง (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 16.9 18.2 20.4 22.4 23.8 24.1 24.0 24.1 24.0 22.3 19.8 17.4 21.5

ความชื นสัมพัทธ์ (%)

เฉล่ีย 65.0 63.0 62.0 66.0 74.0 78.0 80.0 81.0 82.0 77.0 71.0 67.0 72.0

เฉล่ียสูงสุด 87.0 84.0 81.0 83.0 89.0 91.0 92.0 93.0 94.0 91.0 88.0 86.0 88.2

เฉล่ียต่่าสุด 42.0 40.0 42.0 46.0 54.0 60.0 63.0 65.0 65.0 58.0 51.0 47.0 52.8

ต่่าท่ีสุด 12.0 21.0 17.0 21.0 29.0 38.0 35.0 44.0 45.0 28.0 29.0 24.0 12.0

ทัศนวิสัย (กม.)

เฉล่ีย 8.9 8.4 8.3 8.8 9.5 9.7 9.6 9.7 9.5 8.9 9.2 9.2 9.1

เวลา 0700 6.9 6.5 6.7 7.6 8.7 9.3 9.1 9.0 8.5 7.5 7.8 7.4 7.9

ความครึ มเมฆ (0-10)

เฉล่ีย 4.6 4.8 5.5 6.1 7.2 7.7 8.0 8.3 7.9 6.5 5.3 4.9 6.4

ความเ ร็วลม (นอต)

ทิศทาง N N N S SE S SW SW S N N N -

ความเร็วลมเฉล่ีย 3.5 3.3 3.0 2.8 2.8 3.1 3.3 3.3 2.6 3.6 4.8 5.1 3.4

ความเร็วลมสูงสุด 30.0 34.0 40.0 58.0 45.0 45.0 44.0 44.0 39.0 35.0 46.0 39.0 58.0

ปริมาณการระเหย (มม.)

เฉล่ีย-ถาด 126.8 131.1 163.5 166.7 149.6 133.9 123.2 114.1 104.8 117.5 118.7 124.1 1,574.0

ปริมาณฝน (มม.)

เฉล่ีย 3.6 13.5 28.6 82.6 222.9 236.9 293.3 291.3 314.3 112.1 22.5 5.3 1,626.9

จ่านวนวันท่ีฝนตก 0.9 1.8 4.2 7.0 15.4 17.4 19.5 21.2 19.7 10.2 3.1 0.9 121.3

ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 25.5 87.5 65.3 116.7 172.2 131.4 160.5 173.1 190.0 113.3 122.4 99.1 190.0

ช่ัวโมงท่ีมีแสงแดด

เฉล่ีย (ช่ัวโมง) 258.4 241.3 243.7 233.5 213.4 160.7 148.1 139.3 139.0 199.1 228.4 237.2 2,442.1

จ้านวนวันท่ีเ กิด

หมอก 0.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.5 0.1 0.2 1.2

เมฆหมอก 22.6 24.8 26.1 23.0 10.7 5.2 3.6 2.1 3.0 11.5 13.8 18.0 164.4

ลูกเห็บ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

ฟ้าคะนอง 0.1 0.7 2.4 6.2 12.5 9.5 8.8 8.5 9.3 4.0 0.7 0.0 62.7

พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.2

ระดับของสถานีเหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื นดิน

ความสูงของท่ีวัดน ่าฝน



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงที่ 14 สถิติข้อมูลภูมิอำกำศในคำบ 15 ปี (พ.ศ.2549-2563) ของสถำนีตรวจอำกำศเกษตรอุบลรำชธำนี 

ที่มำ : ศูนย์ภูมิอากาศแห่งชาติ กรมอุตนุิยมวิทยา, 2564  

สถานี ตรวจอากาศเกษตรอุบลราชธานี 129.76 เมตร

รหัส 48408 130.56 เมตร

ละติจูด 15° 14' 20.9" เหนือ 1.25 เมตร

ลองติจูด 105° 1' 24.6" ตะวันออก 11.00 เมตร

0.80 เมตร

ข้อมูล ม .ค . ก .พ . มี .ค . เม .ย . พ .ค . มิ .ย . ก .ค . ส.ค . ก .ย . ต.ค . พ .ย . ธ .ค . รายปี

ความกดอากาศ (เฮกโตปาสคาล)

เฉล่ีย 1,013.5 1,012.2 1,010.4 1,009.0 1,007.6 1,006.6 1,006.4 1,006.4 1,007.8 1,010.0 1,011.6 1,013.2 1,009.6

พิสัยรายวันเฉล่ีย 5.1 5.6 5.7 5.6 5.0 4.3 4.1 4.2 4.5 4.5 4.3 4.6 4.8

สูงท่ีสุด 1,024.1 1,023.4 1,020.8 1,017.5 1,015.8 1,013.1 1,013.8 1,013.1 1,016.0 1,017.0 1,020.5 1,023.6 1,024.1

ต่่าท่ีสุด 1,004.5 1,001.9 1,001.7 1,000.1 1,000.9 998.7 999.1 998.7 996.2 1,000.5 1,002.5 1,002.8 996.2

อุณหภูมิ (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 24.0 25.9 28.4 29.5 28.9 28.5 27.7 27.5 27.4 26.8 26.0 24.2 27.1

เฉล่ียสูงสุด 32.2 34.3 36.1 36.9 35.1 34.0 32.6 32.3 32.2 32.3 32.6 31.7 33.5

สูงท่ีสุด 36.8 39.3 40.7 42.4 40.9 40.0 38.5 36.5 35.9 36.0 36.5 36.5 42.4

เฉล่ียต่่าสุด 17.6 19.2 22.5 24.4 24.8 24.8 24.4 24.3 24.1 22.9 21.1 18.6 22.4

ต่่าท่ีสุด 11.2 11.5 14.2 17.0 20.6 21.8 21.7 21.2 21.1 16.5 12.6 12.2 11.2

จุดน ้าค้าง (องศาเซลเ ซียส)

เฉล่ีย 17.0 18.0 20.5 22.5 24.1 24.5 24.3 24.5 24.4 22.9 20.6 17.8 21.8

ความชื นสัมพัทธ์ (%)

เฉล่ีย 68.0 65.0 65.0 68.0 77.0 80.0 83.0 85.0 85.0 81.0 74.0 70.0 74.9

เฉล่ียสูงสุด 89.0 86.0 84.0 87.0 92.0 93.0 94.0 95.0 96.0 93.0 90.0 89.0 90.6

เฉล่ียต่่าสุด 43.0 40.0 42.0 46.0 57.0 62.0 66.0 68.0 68.0 62.0 53.0 48.0 54.6

ต่่าท่ีสุด 26.0 22.0 24.0 20.0 32.0 39.0 42.0 53.0 49.0 42.0 34.0 29.0 20.0

ทัศนวิสัย (กม.)

เฉล่ีย 9.4 9.0 9.0 9.4 9.6 9.7 9.4 9.4 9.4 9.4 9.5 9.3 9.4

เวลา 0700 8.6 8.1 8.3 9.0 9.4 9.7 9.3 9.4 9.2 8.8 8.9 8.5 8.9

ความครึ มเมฆ (0-10)

เฉล่ีย 4.3 4.7 6.0 6.6 7.3 7.6 7.9 8.3 7.7 6.5 5.1 4.5 6.4

ความเ ร็วลม (นอต)

ทิศทาง N N S S S S S S S N N N -

ความเร็วลมเฉล่ีย 1.9 1.4 1.4 1.2 1.1 1.2 1.2 1.0 0.8 1.4 2.3 2.5 1.5

ความเร็วลมสูงสุด 28.0 22.0 28.0 32.0 32.0 32.0 30.0 29.0 30.0 25.0 29.0 26.0 32.0

ปริมาณการระเหย (มม.)

เฉล่ีย-ถาด 137.7 136.3 166.9 156.5 146.2 124.4 115.3 107.2 102.9 114.0 122.3 133.6 1,563.3

ปริมาณฝน (มม.)

เฉล่ีย 3.3 15.4 26.6 70.5 215.5 242.7 291.5 289.5 320.9 116.2 22.6 4.3 1,619.0

จ่านวนวันท่ีฝนตก 1.0 2.1 4.5 7.9 16.4 18.0 20.5 21.2 20.3 11.2 3.6 1.4 128.1

ฝนสูงท่ีสุดใน 24 ชม. 15.3 92.3 77.2 69.8 135.4 156.8 172.2 150.6 200.8 122.7 100.3 58.5 200.8

ช่ัวโมงท่ีมีแสงแดด

เฉล่ีย (ช่ัวโมง) 256.1 238.5 223.5 209.5 199.5 169.2 141.5 122.8 128.7 179.7 213.2 238.3 2,320.5

จ้านวนวันท่ีเ กิด

หมอก 0.5 0.1 0.1 0.2 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.2 0.5 2.6

เมฆหมอก 12.1 18.9 21.9 12.2 2.6 0.8 0.5 0.1 0.9 4.0 6.3 11.5 91.8

ลูกเห็บ 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.1 0.1 0.0 0.1 0.0 0.1 0.6

ฟ้าคะนอง 0.1 0.2 2.3 5.8 10.3 9.3 8.4 8.5 8.3 3.6 0.8 0.1 57.7

พายุฝน 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1

ระดับของสถานีเหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของบาโรมิเตอร์เหนือระดับน ่าทะเลปานกลาง

ความสูงของเทอร์โมมิเตอร์เหนือพื นดิน

ความสูงของเคร่ืองวัดลมเหนือพื นดิน

ความสูงของท่ีวัดน ่าฝน
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ตำรำงท่ี 15 ค่ำเฉลี่ยรำยปีและค่ำต่้ำสุด-สูงสุดรำยเดือนของตัวแปรภูมิอำกำศที่ส้ำคัญของสถำนีตรวจวัด
อำกำศในพื นที่โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา, 2564 

ล่าดับท่ี สถานี ค่าเฉล่ีย

ตรวจอากาศ อุณหภูมิ ความชื นสัมพัทธ์ ความครึ มเมฆ ความเร็วลม ปริมาณการระเหยจากถาด ปริมาณฝน

(องศาเซลเซียส) (เปอร์เซ็นต์) (0 – 10 ออกตา) (กม./ชม.) (มม.) (มม.)

1 เลย รายปี 25.99 73.42 4.67 3.15 1,323.90 1,252.30

ต่่าสุด-สูงสุด 21.90-28.50 62.00-83.00 1.90-7.70 2.59-3.70 90.50-147.00 8.40-239.40

รายเดือน ธ.ค./เม.ย. มี.ค./ก.ย. ก.พ./ส.ค. พ.ย./เม.ย. ธ.ค./เม.ย. ม.ค./ก.ย.

2 ตรวจอากาศเกษตรเลย รายปี 25.58 79.75 4.25 2.08 1,311.00 1,247.70

ต่่าสุด-สูงสุด 21.50-28.00 68.00-88.00 1.40-7.70 1.67-2.78 87.40-146.60 8.40-239.50

รายเดือน ธ.ค./เม.ย. มี.ค./ก.ย. ก.พ./ส.ค. พ.ย./มี.ค. พ.ย./เม.ย. ม.ค./ก.ย.

3 หนองคาย รายปี 26.85 73.83 5.00 2.95 1,507.50 1,676.60

ต่่าสุด-สูงสุด 22.90-29.70 64.00-85.00 2.30-8.30 2.59-3.33 107.80-160.90 9.10-346.50

รายเดือน ธ.ค./เม.ย. มี.ค./ส.ค. ก.พ./ส.ค. มิ.ย./มี.ค. ม.ค./เม.ย. ธ.ค./ส.ค.

4 อุดรธานี รายปี 26.96 71.33 4.73 3.40 1,588.10 1,444.40

ต่่าสุด-สูงสุด 22.90-29.90 61.00-81.00 2.20-7.90 2.96-3.70 113.60-171.90 6.40-296.30

รายเดือน ธ.ค./เม.ย. มึ.ค./ส.ค. ก.พ./ส.ค. ก.ย./เม.ย. ม.ค./เม.ย. ธ.ค./ส.ค.

5 หนองบัวล่าภู รายปี 27.03 73.42 4.18 3.69 1,675.60 1,290.40

ต่่าสุด-สูงสุด 23.50-29.90 62.00-84.00 1.70-7.20 2.78-5.00 113.00-187.00 7.50-229.90

รายเดือน ธ.ค./เม.ย. ก.พ./ส.ค. ก.พ./ก.ค. ส.ค./ก.พ. พ.ย./เม.ย. ธ.ค./ส.ค.

6 บึงกาฬ รายปี 26.29 77.58 4.83 4.66 - -

ต่่าสุด-สูงสุด 21.70-29.60 62.00-92.00 1.00-9.00 2.78-8.52 - -

รายเดือน ธ.ค./พ.ค. ม.ค./ส.ค. ก.พ./ส.ค. มิ.ย./ธ.ค. - -

7 สกลนคร รายปี 26.45 73.25 4.39 3.06 1,522.10 1,661.70

ต่่าสุด-สูงสุด 22.50-29.20 63.00-84.00 1.90-7.80 2.04-4.07 106.80-167.70 6.80-337.70

รายเดือน ม.ค./เม.ย. มี.ค./ส.ค. ม.ค./ส.ค. ก.ย./ก.พ. ก.ย./เม.ย. ม.ค./ก.ค.

8 ตรวจอากาศเกษตรสกลนคร รายปี 26.07 76.33 3.93 1.42 1,296.50 1,611.60

ต่่าสุด-สูงสุด 21.60-28.70 68.00-84.00 1.40-7.20 0.93-1.85 93.10-138.00 7.50-324.50

รายเดือน ม.ค./เม.ย. ก.พ./ส.ค. ก.พ./ส.ค. ส.ค./ก.พ. พ.ย./เม.ย. ม.ค./ส.ค.

9 นครพนม รายปี 26.43 74.25 5.05 2.33 1,421.50 2,328.20

ต่่าสุด-สูงสุด 22.60-29.10 65.00-87.00 2.60-8.20 1.30-3.33 90.00-154.90 4.10-559.00

รายเดือน ม.ค./เม.ย. ก.พ./ส.ค. ม.ค./ส.ค. มิ.ย./ม.ค. ส.ค./เม.ย. ม.ค./ก.ค.

10 ตรวจอากาศเกษตรนครพนม รายปี 25.97 76.17 4.79 2.52 1,542.20 1,973.10

ต่่าสุด-สูงสุด 21.70-28.50 66.00-87.00 2.50-7.70 1.30-3.89 105.10-168.10 5.80-462.30

รายเดือน ม.ค./เม.ย. ก.พ./ส.ค. ธ.ค./ส.ค. ก.ย./ม.ค. ส.ค./มี.ค. ธ.ค./ก.ค.

11 มุกดาหาร รายปี 26.76 72.58 4.63 3.15 1,504.90 1,480.60

ต่่าสุด-สูงสุด 22.80-29.60 62.00-84.00 2.10-7.80 1.85-4.63 102.40-161.40 3.40-329.80

รายเดือน ธ.ค./เม.ย. มี.ค./ส.ค. ม.ค./ส.ค. ก.ย./ธ.ค. ส.ค./เม.ย. ม.ค./ส.ค.

12 อ่านาจเจริญ รายปี 26.77 74.67 5.17 4.78 1,476.50 -

ต่่าสุด-สูงสุด 22.30-30.50 61.00-88.00 2.00-8.00 2.78-8.52 73.00-160.80 -

รายเดือน ธ.ค./พ.ค. ก.พ./ส.ค. ม.ค./ส.ค. ก.ย./ธ.ค. ต.ค./มี.ค. -

13 อุบลราชธานี รายปี 27.43 72.17 6.40 6.36 1,574.00 1,626.90

ต่่าสุด-สูงสุด 24.30-30.10 62.00-82.00 4.60-8.30 4.82-9.45 104.80-166.70 3.60-314.30

รายเดือน ธ.ค./เม.ย. มี.ค./ก.ย. ม.ค./ส.ค. ก.ย./ธ.ค. ก.ย./เม.ย. ม.ค./ก.ย.

14 ตรวจอากาศเกษตรอุบลราชธานี รายปี 27.07 75.08 6.38 2.69 1,563.30 1,619.00

ต่่าสุด-สูงสุด 24.00-29.50 65.00-85.00 4.30-8.30 1.48-4.63 102.90-166.90 3.30-320.90

รายเดือน ม.ค./เม.ย. ก.พ./ส.ค. ม.ค./ส.ค. ก.ย./ธ.ค. ก.ย./มี.ค. ม.ค./ก.ย.

ตัวแปรภูมิอากาศ
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สถานีตรวจอากาศเลย สถานีตรวจอากาศเกษตรเลย สถานีตรวจอากาศหนองคาย 

สถานีตรวจอากาศอุดรธานี สถานีตรวจอากาศหนองบัวล้าภู สถานีตรวจอากาศสกลนคร 

สถานีตรวจอากาศเกษตรสกลนคร สถานีตรวจอากาศนครพนม สถานีตรวจอากาศเกษตรนครพนม 

สถานีตรวจอากาศมุกดาหาร สถานีตรวจอากาศอุบลราชธานี สถานีตรวจอากาศเกษตรอุบลราชธานี

  
อุณหภูมิเฉลี่ย (องศำเซลเซียส) ควำมชื นสัมพัทธ์เฉลี่ย (เปอร์เซ็นต์) 

  
ควำมครึ มเมฆเฉลี่ย (0-10 ออกตำ) ควำมเร็วลมเฉลี่ย (กม./ชม.) 

  
ปริมำณกำรระเหยจำกถำดเฉลี่ย (มม.) ปริมำณฝนเฉลี่ย (มม.) 

หมำยเหตุ:  
 
 
 

ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา, 2564 

รูปที่ 3 ค่ำเฉลี่ยรำยเดือนของตัวแปรภูมิอำกำศทีส่ถำนีตรวจวัดอำกำศในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  
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 (3) ปริมำณกำรคำยระเหยของพืชอ้ำงอิง 
  การค้านวณปริมาณการคายระเหยของพืชอ้างอิง มีวัตถุประสงค์เพ่ือน้าไปใช้ในการประเมินความ
ต้องการใช้น้้าของพืช ซึ่งสามารถค้านวณได้ด้วยวิธี Penman Monteith โดยใช้ข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศราย
เดือนเฉลี่ย ซึ่งประกอบด้วย อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่้าสุด อุณหภูมิเฉลี่ย ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และ
จ้านวนชั่วโมงแสงแดด ผลการค้านวณส้าหรับสถานีตรวจอากาศแต่ละสถานีแสดงได้ดังตำรำงท่ี 16  
ตำรำงท่ี 16 ปริมำณกำรคำยระเหยของพืชอ้ำงอิงของสถำนีตรวจอำกำศแต่ละสถำนี 

 
ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
หมำยเหตุ :    มีการตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศเพียง 1 ปี และบางเดือนไม่มีสถิติข้อมูลตรวจวัด จึงไม่สามารถค้านวณได้ 

 

 (4) ปริมำณกำรระเหยจำกอ่ำงเก็บน ้ำ 
  ปริมาณการระเหยจากอ่างเก็บน้้าที่จะถูกค้านวณส้าหรับอ่างเก็บน้้าแต่ละตัวนั้น มีวัตถุประสงค์
เพ่ือน้าไปใช้ในการวิเคราะห์สมดุลน้้า ซ่ึงสามารถค้านวณได้โดยใช้แฟคเตอร์ปรับค่าปริมาณการระเหยจากถาด 
Class A-pan ของสถานีตรวจอากาศท่ีอยู่ใกล้เคียง มาเป็นการระเหยจากผิวน้้าเปิดโล่งของอ่างเก็บน้้า ดังนี้ 
  ปริมาณการระเหยสุทธิรายเดือน = 0.70 Epan –  1-C R 
  เมื่อ   Epan = ปริมาณการระเหยรายเดือนเฉลี่ยจากถาด, มม. 
     R = ปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย, มม. 
     C = สัมประสิทธิ์น้้าท่า 
  สัมประสิทธิ์น้้าท่า  C  ค้านวณโดยใช้ค่าอัตราส่วนระหว่างปริมาณน้้าท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้้าราย
เดือนเฉลี่ย  ในหน่วยมิลลิเมตร  กับปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยบริเวณอ่างเก็บน้้า  แต่ในกรณีที่ผลการค้านวณ
ปริมาณการระเหยสุทธิรายเดือนเฉลี่ยมีค่าน้อยกว่าศูนย์ ปริมาณการระเหยสุทธิในเดือนนั้นจะถูกก้าหนดให้มี
ค่าเท่ากับศูนย ์
 

ล่าดับท่ี สถานี

ตรวจอากาศ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รายปี

1 เลย 95.82 108.28 138.65 144.57 134.63 119.54 112.74 110.87 105.67 108.40 94.44 87.60 1,361.23

2 ตรวจอากาศเกษตรเลย 88.19 100.96 129.52 135.03 126.51 111.21 103.07 102.70 100.82 99.20 88.54 81.28 1,267.02

3 หนองคาย 90.60 102.26 132.06 139.59 130.26 112.73 104.09 103.51 102.20 103.14 91.62 85.29 1,297.35

4 อุดรธานี 92.77 104.43 134.44 142.10 132.66 115.26 107.13 106.07 103.20 103.29 92.96 85.96 1,320.27

5 หนองบัวล่าภู 98.91 110.26 138.18 144.58 134.82 115.41 105.54 104.28 103.46 103.05 95.13 92.19 1,345.80

61/ บึงกาฬ - - - - - - - - - - - - -

7 สกลนคร 100.64 111.08 141.31 148.10 135.81 118.70 113.73 112.18 110.82 118.27 100.64 92.97 1,404.24

8 ตรวจอากาศเกษตรสกลนคร 83.29 95.78 123.36 133.57 128.19 112.25 105.54 101.28 101.70 105.97 86.52 76.85 1,254.31

9 นครพนม 97.11 104.10 129.23 137.29 129.11 110.50 105.16 103.58 104.51 114.00 99.81 92.20 1,326.60

10 ตรวจอากาศเกษตรนครพนม 96.84 105.79 127.78 134.14 130.37 118.15 106.25 104.53 102.43 108.25 96.33 91.05 1,321.90

11 มุกดาหาร 91.35 116.55 139.43 147.75 141.39 124.54 113.43 116.91 106.92 118.23 91.11 95.88 1,403.47

121/ อ่านาจเจริญ - - - - - - - - - - - - -

13 อุบลราชธานี 119.80 126.28 153.31 154.50 145.94 124.09 120.56 116.52 108.05 121.12 120.10 118.70 1,528.98

14 ตรวจอากาศเกษตรอุบลราชธานี 109.05 113.63 136.11 138.18 134.83 120.62 112.48 106.11 101.50 108.94 106.12 104.73 1,392.30

ค่าเฉล่ียของปริมาณการคายระเหยของพืชอ้างอิง (มม.)
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 (5) กำรวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง 
  ที่ปรึกษาได้คัดเลือกสถานีตรวจอากาศที่มีข้อมูลย้อนหลังไปมากกว่า 70 ปี  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2494 
เป็นต้นมา  เพ่ือมาท้าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงหรือการผันแปรของตัวแปรภูมิอากาศในอดีตที่ผ่านมา ซึ่ง
พบว่ามีอยู่ 6 สถานี ได้แก่ สถานีตรวจอากาศเลย หนองคาย อุดรธานี สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร โดย
มีตัวแปรภูมิอากาศที่ส้าคัญที่ท้าการศึกษา 3 ตัวแปร ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ และปริมาณการระเหย 
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
  1) กำรผันแปรของอุณหภูมิเฉลี่ยรำยปี จากการรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีย้อนหลัง
เพ่ือแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอดีตของสถานีตรวจอากาศทั้ง 6 สถานี สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 4 จาก
รูปดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีจ้านวน 5 สถานี ที่ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีในอดีตมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้แก่  สถานี
ตรวจอากาศเลย หนองคาย อุดรธานี นครพนม และมุกดาหาร ส่วนสถานีตรวจอากาศสกลนครมีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อย ผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่า อุณหภูมิเฉลี่ยรายปีตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันของลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยส่วนใหญ่แล้วมีแนวโน้มสูงขึ้น 
  2) กำรผันแปรของควำมชื นสัมพัทธ์เฉลี่ยรำยปี จากการรวบรวมข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์
เฉลี่ยรายปีย้อนหลังเพ่ือแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอดีตของสถานีตรวจอากาศทั้ง 6 สถานี สามารถ
แสดงได้ดังรูปที่ 5 จากรูปดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยรายปีของทั้ง 6 สถานี มีแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงที่ไม่ไปในทิศทางเดียวกัน จึงยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าความชื้นสัมพัทธ์รายปีมีแนวโน้มลดลง
หรือสูงขึ้น แต่เป็นลักษณะการผันแปรในแต่ละปีของแต่ละสถานี 
  3) กำรผันแปรของปริมำณกำรระเหยรำยปี จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณการระเหยรายปี
ย้อนหลังเพ่ือแสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอดีตของสถานีตรวจอากาศทั้ง 6 สถานี สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 6 
จากรูปดังกล่าวจะเห็นได้ว่า มีจ้านวน 4 สถานี ที่ข้อมูลปริมาณการระเหยรายปีในอดีตมีแนวโน้มลดลงอย่าง
ชัดเจน ได้แก่ สถานีตรวจอากาศเลย อุดรธานี สกลนคร และมุกดาหาร ส่วนสถานีตรวจอากาศหนองคายและ
นครพนมมีแนวโน้มสูงขึ้นเล็กน้อย ผลการวิเคราะห์จึงยังไม่สามารถสรุปได้ชัดเจนว่าปริมาณการระเหยรายปีมี
แนวโน้มลดลงหรือสูงขึ้น แต่เป็นลักษณะการผันแปรในแต่ละปีของแต่ละสถานี 
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ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 
รูปที่ 4 แนวโน้มของกำรผันแปรของอุณหภูมิเฉลี่ยรำยปีในอดีตของสถำนีตรวจวัดอำกำศ 

ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

สถานีตรวจอากาศเลย

สถานีตรวจอากาศสกลนครสถานีตรวจอากาศอุดรธานี

สถานีตรวจอากาศมุกดาหารสถานีตรวจอากาศนครพนม

สถานีตรวจอากาศหนองคาย

y = 0.021x + 25.82
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y = -0.0019x + 26.452
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y = 0.0109x + 25.753
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y = 0.0037x + 26.508
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y = 0.0052x + 25.625
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y = 0.0241x + 25.529
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ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 
รูปที่ 5 แนวโน้มของกำรผันแปรของควำมชื นสัมพัทธ์เฉลี่ยรำยปีในอดีตของสถำนีตรวจวัดอำกำศ 

ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

สถานีตรวจอากาศเลย สถานีตรวจอากาศหนองคาย

สถานีตรวจอากาศอุดรธานี

สถานีตรวจอากาศนครพนม

สถานีตรวจอากาศสกลนคร

สถานีตรวจอากาศมุกดาหาร

y = -0.0716x + 74.799
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y = 0.0065x + 73.914
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y = -0.0032x + 72.537

64
66
68
70
72
74
76
78
80
82

24
 4

25
  

25
 6

25
 2

25
  

25
24

25
3 

25
36

25
42

25
4 

25
54

25
6 

คว
ำม

ชื น
สัม

พัท
ธ์ร

ำย
ปีเ

ฉล
ี่ย 

(%
)

y = -0.0268x + 75.24
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y = 0.0296x + 71.842
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ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 
รูปที่ 6 แนวโน้มของกำรผันแปรของปริมำณกำรระเหยรำยปใีนอดีต ของสถำนีตรวจวัดอำกำศ 

ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

สถานีตรวจอากาศเลย สถานีตรวจอากาศหนองคาย

สถานีตรวจอากาศอุดรธานี สถานีตรวจอากาศสกลนคร

สถานีตรวจอากาศนครพนม สถานีตรวจอากาศมุกดาหาร
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2. ปริมำณฝน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝนมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทีแ่สดงลักษณะการกระจายตัวของปริมาณฝนในลุ่มน้้าสาขา และการผันแปรของปริมาณ
ฝนรายเดือน รายฤดูกาล หรือรายปี รวมถึงวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนทั้งในเชิงพ้ืนที่
และเวลา ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้ 
 (1) กำรรวบรวมข้อมูล 
  ได้ท้าการรวบรวมข้อมูลปริมาณฝนรายวัน รายเดือน รายปี และจ้านวนวันฝนตก จากสถานีวัด
น้้าฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าจ้านวน 79 สถานี ดังแสดงที่ตั้งสถานีในรูปที่ 7 เป็นสถานีวัดน้้าฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา
จ้านวน 46 สถานี กรมชลประทานจ้านวน 1 สถานี และกรมทรัพยากรน้้าจ้านวน 32 สถานี ดังแสดงมี
รายละเอียดของสถานีวัดน้้าฝน ช่วงปีสถิติข้อมูล และปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สูงสุด และต่้าสุด ในตำรำงท่ี 17 
 (2) กำรวิเครำะห์ข้อมูลปริมำณฝนแต่ละสถำนี 
  จากข้อมูลปริมาณฝนที่รวบรวมได้ทั้ง 79 สถานี สามารถแสดงค่าปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย ราย
ฤดูกาล และรายปีเฉลี่ย ของแต่ละสถานีได้ดังตำรำงที ่18 ซึ่งพบว่า ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยมีค่าผันแปรระหว่าง 
1,013.31-3,131.54 มิลลิเมตร ปริมาณฝนส่วนใหญ่จะตกในช่วงฤดูฝน  เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม  คิดเป็น
ปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนประมาณร้อยละ 89 ของปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย ปริมาณฝนตกในช่วงฤดูแล้ง  เดือน
พฤศจิกายนถึงเมษายน  ประมาณร้อยละ 11 ของปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย สถานีวัดน้้าฝนส่วนใหญ่มีปริมาณฝน
น้อยที่สุดในเดือนกุมภาพันธ์ 
 (3) กำรวิเครำะห์ปริมำณฝนของพื นที่ลุ่มน ้ำ 
  ได้น้าข้อมูลปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยของสถานีวัดน้้าฝนทั้ง 79 สถานี มาสร้างแผนที่เส้นชั้นปริมาณ
ฝนรายปีเฉลี่ยและรายเดือนเฉลี่ยของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ดังแสดงในรูปที่ 8 และรูปที่ 9 
ตามล้าดับ และได้ท้าการต่อเติมและต่อขยายข้อมูลปริมาณฝนรายเดือนให้มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ย้อนหลัง 
30 ปี ด้วยแบบจ้าลอง HEC-4 เพ่ือน้ามาค้านวณปริมาณฝนรายเดือนของลุ่มน้้าด้วยวิธี Thiessen Polygon 
ผลการค้านวณปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ย 30 ปี ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาทั้ง 36 ลุ่มน้้าสาขา และ 9 กลุ่มลุ่มน้้า
สาขาแสดงในตำรำงที่ 19 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีเท่ากับ 
1,682.41 มิลลิเมตร คิดเป็นปริมาณฝนในช่วงฤดูฝน  เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม  1,509.97 มิลลิเมตร หรือ
ประมาณร้อยละ 90 ของปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย และมีปริมาณฝนในช่วงฤดูแล้ง  เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน  
172.44 มิลลิเมตร หรือประมาณร้อยละ 10 ของปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย โดยฝนตกมากที่สุดในเดือนสิงหาคม 
คิดเป็นค่าเฉลี่ยของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 349.48 มิลลิเมตร หรือร้อยละ 2 .77 ของปริมาณฝนรายปี
เฉลี่ย และฝนตกน้อยที่สุดในเดือนธันวาคม คิดเป็นค่าเฉลี่ยของลุ่มน้้า 5.16 มิลลิเมตร หรือร้อยละ 0.3  ของ
ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย 
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ตำรำงท่ี 17 รำยช่ือสถำนีวัดน ้ำฝน ที่ตั ง ช่วงปีข้อมูล ปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ย สูงสุด และต่้ำสุด 
  ของสถำนีวัดน ้ำฝนในพื นที่ลุ่มน ้ำ 

 
 

ล้าดับ ร หัส ช่ือสถานี อ้าเภอ จังหวัด หน่วยงาน ต้าแหน่ง ช่วงปีสถิติ จ้านวนปี ปริมาณฝนรายปี  (มม.) จ้านวนวันท่ี

ท่ี สถานี ท่ีรั บผิดชอบ ละติจูด ลองจิจูด ข้อมูล (พ.ศ .) ท่ีข้อมูล เฉ ล่ีย สูงสุด ต้่าสุด ฝนตกรายปีเฉ ล่ีย

1 180013 อ.เมืองเลย (สตอ.) เมืองเลย เลย อต. 17-28-58 101-43-59 2464-2563 100 1,201.72 3,224.00 518.40 101

2 180022 อ.ท่าล่ี ท่าล่ี เลย อต. 17-37-22 101-25-29 2464-2563 100 1,013.31 1,952.00 371.30 67

3 180032 อ.ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย อต. 17-16-44 101-09-00 2464-2563 100 1,170.81 2,437.50 460.30 83

4 180042 อ.วังสะพุง วังสะพุง เลย อต. 17-17-56 101-46-14 2464-2563 100 1,097.06 1,926.70 579.70 79

5 180052 อ.เชียงคาน เชียงคาน เลย อต. 17-53-48 101-40-17 2464-2561 98 1,209.09 2,106.70 666.10 87

6 180063 สถานีตรวจอากาศเกษตร (สกษ.) เลย เมืองเลย เลย อต. 17-24-28 100-43-50 2502-2563 62 1,185.34 1,558.40 775.70 109

7 180152 อ.ภูเรือ ภูเรือ เลย อต. 17-24-00 101-44-00 2518-2563 46 1,225.29 2,053.90 863.00 102

8 240013 อ.เมืองนครพนม เมืองนครพนม นครพนม อต. 17-24-35 104-47-00 2464-2563 100 2,264.74 3,134.60 1,208.60 112

9 240022 อ.ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม อต. 16-56-55 104-44-00 2464-2563 100 1,459.07 2,306.40 791.50 77

10 240032 อ.นาแก นาแก นครพนม อต. 16-56-42 104-30-16 2482-2563 82 1,416.33 2,028.30 943.60 77

11 240043 สถานีตรวจอากาศเกษตร (สกษ.) นครพนม เมืองนครพนม นครพนม อต. 17-25-44 104-45-57 2528-2563 36 1,949.98 2,617.10 1,329.30 122

12 240052 อ.ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม อต. 17-34-37 104-35-55 2464-2563 100 2,251.35 3,330.30 890.40 106

13 240062 อ.ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม อต. 17-37-32 104-15-14 2497-2563 67 1,910.64 2,700.40 1,047.40 91

14 240082 อ.บ้านแพง บ้านแพง นครพนม อต. 17-58-00 104-13-07 2501-2563 63 2,701.42 4,104.40 1,787.30 123

15 240182 อ.เรณูนคร เรณูนคร นครพนม อต. 17-03-19 104-41-10 2518-2563 46 1,451.06 2,281.00 678.90 79

16 300013 อ.เมืองหนองคาย (สตอ.) เมืองหนองคาย หนองคาย อต. 17-52-40 102-44-29 2464-2563 100 1,559.67 2,526.40 917.40 99

17 300022 อ.โพนพิสัย โพนพิสัย หนองคาย อต. 18-01-12 103-04-51 2464-2562 99 1,819.17 2,973.50 821.90 71

18 300062 นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย รัตนวาปี หนองคาย อต. 18-15-00 103-14-00 2503-2560 61 2,475.52 3,643.90 1,674.10 105

19 300082 อ.ศรีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย อต. 17-57-25 102-35-23 2509-2563 55 1,556.62 2,413.70 959.50 75

20 500013 อ.เมืองสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร อต. 17-10-06 104-09-20 2464-2563 100 1,504.89 2,153.30 677.30 106

21 500023 อ.สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร อต. 17-28-24 103-27-40 2464-2562 99 1,504.25 2,411.30 554.20 72

22 500032 อ.พรรณานิคม พรรณานิคม สกลนคร อต. 17-20-58 103-51-09 2464-2557 94 1,376.55 2,223.60 309.30 73

23 500042 อ.วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร อต. 17-17-28 103-38-25 2498-2563 66 1,401.06 2,307.40 890.40 85

24 500052 หมวดการทางภูพาน (สร้างค้อ) ภูพาน สกลนคร อต. 16-53-00 103-51-00 2501-2563 63 2,159.93 9,591.00 798.60 102

25 500062 อ.วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร อต. 17-37-50 103-45-19 2464-2562 99 1,743.75 3,343.60 554.00 74

26 500072 สถานีทดลองข้าวสกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร อต. 17-09-00 104-08-00 2505-2563 59 1,543.01 2,052.20 1,048.60 97

27 500092 อ.อากาศอ่านวย อากาศอ่านวย สกลนคร อต. 17-35-41 103-59-11 2512-2559 48 1,914.22 3,418.90 1,325.60 92

28 500102 อุทยานแห่งชาติภูพาน ภูพาน สกลนคร อต. 17-15-00 103-47-00 2509-2563 55 1,467.80 2,478.30 569.60 103

29 500112 อ.กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร อต. 17-19-50 104-19-44 2510-2563 54 1,555.75 2,137.90 980.80 85

30 500123 สถานีตรวจอากาศเกษตร (สกษ.) สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร อต. 17-07-35 104-03-26 2510-2563 54 1,634.00 2,183.00 1,052.00 117

31 500150 อ่างเก็บน ่าห้วยปลาหางตอนบน วาริชภูมิ สกลนคร ชป. 17-13-43 103-33-08 2505-2556 52 1,340.19 1,786.30 877.20 78

32 500252 อ.บ้านม่วง บ้านม่วง สกลนคร อต. 17-51-07 103-34-55 2513-2563 51 1,825.95 2,634.30 962.40 91

33 500262 อ.พังโคน พังโคน สกลนคร อต. 17-23-28 103-42-47 2517-2563 47 1,430.31 2,483.10 696.30 69

34 640013 อ.เมืองมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร อต. 16-32-09 104-43-03 2464-2563 100 1,481.95 2,396.30 899.20 102

35 640032 อ.ค่าชะอี ค่าชะอี มุกดาหาร อต. 16-34-33 104-25-23 2498-2563 66 1,456.39 2,941.50 781.70 81

36 640052 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร อต. 16-32-00 104-40-00 2510-2563 54 1,468.11 1,916.10 1,101.60 102

37 670052 อ.เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี อต. 16-02-26 105-13-50 2464-2561 98 1,549.72 3,024.90 886.40 76

38 670192 อ.โขงเจียม โขงเจียม อุบลราชธานี อต. 15-19-04 105-29-49 2509-2563 55 1,920.90 2,648.50 799.20 98

39 680013 อ.เมืองอุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี อต. 17-24-50 102-47-24 2464-2563 100 1,401.65 2,411.20 889.80 100

40 680022 อ.เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี อต. 17-41-36 102-54-40 2464-2562 99 1,569.77 2,741.30 705.10 67

41 680082 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี อต. 17-21-00 102-40-00 2504-2563 60 1,145.34 2,035.90 642.90 68

42 680212 อ.บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี อต. 17-41-51 103-15-46 2517-2562 46 1,721.02 2,694.50 784.30 81

43 680232 อ.หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี อต. 17-16-18 102-36-13 2517-2563 47 1,278.08 2,095.50 824.30 66

44 680372 อ.สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี อต. 17-49-00 103-05-00 2523-2559 37 1,711.80 2,293.90 1,068.10 86

45 750042 อ.สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล่าภู อต. 17-34-00 102-18-00 2517-2563 47 1,515.14 3,004.10 927.80 78

46 760022 อ.ชานุมาน ชานุมาน อ่านาจเจริญ อต. 16-13-24 105-01-01 2462-2562 98 1,498.70 2,299.50 860.50 79

47 770012 อ.เมืองบึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ อต. 15-51-28 104-37-53 2475-2562 87 2,949.50 4,454.80 1,678.30 102

48 020105 แม่น ่าโขงท่ีเชียงคาน เชียงคาน เลย ทน. 17-53-48 101-40-06 2510-2562 53 1,250.67 1,873.50 860.80 N/A

49 020107 แม่น ่าโขงท่ีบ้านปากชม ปากชม เลย ทน. 18-01-24 101-53-18 2535-2562 28 1,368.26 2,031.30 845.30 N/A

50 020111 แม่น ่าโขงท่ีบ้านผาตั ง สังคม หนองคาย ทน. 18-01-36 102-23-06 2513-2562 50 1,735.16 2,306.50 1,231.60 N/A

51 020113 แม่น ่าโขงท่ีบ้านท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย ทน. 17-51-24 102-35-30 2513-2562 50 1,507.26 2,314.30 1,052.20 N/A

52 020114 แม่น ่าโขงท่ีหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย ทน. 17-52-36 102-43-12 2513-2562 50 1,606.97 2,459.50 1,077.90 N/A

53 020116 แม่น ่าโขงท่ีบ้านโพนพิสัย โพนพิสัย หนองคาย ทน. 18-01-18 103-04-42 2505-2562 58 1,913.63 2,894.80 393.90 N/A

54 020125 แม่น ่าโขงท่ีธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ทน. 16-57-08 104-44-04 2512-2562 51 1,611.60 2,366.30 1,079.20 N/A

55 020129 แม่น ่าโขงท่ีมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ทน. 16-32-30 104-44-06 2506-2562 57 1,487.03 2,326.40 1,077.30 N/A



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 28 
 

 

ตำรำงท่ี 17 รำยช่ือสถำนีวัดน ้ำฝน ที่ตั ง ช่วงปีข้อมูล ปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ย สูงสุด และต่้ำสุด 
  ของสถำนีวัดน ้ำฝนในพื นที่ลุ่มน ้ำ (ต่อ) 

 
หมำยเหต ุ: อต. หมายถึง กรมอุตุนิยมวทิยา, ชป. หมายถึง กรมชลประทานม ทน. หมายถึง กรมทรัพยากรน้้า 
หมำยเหต ุ: N/A หมายถึง ไม่มีขอ้มูล 

 

ล้าดับ ร หัส ช่ือสถานี อ้าเภอ จังหวัด หน่วยงาน ต้าแหน่ง ช่วงปีสถิติ จ้านวนปี ปริมาณฝนรายปี  (มม.) จ้านวนวันท่ี

ท่ี สถานี ท่ีรั บผิดชอบ ละติจูด ลองจิจูด ข้อมูล (พ.ศ .) ท่ีข้อมูล เฉ ล่ีย สูงสุด ต้่าสุด ฝนตกรายปีเฉ ล่ีย

56 020131 แม่น ่าโขงท่ีชานุมาน ชานุมาน อ่านาจเจริญ ทน. 16-13-06 105-00-47 2513-2562 50 1,553.62 3,159.60 867.50 N/A

57 020138 แม่น ่าโขงท่ีบ้านกุ่ม โขงเจียม อุบลราชธานี ทน. 15-23-16 105-29-58 2513-2562 50 1,895.81 2,884.90 964.90 N/A

58 020139 แม่น ่าโขงท่ีโขงเจียม (บ้านด่าน) โขงเจียม อุบลราชธานี ทน. 15-19-06 105-30-00 2509-2562 54 2,068.03 2,681.80 1,120.00 N/A

59 021101 น ่าหมันท่ีด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย ทน. 17-17-06 101-09-06 2509-2562 54 1,125.43 1,691.40 745.30 N/A

60 021102 บ้านโคกงาม ด่านซ้าย เลย ทน. 17-21-18 101-14-24 2510-2562 53 1,109.89 1,656.90 791.80 N/A

61 021201 น ่าสานท่ีตั งเข่ือน ภูเรือ เลย ทน. 17-25-54 101-16-12 2505-2562 58 1,248.49 1,768.20 719.60 N/A

62 021202 บ้านสานตม ภูเรือ เลย ทน. 17-26-00 101-29-00 2510-2562 53 1,545.30 3,334.10 928.10 N/A

63 021203 บ้านหนองบัว ภูเรือ เลย ทน. 17-27-00 101-22-00 2510-2562 53 1,309.16 2,534.30 551.00 N/A

64 021302 น ่าเหืองท่ีบ้านปากห้วย ท่าล่ี เลย ทน. 17-42-12 101-24-54 2510-2562 53 1,082.06 1,545.10 671.90 N/A

65 021502 น ่าเลยท่ีวังสะพุง วังสะพุง เลย ทน. 17-17-54 101-46-48 2510-2562 53 1,178.26 3,067.80 645.80 N/A

66 021503 น ่าเลยท่ีบ้านเลยวังไสย์ ภูหลวง เลย ทน. 17-03-06 101-31-12 2528-2562 35 1,527.43 2,492.20 942.40 N/A

67 021801 บ้านปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ทน. 17-45-00 102-30-00 2535-2562 28 1,645.37 2,333.90 1,105.90 N/A

68 022002 ห้วยขวางท่ีบ้านศรีบุญเรีอง เพ็ญ อุดรธานี ทน. 17-35-41 102-43-13 2505-2562 58 1,409.96 2,939.40 724.90 N/A

69 022003 บ้านดงเย็น (ห้วยตาโซ่) บ้านผือ อุดรธานี ทน. 17-34-54 101-41-18 2516-2562 47 1,423.60 1,921.20 868.90 N/A

70 022005 บ้านนาสี บ้านผือ อุดรธานี ทน. 17-33-24 102-38-48 2516-2562 47 1,374.24 2,038.10 887.10 N/A

71 022006 หน่วยส่ารวจอุทกวิทยาห้วยสาย (บ้านเท่ือม) บ้านผือ อุดรธานี ทน. 17-33-54 102-39-56 2516-2562 47 1,446.07 2,111.50 1,012.70 N/A

72 022007 ห้วยสวยท่ีบ้านสมสะอาด สระใคร หนองคาย ทน. 17-36-30 102-44-12 2516-2562 47 1,439.07 2,538.60 855.00 N/A

73 022011 ห้วยขวาง บ้านผือ อุดรธานี ทน. 17-32-36 102-40-54 2516-2562 47 1,407.61 2,205.80 1,003.30 N/A

74 022101 อุดรธานี เมือง อุดรธานี ทน. 17-22-06 101-52-10 2516-2562 47 1,336.10 1,965.10 870.90 N/A

75 022306 บ้านบึงกาฬ เมือง บึงกาฬ ทน. 18-21-14 103-38-09 2513-2562 50 3,131.54 4,474.90 2,160.70 N/A

76 022308 แม่น ่าโขงท่ีบ้านแพง บ้านแพง นครพนม ทน. 17-57-48 104-13-12 2513-2562 50 2,730.53 4,192.60 1,685.40 N/A

77 022501 น ่าสงครามท่ีบ้านท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ ทน. 17-47-02 103-46-31 2505-2562 58 2,236.73 3,950.10 1,222.20 N/A

78 023503 ห้วยบางทรายท่ีบ้านค่าป่าหลาย เมือง มุกดาหาร ทน. 16-42-36 104-38-30 2511-2562 52 1,506.72 2,098.00 956.40 N/A

79 023603 มุกดาหาร เมือง มุกดาหาร ทน. 16-34-49 104-44-11 2519-2561 43 1,478.28 2,326.40 829.40 N/A



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 18 ปริมำณฝนรำยเดือนเฉลี่ย และรำยฤดูกำล ของสถำนีวัดน ้ำฝนในพื นที่ลุ่มน ้ำ 

 

ล้าดับ ร หัส ช่ือสถานี ฤดูฝน ฤดูแ ล้ง ปริมาณฝน

ท่ี สถานี เม.ย. พ.ค . มิ.ย. ก.ค . ส.ค . ก.ย. ต.ค . พ.ย. ธ .ค . ม.ค . ก.พ. มี.ค . (พ.ค .-ต.ค .) (พ.ย.-เม.ย.) ร ายปีเฉ ล่ีย (มม.)

1 180013 อ.เมืองเลย (สตอ.) 87.60 187.26 163.18 152.19 191.20 229.59 110.69 17.09 5.34 7.22 16.31 34.06 1,034.11 167.61 1,201.72

2 180022 อ.ท่าล่ี 74.35 152.12 136.31 114.38 135.18 211.99 113.64 14.75 4.31 6.81 11.11 38.37 863.62 149.69 1,013.31

3 180032 อ.ด่านซ้าย 94.14 168.41 137.42 155.16 196.19 218.46 102.77 15.57 4.73 8.98 18.66 50.31 978.42 192.40 1,170.81

4 180042 อ.วังสะพุง 89.44 176.58 130.77 130.55 149.03 210.66 116.46 19.75 4.26 6.28 20.15 43.13 914.05 183.01 1,097.06

5 180052 อ.เชียงคาน 80.80 202.56 159.06 152.86 194.50 234.80 101.35 19.96 4.56 8.77 14.10 35.77 1,045.13 163.96 1,209.09

6 180063 สถานีตรวจอากาศเกษตร (สกษ.) เลย 84.68 188.46 155.10 140.89 184.55 224.64 120.76 20.27 6.77 4.82 13.03 41.37 1,014.40 170.94 1,185.34

7 180152 อ.ภูเรือ 93.09 182.58 144.12 156.83 190.16 253.23 109.73 18.47 4.99 4.90 16.33 50.86 1,036.65 188.64 1,225.29

8 240013 อ.เมืองนครพนม 100.47 249.00 418.44 492.78 551.15 300.89 76.57 6.89 3.41 3.70 19.18 42.26 2,088.83 175.91 2,264.74

9 240022 อ.ธาตุพนม 72.01 182.68 235.74 267.88 326.06 242.80 76.21 3.73 1.04 2.32 14.90 33.70 1,331.37 127.70 1,459.07

10 240032 อ.นาแก 86.07 206.74 210.18 242.71 298.15 232.68 71.46 7.58 1.83 3.87 17.96 37.10 1,261.92 154.41 1,416.33

11 240043 สถานีตรวจอากาศเกษตร (สกษ.) นครพนม 85.89 228.15 326.95 454.30 458.39 239.19 72.11 10.27 4.38 4.14 22.63 43.58 1,779.09 170.89 1,949.98

12 240052 อ.ท่าอุเทน 86.56 262.37 410.61 497.84 543.04 288.73 82.10 6.72 3.02 5.97 21.88 42.51 2,084.69 166.66 2,251.35

13 240062 อ.ศรีสงคราม 85.55 207.35 341.80 380.95 464.99 275.87 76.24 10.70 2.52 5.76 18.34 40.57 1,747.20 163.44 1,910.64

14 240082 อ.บ้านแพง 114.01 309.53 480.88 570.16 702.16 364.94 68.02 12.38 2.34 7.77 18.90 50.33 2,495.69 205.73 2,701.42

15 240182 อ.เรณูนคร 58.43 170.77 212.08 304.89 353.03 216.77 72.96 5.69 2.25 3.92 14.43 35.84 1,330.50 120.56 1,451.06

16 300013 อ.เมืองหนองคาย (สตอ.) 83.10 220.80 252.77 260.69 318.16 268.09 80.45 12.05 6.65 9.88 14.65 32.38 1,400.96 158.71 1,559.67

17 300022 อ.โพนพิสัย 84.80 237.62 345.34 326.72 387.28 298.66 78.36 7.32 1.69 8.17 15.04 28.17 1,673.98 145.19 1,819.17

18 300062 นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย 102.08 330.07 513.93 484.40 509.23 357.85 103.87 13.94 4.04 6.17 11.59 38.35 2,299.35 176.17 2,475.52

19 300082 อ.ศรีเชียงใหม่ 80.24 211.17 246.87 276.81 315.18 285.35 81.51 8.31 2.51 5.12 12.01 31.54 1,416.89 139.73 1,556.62

20 500013 อ.เมืองสกลนคร 88.50 220.74 241.11 258.85 315.07 223.90 71.63 9.98 4.02 4.81 21.04 45.24 1,331.30 173.59 1,504.89

21 500023 อ.สว่างแดนดิน 80.24 223.54 253.44 253.57 303.78 254.35 70.83 7.03 1.68 3.86 20.48 31.45 1,359.51 144.74 1,504.25

22 500032 อ.พรรณานิคม 69.04 196.35 232.46 240.04 300.35 211.44 64.45 6.35 2.42 3.91 15.99 33.75 1,245.09 131.46 1,376.55

23 500042 อ.วาริชภูมิ 72.56 203.11 234.66 231.58 313.74 219.40 59.65 5.43 2.19 6.45 14.09 38.20 1,262.14 138.92 1,401.06

24 500052 หมวดการทางภูพาน (สร้างค้อ) 125.65 260.02 329.47 408.23 414.86 409.20 104.24 19.24 5.98 7.59 28.63 46.82 1,926.02 233.91 2,159.93

25 500062 อ.วานรนิวาส 91.84 234.33 307.43 310.92 390.58 265.70 78.47 6.56 1.77 4.66 19.81 31.67 1,587.43 156.32 1,743.75

26 500072 สถานีทดลองข้าวสกลนคร 82.48 219.75 267.10 263.50 325.13 215.50 80.23 11.65 4.16 4.93 24.26 44.32 1,371.21 171.80 1,543.01

27 500092 อ.อากาศอ่านวย 96.25 253.52 311.69 384.18 448.03 257.08 77.35 9.50 4.00 3.83 20.95 47.84 1,731.85 182.37 1,914.22

28 500102 อุทยานแห่งชาติภูพาน 91.80 214.30 221.60 252.00 299.30 231.70 68.72 10.50 4.45 5.72 23.57 44.14 1,287.62 180.18 1,467.80

29 500112 อ.กุสุมาลย์ 82.45 213.28 278.66 305.19 331.81 218.06 59.41 7.91 4.20 5.19 15.99 33.60 1,406.41 149.34 1,555.75

30 500123 สถานีตรวจอากาศเกษตร (สกษ.) สกลนคร 92.00 282.20 268.30 268.30 323.70 233.60 76.90 8.50 4.80 6.10 22.50 47.10 1,453.00 181.00 1,634.00

ปริมาณฝนรายเดือนเฉ ล่ีย (มม.)



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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ตำรำงท่ี 18 ปริมำณฝนรำยเดือนเฉลี่ย และรำยฤดูกำล ของสถำนีวัดน ้ำฝนในพื นที่ลุ่มน ้ำ (ต่อ) 

 

ล้าดับ ร หัส ช่ือสถานี ฤดูฝน ฤดูแ ล้ง ปริมาณฝน

ท่ี สถานี เม.ย. พ.ค . มิ.ย. ก.ค . ส.ค . ก.ย. ต.ค . พ.ย. ธ .ค . ม.ค . ก.พ. มี.ค . (พ.ค .-ต.ค .) (พ.ย.-เม.ย.) ร ายปีเฉ ล่ีย (มม.)

31 500150 อ่างเก็บน ่าห้วยปลาหางตอนบน 67.73 210.42 203.69 223.50 309.50 227.25 62.75 3.81 1.08 2.16 4.81 23.49 1,237.11 103.08 1,340.19

32 500252 อ.บ้านม่วง 83.35 242.63 316.21 335.62 430.02 268.97 71.71 9.38 3.78 7.67 18.16 38.45 1,665.16 160.79 1,825.95

33 500262 อ.พังโคน 56.67 214.49 205.53 270.51 325.60 220.93 76.02 7.74 1.76 5.07 11.01 34.98 1,313.08 117.23 1,430.31

34 640013 อ.เมืองมุกดาหาร 82.74 192.16 230.47 249.96 327.21 251.49 79.90 6.48 1.78 3.47 18.03 38.26 1,331.19 150.76 1,481.95

35 640032 อ.ค่าชะอี 74.56 186.12 234.42 268.89 322.05 238.23 72.22 8.40 1.06 4.54 13.55 32.35 1,321.93 134.46 1,456.39

36 640052 ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ มุกดาหาร 72.57 183.18 226.55 261.30 340.31 236.64 84.45 12.16 1.99 3.74 17.39 27.83 1,332.43 135.68 1,468.11

37 670052 อ.เขมราฐ 79.47 200.10 250.33 272.39 343.20 272.78 80.24 5.29 1.51 2.96 11.56 29.89 1,419.04 130.68 1,549.72

38 670192 อ.โขงเจียม 83.30 215.40 368.40 368.40 422.70 313.50 95.80 17.30 1.90 3.10 6.30 24.80 1,784.20 136.70 1,920.90

39 680013 อ.เมืองอุดรธานี 82.58 201.15 223.77 211.66 273.32 248.44 84.80 12.13 4.10 5.27 18.38 36.05 1,243.14 158.51 1,401.65

40 680022 อ.เพ็ญ 89.52 220.07 260.90 261.05 323.86 261.68 88.31 9.69 3.06 3.98 12.73 34.92 1,415.87 153.90 1,569.77

41 680082 นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 54.97 155.81 172.92 184.45 227.12 196.90 85.79 9.75 2.89 5.97 14.45 34.32 1,022.99 122.35 1,145.34

42 680212 อ.บ้านดุง 83.79 226.52 273.95 322.05 399.20 257.87 84.95 9.23 4.09 8.55 18.62 32.20 1,564.54 156.48 1,721.02

43 680232 อ.หนองวัวซอ 62.02 180.57 184.09 183.88 267.12 241.94 97.10 10.66 2.21 6.54 14.30 27.65 1,154.70 123.38 1,278.08

44 680372 อ.สร้างคอม 71.20 215.83 294.23 327.37 385.71 263.00 89.57 12.32 3.67 8.29 9.62 30.99 1,575.71 136.09 1,711.80

45 750042 อ.สุวรรณคูหา 78.91 199.22 220.37 227.66 290.85 303.55 111.52 16.47 3.82 5.92 13.73 43.12 1,353.17 161.97 1,515.14

46 760022 อ.ชานุมาน 71.00 193.10 266.70 266.70 316.20 254.60 80.10 8.40 0.90 1.30 12.90 26.80 1,377.40 121.30 1,498.70

47 770012 อ.เมืองบึงกาฬ 99.90 359.20 652.20 652.20 633.30 372.80 97.30 12.30 5.80 8.20 21.20 35.10 2,767.00 182.50 2,949.50

48 020105 แม่น ่าโขงท่ีเชียงคาน 85.36 195.36 166.02 164.45 206.02 230.97 105.49 24.34 5.25 12.05 15.19 40.19 1,068.30 182.37 1,250.67

49 020107 แม่น ่าโขงท่ีบ้านปากชม 102.73 198.87 175.93 201.25 231.18 249.41 97.47 26.22 8.66 9.18 17.23 50.13 1,154.11 214.15 1,368.26

50 020111 แม่น ่าโขงท่ีบ้านผาตั ง 95.00 262.30 274.18 279.39 328.35 308.12 96.13 14.48 4.84 8.00 18.11 46.25 1,548.49 186.68 1,735.16

51 020113 แม่น ่าโขงท่ีบ้านท่าบ่อ 74.15 214.58 249.39 248.79 286.61 261.76 94.65 12.04 4.67 7.27 16.50 36.85 1,355.78 151.48 1,507.26

52 020114 แม่น ่าโขงท่ีหนองคาย 74.75 226.32 272.92 279.87 327.06 257.58 84.66 17.87 5.49 8.44 16.33 35.71 1,448.40 158.57 1,606.97

53 020116 แม่น ่าโขงท่ีบ้านโพนพิสัย 92.65 232.09 343.90 375.42 426.80 283.22 74.65 15.44 3.68 11.11 18.72 35.95 1,736.08 177.55 1,913.63

54 020125 แม่น ่าโขงท่ีธาตุพนม 73.16 215.63 267.77 326.11 345.00 246.55 67.58 7.56 2.60 3.93 16.92 38.80 1,468.64 142.96 1,611.60

55 020129 แม่น ่าโขงท่ีมุกดาหาร 70.23 178.17 237.86 306.68 294.70 258.72 73.12 7.29 3.19 3.90 20.76 32.41 1,349.25 137.78 1,487.03

56 020131 แม่น ่าโขงท่ีชานุมาน 81.77 176.23 255.60 270.00 346.35 280.21 84.51 11.23 2.66 1.91 15.28 27.88 1,412.90 140.72 1,553.62

57 020138 แม่น ่าโขงท่ีบ้านกุ่ม 84.84 235.73 320.89 366.78 410.43 317.81 99.10 18.00 1.81 2.64 5.31 32.46 1,750.74 145.07 1,895.81

58 020139 แม่น ่าโขงท่ีโขงเจียม (บ้านด่าน) 97.10 238.55 347.95 400.70 458.07 350.15 103.59 23.17 2.73 3.55 7.58 34.89 1,899.01 169.02 2,068.03

59 021101 น ่าหมันท่ีด่านซ้าย 95.27 162.79 142.84 142.52 173.19 199.91 95.47 20.48 6.76 8.82 23.99 53.38 916.73 208.70 1,125.43

60 021102 บ้านโคกงาม 96.72 170.81 123.52 128.79 176.79 225.04 94.91 16.28 6.50 7.13 16.53 46.88 919.86 190.03 1,109.89

ปริมาณฝนรายเดือนเฉ ล่ีย (มม.)



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 31 
 

 

ตำรำงท่ี 18 ปริมำณฝนรำยเดือนเฉลี่ย และรำยฤดูกำล ของสถำนีวัดน ้ำฝนในพื นที่ลุ่มน ้ำ (ต่อ) 

 
  

ล้าดับ ร หัส ช่ือสถานี ฤดูฝน ฤดูแ ล้ง ปริมาณฝน

ท่ี สถานี เม.ย. พ.ค . มิ.ย. ก.ค . ส.ค . ก.ย. ต.ค . พ.ย. ธ .ค . ม.ค . ก.พ. มี.ค . (พ.ค .-ต.ค .) (พ.ย.-เม.ย.) ร ายปีเฉ ล่ีย (มม.)

61 021201 น ่าสานท่ีตั งเข่ือน 120.37 186.05 141.71 143.19 197.78 237.95 112.11 20.74 10.71 9.55 19.63 48.69 1,018.79 229.70 1,248.49

62 021202 บ้านสานตม 137.12 237.59 170.37 152.75 223.56 342.08 149.09 37.82 6.51 8.01 15.91 64.48 1,275.44 269.86 1,545.30

63 021203 บ้านหนองบัว 96.02 199.85 147.13 136.84 238.19 278.31 120.20 15.53 4.70 6.75 14.91 50.73 1,120.53 188.63 1,309.16

64 021302 น ่าเหืองท่ีบ้านปากห้วย 76.58 157.42 142.56 139.14 158.86 220.20 100.25 19.62 5.87 9.48 14.72 37.36 918.43 163.63 1,082.06

65 021502 น ่าเลยท่ีวังสะพุง 98.52 198.73 141.38 142.52 167.16 215.18 119.66 22.95 5.21 8.87 17.11 40.98 984.62 193.64 1,178.26

66 021503 น ่าเลยท่ีบ้านเลยวังไสย์ 95.07 182.10 199.61 224.00 309.81 298.38 121.97 21.82 5.88 7.11 21.28 40.41 1,335.86 191.57 1,527.43

67 021801 บ้านปลาปาก 81.85 218.43 273.85 301.34 328.24 260.48 82.34 13.17 5.12 6.78 20.03 53.74 1,464.68 180.68 1,645.37

68 022002 ห้วยขวางท่ีบ้านศรีบุญเรีอง 74.47 191.42 224.75 239.92 283.65 225.07 87.09 11.82 6.04 8.36 15.04 42.32 1,251.90 158.06 1,409.96

69 022003 บ้านดงเย็น (ห้วยตาโซ่) 76.45 190.64 227.96 239.31 290.16 235.09 82.81 13.35 5.46 8.52 15.73 38.12 1,265.97 157.64 1,423.60

70 022005 บ้านนาสี 73.33 181.76 229.47 224.26 262.27 233.15 87.68 11.74 6.43 8.05 15.71 40.38 1,218.59 155.65 1,374.24

71 022006 หน่วยส่ารวจอุทกวิทยาห้วยสาย (บ้านเท่ือม) 76.04 198.12 231.54 240.54 289.71 238.67 84.45 13.02 5.44 8.08 16.86 43.61 1,283.02 163.05 1,446.07

72 022007 ห้วยสวยท่ีบ้านสมสะอาด 72.15 189.68 223.80 258.19 304.88 232.94 82.02 13.36 6.45 7.10 12.77 35.74 1,291.49 147.57 1,439.07

73 022011 ห้วยขวาง 69.98 198.75 225.48 236.80 280.51 229.00 83.26 13.80 5.12 9.00 15.76 40.17 1,253.78 153.83 1,407.61

74 022101 อุดรธานี 73.05 190.34 213.66 221.84 262.52 219.81 80.83 11.10 3.20 5.76 16.51 37.48 1,189.00 147.10 1,336.10

75 022306 บ้านบึงกาฬ 122.67 400.56 633.74 704.51 668.15 401.08 94.22 15.79 6.62 11.79 25.42 46.99 2,902.26 229.29 3,131.54

76 022308 แม่น ่าโขงท่ีบ้านแพง 105.91 310.43 486.02 595.53 711.26 341.76 76.62 14.53 3.13 9.12 21.44 54.78 2,521.61 208.92 2,730.53

77 022501 น ่าสงครามท่ีบ้านท่ากกแดง 110.45 282.45 402.25 456.26 483.26 328.35 75.02 17.40 3.91 13.10 22.75 41.54 2,027.59 209.15 2,236.73

78 023503 ห้วยบางทรายท่ีบ้านค่าป่าหลาย 71.94 209.14 224.07 271.64 323.92 247.63 79.23 9.15 2.50 5.72 22.73 39.05 1,355.63 151.10 1,506.72

79 023603 มุกดาหาร 69.34 190.13 236.64 280.36 322.90 229.54 82.16 10.35 2.45 5.23 15.16 34.04 1,341.71 136.57 1,478.28

ปริมาณฝนรายเดือนเฉ ล่ีย (มม.)



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 32 
 

 

 
รูปที่ 8 เส้นชั นปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 33 
 

 

 
รูปที่ 9 เส้นชั นปริมำณฝนรำยเดือนเฉลี่ยของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 34 
 

 

ตำรำงท่ี 19 ปริมำณฝนรำยเดือนเฉลี่ย และรำยฤดูกำล ของลุ่มน ้ำสำขำและกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

 

พ้ืนท่ีลุ่มน้้ำสำขำ ฤดูฝน ฤดูแล้ง ปริมำณฝน

ตร.กม. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. (พ.ค.-ต.ค.) (พ.ย.-เม.ย.) รำยปีเฉล่ีย (มม.)

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 1 (น ้าหมัน-น ้าสาน)

1 0301 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 3 680.35 95.89 160.57 135.30 140.47 181.73 221.98 101.90 20.42 10.44 6.97 21.15 55.36 941.95 210.22 1,152.17

2 0302 น ่าหมัน 621.39 98.57 171.43 141.98 145.24 214.20 244.07 111.72 19.72 9.12 9.47 22.36 57.25 1,028.65 216.48 1,245.13

3 0303 น ่าสาน 866.80 109.83 186.58 138.32 141.27 207.43 274.74 117.31 24.37 8.95 8.64 17.70 57.12 1,065.66 226.61 1,292.27

4 0304 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 4 817.71 83.00 160.32 129.56 128.86 183.17 223.68 111.27 19.12 7.60 10.02 15.45 47.64 936.85 182.82 1,119.67

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 1 (น ้าหมัน-น ้าสาน) 2,986.25 96.31 170.57 135.91 138.80 196.67 240.06 111.60 21.01 8.98 9.07 18.69 53.39 993.62 207.44 1,201.05

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 2 (แม่น ้าเลย)

5 0305 แม่น ่าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 1,314.96 95.09 172.70 170.11 189.68 260.14 279.54 106.11 22.85 6.35 8.70 20.58 44.11 1,178.27 197.68 1,375.95

6 0306 ห้วยน ่าปวน 1,027.11 98.82 189.35 144.92 150.82 200.18 228.96 117.31 23.69 8.24 9.68 16.73 41.21 1,031.55 198.37 1,229.92

7 0307 แม่น ่าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1,611.51 95.71 185.74 152.30 154.75 202.72 241.99 113.97 22.82 9.58 9.19 15.52 42.28 1,051.47 195.11 1,246.58

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 2 (แม่น ้าเลย) 3,953.58 96.38 182.47 156.46 165.53 221.40 251.31 112.31 23.07 8.16 9.17 17.54 42.65 1,089.48 196.96 1,286.44

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 3 (น ้าโมง-น ้าสวย)

8 0308 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 5 1,739.18 96.78 195.08 173.62 198.58 238.28 250.48 98.20 22.61 7.82 9.50 16.28 47.25 1,154.24 200.23 1,354.47

9 0309 ห้วยน ่าโสม 1,065.24 89.88 217.91 226.45 247.13 314.79 300.56 100.24 18.47 6.06 7.77 15.54 48.76 1,407.06 186.48 1,593.55

10 0310 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 6/1 172.21 79.90 214.38 239.38 280.03 331.67 290.47 90.10 12.07 4.32 6.35 13.82 38.46 1,446.02 154.92 1,600.94

11 0311 น ่าโมง 2,685.74 81.00 202.41 235.43 250.32 327.90 311.08 102.69 15.49 4.58 6.62 13.25 45.55 1,429.83 166.49 1,596.32

12 0312 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 6/2 448.82 79.04 209.60 252.77 282.14 322.09 257.56 84.20 16.61 5.78 8.58 16.74 41.26 1,408.37 168.02 1,576.38

13 0313 น ่าสวย 1,318.73 85.95 223.96 262.70 302.55 353.37 263.56 88.07 16.41 6.22 7.88 14.30 39.68 1,494.21 170.44 1,664.65

14 0314 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 7/1 8.51 84.33 218.95 360.35 391.07 443.12 313.12 67.38 17.43 4.11 13.70 20.13 42.59 1,793.99 182.29 1,976.28

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 3 (น ้าโมง-น ้าสวย) 7,438.43 86.70 207.47 225.81 249.82 309.43 283.23 97.23 17.72 5.90 7.80 14.70 44.92 1,373.00 177.75 1,550.74

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง)

15 0315 ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2,329.68 72.85 174.04 196.50 215.47 287.65 227.94 97.29 13.80 4.34 7.35 16.30 37.04 1,198.89 151.67 1,350.56

16 0316 ห้วยดาน 683.69 76.26 199.02 226.82 252.80 303.98 243.16 84.25 12.39 4.10 6.17 16.84 37.20 1,310.04 152.95 1,462.98

17 0317 ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 1,133.05 81.27 230.16 304.63 358.25 414.52 287.92 94.28 10.98 4.35 9.63 13.30 30.97 1,689.77 150.50 1,840.27

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง) 4,146.42 75.76 193.61 231.15 260.75 325.14 246.89 94.36 12.81 4.31 7.78 15.58 35.45 1,351.90 151.68 1,503.58

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง)

18 0318 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 7/2 2,388.23 93.55 272.84 449.20 541.70 510.32 342.37 81.56 9.25 5.42 7.83 17.64 41.92 2,197.98 175.61 2,373.59

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) 2,388.23 93.55 272.84 449.20 541.70 510.32 342.37 81.56 9.25 5.42 7.83 17.64 41.92 2,197.98 175.61 2,373.59

ล้ำดับ กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำ/ลุ่มน้้ำสำขำ
ปริมำณฝนรำยเดือนเฉล่ีย (มม.)

รหัส



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 35 
 

 

ตำรำงท่ี 19 ปริมำณฝนรำยเดือนเฉลี่ย และรำยฤดูกำล ของลุ่มน ้ำสำขำและกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

 

พ้ืนท่ีลุ่มน้้ำสำขำ ฤดูฝน ฤดูแล้ง ปริมำณฝน

ตร.กม. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. (พ.ค.-ต.ค.) (พ.ย.-เม.ย.) รำยปีเฉล่ีย (มม.)

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 6 (แม่น ้าสงคราม)

19 0319 แม่น ่าสงครามตอนบน 3,302.97 84.02 244.31 305.43 357.08 386.56 285.24 75.66 8.00 4.13 7.45 18.04 30.52 1,654.26 152.16 1,806.43

20 0320 ห้วยคอง 703.34 115.78 360.41 609.20 714.28 613.05 407.09 83.54 11.82 7.35 15.94 25.70 52.39 2,787.57 228.99 3,016.55

21 0321 แม่น ่าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1,807.77 97.39 266.13 394.01 468.26 460.46 327.90 73.95 11.81 4.75 14.38 25.45 45.44 1,990.70 199.22 2,189.92

22 0322 ห้วยฮี 740.38 98.37 290.75 481.30 598.44 543.40 367.23 76.37 12.53 5.74 13.22 24.17 45.06 2,357.49 199.11 2,556.60

23 0323 แม่น ่าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 108.57 77.17 255.04 320.39 415.65 434.26 267.47 55.04 5.44 4.48 6.19 31.85 36.07 1,747.84 161.20 1,909.04

24 0324 ห้วยน ่ายาม 1,725.16 80.50 230.82 273.28 349.21 381.91 256.84 62.53 7.97 3.40 5.27 23.48 29.93 1,554.58 150.54 1,705.12

25 0325 แม่น ่าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 264.56 87.46 208.55 354.14 481.33 476.42 303.88 61.38 12.01 4.01 7.02 24.12 42.96 1,885.70 177.58 2,063.27

26 0326 ห้วยน ่าอูน 3,561.80 87.64 231.94 260.60 344.43 361.83 263.46 68.07 23.68 4.79 5.83 21.25 38.81 1,530.33 182.01 1,712.34

27 0327 แม่น ่าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 927.36 84.67 218.35 351.51 480.49 482.91 300.52 66.73 11.84 3.96 7.17 21.64 46.29 1,900.51 175.57 2,076.08

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 6 (แม่น ้าสงคราม) 13,141.91 89.04 248.91 332.39 413.11 420.20 294.45 71.14 13.58 4.56 8.44 21.93 38.20 1,780.20 175.75 1,955.95

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย)

28 0328 ห้วยทวย 806.74 84.86 249.58 348.42 467.28 455.35 271.90 66.37 9.25 5.88 7.01 21.38 45.03 1,858.89 173.41 2,032.31

29 0329 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 8 1,128.48 81.11 229.25 264.63 397.11 383.94 244.83 62.86 8.81 4.03 4.39 19.57 43.42 1,582.62 161.33 1,743.95

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย) 1,935.22 82.68 237.76 299.59 426.40 413.74 256.13 64.32 9.00 4.80 5.48 20.33 44.09 1,697.95 166.38 1,864.33

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 8 (น ้าพุง-น ้าก้่า)

30 0330 น ่าพุง 1,651.31 97.24 273.85 282.92 368.40 380.01 304.35 92.48 23.07 6.98 7.37 29.49 47.16 1,702.02 211.30 1,913.32

31 0331 ห้วยน ่าก่่า 1,884.66 70.83 197.44 209.30 317.52 309.48 223.38 56.41 10.18 3.78 4.21 19.28 38.29 1,313.52 146.58 1,460.09

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 8 (น ้าพุง-น ้าก้่า) 3,535.97 83.16 233.08 243.68 341.29 342.41 261.20 73.25 16.20 5.28 5.68 24.05 42.42 1,494.92 176.79 1,671.71

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก)

32 0332 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 9 460.60 71.47 206.12 195.89 306.99 314.30 247.84 73.25 9.97 3.01 6.19 18.65 38.81 1,344.38 148.09 1,492.47

33 0333 ห้วยบางทราย 1,402.63 72.84 207.88 210.90 321.24 333.26 258.00 76.42 15.43 2.77 6.48 19.50 38.03 1,407.70 155.06 1,562.76

34 0334 ห้วยมุก 797.00 64.70 193.14 203.13 304.97 327.01 235.99 73.33 12.62 2.65 4.99 17.85 35.17 1,337.58 137.98 1,475.56

35 0335 ห้วยบังอ่ี 1,528.07 68.36 191.00 201.76 295.48 329.65 238.49 72.33 13.24 2.30 4.82 16.71 35.69 1,328.71 141.12 1,469.84

36 0336 แม่น ่าโขงตอนล่าง 3,450.77 82.37 197.14 249.00 320.93 359.96 305.20 80.58 11.41 3.17 2.76 9.34 34.98 1,512.80 144.03 1,656.83

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 7,639.07 75.30 197.92 224.50 313.30 342.73 272.50 76.96 12.56 2.86 4.29 14.12 35.91 1,427.91 145.04 1,572.94

รวมลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 47,165.08 85.88 218.29 259.94 321.35 349.48 276.25 84.66 15.05 5.16 7.35 18.27 40.73 1,509.97 172.44 1,682.41

- 5.11 12.97 15.45 19.10 20.77 16.42 5.03 0.89 0.31 0.44 1.09 2.42 89.75 10.25 100.00

ล้ำดับ กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำ/ลุ่มน้้ำสำขำ
ปริมำณฝนรำยเดือนเฉล่ีย (มม.)
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  ทั้งนี้ ได้แสดงการเปรียบเทียบปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยของกลุ่มลุ่มน้้าสาขาในรูปที ่10 ซึ่งจะเห็นได้
ว่า กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง  มีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 2,373.59 มิลลิเมตร รองลงมา
คือ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6  แม่น้้าสงคราม  และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7  ห้วยทวย  ซึ่งมีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย 
1,955.95 และ 1,864.33 มิลลิเมตร ตามล้าดับ ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยน้อยที่สุด 2 
กลุ่มลุ่มน้้า ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 1  น้้าหมัน-น้้าสาน  และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 2  แม่น้้าเลย  ซึ่งมีปริมาณฝน
รายปีเฉลี่ย 1,201.05 และ 1,286.44 มิลลิเมตร ตามล้าดับ ดังนั้น จึงกล่าวได้ว่า กลุ่มลุ่มน้้าสาขาบริเวณ
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม เป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์สูงกว่า
ค่าเฉลี่ยของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาบริเวณจังหวัดเลยมีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยอยู่
ในเกณฑ์ต่้าท่ีสุดในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
รูปที ่10 กำรเปรียบเทียบปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยของ 9 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 

 
 
 (4) กำรวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง 
  ในการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนได้ท้าการศึกษาในลักษณะของความ
แปรปรวนหรือการผันแปรของปริมาณฝนทั้งในเชิงพ้ืนที่และเวลา โดยท้าการศึกษาข้อมูลจากทั้งปริมาณฝน
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เท่ากับ 1,682.41 มม.
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ของสถานีวัดน้้าฝนที่มีข้อมูลยาวนานและปริมาณฝนของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
  1) กำรผันแปรของปริมำณฝนรำยปีส้ำหรับสถำนีวัดน ้ำฝนที่มีข้อมูลยำวนำน กลุ่มที่
ปรึกษาได้คัดเลือกสถานีวัดน้้าฝนที่เป็นตัวแทนของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือที่มีข้อมูลตรวจวัดยาวนาน
มากกว่า 80 ปี ขึ้นไป  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2464 เป็นต้นมา  จ้านวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีอ้าเภอเมืองเลย (180013) 
สถานีอ้าเภอเมืองหนองคาย (300013) สถานีอ้าเภอเมืองอุดรธานี (680013) สถานีอ้าเภอเมืองสกลนคร 
(500013) สถานีอ้าเภอเมืองนครพนม (240013) และสถานีอ้าเภอเมืองมุกดาหาร (640013) มาท้าการศึกษา
การผันแปรของปริมาณฝนรายปี ผลการศึกษาสามารถแสดงแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนราย
ปีในอดีตตั้งแต่ท่ีมีการตรวจวัดไดดั้งรูปที่ 11 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปริมาณฝนรายปีของสถานีวัดน้้าฝนโดยส่วนใหญ่มี
แนวโน้มที่สูงขึ้นจากอดีต ยกเว้นสถานีอ้าเภอเมืองมุกดาหาร (640013) ที่มีแนวโน้มลดลง 
 

  
 

อ้าเภอเมืองเลย (180013) 
 

อ้าเภอเมืองหนองคาย (300013) 

  
 

อ้าเภอเมืองอุดรธานี (680013) 
 

อ้าเภอเมืองสกลนคร (500013) 

  
 

อ้าเภอเมืองนครพนม (240013) 
 

อ้าเภอเมืองมุกดาหาร (640013) 
 

รูปที ่11 กำรผันแปรของปริมำณฝนรำยปีของสถำนีวัดน ้ำฝนที่มีข้อมูลยำวนำน 6 สถำนี 
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0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

24
64

24
7 

24
7 

24
 5

24
 2

24
  

25
 6

25
 3

25
2 

25
27

25
34

25
4 

25
4 

25
55

25
62

ปริ
มำ

ณ
ฝน

 (ม
ิลล

ิเม
ตร

)

y = 0.9729x + 1360.1
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  2) กำรผันแปรของปริมำณฝนรำยปีส้ำหรับ 9 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ ที่ปรึกษาได้ท้าการศึกษาใน 
2 ลักษณะ คือ (1) การผันแปรของปริมาณฝนรายปีย้อนหลัง 30 ปี ของ 9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา และ (2) การผัน
แปรของปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยย้อนหลังทุก 10 ปี ของ 9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
   1. จากผลการประเมินปริมาณฝนรายเดือนและรายปีของพ้ืนที่ลุ่มน้้าสาขาทั้ง 36 ลุ่มน้้า
สาขา และ 9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ด้วยวิธี Thiessen Polygon ที่ได้ด้าเนินการมาแล้วข้างต้น กลุ่มที่ปรึกษาได้
แสดงการผันแปรของปริมาณฝนรายปี 30 ปี ของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขา ดังแสดงในรูปที่ 12 จากรูปดังกล่าว
จะเห็นได้ว่า ในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขา มีจ้านวนปีที่ปริมาณฝนรายปีที่มีค่ามากกว่าปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย 
จ้านวน 8-15 ปี ในรอบ 30 ปี ซึ่งแสดงว่าหากพิจารณาปริมาณฝนในรอบ 30 ปี โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีปริมาณ
ฝนรายปีน้อยกว่าปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย 
   2. ได้ท้าการค้านวณปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยย้อนหลังทุก 10 ปี  พ.ศ. 2534-2543, พ.ศ. 
2544-2553 และ พ.ศ. 2554-2563  ของสถานีวัดน้้าฝนทุกสถานีในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
หลั งจากนั้ นน้ ามาสร้ างแผนที่ เส้ นชั้ นปริมาณ ฝน รายปี เฉลี่ ยย้ อนหลั งทุ ก  10 ปี  ของลุ่ มน้้ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังแสดงในรูปที่ 13 แล้วจึงค้านวณค่าปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยย้อนหลังทุก    ปี ส้าหรับ
ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ และ 9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ดังแสดงในตำรำงท่ี 20 ซึ่งจะเห็นได้ว่า พื้นที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยย้อนหลังทุก 10 ปี  พ.ศ. 2534-2543, พ.ศ. 2544-2553 และ 
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน  เท่ากับ 1,666.75, 1,800.21 และ  ,6 2.59 มิลลิเมตร โดยภาพรวมแล้วผลการ
วิเคราะห์สามารถสรุปได้ว่า ปริมาณฝนเฉลี่ยย้อนหลังไป 30 ปี ในแต่ละช่วงเวลาทุก 10 ปี ไม่ได้มีแนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงที่ชัดเจน 
 

  
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน) กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 2 (แม่น้้าเลย) 
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กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 3  น้้าโมง-น้้าสวย  กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง) 

  
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง  กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 6 (แม่น้้าสงคราม  

  
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 7  ห้วยทวย  กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) 

 
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก  

 

รูปที ่12 กำรผันแปรของปริมำณฝนรำยปีของ 9 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ
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รูปที่ 13 กำรผันแปรของปริมำณฝนเฉลี่ยย้อนหลังทุก 10 ปี ของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตำรำงท่ี 20 ปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยย้อนหลังทุก 10 ปี ของ 9 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 

ล้ำดับ กลุ่มลุ่มน ้ำ 
ปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ย 

พ.ศ. 2534-2543 พ.ศ. 2544-2553 พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน 
1 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 1  น้้าหมัน-น้้าสาน  1,233.66 1,309.45 1,255.56 

2 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 2  แม่น้้าเลย  1,295.28 1,358.13 1,323.02 
3 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 3  น้้าโมง-น้้าสวย  1,491.98 1,655.71 1,408.55 

4 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 4  ห้วยหลวง  1,558.35 1,649.02 1,400.70 
5 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 5  ห้วยเป-ห้วยหนิง  2,496.02 2,585.60 2,546.87 

6 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 6  แม่น้้าสงคราม  1,909.87 2,062.73 2,036.32 
7 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 7  ห้วยทวย  1,941.45 2,042.10 1,863.10 

8 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 8  น้้าพุง-น้้าก่้า  1,547.58 1,834.47 1,813.86 
9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 9  ห้วยบางทราย-ห้วยมุก  1,581.21 1,673.14 1,536.09 

รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 1,666.75 1,800.21 1,692.59 

 
  3) กำรเปรียบเทียบปริมำณฝนรำยปีส้ำหรับปีน ้ำมำก ปีน ้ำปำนกลำง และปีน ้ำน้อย กับ
ปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ปรึกษาได้คัดเลือกปีน้้ามาก ปีน้้าปานกลาง และ
ปีน้้าน้อย ที่ เป็นตัวแทนของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งได้แก่ ปี พ.ศ. 2554, 2539 และ 2541 
ตามล้ าดั บ  หลั งจากนั้ น ได้ สร้างแผนที่ เส้ นชั้ นปริมาณ ฝน รายปี ส้ าหรับปี ดั งกล่ าวของลุ่ มน้้ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ และน้ามาเปรียบเทียบกับแผนที่ เส้นชั้นปริมาณฝนรายปี เฉลี่ยของลุ่มน้้ าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังแสดงในรูปที่ 14 จากรูปดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในแผนที่เส้นชั้นปริมาณฝนรายปีเฉลี่ย 
ปริมาณฝนของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าผันแปรระหว่าง 1,018.56-3,244.30 มิลลิเมตรต่อปี ในแผน
ที่เส้นชั้นปริมาณฝนรายปีส้าหรับปีน้้ามาก ปริมาณฝนของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าผันแปรระหว่าง 
905.60-3,950.24 มิลลิเมตรต่อปี ในแผนที่เส้นชั้นปริมาณฝนรายปีส้าหรับปีน้้าปานกลาง ปริมาณฝนของลุ่ม
น้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าผันแปรระหว่าง 993.21-3,076.12 มิลลิเมตรต่อปี และในแผนที่เส้นชั้น
ปริมาณฝนรายปีส้าหรับปีน้้าน้อย ปริมาณฝนของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าผันแปรระหว่าง 552.17-
2,603.89 มิลลิเมตรต่อปี ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปริมาณฝนมีการผันแปรเชิงพ้ืนที่ในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาไปใน
ทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์สูงก็ยังคงมีปริมาณฝนที่สูงกว่ากลุ่มลุ่มน้้า
สาขาอ่ืนๆ ทั้งในปีน้้ามาก ปีน้้าปานกลาง และปีน้้าน้อย เช่น กลุ่มลุ่มน้้าสาขาบริเวณจังหวัดบึงกาฬ จังหวัด
สกลนคร และจังหวัดนครพนม ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาบริเวณจังหวัดเลยก็ยังคงมีปริมาณฝนอยู่ ในเกณฑ์ต่้าที่สุด
ทั้งในปีน้้ามาก ปีน้้าปานกลาง และปีน้้าน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มลุ่มน้้าสาขาอ่ืนๆ ของลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 14 กำรเปรียบเทียบปริมำณฝนรำยปี ส้ำหรับปีน ้ำมำก ปีน ้ำปำนกลำง และปีน ้ำน้อย กับปริมำณฝนรำยปีเฉลี่ยของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
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  4) กำรวิเครำะห์สภำวะฝนทิ งช่วง ฝนทิ้งช่วง  ตามนิยามของกรมอุตุนิยมวิทยาและ      
กรมพัฒนาที่ดิน  หมายถึง ระยะเวลาที่มีปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตร ติดต่อกันเกิน 15 วัน ในช่วงฤดู
ฝน ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักเกิดประมาณเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม มีสาเหตุมาจากร่องความกดอากาศต่้าที่
เลื่อนขึ้นไปทางเหนือพาดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเป็นเวลานานท้าให้ฝนบริเวณประเทศไทยลดลง 
สภาวะฝนทิ้งช่วงจะส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชในฤดูฝน โดยเฉพาะข้าวที่สามารถขาดน้้าได้เป็นระยะ
เวลานาน 10-12 วัน แต่ถ้าหากเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงก็อาจท้าให้ข้าวตายหรือให้ผลผลิตต่้าได้ กลุ่มที่ปรึกษาจึง
ได้ท้าการวิเคราะห์ช่วงเวลาที่เกิดฝนทิ้งช่วงที่มีผลกระทบต่อการเพาะปลูกข้าวโดยพิจารณาระยะเวลาที่มี
ปริมาณฝนตกไม่ถึงวันละ 1 มิลลิเมตร ติดต่อกันเกิน 12 วัน ในช่วงฤดูฝน ของสถานีวัดน้้าฝนที่เป็นตัวแทนของ
ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือจ้านวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีอ้าเภอเมืองเลย (180013) สถานีอ้าเภอเมือง
หนองคาย (300013) สถานีอ้าเภอเมืองอุดรธานี (680013) สถานีอ้าเภอเมืองสกลนคร (500013) สถานี
อ้าเภอเมืองนครพนม (240013) และสถานีอ้าเภอเมืองมุกดาหาร (640013) โดยใช้ข้อมูลย้อนหลังไป 30 ป ี
 พ.ศ. 2534-2563) ผลการศึกษาแสดงได้ดังตำรำงที่ 21 และรูปที่ 15 ซึ่งจะเห็นได้ว่า จ้านวนวันที่ฝนทิ้งช่วง
ของสถานีวัดน้้าฝนทั้ง 6 สถานี เกิดขึ้นระหว่าง 10-42 วันต่อครั้ง ส้าหรับ 22 ปี ในรอบ 30 ปี และส่วนใหญ่
เกิดขึ้นปีละ 1 ครั้ง โดยสถานีอ้าเภอเมืองเลย (180013) และสถานีอ้าเภอเมืองมุกดาหาร (640013) เป็นสถานี
วัดน้้าฝนที่เกิดเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงมากกว่าสถานี อ่ืนๆ คือ 18 และ 10 ครั้ง ในรอบ 30 ปี ส่วนสถานีอ้าเภอ
เมืองหนองคาย (300013) สถานีอ้าเภอเมืองอุดรธานี (680013) สถานีอ้าเภอเมืองสกลนคร (500013) และ
สถานีอ้าเภอเมืองนครพนม (240013) เกิดเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วง 8, 5, 5 และ 5 ครั้ง ในรอบ 30 ปี ในขณะที่ใน
ปี พ.ศ. 255  เป็นปีที่เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงส้าหรับสถานีวัดน้้าฝนทุกสถานี โดยภาพรวมสามารถสรุปได้ว่า 
สภาวะฝนทิ้งช่วงของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยู่ในระดับรุนแรง กลุ่มลุ่มน้้า
สาขาที่มีโอกาสเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วง คือ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 2  แม่น้้าเลย  และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่    ห้วยบาง
ทราย-ห้วยมุก  ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี หนองบัวล้าภู สกลนคร และ
นครพนม ถือว่ามีโอกาสเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงน้อย เนื่องจากเป็นบริเวณท่ีมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์สูง 
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ตำรำงท่ี 21 กำรเกิดเหตุกำรณ์ฝนทิ งช่วง (มิถุนำยน-กรกฎำคม) ของสถำนีวัดน ้ำฝน 6 สถำนี 
 

จ้านวนวันท่ีฝนตกน้อยกว่า 1 มม. ติดต่อกันเกิน 10 วัน 

ปี พ.ศ. 180013 300013 680013 500013 240013 640013  
อ.เมืองเลย อ.เมืองหนองคาย อ.เมืองอุดรธานี อ.เมืองสกลนคร อ.เมืองนครพนม อ.เมืองมุกดาหาร 
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รูปที ่15 จ้ำนวนวันและเหตุกำรณ์ที่เกิดฝนทิ งช่วง (มิถุนำยน-กรกฎำคม) ของสถำนีวัดน ้ำฝน 6 สถำนี 
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จ้านวนวันที่ฝนทิ้งช่วง 15 วัน
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  จากการศึกษาการผันแปรของปริมาณฝนรายปีข้างต้น มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงหรือการผันแปรของปริมาณฝนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ผลการศึกษาดังกล่าว
สามารถสรุปได้ว่า ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือไม่ได้มีแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของปริมาณฝนจากใน
อดีตที่ชัดเจน แต่เป็นการผันแปรของปริมาณทั้งในเชิงเวลาและเชิงพ้ืนที่ กล่าวคือ ปริมาณฝนจะผันแปรไปตาม
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงช่วงเวลาของมรสุมหรือพายุที่เข้าสู่ประเทศไทยในแต่ละปี 
ส้าหรับการผันแปรในเชิงพ้ืนที่นั้น พบว่า กลุ่มลุ่มน้้าสาขาบริเวณจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดสกลนคร และจังหวัด
นครพนม เป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ที่สูงกว่ากลุ่มลุ่มน้้าสาขาอ่ืนๆ และสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาบริเวณจังหวัดเลยยังคงมีปริมาณฝนอยู่ในเกณฑ์ต่้าที่สุด
เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มลุ่มน้้าสาขาอ่ืนๆ ของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนสภาวะฝนทิ้งช่วงของลุ่มน้้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ไม่อยู่ในระดับรุนแรง โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาบริเวณจังหวัดเลย 
มุกดาหาร และอ้านาจเจริญ มีโอกาสเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงมากกว่ากลุ่มลุ่มน้้าสาขาอ่ืนๆ จากสถิติพบว่าเคย
เกิดขึ้น  10-18 ครั้ง ในรอบ 30 ปี  ส่วนกลุ่มลุ่มน้้ าสาขาบริเวณจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ อุดรธานี 
หนองบัวล้าภู สกลนคร และนครพนม เป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ีมีโอกาสเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงน้อย จากสถิติพบว่า
เคยเกิดขึ้น 5-8 ครั้ง ในรอบ 30 ปี 
 
3. ปริมำณน ้ำท่ำ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณน้้าท่ามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปริมาณน้้าท่าของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ลุ่มน้้าสาขา และลุ่มน้้าย่อย หรือปริมาณน้้าท่าที่ไหลผ่านจุดพิจารณาต่างๆ เพ่ือน้าไปใช้
เป็นปริมาณน้้าต้นทุนส้าหรับการศึกษาความเพียงพอของปริมาณน้้าต่อไป มีผลการศึกษาดังนี้ 
 (1) กำรรวบรวมข้อมูล 
  ได้ท้าการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้้าท่าจากสถานีวัดน้้าท่าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า พบว่า มีสถานีวัดน้้าท่า
จ้านวน 47 สถานี เป็นสถานีวัดน้้าท่าของกรมชลประทาน 26 สถานี และกรมทรัพยากรน้้า 21 สถานี มีข้อมูล
ที่รวบรวมได้ถึงปีล่าสุด พ.ศ.2563 ที่ตั้งสถานีดังแสดงในรูปที่ 16 รายละเอียดของสถานีวัดน้้าท่าแต่ละสถานี
แสดงในตำรำงที่ 22 และแสดงข้อมูลปริมาณน้้าท่ารายเดือนเฉลี่ยและรายฤดูกาลของแต่ละสถานีไว้ใน          
ตำรำงที่ 23 ซ่ึงพบว่า สถานีวัดน้้าท่ามีพ้ืนที่รับน้้า 28-419,000 ตารางกิโลเมตร มีค่าปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย
ต่อหน่วยพื้นที่รับน้้า 5.59-57.07 ลิตร วินาที ตารางกิโลเมตร 
  หลังจากนั้นได้ท้าการสร้างแผนที่เส้นชั้นปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่ของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ และแผนที่เส้นชั้นปริมาณน้้าท่ารายเดือนเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่ ดังแสดงในรูปที่ 17 และ     
รูปที่ 18 ตามล้าดับ ซึ่งจะเห็นได้ว่า ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่หรือ
อัตราการให้น้้าของพ้ืนที่ลุ่มน้้าประมาณ 15.14 ลิตร วินาที ตารางกิโลเมตร โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มี
ปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่สูงที่สุดคือประมาณ 61.33 ลิตร วินาที ตารางกิโลเมตร และเดือนมีนาคม
เป็นเดือนที่มปีริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่น้อยที่สุดคือประมาณ 2.64 ลิตร วินาที ตารางกิโลเมตร  
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รูปที่ 16 ท่ีตั งสถำนีวัดน ้ำท่ำเฉลี่ยของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 48 
 

 

ตำรำงท่ี 22 รำยช่ือสถำนีวัดน ้ำท่ำ ที่ตั ง ช่วงปีข้อมูล ปริมำณน ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ย สูงสุด และต่้ำสุด ของสถำนีวัดน ้ำท่ำในพื นที่ลุ่มน ้ำ 

 

ล้าดับ ร หัส ช่ือสถานี อ้าเภอ จังหวัด หน่วยงาน ต้าแหน่ง ช่วงปีสถิติ จ้านวนปีท่ีข้อมูล พื นท่ีรั บน ้าฝน ปริมาณน ้าท่าร ายปี  (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน ้าท่าร ายปีเฉ ล่ีย

ท่ี สถานี ท่ีรั บผิดชอบ ละติจูด ลองจิจูด ข้อมูล (พ.ศ .) ครบสมบูร ณ์ (ตร .กม.) เฉ ล่ีย สูงสุด ต้่าสุด ต่อหน่วยพื นท่ี (ล./ว./ตร .กม.)

1 KH.18 ห้วยโมงท่ีบ้านนาอ่าง บ้านผือ อุดรธานี ชป. 17-34-41 102-20-22 2500-2563 56 1,309 336.96 893.92 86.24 8.16

2 KH.20B ห้วยน ่าอูนท่ีบ้านโคกสะอาด พังโคน สกลนคร ชป. 17-18-08 103-45-27 2505-2514 10 1,117 385.56 783.59 221.33 10.95

3 KH.21B น ่าพุงท่ีบ้านเต่างอย เต่างอย สกลนคร ชป. 16-59-39 104-10-39 2521-2532 12 641 219.43 343.51 120.84 10.86

4 KH.28A แม่น ่าเลยท่ีสะพานบ้านนาหลัก วังสะพุง เลย ชป. 17-18-32 101-46-25 2537-2563 26 1,271 642.79 1,347.87 221.03 16.04

5 KH.43 น ่าเลยท่ีบ้านทรายขาว วังสะพุง เลย ชป. 17-14-15 101-41-31 2509-2536 27 991 456.25 940.69 198.46 14.60

6 KH.43A น ่าเลยท่ีบ้านทรายขาว วังสะพุง เลย ชป. 17-13-30 101-41-26 2511-2526 15 790 370.54 758.09 219.80 14.87

7 KH.53 ห้วยหลวงท่ีบ้านหนองวัวซอ เมืองหนองบัวล่าภู หนองบัวล่าภู ชป. 17-15-51 102-35-47 2513-2562 41 421 89.64 227.59 14.86 6.75

8 KH.57 น ่าหมันท่ีบ้านพงเบี ย เมืองเลย เลย ชป. 17-30-13 101-37-35 2520-2529 9 79 25.30 60.86 10.33 10.15

9 KH.58A แม่น ่าเลยท่ีบ้านฟากนา เมืองเลย เลย ชป. 17-29-36 101-44-17 2533-2563 31 3,093 1,032.99 2,246.67 210.14 10.59

10 KH.61 แม่น ่าเลยท่ีบ้านแก่งบง ภูหลวง เลย ชป. 17-07-44 101-40-56 2536-2562 27 548 317.02 551.14 116.37 18.34

11 KH.63 น ่าก่่าท่ีบ้านด่านม่วงค่า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ชป. 17-06-08 104-21-28 2525-2546 11 1,820 797.34 1,437.32 276.64 13.89

12 KH.64A ห้วยน ่าก่่าท่ีบ้านดอนขาว เรณูนคร นครพนม ชป. 16-57-22 104-37-27 2539-2545 7 3,345 2,043.48 2,914.88 718.38 19.37

13 KH.68 ล่าน ่าบังท่ีบ้านสร้างเม็ก เรณูนคร นครพนม ชป. 17-00-41 104-34-16 2525-2546 8 702 602.11 773.55 193.84 27.20

14 KH.69A น ่าก่่าท่ีบ้านหนองเรือทอง นาแก นครพนม ชป. 16-57-32 104-28-02 2539-2549 11 2,288 1,399.05 2,828.02 348.63 19.39

15 KH.74 แม่น ่าสงครามท่ีบ้านท่าห้วยหลัว บ้านม่วง สกลนคร ชป. 17-49-07 103-23-16 2527-2562 33 2,199 1,220.34 2,213.23 450.66 17.60

16 KH.75 น ่าหมันท่ีบ้านหัวนายุง ด่านซ้าย เลย ชป. 17-16-30 101-09-06 2537-2549 13 388 181.29 281.71 87.22 14.82

17 KH.77A น ่าทบท่ีบ้านกกซ้อ วังสะพุง เลย ชป. 17-15-46 101-39-28 2540-2562 23 155 151.14 243.10 74.98 30.92

18 KH.78 น ่าฮวยท่ีบ้านน ่าฮวย เมืองเลย เลย ชป. 17-23-00 101-42-40 2536-2562 27 219 63.62 139.98 2.88 9.21

19 KH.79 ห้วยบังอ่ีท่ีบ้านโนนยาง หนองสูง มุกดาหาร ชป. 16-28-56 104-20-08 2527-2548 22 104 68.88 334.30 25.71 21.00

20 KH.84 ห้วยทรายท่ีบ้านหนองเอ่ียนดง ค่าชะอี มุกดาหาร ชป. 16-32-17 104-24-12 2530-2549 20 46 30.23 54.99 11.72 20.84

21 KH.85 ห้วยบังอ่ีท่ีบ้านค่าชะอี ค่าชะอี มุกดาหาร ชป. 16-31-12 104-21-58 2530-2536 7 28 16.06 37.39 4.99 18.19

22 KH.90 น ่าพุงท่ีบ้านตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ชป. 17-04-05 104-15-32 2539-2562 24 861 321.91 637.68 101.69 11.86

23 KH.91 ห้วยชะโนดท่ีบ้านดอนสวรรค์ ธาตุพนม นครพนม ชป. 16-47-48 104-39-45 2539-2562 24 172 79.98 143.17 12.77 14.74

24 KH.92 ห้วยบางทรายท่ีบ้านก้านเหลืองดง ดงหลวง มุกดาหาร ชป. 16-44-06 104-31-23 2539-2562 24 1,119 601.27 1,164.96 158.75 17.04

25 KH.93 แม่น ่าสงครามท่ีบ้านโคกค่าไหล บ้านดุง อุดรธานี ชป. 17-33-22 103-20-20 2540-2562 19 707 342.36 684.48 137.28 15.36
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ตำรำงท่ี 22 รำยช่ือสถำนีวัดน ้ำท่ำ ที่ตั ง ช่วงปีข้อมูล ปริมำณน ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ย สูงสุด และต่้ำสุด ของสถำนีวัดน ้ำท่ำในพื นที่ลุ่มน ้ำ (ต่อ) 

 
หมำยเหต ุ: ชป. หมายถึง กรมชลประทาน ทน. หมายถึง กรมทรัพยากรน้้า 

  

ล้าดับ ร หัส ช่ือสถานี อ้าเภอ จังหวัด หน่วยงาน ต้าแหน่ง ช่วงปีสถิติ จ้านวนปีท่ีข้อมูล พื นท่ีรั บน ้าฝน ปริมาณน ้าท่าร ายปี  (ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน ้าท่าร ายปีเฉ ล่ีย

ท่ี สถานี ท่ีรั บผิดชอบ ละติจูด ลองจิจูด ข้อมูล (พ.ศ .) ครบสมบูร ณ์ (ตร .กม.) เฉ ล่ีย สูงสุด ต้่าสุด ต่อหน่วยพื นท่ี (ล./ว./ตร .กม.)

26 KH.94 น ่าโสมท่ีบ้านวังเลา นายูง อุดรธานี ชป. 17-58-03 102-14-46 2540-2549 10 854 417.00 572.83 238.71 15.48

27 020105 แม่น ่าโขงท่ีเชียงคาน เชียงคาน เลย ทน. 17-53-48 101-40-06 2510-2563 41 292,000 133,449.8 226,825.9 75,271.7 14.49

28 020114 แม่น ่าโขงท่ีหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย ทน. 17-52-36 102-43-12 2510-2563 53 302,000 141,631.8 244,831.7 65,102.4 14.87

29 020122 แม่น ่าโขงท่ีธาตุพนม เมืองนครพนม นครพนม ทน. 17-23-54 104-48-12 2505-2563 58 373,000 236,289.2 392,878.1 106,513.9 20.09

30 020129 แม่น ่าโขงท่ีมุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ทน. 16-32-30 104-44-06 2507-2563 56 391,000 243,270.9 410,227.2 112,976.6 19.73

31 020139 แม่น ่าโขงท่ีโขงเจียม (บ้านด่าน) โขงเจียม อุบลราชธานี ทน. 15-19-06 105-30-00 2509-2563 53 419,000 243,270.9 495,633.6 131,760.0 18.41

32 021101 น ่าหมันท่ีด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย ทน. 17-17-06 101-09-06 2510-2559 47 401 194.36 404.67 87.72 15.37

33 021201 น ่าสานท่ีตั งเข่ือน ภูเรือ เลย ทน. 17-25-54 101-16-12 2507-2561 54 703 327.62 972.42 65.83 14.78

34 021302 น ่าเหืองท่ีบ้านปากห้วย ท่าล่ี เลย ทน. 17-42-12 101-24-54 2510-2561 35 4,090 1,341.32 4,381.86 268.13 10.40

35 021502 น ่าเลยท่ีวังสะพุง วังสะพุง เลย ทน. 17-17-54 101-46-48 2510-2562 47 1,240 570.48 1,990.80 99.20 14.59

36 021503 น ่าเลยท่ีบ้านเลยวังไสย์ ภูหลวง เลย ทน. 17-03-06 101-31-12 2518-2561 42 235 257.70 755.29 67.58 34.77

37 021804 บ้านปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ทน. 17-50-00 102-24-54 2524-2561 37 255 130.20 447.24 30.05 16.19

38 022102 ห้วยหลวงท่ีบ้านท่าตูม เมืองอุดรธานี อุดรธานี ทน. 17-28-51 102-48-18 2525-2561 12 1,220 215.26 620.42 46.47 5.59

39 022501 น ่าสงครามท่ีบ้านท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ ทน. 17-51-42 103-46-48 2510-2561 40 4,650 4,489.62 9,073.47 961.65 30.62

40 022701 ห้วยฮี ท่ีบ้านหนองยาง เซกา หนองคาย ทน. 17-55-18 103-55-24 2524-2561 23 598 1,076.22 2,777.93 296.43 57.07

41 022801 ห้วยน ่ายามท่ีบ้านคอนสาย วานรนิวาส สกลนคร ทน. 17-33-20 103-44-19 2524-2561 15 780 749.85 2,132.09 91.37 30.48

42 022901 ห้วยน ่าอูนท่ีบ้านพอกใหญ่ พรรณานิคม สกลนคร ทน. 17-19-06 103-59-12 2524-2561 33 2,140 826.52 2,534.21 173.48 12.25

43 023202 น ่าพุงท่ีสะพานบ้านทามไฮ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ทน. 17-04-48 104-15-24 2505-2561 54 1,070 288.92 984.16 34.71 8.56

44 023303 น ่าก่่าท่ีนาแก นาแก นครพนม ทน. 16-57-30 104-31-28 2508-2561 34 2,360 1,082.92 4,533.41 123.65 14.55

45 023501 ห้วยบางทรายท่ีสะพานบ้านหนองแอก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ทน. 16-39-75 104-42-26 2511-2561 48 1,340 709.96 3,428.09 100.29 16.80

46 023504 ห้วยบางทรายท่ีบ้านนาค่าน้อย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ทน. 16-43-08 104-37-31 2528-2560 32 1,220 562.40 1,552.31 110.74 14.62

47 023505 ห้วยบางทรายท่ีบ้านนาหลัก เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร ทน. 16-47-21 104-26-16 2528-2561 28 925 483.86 878.80 219.88 16.59
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ตำรำงท่ี 23 ปริมำณน ้ำท่ำรำยเดือนเฉลี่ย และรำยฤดูกำล ของสถำนีวัดน ้ำท่ำในพื นที่ลุ่มน ้ำ 

 
 

 

ล้าดับ ร หัส ช่ือสถานี ฤดูฝน ฤดูแ ล้ง ปริมาณน ้าท่า

ท่ี สถานี เม.ย. พ.ค . มิ.ย. ก.ค . ส.ค . ก.ย. ต.ค . พ.ย. ธ .ค . ม.ค . ก.พ. มี.ค . (พ.ค .-ต.ค .) (พ.ย.-เม.ย.) ร ายปีเฉ ล่ีย (ล้าน ลบ.ม.)

1 KH.18 ห้วยโมงท่ีบ้านนาอ่าง 0.84 14.44 35.83 42.16 65.84 113.01 48.67 10.82 2.73 1.29 0.94 0.39 319.95 17.01 336.96

2 KH.20B ห้วยน ่าอูนท่ีบ้านโคกสะอาด 0.93 8.16 47.07 70.83 105.49 112.85 32.29 4.53 1.55 0.78 0.58 0.50 376.69 8.87 385.56

3 KH.21B น ่าพุงท่ีบ้านเต่างอย 8.74 15.65 20.55 22.11 48.30 47.89 18.34 8.38 7.74 7.46 7.20 7.07 172.84 46.59 219.43

4 KH.28A แม่น ่าเลยท่ีสะพานบ้านนาหลัก 9.49 38.95 40.08 58.50 110.40 195.73 115.71 31.80 12.69 9.69 10.27 9.48 10.27 9.48 642.79

5 KH.43 น ่าเลยท่ีบ้านทรายขาว 3.12 17.94 35.51 49.54 94.59 137.33 87.59 17.52 6.03 3.34 1.91 1.83 422.50 33.75 456.25

6 KH.43A น ่าเลยท่ีบ้านทรายขาว 2.28 11.44 27.63 43.15 83.23 116.81 63.09 12.52 4.48 2.56 1.56 1.79 345.35 25.19 370.54

7 KH.53 ห้วยหลวงท่ีบ้านหนองวัวซอ 1.04 2.12 7.27 9.88 17.54 32.13 15.14 2.40 0.55 0.58 0.55 0.44 84.08 5.56 89.64

8 KH.57 น ่าหมันท่ีบ้านพงเบี ย 0.87 2.15 3.72 3.70 2.83 5.32 3.43 1.11 0.75 0.57 0.43 0.43 21.15 4.15 25.30

9 KH.58A แม่น ่าเลยท่ีบ้านฟากนา 10.68 62.20 71.35 90.65 175.10 328.78 207.98 48.99 13.84 9.07 7.06 7.29 936.06 96.93 1,032.99

10 KH.61 แม่น ่าเลยท่ีบ้านแก่งบง 5.54 15.28 21.59 34.37 63.62 99.59 48.66 11.75 5.08 4.12 3.62 3.80 283.11 33.91 317.02

11 KH.63 น ่าก่่าท่ีบ้านด่านม่วงค่า 12.19 34.82 71.97 126.73 166.17 181.90 78.26 42.30 25.21 19.85 18.72 19.23 659.84 137.49 797.34

12 KH.64A ห้วยน ่าก่่าท่ีบ้านดอนขาว 4.98 72.21 232.26 416.69 551.97 546.25 148.82 46.84 11.52 4.96 2.70 4.26 1,968.21 75.27 2,043.48

13 KH.68 ล่าน ่าบังท่ีบ้านสร้างเม็ก 5.22 16.04 51.01 104.13 165.09 197.48 39.71 11.09 3.66 2.98 2.57 3.12 573.46 28.65 602.11

14 KH.69A น ่าก่่าท่ีบ้านหนองเรือทอง 26.84 61.98 130.01 205.50 271.67 339.62 152.25 62.52 43.23 35.78 29.97 39.68 1,161.03 238.02 1,399.05

15 KH.74 แม่น ่าสงครามท่ีบ้านท่าห้วยหลัว 2.21 20.14 119.44 192.18 346.46 392.52 117.02 14.00 5.42 4.30 3.50 3.16 1,187.75 32.59 1,220.34

16 KH.75 น ่าหมันท่ีบ้านหัวนายุง 2.27 10.67 15.83 19.11 40.95 52.73 23.36 7.47 3.41 2.14 1.63 1.73 162.65 18.64 181.29

17 KH.77A น ่าทบท่ีบ้านกกซ้อ 3.12 11.06 13.71 16.50 22.82 37.45 27.17 8.98 3.40 2.43 2.06 2.44 128.71 22.44 151.14

18 KH.78 น ่าฮวยท่ีบ้านน ่าฮวย 1.05 5.85 4.49 4.41 6.38 20.53 14.63 3.68 1.13 0.70 0.44 0.34 56.29 7.33 63.62

19 KH.79 ห้วยบังอ่ีท่ีบ้านโนนยาง 0.96 2.73 7.03 10.91 17.81 17.18 3.05 0.97 1.26 1.98 2.30 2.72 58.70 10.18 68.88

20 KH.84 ห้วยทรายท่ีบ้านหนองเอ่ียนดง 0.45 1.84 3.52 5.12 7.94 7.38 1.77 0.66 0.47 0.39 0.35 0.34 27.57 2.66 30.23

21 KH.85 ห้วยบังอ่ีท่ีบ้านค่าชะอี 0.15 0.51 1.19 1.52 5.42 4.65 1.04 0.44 0.32 0.27 0.22 0.33 14.33 1.73 16.06

22 KH.90 น ่าพุงท่ีบ้านตองโขบ 10.31 18.22 25.01 49.12 74.14 83.50 27.67 9.28 4.56 6.10 6.02 7.98 277.66 44.25 321.91

23 KH.91 ห้วยชะโนดท่ีบ้านดอนสวรรค์ 0.75 2.81 4.27 14.43 21.05 23.53 7.04 2.05 1.16 1.08 0.96 0.85 73.13 6.85 79.98

24 KH.92 ห้วยบางทรายท่ีบ้านก้านเหลืองดง 4.49 17.09 31.56 104.50 171.91 191.89 51.36 11.70 6.12 3.99 2.65 4.00 568.31 32.96 601.27

25 KH.93 แม่น ่าสงครามท่ีบ้านโคกค่าไหล 0.65 9.06 28.85 54.44 88.91 115.99 29.86 6.25 3.66 2.43 1.83 0.42 327.11 15.25 342.36

ปริมาณน ้าท่าร ายเดือนเฉ ล่ีย (ล้าน ลบ.ม.)
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ตำรำงท่ี 23 ปริมำณน ้ำท่ำรำยเดือนเฉลี่ย และรำยฤดูกำล ของสถำนีวัดน ้ำท่ำในพื นที่ลุ่มน ้ำ (ต่อ) 

 
 
 

 
  

ล้าดับ ร หัส ช่ือสถานี ฤดูฝน ฤดูแ ล้ง ปริมาณน ้าท่า

ท่ี สถานี เม.ย. พ.ค . มิ.ย. ก.ค . ส.ค . ก.ย. ต.ค . พ.ย. ธ .ค . ม.ค . ก.พ. มี.ค . (พ.ค .-ต.ค .) (พ.ย.-เม.ย.) ร ายปีเฉ ล่ีย (ล้าน ลบ.ม.)

26 KH.94 น ่าโสมท่ีบ้านวังเลา 3.47 31.26 56.51 53.55 79.08 122.81 42.82 11.83 5.10 4.02 3.41 3.15 386.03 30.97 417.00

27 020105 แม่น ่าโขงท่ีเชียงคาน 3,244.04 4,999.07 8,747.72 17,491.40 28,102.06 24,839.08 16,910.50 10,406.24 7,047.85 4,987.85 3,371.07 3,302.87 101,089.84 32,359.93 133,449.76

28 020114 แม่น ่าโขงท่ีหนองคาย 3,809.60 5,627.36 9,204.80 18,504.16 29,787.20 27,667.20 17,197.12 10,293.44 6,918.24 5,190.85 3,685.53 3,746.34 107,987.84 33,643.99 141,631.83

29 020122 แม่น ่าโขงท่ีธาตุพนม 4,938.71 7,600.71 17,834.57 35,563.12 53,548.96 48,398.64 27,530.70 14,424.26 9,318.90 6,982.44 5,109.46 5,038.73 190,476.71 45,812.50 236,289.21

30 020129 แม่น ่าโขงท่ีมุกดาหาร 5,086.23 7,671.87 18,308.77 36,686.65 55,743.16 50,289.35 28,308.88 14,526.11 9,320.59 6,943.23 5,187.64 5,198.40 197,008.67 46,262.20 243,270.87

31 020139 แม่น ่าโขงท่ีโขงเจียม (บ้านด่าน) 5,086.23 7,671.87 18,308.77 36,686.65 55,743.16 50,289.35 28,308.88 14,526.11 9,320.59 6,943.23 5,187.64 5,198.40 197,008.67 46,262.20 243,270.87

32 021101 น ่าหมันท่ีด่านซ้าย 2.40 9.99 16.07 20.99 40.96 51.43 31.90 10.26 4.42 2.43 1.69 1.82 171.34 23.01 194.36

33 021201 น ่าสานท่ีตั งเข่ือน 4.64 16.65 24.71 30.55 52.93 94.08 65.28 19.69 8.21 4.81 2.99 3.06 284.20 43.41 327.62

34 021302 น ่าเหืองท่ีบ้านปากห้วย 25.63 80.31 109.17 115.55 221.03 381.36 245.07 77.70 32.63 21.01 15.14 16.71 1,152.50 188.82 1,341.32

35 021502 น ่าเลยท่ีวังสะพุง 4.20 28.78 41.52 58.90 110.46 181.72 104.13 24.00 6.92 4.25 2.85 2.74 525.51 44.97 570.48

36 021503 น ่าเลยท่ีบ้านเลยวังไสย์ 1.53 8.32 21.30 39.05 60.93 73.56 36.18 8.22 3.54 2.21 1.46 1.40 239.34 18.37 257.70

37 021804 บ้านปลาปาก 1.19 6.04 12.90 15.47 28.69 40.18 16.60 4.21 1.56 1.13 1.02 1.22 119.87 10.33 130.20

38 022102 ห้วยหลวงท่ีบ้านท่าตูม 1.60 4.06 17.42 35.10 48.08 63.46 34.47 7.11 1.17 0.94 0.77 1.08 202.59 12.67 215.26

39 022501 น ่าสงครามท่ีบ้านท่ากกแดง 6.48 58.07 426.49 815.72 1,227.83 1,270.61 590.24 60.35 13.36 8.33 6.29 5.85 4,388.96 100.66 4,489.62

40 022701 ห้วยฮี ท่ีบ้านหนองยาง 14.95 32.06 117.13 195.24 284.15 231.81 83.13 39.35 29.20 20.36 15.75 13.08 943.52 132.70 1,076.22

41 022801 ห้วยน ่ายามท่ีบ้านคอนสาย 20.69 25.27 76.93 104.35 169.68 160.46 60.71 29.53 22.69 30.22 25.60 23.72 597.40 152.46 749.85

42 022901 ห้วยน ่าอูนท่ีบ้านพอกใหญ่ 13.54 22.17 67.06 120.12 229.86 226.51 86.31 17.25 9.16 9.90 10.59 14.04 752.03 74.48 826.52

43 023202 น ่าพุงท่ีสะพานบ้านทามไฮ 7.07 14.77 23.52 39.66 70.47 77.61 27.60 7.98 4.62 5.16 4.83 5.63 253.63 35.29 288.92

44 023303 น ่าก่่าท่ีนาแก 14.97 27.10 89.86 155.24 251.18 276.12 131.16 45.39 27.48 22.80 20.23 21.39 930.67 152.25 1,082.92

45 023501 ห้วยบางทรายท่ีสะพานบ้านหนองแอก 3.94 15.47 34.31 107.75 263.15 204.37 49.44 13.51 6.73 5.01 3.25 3.01 674.50 35.46 709.96

46 023504 ห้วยบางทรายท่ีบ้านนาค่าน้อย 2.50 17.51 33.32 73.73 179.27 175.45 54.36 12.99 5.33 3.17 2.25 2.51 533.64 28.75 562.40

47 023505 ห้วยบางทรายท่ีบ้านนาหลัก 2.42 17.27 31.25 86.46 144.02 140.67 41.54 10.30 4.54 2.18 1.58 1.63 461.22 22.65 483.86

ปริมาณน ้าท่าร ายเดือนเฉ ล่ีย (ล้าน ลบ.ม.)
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 (2) กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณน ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ยและพื นที่รับน ้ำ 
  จากข้อมูลปริมาณน้้าท่าที่รวบรวมได้ ถูกน้ามาวิเคราะห์เพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณ
น้้าท่ารายปีเฉลี่ยและพ้ืนที่รับน้้าด้วยวิธี Regression Analysis ส้าหรับน้าความสัมพันธ์ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
การประเมินปริมาณน้้าท่าของลุ่มน้้าสาขา ลุ่มน้้าย่อย หรือจุดพิจารณาต่างๆ ทั้งนี้ ได้เลือกใช้เฉพาะสถานีวัด
น้้าท่าที่อยู่ในลุ่มน้้าสาขาหรือลุ่มน้้าย่อยของแม่น้้าโขงในประเทศไทย โดยไม่ได้เลือกใช้สถานีวัดน้้าท่าที่อยู่ใน
แม่น้้าโขงสายหลัก เนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มน้้าของสถานีวัดน้้าท่าในแม่น้้าโขงสายหลักมีต้นน้้ามาจากหลายประเทศ
จึงท้าให้มีพ้ืนที่ลุ่มน้้าขนาดใหญ่มาก และสถานีดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการระบายน้้าของเขื่อนขนาด
ใหญ่ในพ้ืนที่ด้านเหนือน้้าของแม่น้้าโขง ดังแสดงผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบถดถอยระหว่างปริมาณ
น้้าท่ารายปีเฉลี่ยและพ้ืนที่รับน้้าในรูปที ่19 มีสมการความสัมพันธ์ดังนี้ 
     QM = 0.6967A0.9458   R2 = 0.8627  
   เมื่อ QM = ปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย, ล้าน ลบ.ม. 
     A = พ้ืนที่รับน้้า, ตร.กม. 
     R2 = สัมประสิทธิ์ช่วยตัดสินใจ  Coefficient of Determination  
 

 
ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
 

รูปที ่19 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณน ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน ้ำ 
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 (3) กำรวิเครำะห์ปริมำณน ้ำท่ำของลุ่มน ้ำสำขำ ลุ่มน ้ำย่อย หรือจุดพิจำรณำต่ำงๆ 
  ในการประเมินปริมาณน้้าท่าของลุ่มน้้าสาขา ลุ่มน้้าย่อย หรือจุดพิจารณาต่างๆ ของลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ จะประยุกต์ใช้สมการความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยกับพ้ืนที่รับน้้าเพ่ือ
ค้านวณหาแฟคเตอร์ที่จะใช้ในการปรับค่าปริมาณน้้าท่าของสถานีดัชนีไปเป็นปริมาณน้้าท่าของลุ่มน้้าสาขา ลุ่ม
น้้าย่อย หรือจุดพิจารณานั้น ๆ ซ่ึงมีสมการค้านวณแฟคเตอร์ปรับค่าดังนี้ 
    F = Q Qi 
  เมื่อ  F = แฟคเตอร์การปรับค่าปริมาณน้้าท่า 
    Q , Qi = ปริมาณน้้าท่าของจุดพิจารณาและสถานีดัชนี, ล้านลูกบาศก์เมตร 
  ทั้งนี้ ได้ท้าการต่อเติมและต่อขยายข้อมูลปริมาณท่ารายเดือนของสถานีวัดน้้าท่าที่จะน้ามาเป็น
สถานีดัชนีให้มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ย้อนหลัง 30 ปี ด้วยแบบจ้าลอง HEC-4 หลังจากนั้นจึงท้าการประเมิน
ปริมาณน้้าท่าส้าหรับ 36 ลุ่มน้้าสาขา และ 9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยพิจารณาสภาพการไหลเชื่อมต่อกันอย่างเป็น
ระบบลุ่มน้้าตามลักษณะทางอุทกวิทยา ดังแสดงปริมาณน้้าท่ารายเดือนเฉลี่ยของ 36 ลุ่มน้้าสาขา และ 9 กลุ่ม
ลุ่มน้้าสาขาในตำรำงที่ 24 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวม 47,165.08 ตาราง
กิโลเมตร มีปริมาณน้้าท่าที่ไหลออกจากประเทศไทยลงสู่แม่น้้าโขงสายหลักรวมทั้งสิ้น 23,919.14 ล้าน
ลูกบาศก์เมตรต่อปี สรุปปริมาณน้้าท่าของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาได้ดังนี้ 
  1) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) เป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีล้าน้้าไหลอิสระลงสู่
แม่น้้าโขงโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย 4 ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 3 (0301) ลุ่มน้้าสาขาน้้า
หมัน (0302) ลุ่มน้้ าสาขาน้้าสาน (0303) และลุ่มน้้าสาขาแม่น้้ าโขงส่วนที่  4 (0304) มี พ้ืนที่ลุ่มน้้ ารวม 
2,986.25 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย 1,454.79 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  2) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) เป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีการไหลต่อเนื่องจากลุ่มน้้า
สาขาตอนบนจนถึงจุดออกที่แม่น้้าโขงร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย 3 ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าเลย
ตอนล่างส่วนที่ 1 (0305) ลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้าปวน (0306) และลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าเลยตอนล่างส่วนที่ 2 (0307) 
ซึ่งท้าให้ที่จุดออกแม่น้้าโขงของทั้ง 3 ลุ่มน้้าสาขาดังกล่าว มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวม 3,953.58 ตารางกิโลเมตร มี
ปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย 1,866.12 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  3) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) เป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีล้าน้้าไหลอิสระลงสู่แม่น้้า
โขงโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย 7 ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 5 (0308) ลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้า
โสม (0309) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 6/1 (0310) ลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง (0311) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 
6/2 (0312) ลุ่มน้้าสาขาน้้าสวย (0313) และลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่  7/1 (0314) มี พ้ืนที่ลุ่มน้้ารวม 
7,438.43 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย 2,645.53 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  4) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) เป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีการไหลต่อเนื่องจากลุ่มน้้า
สาขาตอนบนจนถึงจุดออกท่ีแม่น้้าโขงร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย 3 ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ ห้วยหลวงส่วนที่ 1 (0315) 
ลุ่มน้้าสาขาห้วยดาน (0316) และลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวงส่วนที่ 2 (0317) ซึ่งมีท้าให้ที่จุดออกแม่น้้าโขงของทั้ง 3 
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ลุ่มน้้าสาขาดังกล่าว มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวม 4,146.42 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย 818.07 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 
  5) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) เป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีล้าน้้าไหลอิสระลงสู่
แม่น้้าโขงโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย 1 ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 7/2 (0318) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้า
รวม 2,388.23 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย 2,162.74 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  6) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) เป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีการไหลต่อเนื่องจากลุ่มน้้า
สาขาตอนบนจนถึงจุดออกที่แม่น้้าโขงร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย 9 ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงคราม
ตอนบน (0319) ลุ่มน้้าสาขาห้วยคอง (0320) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 1 (0321) ลุ่มน้้าสาขา
ห้วยฮ้ี (0322) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 2 (0323) ลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้ายาม (0324) ลุ่มน้้าสาขา
แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 3 (0325) ลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้าอูน (0326) และลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามตอนล่าง
ส่วนที่ 4 (0327) ซึ่งท้าให้ที่จุดออกแม่น้้าโขงของทั้ง 9 ลุ่มน้้าสาขาดังกล่าว มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวม 13,141.91 
ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย 8,479.35 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  7) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) เป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีล้าน้้าไหลอิสระลงสู่แม่น้้าโขง
โดยตรง ซึ่งประกอบด้วย 2 ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน้้าสาขาห้วยทวย (0328) ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 8 
(0329) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวม 1,935.22 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย 929.12 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  8) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) เป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีการไหลต่อเนื่องจากลุ่มน้้า
สาขาตอนบนจนถึงจุดออกที่แม่น้้าโขงร่วมกัน ซึ่งประกอบด้วย 2 ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน้้าสาขาน้้าพุง (0330) 
และลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้าก่้า (0331) ซึ่งท้าให้ที่จุดออกของทั้ง 2 ลุ่มน้้าสาขาดังกล่าว มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวม 3,535.97 
ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย 1,573.60 ล้านลูกบาศก์เมตร 
  9) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) เป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ีมีล้าน้้าไหลอิสระลง
สู่แม่น้้าโขงโดยตรง ซึ่งประกอบด้วย 5 ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 9 (0332) ลุ่มน้้าสาขา
ห้วยบางทราย (0333) ลุ่มน้้าสาขาห้วยมุก (0334) ลุ่มน้้าสาขาห้วยบังอ่ี (0335) และลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขง
ตอนล่าง (0336) มีพ้ืนที่ลุ่มน้้ารวม 7,639.07 ตารางกิโลเมตร มีปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย 3,989.81 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร 
  ทั้งนี้ ได้แสดงการเปรียบเทียบปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยของกลุ่มลุ่มน้้าสาขาในรูปที่ 20 ซ่ึงจะเห็น
ได้ว่า กลุ่มลุ่มน้้าลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม  มีปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยสูงที่สุดคือ 8,476.35 ล้านลูกบาศก์
เมตร เนื่องจากมีพ้ืนที่ลุ่มน้้ามากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก  และกลุ่มลุ่ม
น้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย  ซึ่งมีปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยเท่ากับ 3,989.81 และ 2,645.53 ล้านลูกบาศก์
เมตร ตามล้าดับ ส่วนลุ่มน้้าสาขาที่มีปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 ล้าดับหลัง ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 
4 (ห้วยหลวง  กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7  ห้วยทวย  และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 1  น้้าหมัน-น้้าสาน  ซึ่งมีปริมาณน้้าท่า
รายปีเฉลี่ยเท่ากับ 818.07, 929.12 และ 1,454.79 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ 
 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 57 
 

 

ตำรำงท่ี 24 ปริมำณน ้ำท่ำรำยเดือนเฉลี่ยของกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำและลุ่มน ้ำสำขำต่ำงๆ  

 
 

พื นท่ีลุ่มน ้า ฤดูฝน ฤดูแ ล้ง ปริมาณน ้าท่า
ตร .กม. เม.ย. พ .ค . มิ.ย. ก.ค . ส .ค . ก.ย. ต .ค . พ .ย. ธ .ค . ม.ค . ก.พ . มี.ค . (พ .ค .-ต .ค .) (พ .ย.-เม.ย.) รายปีเฉล่ีย (ล้าน ลบ.ม.)

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 1 (น ้าหมัน-น ้าสาน)

1 0301 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 3 680.35 4.34        18.64       26.31       35.88       71.72       89.44       51.28       16.17       7.53        4.28        3.36        3.73        293.27       39.41          332.68                           

2 0302 น ่าหมัน 621.39 3.98        17.09       24.11       32.89       65.75       81.99       47.01       14.82       6.90        3.92        3.08        3.42        268.83       36.13          304.95                           

3 0303 น ่าสาน 866.80 6.85        23.21       31.03       36.14       62.89       124.86     85.06       24.20       10.70       6.41        4.07        4.51        363.19       56.74          419.93                           

4 0304 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 4 817.71 6.48        21.95       29.35       34.19       59.49       118.11     80.46       22.90       10.12       6.06        3.85        4.27        343.55       53.68          397.23                           

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 1 (น ้าหมัน-น ้าสาน) 2,986.25 21.64      80.89       110.80     139.09     259.85     414.39    263.82    78.09       35.26      20.67      14.36      15.93      1,268.83    185.96        1,454.79                        

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 2 (แ ม่น ้าเลย)

5 0305 แม่น ่าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 1,314.96 5.10        32.82       43.21       61.82       118.72     193.72     123.06     25.48       6.54        4.58        3.43        3.48        573.36       48.61          621.96                           

6 0306 ห้วยน ่าปวน 1,027.11 4.02        25.86       34.04       48.71       93.54       152.63     96.96       20.07       5.15        3.60        2.70        2.75        451.74       38.30          490.03                           

7 0307 แม่น ่าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1,611.51 7.95        44.95       49.76       66.88       130.28     243.33     147.98     35.68       10.04       6.65        5.20        5.41        683.19       70.93          754.12                           

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 2 (แ ม่น ้าเลย) 3,953.58 17.07       103.64    127.02    177.41     342.53    589.69     368.00     81.24      21.73      14.83      11.33      11.64      1,708.28    157.84        1,866.12                        

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 3 (น ้าโมง-น ้าสวย)

8 0308 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 5 1,739.18 7.13        62.18       93.23       83.95       171.61     232.16     97.58       29.29       10.79       7.64        6.67        6.19        740.73       67.71          808.44                           

9 0309 ห้วยน ่าโสม 1,065.24 4.48        39.13       58.67       52.83       107.99     146.09     61.40       18.43       6.79        4.81        4.20        3.89        466.12       42.61          508.72                           

10 0310 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 6/1 172.21 0.95        4.04        8.72        9.82        19.74       29.29       11.30       3.08        1.16        0.91        0.86        1.02        82.91         7.97            90.88                             

11 0311 น ่าโมง 2,685.74 2.25        35.30       66.76       74.19       132.05     221.04     91.21       24.55       8.36        6.27        3.92        0.66        620.55       46.02          666.56                           

12 0312 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 6/2 448.82 2.35        9.98        21.56       24.27       48.79       72.39       27.92       7.60        2.87        2.24        2.12        2.51        204.91       19.70          224.61                           

13 0313 น ่าสวย 1,318.73 1.15        18.06       34.16       37.97       67.58       113.12     46.68       12.56       4.28        3.21        2.01        0.34        317.57       23.55          341.12                           

14 0314 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 7/1 8.51 0.05        0.23        0.50        0.56        1.13        1.67        0.65        0.18        0.07        0.05        0.05        0.06        4.74           0.46            5.19                              

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 3 (น ้าโมง-น ้าสวย) 7,438.43 18.37      168.93     283.61    283.59    548.90     815.77     336.73    95.69       34.32      25.14      19.82      14.67      2,437.52    208.01        2,645.53                        

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง)

15 0315 ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2,329.68 7.92        8.89        30.78       49.64       81.03       155.34     72.40       13.45       4.72        8.19        8.09        7.45        398.07       49.83          447.90                           

16 0316 ห้วยดาน 683.69 1.16        2.51        9.62        13.93       28.19       56.01       25.07       3.99        0.35        0.43        0.37        0.08        135.32       6.38            141.70                           

17 0317 ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 1,133.05 1.86        4.05        15.51       22.45       45.45       90.30       40.42       6.44        0.56        0.69        0.59        0.14        218.17       10.28          228.46                           

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง) 4,146.42 10.94      15.45      55.90       86.02      154.68     301.64    137.88     23.88      5.64        9.31        9.05        7.67        751.57       66.49          818.07                           

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง)
18 0318 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 7/2 2,388.23 61.38       82.30       189.30     290.48     486.58     464.15     171.11     90.49       67.42       101.15     84.74       73.65       1,683.92     478.82        2,162.74                        

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) 2,388.23 61.38      82.30      189.30     290.48    486.58     464.15    171.11     90.49      67.42      101.15     84.74      73.65      1,683.92    478.82        2,162.74                        

ปริมาณน ้าท่ารายเ ดือนเฉล่ีย (ล้าน ลบ.ม.)
ลุ่มน ้าสาขาล้าดับ



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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ตำรำงท่ี 24 ปริมำณน ้ำท่ำรำยเดือนเฉลี่ยของกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำและลุ่มน ้ำสำขำต่ำงๆ (ต่อ) 

 
 

พื นท่ีลุ่มน ้า ฤดูฝน ฤดูแ ล้ง ปริมาณน ้าท่า
ตร .กม. เม.ย. พ .ค . มิ.ย. ก.ค . ส .ค . ก.ย. ต .ค . พ .ย. ธ .ค . ม.ค . ก.พ . มี.ค . (พ .ค .-ต .ค .) (พ .ย.-เม.ย.) รายปีเฉล่ีย (ล้าน ลบ.ม.)

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 6 (แ ม่น ้าสงคราม)

19 0319 แม่น ่าสงครามตอนบน 3,302.97 2.72        48.29       162.89     270.26     490.78     582.71     187.12     22.20       7.56        5.67        4.75        4.22        1,742.04     47.12          1,789.16                        

20 0320 ห้วยคอง 703.34 0.47        8.95        24.15       52.06       90.26       115.00     36.63       6.39        4.97        2.70        1.65        0.29        327.05       16.47          343.51                           

21 0321 แม่น ่าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1,807.77 1.54        27.41       92.45       153.39     278.55     330.73     106.20     12.60       4.29        3.22        2.70        2.40        988.73       26.74          1,015.47                        

22 0322 ห้วยฮี 740.38 20.20       39.82       123.91     232.72     338.89     270.98     107.85     59.47       44.09       33.96       23.77       21.27       1,114.17     202.76        1,316.93                        

23 0323 แม่น ่าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 108.57 0.11        1.96        6.60        10.96       19.90       23.62       7.59        0.90        0.31        0.23        0.19        0.17        70.62         1.91            72.53                             

24 0324 ห้วยน ่ายาม 1,725.16 45.06       60.42       138.97     213.25     357.21     340.75     125.62     66.43       49.50       74.25       62.21       54.07       1,236.21     351.51        1,587.73                        

25 0325 แม่น ่าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 264.56 0.26        4.57        15.41       25.56       46.43       55.12       17.70       2.10        0.71        0.54        0.45        0.40        164.79       4.46            169.25                           
26 0326 ห้วยน ่าอูน 3,561.80 13.83       44.27       134.12     247.46     453.60     491.84     168.25     27.64       14.01       15.97       13.65       16.13       1,539.54     101.22        1,640.76                        
27 0327 แม่น ่าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 927.36 0.83        14.68       49.53       82.17       149.22     177.17     56.90       6.75        2.30        1.72        1.45        1.28        529.68       14.33          544.00                           

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 6 (แ ม่น ้าสงคราม) 13,141.91 85.01       250.37    748.03    1,287.82  2,224.83 2,387.92  813.85     204.48    127.74    138.25    110.82     100.22    7,712.83    766.52        8,479.35                        

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย)
28 0328 ห้วยทวย 806.74 0.53        10.23       27.61       59.49       103.15     131.43     41.86       7.31        5.68        3.08        1.89        0.33        373.77       18.82          392.59                           
29 0329 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 8 1,128.48 0.73        13.98       37.73       81.31       140.97     179.62     57.21       9.98        7.77        4.21        2.58        0.45        510.82       25.72          536.54                           

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย) 1,935.22 1.26        24.20      65.33      140.80     244.13    311.06     99.07       17.29      13.45      7.29        4.47        0.77        884.58       44.54         929.12                          

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 8 (น ้าพุง-น ้าก้่า)

30 0330 น ่าพุง 1,651.31 11.45       27.53       50.60       107.56     176.35     210.43     66.71       15.96       9.64        8.87        7.25        7.74        639.18       60.91          700.10                           

31 0331 ห้วยน ่าก่่า 1,884.66 1.19        22.76       61.42       132.37     229.51     292.44     93.14       16.25       12.64       6.86        4.20        0.73        831.63       41.87          873.51                           

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 8 (น ้าพุง-น ้าก้่า) 3,535.97 12.64      50.28      112.03    239.93    405.86     502.86     159.85     32.21      22.29      15.73      11.45      8.47        1,470.82    102.79        1,573.60                        

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก)

32 0332 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 9 460.60 2.00        7.51        12.53       44.13       77.09       84.56       21.25       5.18        2.63        1.70        1.13        1.63        247.07       14.27          261.34                           

33 0333 ห้วยบางทราย 1,402.63 5.70        21.35       35.64       125.52     219.27     240.54     60.46       14.74       7.48        4.84        3.20        4.63        702.78       40.59          743.37                           

34 0334 ห้วยมุก 797.00 3.34        12.51       20.89       73.55       128.48     140.94     35.42       8.63        4.38        2.84        1.88        2.72        411.79       23.78          435.57                           

35 0335 ห้วยบังอ่ี 1,528.07 6.19        23.19       38.71       136.31     238.11     261.21     65.65       16.00       8.12        5.26        3.48        5.03        763.18       44.08          807.25                           

36 0336 แม่น ่าโขงตอนล่าง 3,450.77 13.35       50.05       83.54       294.19     513.91     563.76     141.70     34.54       17.53       11.35       7.51        10.86       1,647.14     95.13          1,742.28                        

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 7,639.07 30.57      114.61     191.31     673.69     1,176.85  1,291.00  324.49    79.09       40.14      25.99      17.19       24.87      3,771.96    217.86        3,989.81                        

รวมลุ่มน ้าโขงตะวันออกเ ฉียงเหนือ 47,165.08  258.88     890.68     1,883.33  3,318.81  5,844.21  7,078.49  2,674.80  702.47    367.98     358.36    283.24    257.89     21,690.32  2,228.82     23,919.14                      

ปริมาณน ้าท่ารายเ ดือนเฉล่ีย (ล้าน ลบ.ม.)
ลุ่มน ้าสาขาล้าดับ



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

รูปที ่20 กำรเปรียบเทียบปริมำณน ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ยของแต่ละกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 

 
  ส้าหรับการผันแปรของปริมาณน้้าท่ารายเดือนเฉลี่ยของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือนั้น 
สามารถแสดงปริมาณ น้้ าท่ าราย เดือน เฉลี่ ย ของลุ่ มน้้ า ได้ดั งรูปที่  21  ซึ่ งจะเห็ น ได้ ว่ า  ลุ่ มน้้ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้้าท่าไหลออกจากลุ่มน้้ารายปีเฉลี่ยรวม 23,919.14 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น
ปริมาณน้้าท่าในช่วงฤดูฝน  เดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม  21,690.32 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 
91 ของปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย และมีปริมาณน้้าท่าในช่วงฤดูแล้ง  เดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน  2,228.82 
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือประมาณร้อยละ 9 ของปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย โดยเดือนกันยายนเป็นเดือนที่มี
ปริมาณน้้าท่ารายเดือนเฉลี่ยสูงที่สุด ในขณะที่เดือนมีนาคมเป็นเดือนที่มีปริมาณน้้าท่ารายเดือนเฉลี่ยต่้าที่สุด 
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รวมเทา่กับ 23,919.14 ล้าน ลบ.ม.
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ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

รูปที ่21 ปริมำณน ้ำท่ำรำยเดือนเฉลี่ยและปริมำณ ้ำท่ำรำยเดือนสะสมของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 (4) กำรวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง 
  ที่ปรึกษาได้ท้าการศึกษาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้้าท่าโดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนหรือการผันแปรของปริมาณน้้าท่าท้ังในเชิงเวลาและเชิงพ้ืนที่ของพ้ืนทีลุ่่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
สรุปได้ดังนี้ 
  1) กำรผันแปรของปริมำณน ้ำท่ำรำยปีส้ำหรับ 9 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ ที่ปรึกษาได้ท้าการ
ประเมินปริมาณน้้าท่ารายเดือนและรายปีของพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาทั้ง 36 ลุ่มน้้าสาขา และ 9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดย
ได้แสดงการผันแปรของปริมาณน้้าท่ารายปี 30 ปี ของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขา ดังแสดงในรูปที่ 22 จากรูป
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขา มีจ้านวนปีที่ปริมาณน้้าท่ารายปีที่มีค่ามากกว่าปริมาณน้้าท่าราย
ปีเฉลี่ย จ้านวน 11-16 ปี ในรอบ 30 ปี ซึ่งแสดงว่าหากพิจารณาปริมาณน้้าท่าในรอบ 30 ปี โดยส่วนใหญ่แล้ว
จะมีปริมาณน้้าท่ารายปีน้อยกว่าปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย 
 

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

รายเดือนเฉลี่ย 258.88 890.68 1,883.3 3,318.8 5,844.2 7,078.4 2,674.8 702.47 367.98 358.36 283.24 257.89 

รายเดือนสะสม 258.88 1,149.5 3,032.8 6,351.7 12,195. 19,274. 21,949. 22,651. 23,019. 23,378. 23,661. 23,919.
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กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน) กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 2 (แม่น้้าเลย) 

  
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 3  น้้าโมง-น้้าสวย  กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง) 

  
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง  กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 6 (แม่น้้าสงคราม  

  
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 7  ห้วยทวย  กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) 
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กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก  

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

รูปที ่22 กำรผันแปรของปริมำณน ้ำท่ำรำยปีของ 9 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 
 
  2) กำรเปรียบเทียบปริมำณน ้ำท่ำรำยปี เฉลี่ยต่อหน่วยพื นที่ส้ำหรับปีน ้ำมำก ปีน ้ำ       
ปำนกลำง และปีน ้ำน้อย กับปริมำณน ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื นที่ของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ     
ที่ปรึกษาได้คัดเลือกปีน้้ามาก ปีน้้าปานกลาง และปีน้้าน้อย ที่เป็นตัวแทนของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
ซึ่งได้แก่ ปี พ.ศ. 2554, 2539 และ 2541 ตามล้าดับ หลังจากนั้นได้สร้างแผนที่เส้นชั้นปริมาณน้้าท่ารายปี
เฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่ส้าหรับปีดังกล่าวของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ และน้ามาเปรียบเทียบกับแผนที่เส้น
ชั้นปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่ของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ดังแสดงในรูปที่ 23 จากรูป
ดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในแผนที่เส้นชั้นปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ     
มีค่าผันแปรระหว่าง 5.59-57.07 ลิตรต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร ในแผนที่เส้นชั้นปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อ
หน่วยพ้ืนที่ส้าหรับปีน้้ามาก ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าผันแปรระหว่าง 13.29-102.78 ลิตรต่อวินาที
ต่อตารางกิโลเมตร ในแผนที่เส้นชั้นปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่ส้าหรับปีน้้าปานกลาง ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าผันแปรระหว่าง 4.22-57.89 ลิตรต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร และในแผนที่เส้นชั้น
ปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่ส้าหรับปีน้้าน้อย ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าผันแปรระหว่าง 
1.57-40.43 ลิตรต่อวินาทีต่อตารางกิโลเมตร ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่มีการผัน
แปรเชิงพ้ืนที่ในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาไปในทิศทางเดียวกัน กล่าวคือ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีปริมาณน้้าท่ารายปี
เฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่อยู่ในเกณฑ์สูงก็ยังคงมีปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่ที่สูงกว่ากลุ่มลุ่มน้้าสาขาอ่ืนๆ 
ทั้งในปีน้้ามาก ปีน้้าปานกลาง และปีน้้าน้อย เช่น กลุ่มลุ่มน้้าสาขาบริเวณจังหวัดบึงกาฬ ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขา
ห้วยหลวงก็ยังคงมีปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่อยู่ในเกณฑ์ต่้าที่สุดทั้งในปีน้้ามาก ปีน้้าปานกลาง 
และปีน้้าน้อย เมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มลุ่มน้้าสาขาอ่ืนๆ ของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

25
34

25
36

25
3 

25
4 

25
42

25
44

25
46

25
4 

25
5 

25
52

25
54

25
56

25
5 

25
6 

25
62

ปร
ิมำ

ณ
น ้ำ

ท่ำ
รำ

ยป
ี (ล

้ำน
 ล

บ.
ม.

)

ปริมาณน้้าท่ารายปี ปริมาณน้้าท่ารายปีเฉล่ีย



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-4 63 
 

 

 
รูปที่ 23 กำรเปรียบเทียบปริมำณท่ำรำยปีต่อหน่วยพื นที่ ส้ำหรับปีน ้ำมำก ปีน ้ำปำนกลำง และปีน ้ำน้อย กับปริมำณน ้ำท่ำเฉลี่ยต่อหน่วยพื นที่
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4. ปริมำณน ้ำหลำก 
 การวิเคราะห์ปริมาณน้้าหลากมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพน้้าหลากสูงสุดของลุ่มน้้าสาขา ลุ่มน้้าย่อย 
หรือจุดพิจารณาต่างๆ โดยในการศึกษาเบื้องต้นส้าหรับรายงานฉบับนี้ได้ใช้วิธีแจกแจงความถี่แบบลุ่มน้้ารวม 
 Regional Flood Frequency Analysis) มีผลการศึกษาดังนี้ 
 (1) กำรรวบรวมข้อมูล 
  ได้ท้าการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้้าหลากสูงสุดฉับพลันรายปีของสถานีวัดน้้าท่าในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ซึ่ง
พบว่า มีจ้านวน 34 สถานี ซึ่งเป็นสถานีของกรมชลประทาน  2 สถานี และกรมทรัพยากรน้้า 22 สถานี มี
ข้อมูลที่รวบรวมได้ถึงปีล่าสุด พ.ศ. 2563 ดังแสดงในตำรำงท่ี 25 
 (2) กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณน ้ำหลำกสูงสุดฉับพลันรำยปีเฉลี่ยและพื นที่รับน ้ำ 
  ได้ท้าการคัดเลือกข้อมูลปริมาณน้้าหลากสูงสุดฉับพลันรายปีเฉลี่ยจากสถานีที่รวบรวมได้มาท้า
การวิเคราะห์ถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าหลากสูงสุดฉับพลันรายปีเฉลี่ยและพ้ืนที่รับน้้าด้วย
วิธี Regression Analysis ส้าหรับน้าไปวิเคราะห์ปริมาณน้้าหลากที่คาบความถี่การเกิดต่างๆ ของลุ่มน้้าสาขา 
ลุ่มน้้าย่อย หรือจุดพิจารณาต่างๆ โดยได้เลือกใช้เฉพาะสถานีที่อยู่ในลุ่มน้้าสาขาหรือลุ่มน้้าย่อยของประเทศ
ไทย แต่ไม่ได้เลือกใช้สถานีที่อยู่ในแม่น้้าโขงสายหลัก เนื่องจากพ้ืนที่ลุ่มน้้าของสถานีในแม่น้้าโขงสายหลักมีต้น
น้้ามาจากหลายประเทศจึงท้าให้มีพ้ืนที่ลุ่มน้้าขนาดใหญ่มาก และสถานีดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการ
ระบายน้้าของเขื่อนขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ด้านเหนือน้้าของแม่น้้าโขง ผลการวิเคราะห์ถดถอยความสัมพันธ์ระหว่าง
ปริมาณน้้าหลากสูงสุดฉับพลันรายปีเฉลี่ยและพ้ืนที่รับน้้าส้าหรับลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือดังแสดงใน   
รูปที ่24 มีสมการดังนี้ 
     QF  =  2.3992A0.6096  R2 = 0.7625  
   โดยที่ QF =  ปริมาณน้้าหลากสูงสุดฉับพลันรายปีเฉลี่ย, ลบ.ม. วินาที 
     A =  พ้ืนที่รับน้้า, ตารางกิโลเมตร 
     R2 =  สัมประสิทธิ์ช่วยตัดสินใจ  Coefficient of Determination  
 (3) กำรวิเครำะห์ปริมำณน ้ำหลำกของลุ่มน ้ำสำขำ ลุ่มน ้ำย่อย หรือจุดพิจำรณำต่ำงๆ 
  ในการประเมินปริมาณน้้าหลากที่คาบความถี่การเกิดต่างๆ ของลุ่มน้้าสาขา ลุ่มน้้าย่อย หรือจุด
พิจารณาต่างๆ ในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จะท้าการประเมินโดยการวิเคราะห์แจกแจงความถี่
ปริมาณน้้าหลากที่คาบความถี่การเกิดต่างๆ ด้วยวิธีแบบกัมเบล  Gumbel’s Probability Distribution) 
ส้าหรับสถานีที่ถูกคัดเลือก ดังแสดงในตำรำงท่ี 26 แล้วค้านวณค่าอัตราส่วนปริมาณน้้าหลากที่คาบความถี่การ
เกิดต่างๆ ต่อปริมาณน้้าหลากสูงสุดรายปีเฉลี่ย  QT/QF) ดังแสดงในตำรำงท่ี 27 จากนั้นจึงจะน้ามาประยุกต์ใช้
ร่วมกับสมการถดถอยความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้้าหลากสูงสุดฉับพลันรายปีเฉลี่ยกับพ้ืนที่รับน้้า ซึ่งจะท้า
ให้สามารถประเมินปริมาณน้้าหลากที่คาบความถี่การเกิดต่างๆ ของลุ่มน้้าสาขา ลุ่มน้้าย่อย หรือจุดพิจารณา
นั้น ๆ ในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือได้ ผลการประเมินปริมาณน้้าหลากที่คาบความถี่การเกิดต่างๆ ของแต่
ละลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือแสดงได้ดังตำรำงที่ 28 
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ตำรำงท่ี 25 รำยช่ือสถำนีวัดน ้ำท่ำ ที่ตั ง ช่วงปีข้อมูล ปริมำณน ้ำหลำกสูงสุดรำยปีเฉลี่ย สูงสุด และต่้ำสุด ของสถำนีวัดน ้ำท่ำในพื นที่ลุ่มน ้ำ 

 

ล้ำดับ รหัส ช่ือสถำนี อ้ำเภอ จงัหวัด หน่วยงำน ต้ำแหน่ง ช่วงปีสถิติ จ้ำนวนปีท่ีข้อมูล พ้ืนท่ีรับน้้ำฝน

ท่ี สถำนี ท่ีรับผิดชอบ ละติจดู ลองจจิดู ข้อมูล (พ.ศ.) ครบสมบูรณ์ (ตร.กม.) เฉล่ีย สูงสุด ต้่ำสุด

1 KH.53 ห้วยหลวงทีบ้่านหนองวัวซอ เมอืงหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ชป. 17-15-51 102-35-47 2513-2562 50 421           59.65         243.00        11.75         

2 KH.63 น  าก่ าทีบ้่านด่านมว่งค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ชป. 17-06-08 104-21-28 2525-2546 22 1,820        119.79        172.00        56.47         

3 KH.64A ห้วยน  าก่ าทีบ้่านดอนขาว เรณูนคร นครพนม ชป. 16-57-22 104-37-27 2539-2545 7 3,345        375.90        609.00        175.30        

4 KH.69A น  าก่ าทีบ้่านหนองเรือทอง นาแก นครพนม ชป. 16-57-32 104-28-02 2539-2549 11 2,288        242.53        368.55        101.94        

5 KH.74 แมน่  าสงครามทีบ้่านท่าห้วยหลัว บ้านมว่ง สกลนคร ชป. 17-49-07 103-23-16 2527-2562 36 2,199        280.63        630.40        88.15         

6 KH.77A น  าทบทีบ้่านกกซ้อ วังสะพุง เลย ชป. 17-15-46 101-39-28 2540-2562 23 155           175.56        501.00        67.70         

7 KH.78 น  าฮวยทีบ้่านน  าฮวย เมอืงเลย เลย ชป. 17-23-00 101-42-40 2536-2562 27 219           73.69         173.85        5.00           

8 KH.84 ห้วยทรายทีบ้่านหนองเอ่ียนดง ค าชะอี มกุดาหาร ชป. 16-32-17 104-24-12 2530-2549 20 46            105.88        342.00        29.30         

9 KH.90 น  าพุงทีบ้่านตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ชป. 17-04-05 104-15-32 2539-2562 24 861           161.03        316.80        74.00         

10 KH.91 ห้วยชะโนดทีบ้่านดอนสวรรค์ ธาตุพนม นครพนม ชป. 16-47-48 104-39-45 2539-2562 24 172           52.19         145.80        4.90           

11 KH.92 ห้วยบางทรายทีบ้่านก้านเหลืองดง ดงหลวง มกุดาหาร ชป. 16-44-06 104-31-23 2539-2562 24 1,119        461.72        767.80        96.20         

12 KH.93 แมน่  าสงครามทีบ้่านโคกค าไหล บ้านดุง อุดรธานี ชป. 17-33-22 103-20-20 2540-2562 23 707           147.39        482.20        32.10         

13 020105 แมน่  าโขงทีเ่ชียงคาน เชียงคาน เลย ทน. 17-53-48 101-40-06 2510-2561 46 292,000     15,593.75    36,700.00    10,600.00    

14 020112 แมน่  าโขงทีเ่ข่ือนปากโมง ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ทน. 17-59-06 102-25-36 2509-2539 28 299,000     17,107.14    26,800.00    1,710.00     

15 020114 แมน่  าโขงทีห่นองคาย เมอืงหนองคาย หนองคาย ทน. 17-52-36 102-43-12 2510-2561 47 302,000     16,418.72    23,200.00    7,900.00     

16 020122 แมน่  าโขงทีธ่าตุพนม เมอืงนครพนม นครพนม ทน. 17-23-54 104-48-12 2507-2563 52 373,000     29,000.00    34,500.00    21,200.00    

17 020129 แมน่  าโขงทีม่กุดาหาร เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร ทน. 16-32-30 104-44-06 2507-2563 55 391,000     27,872.73    36,800.00    16,300.00    

18 020139 แมน่  าโขงทีโ่ขงเจียม (บ้านด่าน) โขงเจียม อุบลราชธานี ทน. 15-19-06 105-30-00 2522-2561 39 419,000     31,635.29    40,700.00    24,600.00    

19 021101 น  าหมนัทีด่่านซ้าย ด่านซ้าย เลย ทน. 17-17-06 101-09-06 2510-2561 51 401           65.86         176.00        13.70         

20 021201 น  าสานทีตั่ งเข่ือน ภูเรือ เลย ทน. 17-25-54 101-16-12 2507-2561 55 703           145.54        470.00        32.90         

21 021302 น  าเหืองทีบ้่านปากห้วย ท่าล่ี เลย ทน. 17-42-12 101-24-54 2510-2561 38 4,090        571.88        1,440.00     77.90         

22 021502 น  าเลยทีวั่งสะพุง วังสะพุง เลย ทน. 17-17-54 101-46-48 2510-2562 49 1,240        376.91        895.00        126.00        

23 021503 น  าเลยทีบ้่านเลยวังไสย์ ภูหลวง เลย ทน. 17-03-06 101-31-12 2518-2561 44 235           291.72        878.00        66.70         

ปริมำณน้้ำหลำกสูงสุดรำยปี (ลบ.ม./วินำที)
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ตำรำงท่ี 25 รำยช่ือสถำนีวัดน ้ำท่ำ ที่ตั ง ช่วงปีข้อมูล ปริมำณน ้ำหลำกสูงสุดรำยปีเฉลี่ย สูงสุด และต่้ำสุด ของสถำนีวัดน ้ำท่ำในพื นที่ลุ่มน ้ำ (ต่อ) 

 
 หมำยเหตุ : ชป. หมายถึง กรมชลประทาน ทน. หมายถึง กรมทรัพยากรน้้า 

ล้ำดับ รหัส ช่ือสถำนี อ้ำเภอ จงัหวัด หน่วยงำน ต้ำแหน่ง ช่วงปีสถิติ จ้ำนวนปีท่ีข้อมูล พ้ืนท่ีรับน้้ำฝน

ท่ี สถำนี ท่ีรับผิดชอบ ละติจดู ลองจจิดู ข้อมูล (พ.ศ.) ครบสมบูรณ์ (ตร.กม.) เฉล่ีย สูงสุด ต้่ำสุด

24 021804 บ้านปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ทน. 17-50-00 102-24-54 2524-2561 36 255           36.32         74.30         24.00         

25 022102 ห้วยหลวงทีบ้่านท่าตูม เมอืงอุดรธานี อุดรธานี ทน. 17-28-51 102-48-18 2525-2540 15 1,220        44.01         75.50         26.80         

26 022501 น  าสงครามทีบ้่านท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ ทน. 17-51-42 103-46-48 2507-2561 45 4,650        573.00        850.00        320.00        

27 022701 ห้วยฮี ทีบ้่านหนองยาง เซกา หนองคาย ทน. 17-55-18 103-55-24 2523-2561 22 598           184.21        378.00        99.60         

28 022801 ห้วยน  ายามทีบ้่านคอนสาย วานรนิวาส สกลนคร ทน. 17-33-20 103-44-19 2523-2561 20 780           136.07        334.00        65.00         

29 022901 ห้วยน  าอูนทีบ้่านพอกใหญ่ พรรณานิคม สกลนคร ทน. 17-19-06 103-59-12 2525-2561 35 2,140        137.68        439.00        82.30         

30 023202 น  าพุงทีส่ะพานบ้านทามไฮ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ทน. 17-04-48 104-15-24 2507-2561 53 1,070        162.44        354.00        28.60         

31 023303 น  าก่ าทีน่าแก นาแก นครพนม ทน. 16-57-30 104-31-28 2507-2561 34 2,360        192.12        675.00        52.70         

32 023501 ห้วยบางทรายทีส่ะพานบ้านหนองแอก เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร ทน. 16-39-75 104-42-26 2511-2561 41 1,340        285.16        723.00        69.20         

33 023504 ห้วยบางทรายทีบ้่านนาค าน้อย เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร ทน. 16-43-08 104-37-31 2528-2560 34 1,220        426.18        1,300.00     103.00        

34 023505 ห้วยบางทรายทีบ้่านนาหลัก เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร ทน. 16-47-21 104-26-16 2527-2561 30 925           444.50        1,210.00     138.00        

ปริมำณน้้ำหลำกสูงสุดรำยปี (ลบ.ม./วินำที)
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ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
 

รูปที ่24 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณน ้ำหลำกสูงสุดฉับพลันรำยปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน ้ำ 
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รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 26 ผลกำรวิเครำะห์แจกแจงควำมถี่ของปริมำณน ้ำหลำกสูงสุดที่คำบควำมถี่กำรเกิดต่ำงๆ ของแต่ละสถำนี 

 

ล าดับ รหัส ชือ่สถานี พื นท่ีรับน  าฝน

ท่ี สถานี (ตร.กม.) 2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี 200 ปี 500 ปี 1,000 ปี

1 KH.63 น  าก่ าท่ีบ้านด่านมว่งค า 1,820 112.91 149.90 174.39 205.34 228.29 251.08 273.78 303.74 326.38

2 KH.64A ห้วยน  าก่ าท่ีบ้านดอนขาว 3,345 353.26 475.11 555.79 657.73 733.36 808.42 883.22 981.89 1,056.47

3 KH.69A น  าก่ าท่ีบ้านหนองเรือทอง 2,288 229.31 300.49 347.62 407.17 451.35 495.20 538.89 596.54 640.10

4 KH.74 แมน่  าสงครามท่ีบ้านท่าห้วยหลัว 2,199 259.17 374.65 451.11 547.71 619.38 690.52 761.39 854.90 925.58

5 KH.78 น  าฮวยท่ีบ้านน  าฮวย 219 67.15 102.33 125.62 155.05 176.88 198.55 220.14 248.63 270.16

6 KH.90 น  าพุงท่ีบ้านตองโขบ 861 151.90 201.00 233.51 274.58 305.06 335.30 365.44 405.19 435.24

7 KH.91 ห้วยชะโนดท่ีบ้านดอนสวรรค์ 172 46.25 78.20 99.35 126.08 145.90 165.58 185.19 211.06 230.61

8 KH.93 แมน่  าสงครามท่ีบ้านโคกค าไหล 707 127.21 235.78 307.67 398.49 465.87 532.76 599.39 687.31 753.76

9 021101 น  าหมนัท่ีด่านซ้าย 401 60.18 90.75 110.99 136.57 155.54 174.38 193.14 217.90 236.61

10 021201 น  าสานท่ีตั งเข่ือน 703 132.16 204.18 251.87 312.12 356.82 401.19 445.39 503.71 547.79

11 021302 น  าเหืองท่ีบ้านปากห้วย 4,090 519.19 802.73 990.45 1,227.65 1,403.61 1,578.28 1,752.30 1,981.90 2,155.42

12 022501 น  าสงครามท่ีบ้านท่ากกแดง 4,650 550.34 672.26 752.98 854.98 930.64 1,005.75 1,080.58 1,179.30 1,253.92

13 022701 ห้วยฮี ท่ีบ้านหนองยาง 598 173.50 231.11 269.25 317.44 353.18 388.67 424.02 470.67 505.92

14 022801 ห้วยน  ายามท่ีบ้านคอนสาย 780 124.21 187.99 230.21 283.56 323.14 362.43 401.57 453.21 492.24

15 022901 ห้วยน  าอูนท่ีบ้านพอกใหญ่ 2,140 126.01 188.81 230.40 282.94 321.91 360.60 399.15 450.01 488.45

16 023202 น  าพุงท่ีสะพานบ้านทามไฮ 1,070 151.42 210.74 250.02 299.64 336.45 373.00 409.41 457.44 493.74

17 023303 น  าก่ าท่ีนาแก 2,360 174.41 269.74 332.85 412.60 471.76 530.49 589.00 666.19 724.53

18 023501 ห้วยบางทรายท่ีสะพานบ้านหนองแอก 1,340 260.07 395.08 484.48 597.42 681.21 764.38 847.25 956.58 1,039.20

ปริมาณน  าหลากสูงสุดท่ีคาบความถ่ีการเกิดต่าง ๆ , QT (ลบ.ม./วินาที)



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 27 อัตรำส่วนปริมำณน ้ำหลำกสูงสุดที่คำบควำมถี่กำรเกิดต่ำงๆ ต่อปริมำณน ้ำหลำกสูงสุดฉับพลันรำยปีเฉลี่ย (QT/QF) ของแต่ละสถำนี 

 

ล าดับ รหัส ชือ่สถานี พื นท่ีรับน  าฝน

ท่ี สถานี (ตร.กม.) 2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี 200 ปี 500 ปี 1,000 ปี

1 KH.63 น  าก่ าท่ีบ้านด่านมว่งค า 1,820 0.94 1.25 1.46 1.71 1.91 2.10 2.29 2.54 2.72

2 KH.64A ห้วยน  าก่ าท่ีบ้านดอนขาว 3,345 0.94 1.26 1.48 1.75 1.95 2.15 2.35 2.61 2.81

3 KH.69A น  าก่ าท่ีบ้านหนองเรือทอง 2,288 0.95 1.24 1.43 1.68 1.86 2.04 2.22 2.46 2.64

4 KH.74 แมน่  าสงครามท่ีบ้านท่าห้วยหลัว 2,199 0.92 1.34 1.61 1.95 2.21 2.46 2.71 3.05 3.30

5 KH.78 น  าฮวยท่ีบ้านน  าฮวย 219 0.91 1.39 1.70 2.10 2.40 2.69 2.99 3.37 3.67

6 KH.90 น  าพุงท่ีบ้านตองโขบ 861 0.94 1.25 1.45 1.71 1.89 2.08 2.27 2.52 2.70

7 KH.91 ห้วยชะโนดท่ีบ้านดอนสวรรค์ 172 0.89 1.50 1.90 2.42 2.80 3.17 3.55 4.04 4.42

8 KH.93 แมน่  าสงครามท่ีบ้านโคกค าไหล 707 0.86 1.60 2.09 2.70 3.16 3.61 4.07 4.66 5.11

9 021101 น  าหมนัท่ีด่านซ้าย 401 0.91 1.38 1.69 2.07 2.36 2.65 2.93 3.31 3.59

10 021201 น  าสานท่ีตั งเข่ือน 703 0.91 1.40 1.73 2.14 2.45 2.76 3.06 3.46 3.76

11 021302 น  าเหืองท่ีบ้านปากห้วย 4,090 0.91 1.40 1.73 2.15 2.45 2.76 3.06 3.47 3.77

12 022501 น  าสงครามท่ีบ้านท่ากกแดง 4,650 0.96 1.17 1.31 1.49 1.62 1.76 1.89 2.06 2.19

13 022701 ห้วยฮี ท่ีบ้านหนองยาง 598 0.94 1.25 1.46 1.72 1.92 2.11 2.30 2.56 2.75

14 022801 ห้วยน  ายามท่ีบ้านคอนสาย 780 0.91 1.38 1.69 2.08 2.37 2.66 2.95 3.33 3.62

15 022901 ห้วยน  าอูนท่ีบ้านพอกใหญ่ 2,140 0.92 1.37 1.67 2.06 2.34 2.62 2.90 3.27 3.55

16 023202 น  าพุงท่ีสะพานบ้านทามไฮ 1,070 0.93 1.30 1.54 1.84 2.07 2.30 2.52 2.82 3.04

17 023303 น  าก่ าท่ีนาแก 2,360 0.91 1.40 1.73 2.15 2.46 2.76 3.07 3.47 3.77

18 023501 ห้วยบางทรายท่ีสะพานบ้านหนองแอก 1,340 0.91 1.39 1.70 2.10 2.39 2.68 2.97 3.35 3.64

0.92 1.35 1.63 1.99 2.26 2.52 2.78 3.13 3.39

0.96 1.60 2.09 2.70 3.16 3.61 4.07 4.66 5.11

0.86 1.17 1.31 1.49 1.62 1.76 1.89 2.06 2.19

อัตราส่วนปริมาณน  าหลากสูงสุดท่ีคาบความถ่ีการเกิดต่าง ๆ ต่อปริมาณน  านองสูงสุดฉับพลันรายปีเฉล่ีย , (ลบ.ม./วินาที)

ค่าเฉล่ีย

ค่าสูงสุด

ค่าต่ าสุด
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ตำรำงท่ี 28  ปริมำณน ้ำหลำกสูงสุดที่คำบควำมถี่กำรเกิดต่ำงๆ ของลุ่มน ้ำสำขำ 
  ในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ล้าดับ ลุ่มน ้าสาขา พื นท่ีลุ่มน ้า

ตร .กม. 2 ปี 5 ปี 10 ปี 25 ปี 50 ปี 100 ปี 200 ปี 500 ปี 1,000 ปี

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 1 (น ้าหมัน-น ้าสาน)

1 0301 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 3 680.35 117.73    172.51    208.78    254.61    288.61    322.35    355.98    400.34    433.86    

2 0302 น ่าหมัน 621.39 111.40    163.24    197.56    240.92    273.09    305.02    336.84    378.81    410.54    

3 0303 น ่าสาน 866.80 136.46    199.96    242.00    295.12    334.52    373.64    412.61    464.03    502.89    

4 0304 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 4 817.71 131.69    192.98    233.55    284.81    322.84    360.59    398.21    447.83    485.33    

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 2 (แม่น ้าเลย)

5 0305 แม่น ่าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 1,314.96 175.93    257.79    311.99    380.48    431.28    481.71    531.96    598.25    648.35    

6 0306 ห้วยน ่าปวน 1,027.11 151.33    221.75    268.37    327.28    370.98    414.36    457.58    514.60    557.70    

7 0307 แม่น ่าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1,611.51 199.15    291.82    353.17    430.69    488.20    545.29    602.17    677.20    733.92    

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 3 (น ้าโมง-น ้าสวย)

8 0308 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 5 1,739.18 208.62    305.70    369.97    451.18    511.43    571.23    630.81    709.42    768.83    

9 0309 ห้วยน ่าโสม 1,065.24 154.73    226.73    274.40    334.63    379.32    423.67    467.86    526.17    570.23    

10 0310 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 6/1 172.21 50.95      74.66      90.36      110.19    124.90    139.51    154.06    173.26    187.77    

11 0311 น ่าโมง 2,685.74 271.90    398.42    482.18    588.03    666.54    744.48    822.14    924.59    1,002.02  

12 0312 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 6/2 448.82 91.36      133.87    162.02    197.58    223.96    250.15    276.24    310.67    336.68    

13 0313 น ่าสวย 1,318.73 176.24    258.24    312.54    381.14    432.03    482.55    532.89    599.29    649.48    

14 0314 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 7/1 8.51 8.15       11.94      14.45      17.62      19.97      22.30      24.63      27.70      30.02      

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง)

15 0315 ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2,329.68 249.32    365.33    442.14    539.19    611.19    682.65    753.86    847.80    918.80    

16 0316 ห้วยดาน 683.69 118.08    173.03    209.40    255.37    289.47    323.32    357.04    401.53    435.16    

17 0317 ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 1,133.05 160.66    235.42    284.92    347.46    393.86    439.91    485.80    546.34    592.09    

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง)

18 0318 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 7/2 2,388.23 253.12    370.90    448.88    547.41    620.51    693.06    765.35    860.73    932.81    

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 6 (แม่น ้าสงคราม)

19 0319 แม่น ่าสงครามตอนบน 3,302.97 308.44    451.97    546.99    667.06    756.13    844.54    932.63    1,048.85  1,136.69  

20 0320 ห้วยคอง 703.34 120.14    176.04    213.05    259.82    294.51    328.95    363.26    408.53    442.74    

21 0321 แม่น ่าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1,807.77 213.60    312.99    378.80    461.95    523.63    584.86    645.86    726.35    787.18    

22 0322 ห้วยฮี 740.38 123.96    181.64    219.82    268.08    303.87    339.40    374.81    421.51    456.81    

23 0323 แม่น ่าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 108.57 38.46      56.36      68.21      83.18      94.28      105.31    116.29    130.79    141.74    

24 0324 ห้วยน ่ายาม 1,725.16 207.60    304.19    368.15    448.96    508.91    568.42    627.71    705.93    765.05    

25 0325 แม่น ่าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 264.56 66.19      97.00      117.39    143.16    162.27    181.25    200.15    225.09    243.94    

26 0326 ห้วยน ่าอูน 3,561.80 322.96    473.24    572.74    698.45    791.72    884.29    976.53    1,098.22  1,190.19  

27 0327 แม่น ่าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 927.36 142.19    208.36    252.17    307.52    348.58    389.34    429.95    483.53    524.03    

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย)

28 0328 ห้วยทวย 806.74 130.61    191.39    231.63    282.48    320.20    357.64    394.94    444.16    481.35    

29 0329 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 8 1,128.48 160.27    234.84    284.22    346.61    392.89    438.83    484.60    544.99    590.63    

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 8 (น ้าพุง-น ้าก้่า)

30 0330 น ่าพุง 1,651.31 202.13    296.19    358.46    437.15    495.52    553.46    611.19    687.35    744.91    

31 0331 ห้วยน ่าก่่า 1,884.66 219.09    321.04    388.54    473.83    537.10    599.90    662.47    745.03    807.42    

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก)

32 0332 แม่น ่าโขงส่วนท่ี 9 460.60 92.81      136.00    164.60    200.72    227.53    254.13    280.64    315.61    342.04    

33 0333 ห้วยบางทราย 1,402.63 182.99    268.14    324.51    395.74    448.59    501.04    553.30    622.25    674.36    

34 0334 ห้วยมุก 797.00 129.65    189.98    229.92    280.39    317.83    355.00    392.03    440.88    477.80    

35 0335 ห้วยบังอ่ี 1,528.07 192.80    282.51    341.91    416.96    472.63    527.90    582.96    655.61    710.51    

36 0336 แม่น ่าโขงตอนล่าง 3,450.77 316.78    464.19    561.78    685.10    776.58    867.38    957.86    1,077.22  1,167.43  

ปริมาณน ้าหลากท่ีคาบความถ่ีการ เกิดต่าง ๆ (ลบ.ม./วินาที)
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5. ปริมำณตะกอน 
 การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณตะกอนมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพตะกอนของลุ่มน้้าสาขาในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งมีผลการศึกษาดังนี้ 
 (1) กำรรวบรวมข้อมูล 
  ได้ท้าการรวบรวมข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยจากสถานีวัดตะกอนในพ้ืนที่ลุ่มน้้า พบว่า มี
จ้านวนทั้งสิ้น 36 สถานี เป็นสถานีของกรมชลประทาน 15 สถานี และกรมทรัพยากรน้้า 21 สถานี มีข้อมูลที่
รวบรวมได้ถึงปีล่าสุด พ.ศ.2563 รายละเอียดของสถานีวัดตะกอนแต่ละสถานีแสดงในตำรำงที่ 29 ซึ่งพบว่า 
สถานีวัดตะกอนมีพ้ืนที่รับน้้า 46-419,000 ตารางกิโลเมตร มีค่าปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยต่อหน่วย
พ้ืนที่รับน้้า 0.17-259.75 ตันต่อตารางกิโลเมตร 
 (2) กำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยปีเฉลี่ยและพื นที่รับน ้ำ 
  จากข้อมูลปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยที่รวบรวมได้ น้ามาวิเคราะห์ถดถอยแสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยและพ้ืนที่รับน้้าด้วยวิธี Regression Analysis เพ่ือ
น้าไปค้านวณปริมาณตะกอนแขวนลอย ปริมาณตะกอนท้องน้้า และอัตราการกัดเซาะ ของลุ่มน้้าสาขาหรือลุ่ม
น้้าย่อยต่างๆ ทั้งนี้ ได้เลือกใช้สถานีวัดตะกอนเฉพาะที่อยู่ในลุ่มน้้าสาขาหรือลุ่มน้้าย่อยของประเทศไทย ผลการ
วิเคราะห์ถดถอยความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยและพ้ืนที่รับน้้าส้าหรับลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือดังแสดงในรูปที ่25 มีสมการดังนี้ 
    QS = 90.879 A0.9403   R2 = 0.7049  
  เมื่อ  QS  =  ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ย, ตัน 
    A    =  พ้ืนที่รับน้้า, ตารางกิโลเมตร 
    R2  = สัมประสิทธิ์ช่วยตัดสินใจ  Coefficient of Determination  

 
                   ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

รูปที่ 25 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยปีเฉลี่ยกับพื นที่รับน ้ำ 
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ตำรำงท่ี 29 รำยช่ือสถำนีวัดตะกอน ที่ตั ง ช่วงปีข้อมูล ปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยปีเฉลี่ย สูงสุด และต่้ำสุด ของสถำนีวัดตะกอนในพื นที่ลุ่มน ้ำ 

 

ล้ำดับ รหัส ช่ือสถำนี อ้ำเภอ จงัหวัด หน่วยงำน ต้ำแหน่ง ช่วงปีสถิติ จ้ำนวนปีท่ีข้อมูล พ้ืนท่ีรับน้้ำฝน ปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยปีเฉล่ีย

ท่ี สถำนี ท่ีรับผิดชอบ ละติจดู ลองจจิดู ข้อมูล (พ.ศ.) ครบสมบูรณ์ (ตร.กม.) ตัน ตัน/ตร.กม.

1 KH.61 แมน่  าเลยทีบ้่านแก่งบง ภูหลวง เลย ชป. 17-07-44 101-40-56 2541-2562 22 548 134,582.78 245.59

2 KH.77A น  าทบทีบ้่านกกซ้อ วังสะพุง เลย ชป. 17-15-46 101-39-28 2543-2546 4 155 14,149.14 91.28

3 KH.58A แมน่  าเลยทีบ้่านฟากนา เมอืงเลย เลย ชป. 17-29-36 101-44-17 2541-2562 22 3,093 291,986.91 94.40

4 KH.94 น  าโสมทีบ้่านวังเลา นายูง อุดรธานี ชป. 17-58-03 102-14-46 2542-2549 8 854 50,153.21 58.73

5 KH.18 ห้วยโมงทีบ้่านนาอ่าง บ้านผือ อุดรธานี ชป. 17-34-41 102-20-22 2542-2562 21 1,309 37,942.58 28.99

6 KH.53 ห้วยหลวงทีบ้่านหนองวัวซอ เมอืงหนองบัวล าภู หนองบัวล าภู ชป. 17-15-51 102-35-47 2545-2546 2 421 22,093.62 52.48

7 KH.74 แมน่  าสงครามทีบ้่านท่าห้วยหลัว บ้านมว่ง สกลนคร ชป. 17-49-07 103-23-16 2556-2562 7 2,199 48,578.17 22.09

8 KH.93 แมน่  าสงครามทีบ้่านโคกค าไหล บ้านดุง อุดรธานี ชป. 17-33-22 103-20-20 2543-2562 20 707 26,761.92 37.85

9 KH.90 น  าพุงทีบ้่านตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ชป. 17-04-05 104-15-32 2541-2562 22 861 42,337.09 49.17

10 KH.63 น  าก่ าทีบ้่านด่านมว่งค า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ชป. 17-06-08 104-21-28 2526-2546 21 1,820 32,803.93 18.02

11 KH.69A น  าก่ าทีบ้่านหนองเรือทอง นาแก นครพนม ชป. 16-57-32 104-28-02 2541-2546 6 2,288 149,706.65 65.43

12 KH.91 ห้วยชะโนดทีบ้่านดอนสวรรค์ ธาตุพนม นครพนม ชป. 16-47-48 104-39-45 2541-2562 22 172 5,980.05 34.77

13 KH.92 ห้วยบางทรายทีบ้่านก้านเหลืองดง ดงหลวง มกุดาหาร ชป. 16-44-06 104-31-23 2541-2563 22 1,119 92,294.07 82.48

14 KH.79 ห้วยบังอ่ีทีบ้่านโนนยาง หนองสูง มกุดาหาร ชป. 16-28-56 104-20-08 2529-2540 12 104 10,002.03 96.17

15 KH.84 ห้วยทรายทีบ้่านหนองเอ่ียนดง ค าชะอี มกุดาหาร ชป. 16-32-17 104-24-12 2541-2545 5 46 11,948.32 259.75

16 020105 แมน่  าโขงทีเ่ชียงคาน เชียงคาน เลย ทน. 17-53-48 101-40-06 2510-2561 23 292,000 48,196.45 0.17

17 020114 แมน่  าโขงทีห่นองคาย เมอืงหนองคาย หนองคาย ทน. 17-52-36 102-43-12 2515-2561 34 302,000 53,757.76 0.18

18 020122 แมน่  าโขงทีธ่าตุพนม เมอืงนครพนม นครพนม ทน. 17-23-54 104-48-12 2505-2561 32 373,000 72,322.31 0.19

19 020129 แมน่  าโขงทีม่กุดาหาร เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร ทน. 16-32-30 104-44-06 2505-2561 40 391,000 115,652.96 0.30

20 020139 แมน่  าโขงทีโ่ขงเจียม (บ้านด่าน) โขงเจียม อุบลราชธานี ทน. 15-19-06 105-30-00 2509-2561 28 419,000 143,465.81 0.34

21 021101 น  าหมนัทีด่่านซ้าย ด่านซ้าย เลย ทน. 17-17-06 101-09-06 2510-2561 47 401 23,574.51 58.79

22 021201 น  าสานทีตั่ งเข่ือน ภูเรือ เลย ทน. 17-25-54 101-16-12 2544-2561 17 703 46,091.82 65.56

23 021302 น  าเหืองทีบ้่านปากห้วย ท่าล่ี เลย ทน. 17-42-12 101-24-54 2510-2561 31 4,090 367,098.94 89.76
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ตำรำงท่ี 29 รำยช่ือสถำนีวัดตะกอน ที่ตั ง ช่วงปีข้อมูล ปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยปีเฉลี่ย สูงสุด และต่้ำสุด ของสถำนีวัดตะกอนในพื นที่ลุ่มน ้ำ (ต่อ) 

 
 หมำยเหตุ : ชป. หมายถึง กรมชลประทาน ทน. หมายถึง กรมทรัพยากรน้้า 

ล้ำดับ รหัส ช่ือสถำนี อ้ำเภอ จงัหวัด หน่วยงำน ต้ำแหน่ง ช่วงปีสถิติ จ้ำนวนปีท่ีข้อมูล พ้ืนท่ีรับน้้ำฝน ปริมำณตะกอนแขวนลอยรำยปีเฉล่ีย

ท่ี สถำนี ท่ีรับผิดชอบ ละติจดู ลองจจิดู ข้อมูล (พ.ศ.) ครบสมบูรณ์ (ตร.กม.) ตัน ตัน/ตร.กม.

24 021502 น  าเลยทีวั่งสะพุง วังสะพุง เลย ทน. 17-17-54 101-46-48 2510-2561 47 1,240 118,456.74 95.53

25 021503 น  าเลยทีบ้่านเลยวังไสย์ ภูหลวง เลย ทน. 17-03-06 101-31-12 2510-2561 41 235 17,490.22 74.43

26 021804 บ้านปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย ทน. 17-50-00 102-24-54 2524-2561 35 255 6,900.32 27.06

27 022102 ห้วยหลวงทีบ้่านท่าตูม เมอืงอุดรธานี อุดรธานี ทน. 17-28-51 102-48-18 2554-2561 6 1,220 11,015.44 9.03

28 022501 น  าสงครามทีบ้่านท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ ทน. 17-51-42 103-46-48 2507-2561 40 4,650 274,068.20 58.94

29 022701 ห้วยฮี ทีบ้่านหนองยาง เซกา หนองคาย ทน. 17-55-18 103-55-24 2524-2561 17 598 52,301.29 87.46

30 022801 ห้วยน  ายามทีบ้่านคอนสาย วานรนิวาส สกลนคร ทน. 17-33-20 103-44-19 2524-2561 6 780 27,653.15 35.45

31 022901 ห้วยน  าอูนทีบ้่านพอกใหญ่ พรรณานิคม สกลนคร ทน. 17-19-06 103-59-12 2525-2561 30 2,140 67,148.75 31.38

32 023202 น  าพุงทีส่ะพานบ้านทามไฮ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ทน. 17-04-48 104-15-24 2507-2561 51 1,070 67,908.07 63.47

33 023303 น  าก่ าทีน่าแก นาแก นครพนม ทน. 16-57-30 104-31-28 2507-2561 35 2,360 100,637.95 42.64

34 023501 ห้วยบางทรายทีส่ะพานบ้านหนองแอก เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร ทน. 16-39-75 104-42-26 2511-2561 36 1,340 204,376.96 152.52

35 023504 ห้วยบางทรายทีบ้่านนาค าน้อย เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร ทน. 16-43-08 104-37-31 2508-2560 32 1,220 126,590.05 103.76

36 023505 ห้วยบางทรายทีบ้่านนาหลัก เมอืงมกุดาหาร มกุดาหาร ทน. 16-47-21 104-26-16 2528-2561 30 925 112,584.95 121.71
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 (3) กำรวิเครำะห์ปริมำณตะกอนของลุ่มน ้ำสำขำ ลุ่มน ้ำย่อย หรือจุดพิจำรณำต่ำงๆ 
  จากสมการความสัมพันธ์ข้างต้น สามารถน้ามาประเมินปริมาณตะกอนแขวนลอยรายปีเฉลี่ยของ
ลุ่มน้้าสาขา ลุ่มน้้าย่อย หรือจุดพิจารณาต่างๆ ได้ และเมื่อก้าหนดปริมาณตะกอนท้องน้้ามีค่าประมาณ 30  
ของปริมาณตะกอนแขวนลอย  ปริมาณตะกอนแขวนลอยรายเดือนและรายปีในลุ่มน้้าหลักของประเทศไทย , 
กรมชลประทาน พ.ศ.2554  ก็จะสามารถประเมินปริมาณตะกอนรวมรายปีเฉลี่ยและอัตราการกัดเซาะเฉลี่ยได้ 
ซึ่งจากวิเคราะห์เบื้องต้นสามารถแสดงปริมาณตะกอนรวมรายปีเฉลี่ยของลุ่มน้้าสาขาได้ดังแสดงในตำรำงที่ 30     
ซึ่งจะเห็นได้ว่า ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณตะกอนรวมรายปีเฉลี่ยต่อหน่วยพ้ืนที่ประมาณ 73.91 
ตันต่อตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นอัตราการกัดเซาะได้ประมาณ 0.06 มิลลิเมตรต่อปี  เมื่อก้าหนดค่าน้้าหนัก
ต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของตะกอนเท่ากับ  .3  ตันต่อลูกบาศก์เมตร  
 
ตำรำงท่ี 30 ปริมำณตะกอนของกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำและลุ่มน ้ำสำขำต่ำงๆ  

ล้ำดับ ลุ่มน ้ำสำขำ  พื นที่ลุ่มน ้ำ   ปริมำณตะกอนรวมรำยปีเฉลี่ย  

       ตร.กม.   (ตัน)   (ตัน/ตร.กม.)  

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน)       

1 0301 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 3 680.35            54,453.42                  80.04  

2 0302 น้้าหมัน 621.39            50,004.29                  80.47  

3 0303 น้้าสาน 866.80            68,380.46                  78.89  

4 0304 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 4 817.71            64,732.74                  79.16  

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย)       

5 0305 แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 1,314.96          101,185.98                  76.95  

6 0306 ห้วยน้้าปวน 1,027.11            80,210.33                  78.09  

7 0307 แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 1,611.51          122,509.03                  76.02  

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย)       

8 0308 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 5 1,739.18          131,614.23                  75.68  

9 0309 ห้วยน้้าโสม 1,065.24            83,007.20                  77.92  

10 0310 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 6/1 172.21            14,961.41                  86.88  

11 0311 น้้าโมง 2,685.74          198,041.29                  73.74  

12 0312 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 6/2 448.82            36,825.65                  82.05  

13 0313 น้้าสวย 1,318.73          101,458.74                  76.94  

14 0314 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 7/1 8.51               884.75                103.97  

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง)       

15 0315 ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2,329.68          179,607.49                  77.10  

16 0316 ห้วยดาน 683.69            54,704.75                  80.01  

17 0317 ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 1,133.05            87,966.50                  77.64  

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง)       

18 0318 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 7/2 2,388.23          177,342.12                  74.26  
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ตำรำงท่ี 30 ปริมำณตะกอนของกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำและลุ่มน ้ำสำขำต่ำงๆ (ต่อ) 
ล้ำดับ ลุ่มน ้ำสำขำ  พื นที่ลุ่มน ้ำ   ปริมำณตะกอนรวมรำยปีเฉลี่ย  

       ตร.กม.   (ตัน)   (ตัน/ตร.กม.)  

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม)       

19 0319 แม่น้้าสงครามตอนบน 3,302.97          240,565.26                  72.83  

20 0320 ห้วยคอง 703.34            56,181.90                  79.88  

21 0321 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 1,807.77          136,489.30                  75.50  

22 0322 ห้วยฮี้ 740.38            58,959.68                  79.63  

23 0323 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 108.57             9,695.83                  89.30  

24 0324 ห้วยน้้ายาม 1,725.16          130,616.35                  75.71  

25 0325 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 264.56            22,403.01                  84.68  

26 0326 ห้วยน้้าอูน  3,561.80          176,047.01                  49.43  

27 0327 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 927.36            72,863.58                  78.57  

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย)       

28 0328 ห้วยทวย 806.74            63,915.84                  79.23  

29 0329 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 8 1,128.48            87,632.84                  77.66  

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ)       

30 0330 น้้าพุง 1,651.31          105,028.19                  63.60  

31 0331 ห้วยน้้าก่้า 1,884.66          141,941.21                  75.31  

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก)       

32 0332 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 9 460.60            37,733.79                  81.92  

33 0333 ห้วยบางทราย 1,402.63          107,517.09                  76.65  

34 0334 ห้วยมุก 797.00            63,189.97                  79.28  

35 0335 ห้วยบังอี่ 1,528.07          116,535.11                  76.26  

36 0336 แม่น้้าโขงตอนล่าง 3,450.77          250,674.02                  72.64  

รวมลุ่มน ้ำโขงตะวัยออกเฉียงเหนือ 47,165.08           3,485,880.36 73.91 

 
6. กำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ 
 ปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันมีสาเหตุหนึ่งมาจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยเฉพาะปริมาณฝนที่มักเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือผันแปรแตกต่างไปจากในอดีต การศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) เป็นการน้าแบบจ้าลองภูมิอากาศโลก (Global Climate Model 
หรือ Global Circulation Model, GCM) มาประยุกต์ใช้ร่วมกับตัวแปรภูมิอากาศอากาศระดับท้องถิ่น 
(Local Climate Variabilities) ที่มีการตรวจวัด  อาทิ เช่น ปริมาณฝน หรืออุณหภูมิ  เพ่ือท้านายการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยตัวแปรภูมิอากาศโลก (GCM Output) มีลักษณะเป็นกริด (Grid) ขนาด
ใหญ่ เช่น 250x250 ตารางกิโลเมตร หรือ 600x600 ตารางกิโลเมตร ที่หน่วยงานด้านภูมิอากาศทั่วโลกได้
จัดท้าไว้ในรูปของแบบจ้าลอง เช่น แบบจ้าลอง MPI-ESM-LR ของหน่วยงาน Max Plank Institute for 
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Meteorology (MPI-M) ประเทศเยอรมันนี มีขนาดกริด 1.875  1.875 แบบจ้าลอง HadCM3 ของ
ประเทศอังกฤษ หรือแบบจ้าลอง CSIRO ของประเทศออสเตรเลีย เป็นต้น ดังแสดงภาพจ้าลองความละเอียด
ขนาดกริดของแบบจ้าลอง GCM ในรูปที่ 26  
 แบบจ้าลองภูมิอากาศโลก  GCM) ได้ถูกจ้าลองขึ้นภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Scenarios) แบบต่าง ๆ โดยมีสถานการณ์ พ้ืนฐานที่น้ ามาพิจารณาในการพัฒนาแบบจ้าลอง ได้แก่ 
สถานการณ์ การปล่อยก๊าซเรือนกระจก  Emissions Scenarios) สถานการณ์ ภูมิอากาศ  Climate 
Scenarios) สถ าน ก ารณ์ สิ่ งแ วด ล้ อม   Environmental Scenarios) แ ละส ถาน ก ารณ์ ค ว าม เสี่ ย ง 
 Vulnerability Scenatios) ที่ต้องอาศัยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในการพัฒนา
แบบจ้าลอง เช่น การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ รูปแบบการใช้ชีวิต และนโยบายการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดจากการกระท้าของมนุษย์ โดยในระยะแรกได้มีการจ้าลองสถานการณ์เป็นแบบ A , 
A2, B  และ B2 ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วในอนาคต หรือเน้นการพัฒนาที่ค้านึงถึงสิ่งแวดล้อม
เป็นหลัก ต่อมาได้มีการพัฒนาแบบจ้าลองที่ ใช้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ เรียกว่า 
Representative Concentration Pathways (RCPs  ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่แบบจ้าลองถูกขับเคลื่อนด้วย
ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศหรือสถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจก และถูก
ก้าหนดโดยการคาดการณ์การเพ่ิมของประชากรในอนาคต การพัฒนาเทคโนโลยี และการตอบสนองทางสังคม 
มี 4 สถานการณ์ คือ RCP2.6, RCP4.5, RCP6 และ RCP8.5 โดยตัวเลขเหล่านี้แสดงถึงการแผ่รังสี (Radiative 
Forcing) ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโอโซนในชั้นบรรยากาศ และความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกซด์เมื่อสิ้น
ศตวรรษท่ี 21 ทีท่้าให้มีผลกระทบในระดับต่้าไปจนถึงระดับสูง  Taylor และคณะ, 2012) 
  

 
    ที่มำ : Data Distribution Centre, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, 2013) 
 

รูปที่ 26 กริดขนำดใหญ่ของแบบจ้ำลองภูมิอำกำศโลก 
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 ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะต้องท้าการประยุกต์ใช้วิธีการที่เรียกว่าการดาวน์สเกล 
(Downscaling) ในการแปลง (Transfer) ตัวแปรภูมิอากาศโลก  GCM output  ที่มีสเกลขนาดใหญ่ให้มีขนาด
เล็กลงเป็นตัวแปรภูมิอากาศระดับภูมิภาค (Regional Scale) หรือเป็นตัวแปรภูมิอากาศระดับท้องถิ่น เพ่ือฉาย
ภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งการดาวน์สเกลมี 2 วิธีการ คือ (1) การดาวน์
สเกลด้วยวิธีการทางสถิติ (Statistical Downscaling Method) และ (2) การดาวน์สเกลด้วยวิธีทางพลศาสตร์ 
(Dynamical Downscaling Method) ดังแสดงภาพหลักการของวิธีการดาวน์สเกลใน รูปที่ 27 
 

 
    ที่มำ : Downscaling general circulation model output: a review of methods and limitations, 
            Progress in Physical Geography (Wilby and Wigley, 1997) 
 

รูปที่ 27 ภำพหลักกำรของวิธีกำรดำวน์สเกลแบบจ้ำลองภูมิอำกำศโลก 
 
 หากจะท้าการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนหรืออุณหภูมิในอนาคตของลุ่มน้้าภายใต้
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก จะต้องท้าการประยุกต์ใช้วิธีการดาวน์สเกลแปลงข้อมูลตัว
แปรภูมิอากาศโลก (GCM Output) ให้เป็นปริมาณฝนหรืออุณหภูมิของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโดยใช้ข้อมูลจากสถานี
ตรวจวัดสอบเทียบ ซึ่งเป็นวิธีการที่ยุ่งยากซับซ้อนและใช้ข้อมูลจ้านวนมาก ภายใต้ข้อจ้ากัดดังกล่าวนี้ 
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส้าหรับโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จึงได้ด้าเนินการในลักษณะ
ของการศึกษาการผันแปรและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของตัวแปรภูมิอากาศระดับท้องถิ่นที่ส้าคัญ ซึ่งได้แก่ 
อุณหภูมิ และปริมาณฝน เพ่ือดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังได้ท้าการ
วิเคราะห์แนวโน้มการผันแปรของปริมาณน้้าท่าที่เป็นผลกระทบเนื่องมาจากการผันแปรของปริมาณฝนอีกด้วย 
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ดังแสดงการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ปริมาณฝน และปริมาณน้้าท่าในภำคผนวก ข-4 
หัวข้อ 1, 2 และ 3 
 แต่อย่างไรก็ดี เพ่ือให้สามารถเห็นภาพฉายในอนาคตของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของลุ่มน้้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น จึงได้ทบทวน
เอกสารที่ศึกษาเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปได้ดังนี้  
 (1) โค ร ง ก า ร  USAID Mekong Adaptation and Resillience to Climate Change (USAID 
MEKONG ARCC) ได้ท้าการศึกษาความเปราะบางของประเทศไทยจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตอนล่างของเขตประเทศไทย 2 พ้ืนที่ ได้แก่ เขตที่สูงทางเหนือของจังหวัดเชียงรายและบริเวณ
โดยรอบ และเขตพ้ืนที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ  อีสาน  บนที่ราบสูงโคราช และพ้ืนที่รับน้้าระบายของลุ่มน้้าชี-
มูล ซึ่งเป็นล้าน้้าส้าคัญของแม่น้้าโขง ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่า ภูมิภาคนี้จะประสบกับความแปรปรวนของ
ปริมาณน้้าฝนที่เพ่ิมขึ้นในฤดูฝน ฝนตกหนักรุนแรงบ่อยขึ้น  มีปริมาณฝนสูงกว่า 100 มิลลิเมตรต่อวัน  ท้าให้
เกิดอุทกภัย สภาพน้้าขังใต้ผิวดิน ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรได้รับผลกระทบและมีภาวะเสี่ยงสูงต่อการ
ระบาดของเชื้อราและแมลงศัตรูพืช นอกจากนี้ยังพบว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยต่อวันจะสูงขึ้น 2 องศาเซลเซียส 
และจะสูงขึ้นอีกในปีที่มีสภาพอากาศสุดขั้ว ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อพืชผล ปศุสัตว์ และสุขภาพของ
คน จากสถิติภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่ประสบกับสภาพอากาศร้อนจัดมาโดยตลอด 
โดยเฉพาะจังหวัดสกลนครที่พบว่า หากอุณหภูมิเฉลี่ยของจังหวัดสกลนครเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5-6 หมายถึง 
อุณหภูมิที่สูงขึ้น 2 องศาเซลเซียสในพ้ืนที่ดังกล่าว จะสร้างความเครียดต่อพืชผลทางการเกษตรและวิถีการ
ด้ารงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ส่วนปริมาณน้้าฝนรายปีที่เพ่ิมมากข้ึน จะท้าให้เกิดผลกระทบทั้งเชิงบวกและ
เชิงลบต่อภูมิภาคนี้ ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศและสภาพอากาศเฉพาะถิ่น เช่น สภาวะภัยแล้งอาจลดลง 
  จากอุณหภูมิและปริมาณฝนที่สูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อข้าวนาสวนในที่ลุ่ม มันส้าปะหลัง และ
ยางพารา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยปริมาณฝนที่เพ่ิมข้ึนอาจจะเพ่ิมผลผลิตข้าวนาสวน 
แต่การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาฝนตกอาจก่อให้เกิดความเสียหาย หรือหากข้าว ข้าวโพด หรือถ่ัวเหลือง ได้รับน้้า
มากเกินไปจากการที่ฝนตกต่อเนื่องหลายวันโดยเฉพาะในฤดูเก็บเกี่ยวก็อาจจะกระทบต่อผลิตได้ นอกจากนี้มี
การคาดการณ์ว่าปริมาณน้้าฝนที่เพ่ิมขึ้นจะท้าให้พ้ืนที่ที่เหมาะสมในการปลูกมันส้าปะหลังลดลง เนื่องจาก
สภาวะน้้าขังใต้ผิวดิน ท้าให้เกิดโรคเชื้อราและแมลงศัตรูพืชเพ่ิมขึ้น รวมถึงยางพาราที่จะได้รับผลกระทบจาก
อุณหภูมิที่สูงขึ้นเกินระดับที่พอเหมาะต่อการเจริญเติบโตของยางพารา ส่วนอ้อยเป็นพืชที่สามารถทนต่อ
สภาพแวดล้อมที่แปรปรวนได้ดีเมื่อเทียบกับข้าวและมันส้าปะหลัง อ้อยสามารถทนต่ออุณหภูมิสูงและสภาพน้้า
ขังใต้ผิวดินได้ อย่างไรก็ตาม ก้าลังการผลิตของอ้อยจะได้รับผลกระทบ เนื่องจากอ้อยต้องทนรับสภาวะทั้งสองใน
ระดับสูง และความต้องการใช้น้้าเพ่ิมขึ้นเพ่ือการปลูกอ้อยเนื่องจากอุณหภูมิสูงขึ้นในปลายฤดูแล้งหรือเมื่อ
ประสบภั ยแล้ ง (https://www.iucn.org/sites/dev/files/content/documents/thailand_vulnerability 
_profile_thai_press.pdf, ดาวน์โหลดเมื่อวันที่ 10 ก.พ. 2565  
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 (2) Sumana Shrestha และ Raywadee Roachanakanan  2 2   ได้ท้าการศึกษาเพ่ือประเมิน
การเปลี่ยนแปลงตัวแปรภูมิอากาศในอนาคตของลุ่มน้้าสงครามตอนล่างโดยใช้วิธี Linear Scaling Method 
ในการปรับแก้ความคลาดเคลื่อน (Bias Correction) ของแบบจ้าลองภูมิอากาศระดับภูมิภาค (Regional 
Climate Models, RCMs) 3 แบบจ้าลอง ได้แก่ ACCESS1-CSIRO-CCAM, CNRM-CM5-CSIRO-CCAM และ 
MPI-ESM-LR-CSIRO-CCAM ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบ RCP4.5 และ RCP8.5 
โดยท้าการเปรียบเทียบผลการประเมินของช่วงเวลาในอนาคต 3 ช่วงเวลา คือ 2030s (ค.ศ.2020-2044), 2055s 
(ค.ศ.2045-2069) และ 2080s (ค.ศ.2070-2094) กับช่วงเวลาฐาน  ค.ศ.1980-2004) ผลการศึกษาพบว่า 
อุณหภูมิรายปีเฉลี่ย สูงสุดและต่้าสุดรายเดือน ในอนาคตมีค่าสูงขึ้น โดยมีค่าสูงมากขึ้นเมื่อเป็นช่วงเวลาในกนาคต
ที่ไกลมากขึ้น ปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยลดลงทั้ง 3 ช่วงเวลา โดยปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยสูงขึ้นในฤดูแล้ง  มกราคม
ถึงพฤษภาคม  แต่ลดลงในฤดูฝน  สิงหาคมถึงธันวาคม  ความเข้มฝน 1 วัน และ 5 วัน สูงขึ้นในฤดูฝน จ้านวนวัน
ฝนตกหนัก  ฝนตกมากกว่า 20 มิลลิเมตรต่อวัน) ลดลงทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง 
 (3) ศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา (2559) ได้ท้าการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงปริมาณฝนในช่วง
ฤดูฝนของประเทศไทยในระยะยาว จากผลการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคต จาก
แบบจาลองภู มิ อากาศ  4 ชุดข้ อมู ล  ได้ แก่  ECHAM-A2, HadCM3Q0-A1B, HadCM3Q10-A1B และ 
HadCM3Q13-A1B และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและปริมาณฝนรายปีภายใต้สถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแบบ RCP4.5 และ RCP8.5 ผลการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงส้าหรับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือแสดงได้ดังนี้ 
  1) การคาดการณ์ปริมาณฝนช่วงฤดูฝนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1950-
2099 จาก 4 แบบจ้าลอง ได้แก่ ECHAM4-A2, HadCM3Q0-A1B, HadCM3Q10-A1B และ HadCM3Q13-
A1B แสดงข้อมูลตรวจวัดและแนวโน้มได้ดังรูปที่ 28 ซึ่งพบว่า ข้อมูลที่ได้จากการตรวจวัด  ค.ศ. 1951-2013) 
มีรูปแบบปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนที่ผันแปรตลอดช่วงและปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  โดย
แบบจ้าลอง ECHAM4-A2 และ HadCM3Q10-A1B จ้าลองฝนในอนาคตไปในทิศทางเดียวกัน คือ ปริมาณฝน
ที่ได้จากแบบจ้าลองมีค่าต่้ากว่าปริมาณฝนที่ได้จากการตรวจวัดจริง และปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้ม
ลดลง ส่วนแบบจ้าลอง HadCM3Q0-A1B และ HadCM3Q13-A1B สามารถจ้าลองนี้ใกล้เคียงปริมาณฝน
ตรวจวัด และปริมาณฝนในช่วงฤดูฝนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน 
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ที่มำ : ศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนยิมวิทยา  2559) 
 

รูปที่ 28 กำรคำดกำรณ์ปริมำณฝนช่วงฤดูฝนของภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั งแต่ป ีค.ศ. 1950-2099 จำก 
4 แบบจ้ำลอง ได้แก่ ECHAM4-A2, HadCM3Q0-A1B, HadCM3Q10-A1B และ HadCM3Q13-A1B 

 
 

   2  นอกจากนี้ได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูงที่สุด อุณหภูมิต่้าที่สุด และ
ปริมาณฝนรวมรายปีจากผลการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิสูงที่สุด อุณหภูมิต่้าที่สุด และปริมาณฝน
รวมรายปีในอนาคตระหว่างปี ค.ศ.   7 -2    จากแบบจ้าลอง ACCESS . , CCSM4, CNRM-CM5, GFDL-
CM3, MPI-ESM-LR และ NorESM -M ส้าหรับสถานการณ์  RCP4.5 และ RCP .5 สามารถแสดงการ
คาดการณ์อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่้าสุด และปริมาณฝนรายปี ภายใต้สถานการณ์ RCP 4.5 RCP  .5 และ
ค่าท่ีตรวจวัดจริงของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้ดังรูปที่ 29 ซึ่งพบว่า การเปลี่ยนแปลงในอนาคตของอุณหภูมิ
รายปีภายใต้สถานการณ์ RCP  .5 และ RCP 4.5 มีแนวโน้มสูงขึ้นเหมือนกัน ทั้งอุณหภูมิต่้าสุดและอุณหภูมิ
สูงสุด แต่ RCP .5 มีค่าอุณหภูมิสูงกว่า RCP 4.5 ประมาณ  .5-2 องศาเซลเซียสเกือบตลอดช่วงถึง ค.ศ.2    
โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่ปี ค.ศ.2 65 เป็นต้นไป ที่มีค่าแตกต่างกันค่อนข้างสูงระหว่าง RCP  .5 และ RCP 4.5 
โดย RCP  .5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 44-45 องศาเซลเซียส และ RCP 4.5 มีค่าสูงสุดระหว่าง 42-44 องศา
เซลเซียส และเมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์กับค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีตพบว่าอุณหภูมิสูงสุดมีค่าต่้ากว่าค่า
จริงที่ตรวจวัดได้ ส่วนอุณหภูมิต้่าสุดมีความผันแปรทั้งสูงกว่าและต้่ากว่าค่อนข้างสูง ส้าหรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตของปริมาณฝนรายปีมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน โดยจาก RCP 4.5 และ RCP  .5 มีแนวโน้ม
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ลดลงเล็กน้อย และปริมาณฝนในอนาคตจากทั้งสอง RCP มีปริมาณใกล้เคียงไม่แตกต่างกันมาก อย่างไรก็ดี 
เมื่อเปรียบเทียบค่าคาดการณ์จาก RCP  .5 และ RCP 4.5 กับค่าที่ตรวจวัดได้จริงในอดีตพบว่าต่้ากว่าค่าที่
ตรวจได้ค่อนข้างสูง 
 จากการทบทวนเอกสารข้างต้นที่ได้ท้าการศึกษาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือแสดงภาพฉายในอนาคตจะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในอนาคตของ
ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือไม่ว่าจะเป็นปริมาณฝนหรืออุณหภูมิ มีการประเมินที่แสดงภาพฉายในอนาคต
ของแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น วิธีการดาวน์สเกล แบบจ้าลองภูมิอากาศ
โลก หรือสถานการณ์ (Scenarios) ที่เลือกใช้ แต่ภาพฉายในอนาคตหรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตก็ท้าให้ทราบว่าจะต้องมีการประเมินผลกระทบจากภาพฉายในแต่ละสถานการณ์ และจะต้องศึกษา
ทางเลือกในการปรับตัวให้สามารถรองรับสถานการณ์และความผันแปรที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้ 
 

 
ที่มำ : ศูนย์ภูมิอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา  2559) 
 

รูปที่ 29 กำรคำดกำรณ์อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่้ำสุด และปริมำณฝนรำยปี ภำยใต้สถำนกำรณ์ RCP 4.5 
RCP 8.5 และ ค่ำที่ตรวจวัดจริงบริเวณภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภำคผนวก ข.-5 
ลักษณะดินของกลุ่มชุดดิน กำรใช้ประโยชน์  

ปัญหำและแนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช และดินปัญหำ 
 

1. ทรัพยำกรดิน 
ที่ปรึกษาศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะและคุณสมบัติของทรัพยากรดิน ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องกลุ่มดิน    

ชุดดิน ความเหมาะสมในการเพาะปลูกรวมทั้งปัญหาทรัพยากรดิน เพ่ือช่วยน้าไปสู่การเสนอแนะแนวทางการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และก่อให้เกิดการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพได้ ในอนาคต 
ผลการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สรุปได้ดังนี้ 

การทบทวนข้อมูลกลุ่มชุดดินปรับปรุงใหม่ ของกรมพัฒนาที่ดิน (ปี 2564) ล่าสุด ตามแผนที่มาตราส่วน 
1:25,000 พบว่ามีกลุ่มชุดดินทั่วประเทศ 62 กลุ่มชุดดิน โดยในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งประกอบด้วย 10 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองบัวล้าภู หนองคาย อุดรธานี บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และ 
อุบลราชธานี มีจ้านวน 35 กลุ่มชุดดิน ประกอบด้วย 
 (1) กลุ่มชุดดินที่เป็นที่นา จ้านวน 13 กลุ่มชุดดิน (1, 4, 6, 7, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 23 และ 59)  

(2) กลุ่มชุดดินที่เป็นที่ดอน จ้านวน 22 กลุ่มชุดดิน (24, 25, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 
44, 46, 47, 49, 52, 55, 56, 60 และ 61)  
 (3) กลุ่มชุดดินที่เป็นที่ภูเขาลาดชันได้แก่ กลุ่มชุดดินที่ 62  
และมีหน่วยที่ดินอ่ืนที่ไม่เป็นที่ดินหรือมีการใช้ที่ดินประเภทอ่ืน ได้แก่ (1) หน่วยตะกอนน้้าพาเชิงซ้อนที่เป็นพ้ืนที่ราบ
เล็กในหุบเขาหรือร่องธาร (2) หน่วยลานกรวดหิน บริเวณที่พบก้อนหินหรือเศษหินกระจายอยู่บนดิน (3) หน่วยชะล้าง
พังทลาย บริเวณที่มีการพังทลายดินรุนแรง 357 ไร่ ในจังหวัดหนองคาย (4) หน่วยดินถม บริเวณที่มีการถมดิน (5) หน่วย
บ่อขุด พ้ืนที่หลุมบ่อที่เกิดจากการขุดดินออกไป (6) หน่วยผาชัน บริเวณที่มีความลาดชันสูงมากเป็นหน้าผา (7) หน่วย
แหล่งน้้า พ้ืนที่แหล่งเก็บกักน้้า ธารน้้า (8) หน่วยเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า บ่อน้้าใช้เลี้ยงสัตว์น้้า เช่น ปลา กุ้ง (9) หน่วยที่ลุ่มชื้น
แฉะ บริเวณแอ้งที่ลุ่มต่้ามีน้้าขังตลอดปี หรือบางช่วงเวลาของปี (10) หน่วยป่าไม้ เขตพ้ืนที่ป่าไม้ (11) หน่วยชุมชน 
บริเวณที่ตั้งถิ่นอาศัย (12) หน่วยเขตทหาร พ้ืนที่สงวนเพ่ือใช้ในกิจกรรมของทหาร (13) หน่วยสนามบิน บริเวณลานและ
อาคารที่เกี่ยวข้องกับการบิน และ (14) หน่วยฟาร์ม พ้ืนที่หรืออาคารเลี้ยงสัตว์แบบปล่อยหรือขังกรง และ สามารถแสดง
แผนที่กลุ่มชุดดินในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือได้ดังรูปที่ 1  ส้าหรับรายละเอียดของกลุ่มชุดดินต่างๆ สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
 รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 1 แผนที่กลุ่มชุดดินในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุ่มชุดดินที่ 1 
ลักษณะเด่น กลุ่มดินเหนียวสีด้าลึกมาก มีรอยแตกระแหงกว้างและลึก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง

เล็กน้อย การระบายน้้าเลวถึงค่อนข้างเลว 
สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า ในบริเวณเทือกเขาหินปูนหรือหิน

ภูเขาไฟ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม มีน้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายน้้าเลวหรือค่อนข้างเลว เนื้อดินเป็นพวก
ดินเหนียวจัด หน้าดินแตกระแหงเป็นร่องลึกในฤดูแล้ง และมีรอยถูไถลในดิน สีดินส่วนมากเป็นสีด้า หรือสีเทาแก่ตลอด     
มีจุดประสีน้้าตาล สีเหลือง และอาจพบจุดประสีแดงบ้างปะปนตลอดชั้นดิน ส่วนดินชั้นล่างมักมีก้อนปูนปะปน ปฏิกิริยาดิน
ส่วนใหญ่เป็นกรดจัดถึงเป็นด่างเล็กน้อย 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ปานกลาง  
กำรใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่ใช้ท้านา นอกฤดูท้านาบางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ เช่น ฝ้ายและถั่ว 
ปัญหำ เป็นดินเหนียวจัด โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็ง แตกระแหงกว้างและลึก ดินเปียกเหนียวมาก ท้าให้การ

ไถพรวนยากต้องไถพรวนในช่วงระยะเวลาที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม บางพื้นที่อาจขาดแคลนน้้าเมื่อฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติ 
และอาจมีน้้าท่วมขังในฤดูฝน ท้าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้้า 

แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกข้าว ไถพรวนเมื่อดินมีความชื้นเหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน

โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีสูตร 16-
20-0 หรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด้า 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้้า หรือท้านาครั้งที่ 2 
หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว ไถกลบตอซังและท้าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 
ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 

- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร มีคันดินอัดแน่นล้อมรอบ 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. 
ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้า
ในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 4 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้าที่มีอายุยังน้อย ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การ
ระบายน้้าค่อนข้างเลว  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้้าพา         
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มหรือที่ราบเรียบ มีน้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายน้้าเลวหรือค่อนข้างเลว  มีเนื้อดิน
เป็นพวกดินเหนียวหรือดินเหนียวจัด หน้าดินอาจแตกระแหงเป็นร่องในฤดูแล้ง และอาจมีรอยถูไถลในดิน ดินบนมีสีด้า หรือ
เทาเข้ม ดินล่างมีสีเทา น้้าตาล น้้าตาลอ่อนหรือเทาปนเขียวมะกอก มีจุดประสีน้้าตาลปนเหลือง สีเหลือง สีน้้าตาลแก่หรือสี



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แดง อาจพบก้อนปนู หรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในชั้นดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเปน็กรดเลก็นอ้ย 
แต่หากดินมีก้อนปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นกลางหรือด่างปานกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ปานกลาง 
กำรใช้ประโยชน ์ใช้ท้านา บางแห่งยกร่องเพื่อปลูกพืชผักหรือผลไม้ ซึ่งมักจะให้ผลผลิตค่อนข้างสูง 
ปัญหำ โครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งและแตกระแหง ท้าให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้้าและน้้าท่วมขังในฤดูฝนท้า

ความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้้า 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นทีเ่หมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน

โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรยีน์้า้ 
หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด้า 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้้า หรือท้านาครั้งที่ 2 
หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท้าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 

- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจาก
ระดับน้้าที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือขุดหลุมปลูก
ขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิต
และภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและ
จัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 6 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้าปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดจัด  การระบาย
น้้าเลวถึงค่อนข้างเลว  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้้าพา 
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายน้้าเลวหรือ
ค่อนข้างเลว เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียว สีเทาแก่  ดินล่างเป็นดินเหนียว   
สีน้้าตาลอ่อน หรือสีเทา มีจุดประสีน้้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงตลอดชั้นดิน บางแห่งมีศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมี
สะสมพวกเหล็กแมงกานีสปะปนอยู่ด้วย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ ใช้ท้านา ในช่วงฤดูแล้ง บริเวณที่มีแหล่งน้้าใช้ปลูกพืชไร่ พืชผัก หรือยาสูบ 
ปัญหำ ความอุดมสมบูรณ์ต่้า บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนน้้า และน้้าท่วมขังในฤดูฝน ท้าความเสียหาย

กับพืชที่ไม่ชอบน้้า 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน

โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว  ้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้า 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด้า 35-40 วัน ในพื้นที่ที่เป็นกรดจัดมาก ใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อ
เพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้้า หรือท้านาครั้งที่ 2 หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือ
พืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าวโดยท้าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 

- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจาก 
ระดับน้้าที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้า้ หรือขุดหลุมปลูกขนาด 
50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโตก่อนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูกในพื้นที่ที่ดินเป็นกรดจัดมาก 
ใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ หรือ 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารในดิน พัฒนาแหล่ง
น้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 7 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินเหนียวลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่าง การระบายน้้า
ค่อนข้างเลว  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า พบในบริเวณที่ราบตะกอนน้้าพา       
มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายน้้าเลวหรือค่อนข้างเลว 
เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนเหนียวหรือดินเหนียวสีเทาแก่ ดินล่างเป็นดินเหนียว  สีน้้าตาลอ่อน สีเทา
หรือสีน้้าตาลปนเทา พบจุดประสีน้้าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดชั้นดิน ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดปานกลางถึงด่าง     
ปานกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ปานกลาง 
กำรใช้ประโยชน ์ใช้ท้านา หากมีการชลประทานและการจัดการที่ดีสามารถท้านาได้  2 ครั้ง ให้ผลผลิตค่อนข้างสูง 

ในช่วงฤดูแล้งบริเวณที่มีแหล่งน้้าใช้ปลูกพืชล้มลุก พืชไร่ พืชผัก หรือยาสูบ 
ปัญหำ ดินมีโครงสร้างแน่นทึบ ดินแห้งแข็งท้าให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้้า และน้้าท่วมขังในฤดูฝน ท้าความ

เสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้้า 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกข้าว ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นทีเ่หมาะสม ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน

โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้งไว  ้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์
น้้า หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-20-0 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปกัด้า 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้า้ หรือท้านาครั้งที่ 2 
หรือใช้ปลูกพืชไร่หรือพืชผักหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท้าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 

- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ร่องแปลงปลูกอยู่สูงจาก
ระดับน้้าที่เคยท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าหรือขุดหลุมปลูกขนาด 
50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลติ ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนดิพืชที่ปลกู พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบ
การให้น้้าในแปลงปลูก 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุ่มชุดดินที่ 15 
ลักษณะเด่น กลุ่มดินทรายแป้งลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การระบายน้้า

เลวถึงค่อนข้างเลว  
สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า พบบริเวณที่ราบตะกอนน้้าพา มี

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกมากที่มีการระบายน้้าค่อนข้างเลวหรือ
เลว เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนเหนียวหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินบนมีสีน้้าตาลปนเทา ดินล่างสีน้้าตาลหรือสีเทาปน
ชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้้าตาลปนเหลืองตลอดชั้นดิน ในดินชั้นล่างมักพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก และแมงกานีส 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างปานกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้าถึงปานกลาง 
กำรใช้ประโยชน์ ใช้ท้านา ในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้้าใช้ปลูกยาสูบ พืชผักต่างๆ หรือพืชไร่บางชนิด ถ้ามีการ

ชลประทานใช้ท้านาได้ 2 ครัง้ในรอบปี 
ปัญหำ หน้าดินแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่้า บางพื้นที่ขาดแคลนน้้า และน้้าท่วมขังในฤดูฝน ท้าความเสียหาย

กับพืชที่ไม่ชอบน้้า 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 6-8 ตัน/ไร่ ไถ

กลบก่อนออกดอก 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้้ปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด้า 35-45 วนั 
การปักด้าข้าวควรเพิ่มจ้านวนต้นต่อกอให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในชว่งทีข่้าวขาดน้้า หรือใช้ท้านาครัง้
ที่ 2 หรือปลูกพืชไร่  

- ปลูกพืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท้าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/
ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 

 
กลุ่มชุดดินที่ 16 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินทรายแป้งลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้้าเลว  
สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า พบบริเวณที่ราบตะกอนน้้าพา มี

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการระบายน้้าค่อนข้างเลวหรือเลว 
เนื้อดินเป็นพวกดินร่วน ดินร่วนเหนียว ดินร่วนปนทรายแป้งหรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ดินมีสีน้้าตาลอ่อน หรือสี
น้้าตาลปนเทา และมีจุดประสีน้้าตาลเข้ม สีเหลือง หรือสีแดงในดินชั้นล่าง ในบางพื้นที่อาจพบก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็ก
และแมงกานีสปะปน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ท้านา ในฤดูแล้งบริเวณใกล้แหล่งน้้าใช้ปลูกยาสูบ พืชผัก หรือพืชไร่

บางชนิด ในพื้นที่มีระบบชลประทาน สามารถใช้ท้านาได้ 2 ครั้งในรอบปี 
ปัญหำ หน้าดินแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่้า บางพื้นที่ดินเป็นกรดจัดมาก ขาดแคลนน้้า และน้้าท่วมขังในฤดูฝน

ท้าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้้า 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกข้าว ในพื้นที่ที่เป็นกรดจัดมาก หว่านวัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุ

อาหารในดิน ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 6-8 ตัน/ไร่ ไถกลบ
ก่อนออกดอก 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด้า 35-45 วัน การ
ปักด้าข้าวควรเพิ่มจ้านวนต้นต่อกอให้มากขึ้น พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในช่วงที่ข้าวขาดน้้า หรือใช้ท้านาครั้งที่ 2 
หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท้าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/
ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 

- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคันดินอัดแน่น
ล้อมรอบปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 
50x50x50 ซม. พร้อมปรับปรุงหลุมปลูกด้วยอินทรียวัตถุ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อน
เก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิตใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูกเพื่อเพิ่มความ
เป็นประโยชนข์องธาตุอาหารในดิน ควรมีการใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร่ พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลง
ปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 17 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินร่วนหยาบที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า มีชั้นแน่นทึบภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นด่างเล็กน้อย การระบายน้้าค่อนข้างเลว  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า หรือจากการสลายตัวผุพัง แล้วถูก
เคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ ส่วนใหญ่มีน้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน 
เป็นดินลึกที่มีการระบายน้้าค่อนข้างเลว เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ดินล่างเป็นชั้นดินแน่นทึบ มีเนื้อดิน
เป็นดินร่วนเหนียวปนทรายหรือดินเหนียว สีน้้าตาลอ่อนและสีเทา มีจุดประสีเหลืองหรือสีน้้าตาลแดง บางแห่งอาจมีศิลา
แลงอ่อนปะปนอยู่ด้วย มีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึงด่างปานกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ มักปล่อยเป็นที่รกร้างว่างเปล่าหรือเป็นป่าละเมาะเล็ก บางพื้นที่ใช้ท้านา แต่มักให้ผลผลิตต่้า 
ปัญหำ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายที่มีชั้นดานภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ขาดแคลน

น้้านาน และน้้าท่วมขังในฤดูฝน ท้าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้้า 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย  4-6 

กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ย
แต่งหน้าหลังปักด้า 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้้า หรือใช้ท้านาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืช
ตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว ท้าร่องแบบเตี้ยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้้า 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 8  
 

- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร หรือถึงชั้นดานแข็ง  มีคัน
ดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือขุดหลุมปลูก
ขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิต
และภายหลังเก็บผลผลิตใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและ
จัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 18 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินเค็มเกิดจากตะกอนล้าน้้า มีคราบเกลือลอยหน้าหรือมีชั้นดานแข็งที่สะสมเกลือภายในความ
ลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง การะบายน้้าค่อนข้างเลว  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ 
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบที่มีชั้นหินเกลือรองรับอยู่ หรืออาจได้รับอิทธิพล
จากการแพร่กระจายของเกลือทางผิวดิน พบในบริเวณทีราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึก
ที่มีการระบายน้้าค่อนขา้งเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายหรือดินทราย ส่วนดินล่างเป็นชั้นดินแน่นทึบที่มี
การสะสมเกลือโซเดียม มีเนื้อดินเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย หรือดินร่วนปนดินเหนียว มีสีน้้าตาลอ่อนถึงสีเทา พบจุดประ
พวกสีน้้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน หรือก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในดินชั้นล่าง ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า ดินชั้นบนโดยมากจะมีปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ส่วนดินชั้นล่างมักมีปฏิกิริยาเป็น
ด่างเล็กน้อยถึงเป็นด่างจัด แต่ถ้ามีก้อนปูนปะปนจะมีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงด่างจัด ตามปกติในฤดูแล้งจะมีคราบเกลือเกิดขึ้น
ทั่วไปบนผิวดิน 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ ใช้ท้านา บริเวณที่เค็มจัดจะปรากฏคราบเกลือบนผิวดิน ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรไม่ได้ มีป่า

ละเมาะและไม้พุ่มหนามขึ้นกระจัดกระจายเป็นหย่อมๆ บางแห่งเป็นแหล่งท้าเกลือสินเธาว์ 
ปัญหำ ดินเค็ม มักพบชั้นดานแข็งที่มีการสะสมเกลือ มีปริมาณธาตุโซเดียมสูงจนเป็นพิษต่อพืช เนื้อดินค่อนข้าง

เป็นทราย โครงสร้างของดินไม่ดี ค่อนข้างแน่นทึบ ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ในพื้นที่ดินเค็มจัดมีคราบเกลือมาก ขาดแคลน
แหล่งน้้าจืด มีน้้าท่วมขังในฤดูฝน ท้าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้้า 

แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกข้าว เลือกพันธุ์ข้าวที่ทนเค็มมาใช้ปลูก ปล่อยให้มีน้้าขังและล้างเกลือออกไปจากดิน ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-

4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยทิ้ง ไว้ 
1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 ใช้กล้าข้าวที่มีอายุ 30-35 วัน จ้านวน 5-8 ต้น /จับ 
ระยะปักด้า 20x20 ซม. ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด้า 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้้า และจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ควรเลือกพื้นที่ที่มีคราบเกลือไม่มากนักและมีแหล่งน้้าชลประทาน เลือกพืชที่ทนเค็มมาปลูก 
ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ท้าคันดินอัดแน่นล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุย๋
คอก 3-4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมัก 
หรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ใช้สารยิปซัมคลกุเคล้ากับดินและใช้น้า้ล้าง มีวัสดุคลุมดินเพื่อป้องกันไม่ให้เกลือขึ้นมาอยูท่ี่
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ผิวดิน ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิตใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า
ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 19 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้าในส่วนต่้าของพื้นที่ริมแม่น้้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรด
เล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้้าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ 
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
ส่วนใหญ่มีน้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการ
ระบายน้้าค่อนข้างเลว เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ โดยมีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ดิน
ล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีน้้าตาลปนเทา มีจุดประสีน้้าตาลปนเหลืองหรือ สีเหลืองปนน้้าตาล และอาจ
พบมีศิลาแลงอ่อนในดินชั้นล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดเล็กน้อย 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ปานกลาง 
กำรใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าวในฤดูฝน บางแห่งยังคงสภาพเป็นป่าอยู่ 
ปัญหำ ความอุดมสมบูรณ์ต่้า เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีความสามารถในการอุ้มน้้าต่้า มักพบปัญหาการขาด

แคลนน้้าในฤดูเพาะปลูก และน้้าท่วมขังในฤดูฝน ท้าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้้า 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกข้าว เลือกระยะเวลาปลูกให้เหมาะสมกับฤดูกาล ปรับสภาพพื้นที่ให้ราบเรียบ และท้าคันดินเพื่อชว่ยกักเกบ็น้า้ 

ไถกลบตอซังปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 
50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด้า 35-45 วนั 
มีระบบการให้น้้าในช่วงที่ข้าวขาดน้้า หรือท้านาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว ท้าร่อง
แบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 

- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร ท้าคันดินอัดแน่นล้อมรอบ 
เพื่อป้องกันน้้าท่วม ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือขุดหลุมปลูก
ขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิต
และภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูกเพื่อรักษาความสามารถ
ในการผลิตของดินไม่ให้เสื่อมโทรมลงในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต พัฒนาแหล่งน้้าชลประทาน
และจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 20 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า เนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง การ
ระบายน้้าเลวถึงค่อนข้างเลว  
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และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ 
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ 
ส่วนใหญ่มีน้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มีการ
ระบายน้้าค่อนข้างเลว เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ โดยมีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทรายหรือดินทรายปนดินร่วน ดิน
ล่างเป็นดินร่วนปนทราย สีพื้นเป็นสีเทาหรือสีน้้าตาลปนเทา มีจุดประสีน้้าตาลปนเหลืองหรือสีเหลืองปนน้้าตาล และอาจพบ
มีศิลาแลงอ่อนในดินชั้นล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าว บางแห่งยังคงสภาพเป็นป่าอยู่ 
ปัญหำ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ขาดแคลนน้้านาน และน้้าท่วมขังในฤดูฝน ท้าความ

เสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้้า 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/

ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า 
หลังปักด้า 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้้า หรือใช้ท้านาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่ว
หลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท้าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร ่ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 

- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคันดินอัดแน่น
ล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 
50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและ
ภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าชลประทาน
และจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 21 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึง เป็นกลาง 
การระบายน้้าเลว  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า เนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ลุ่มระหว่างสัน
ทรายหรือระหว่างเนินทรายชายฝั่งทะเล มีสภาพพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มีน้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกที่มี
การระบายน้้าค่อนข้างเลวถึงเลว เนื้อดินเป็นพวกดินทราย สีดินเป็นสีเทา พบจุดประสีน้้าตาล หรือสีเหลือง บางแห่งมี
เปลือกหอยปะปนอยู่ในเนื้อดินชั้นล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง แต่ถ้ามีเปลือกหอยปะปนอยู่ 
ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นด่างจัด 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่ใช้ท้านา บางแห่งทิ้งให้รกร้างว่างเปล่า มีวัชพืชขึ้นทั่วไป 
ปัญหำ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า เนื้อดินเป็นทรายหนา มีความสามารถในการอุ้มน้้าต่้า ขาดแคลนน้้าบางพื้น

ที่ดินอาจมีน้้าท่วมขัง หรือมีน้้าท่วมขังนานในฤดูฝน ท้าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้้า 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง หรือหว่านพืชปุ๋ยสด หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 6-8 กิโลกรัม/

ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้า
หลังปักด้า 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้้า หรือใช้ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว 
โดยท้าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ในพื้นที่ที่ดินเป็นกรด
จัดมาก ควรมีการใช้วัสดุปูน 500-1,000 กิโลกรัม/ไร ่

- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคันดินอัดแน่น
ล้อมรอบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 
75x75x75 ซม. พร้อมปรับปรุงหลมุปลูกดว้ยปุย๋หมักหรือปุย๋คอกร่วมกับปุย๋เคมี 25-50 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโตกอ่น
เก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลติ ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหลง่
น้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก ในพื้นที่ที่ดินเป็นกรดจัดมาก ควรมีการใช้วัสดุปูน 500-1,000 กิโลกรัม/ไร่ หรือ 5 
กิโลกรัม/หลุม 

 
กลุ่มชุดดินที่ 22 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินทรายลึกมากเกิดจากตะกอนล้าน้้าที่มีเนื้อดินเป็นดินทรายหนา ปฏิกิริยาดินเป็นกรด การ
ระบายน้้าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ 
หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ มี
น้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินลึกมากที่มีการระบายน้้าค่อนข้างเลวถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นดินทรายปนดินร่วน หรือดิน
ทราย สีดินเป็นสีน้้าตาลปนเทาหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีน้้าตาล สีเหลืองหรือสีเทา ในดินชั้นล่างบางแห่งจะพบชั้นที่มี
การสะสมอินทรียวัตถเุป็นชั้นบาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ ใช้ท้านา หรือปลูกพืชไร่บางชนิด เช่น มันส้าปะหลัง อ้อยและปอ บางแห่งเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ 
ปัญหำ เนื้อดินเป็นทรายจัด มีความสามารถในการอุ้มน้้าต่้า พืชมักแสดงอาการขาดน้้าในช่วงฝนทิ้ง มีความอุดม

สมบูรณ์ต่้า และมีน้้าท่วมขังในฤดูฝน ท้าความเสียหายกับพืชที่ไม่ชอบน้้า 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสดร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือปุ๋ยเคมีสูตร 

16-16-8 (หว่านโสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) พัฒนาแหล่ง
น้้าชลประทานไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้้า หรือใช้ปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท้าร่องแบบเตี้ย 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 

- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคันดินอัดแน่น
ล้อมรอบ เพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือขุด
หลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. พร้อมปรับปรุงหลมุปลูกด้วยอินทรียวตัถุ ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี 25-50 กิโลกรัม/



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิตใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูก 
พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 23 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินตื้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างเล็กน้อย การระบายน้้าเลวถึงค่อนข้างเลว  
สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนน้้าพา หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ 

หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ วางทับอยู่บนชั้นหินผุ พบในบริเวณที่ราบเรียบหรือ
ค่อนข้างราบเรียบ มีน้้าแช่ขังในช่วงฤดูฝน เป็นดินตื้นที่มีการระบายน้้าค่อนข้างเลว มีเนื้อดินบนเป็นพวกดินร่วนปนทราย 
หรือดินร่วน ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียวที่มีกรวดหรือลูกรังปะปนเป็นปริมาณมากภายในความ
ลึก 50 ซม. ดินมีสีน้้าตาลอ่อนถึงสีเทา และพบจุดประพวกสีน้้าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปน ใต้ชั้นลูกรังอาจพบชั้นดิน
เหนียวที่มีศิลาเเลงอ่อนปะปน มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ ใช้ท้านา บางแห่งเป็นป่าละเมาะ หรือป่าเต็งรัง 
ปัญหำ เป็นดินตื้นถึงก้อนกรวดหรือลูกรังภายในความลึก 50 ซม. จากผิวดิน มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า และมีโอกาส

ที่จะขาดน้้าได้ง่ายในช่วงฤดูเพาะปลูก บางแห่งมีเนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทราย บางพื้นที่มีก้อนหินหรือลูกรังที่หน้าดินมาก  
 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกข้าว เลือกพื้นที่เพาะปลูกที่มีหน้าดินหนา ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่าน

โสนอัฟริกันหรือโสนอินเดีย 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้า 
หรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 หรือ 15-15-15 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปักด้า 35-40 วัน พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้้า หรือ
ใช้ท้านาครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่ว หลังเก็บเกี่ยวข้าว โดยท้าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 

- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ เลือกพื้นที่มีหน้าดินหนา ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร 
และมีคันดินอัดแน่นล้อมรอบเพื่อป้องกันน้้าท่วมขัง ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินที่ไม่มีเศษหินหรือลูกรังร่วมกับปุ๋ยหมักหรอื
ปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังการเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกบั
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและระบบการให้น้้าในแปลงปลูก ในพื้นที่ดินตื้นมาก มีก้อนหิน
หรือลูกรังมากที่ผิวดินไม่เหมาะสมส้าหรับท้าการเกษตร ควรปล่อยไว้ให้เป็นป่าหรือใช้เป็นลูกไม้้ใช้สอยโตเร็ว 

 
กลุ่มชุดดินที่ 24 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า หรือวัตถุต้นก้าเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมาก การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออก วัตถุต้นก้าเนิดดินเกิดจากการ
สลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากหินต้นก้าเนิดชนิด
ต่างๆ ทั้งหินอัคนี หินตะกอน หรือหินแปร พบบริเวณพื้นที่ดอน มีลักษณะเป็นลูกคลื่นจนถึงพื้นที่เนินเขา เป็นดินลึกมาก    
มีการระบายน้้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีน้้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรด     
ปานกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า  
กำรใช้ประโยชน์ ใช้ปลูกยางพารา ไม้ผล และพืชไร่บางชนิด บางแห่งยังคงสภาพป่าธรรมชาติ 
ปัญหำ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ในบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันและเนื้อดินบนมีทรายปน จะมีอัตราเสี่ยงต่อ

การชะล้างพังทลายของดินสูง หากมีการจัดการดินไม่เหมาะสม 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 

กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร้างคันดิน ท้าขั้นบันได ท้าแนวรั้ว 
หรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้นในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิตใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 25 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินเหนียวจัดสีแดงลึกมากที่เกิดจากหินภูเขาไฟ มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้้าดี  
สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินภูเขาไฟ พวกหินบะซอลต์ พบในบริเวณพื้นที่ดอน 

มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลูกคลื่นลอนชัน เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวที่ค่อนข้าง
ร่วนซุยและมีโครงสร้างดี สีดินเป็นสีน้้าตาลปนแดง หรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ปานกลาง 
กำรใช้ประโยชน์ ใช้ประโยชน์ในการท้าสวนผลไม้ ท้าสวนยางพารา และพริกไทย บางแห่งยังคงสภาพป่าธรรมชาติ 
ปัญหำ ดินมีความสามารถในการซึมน้้าเร็ว จึงมักจะขาดแคลนน้้าได้ง่าย ถ้าหากฝนทิ้งช่วงและเกิดการชะล้าง

พังทลายสูญเสียหน้าดินในพื้นที่ทีมีความลาดชัน 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 

กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร้างคันดิน ท้าขั้นบันได ท้าแนวรัว้ 
หรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้นในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิตใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ้ารุงดินร่วม
อยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่ว
พุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้้า ไถพรวนและปลกูพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเปน็แถบ หรือท้าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนา
แหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 14  
 

กลุ่มชุดดินที่ 28 
ลักษณะเด่น กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่พบในพื้นที่ภูเขา ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้้าดี  
สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่พบบริเวณพื้นที่ภูเขาสูง ที่ส่วนใหญ่มีความสูงจากระดับน้้าทะเลปานกลางตั้งแต่ 

500 เมตรขึ้นไป เกิดจากการสลายตัวผุพังของวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกหินเนื้อละเอียด เป็นดินลึกมากที่มีการระบายน้้าดี เนื้อ
ดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็นสีแดง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรด
เล็กน้อย 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ปานกลาง 
กำรใช้ประโยชน์ ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวมีสภาพเป็นป่าธรรมชาติ หลายแห่งถูกบุกรุก เพื่อท้าไร่เลื่อนลอย บาง

แห่งอยู่ในเขตโครงการพัฒนาเพื่อน้ามาใช้ปลูกผลไม้เมืองหนาว เช่น ท้อ สาลี่ และแอปเปิล 
ปัญหำ เป็นดินที่เกิดอยู่บริเวณที่มีระดับความสูงมาก มีความลาดชันสูง มีแนวโน้มที่จะเกิดการชะล้างพังทะลายได้

ง่าย 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 

กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น การสร้างคันดิน ท้าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท้า
แนวรั้ว หรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้นในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิตใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืช
ปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก 
ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนว
ระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 29 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินเหนียวลึกถึงลึกมากที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินเนื้อละเอียด ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็น
ด่าง การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว ถูกเคลื่อนย้ายมา
ทับถมของวัสดุเนื้อละเอียด หรือจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า พบบริเวณพื้นที่ดอนที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงเป็น
เนินเขา เป็นดินลึกที่มีการระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว สีดินเป็น สีน้้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ปานกลาง 
กำรใช้ประโยชน์ ใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผล มีส่วนน้อยที่ยังคงเป็นสภาพป่าธรรมชาติ 
ปัญหำ บริเวณที่มีความลาดชันจะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน และดินมีโอกาส ขาดแคลนน้้า

ในช่วงฤดูเพาะปลูก 
 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 15-25 

กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น การสร้างคันดิน ท้าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม        
ท้าแนวรั้ว หรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้นในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืช
ปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก 
ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ไถพรวนและปลูกพืชตามแนว
ระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 30 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินร่วนหรือดินทรายแป้งละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนริมแม่น้้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด     
การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ภาคตะวันออก เกิดจากการทับถมของตะกอนล้า
น้้า บริเวณสันดินริมน้้า มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอดลาด เป็นดินลึกที่มีการระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง 
เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนละเอียดหรือดินทรายแป้ง บางแห่งอาจมีชั้นดินทรายละเอียดสลับชั้นอยู่ และมักมีแร่ไมกาปะปนใน
เนื้อดิน สีดินเป็นสีน้้าตาลหรือสีเหลืองปนน้้าตาล และอาจจะพบจุดประสีพวกสีเหลือง หรือสีเทา ในดินชั้นล่าง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ปานกลาง 
กำรใช้ประโยชน์ ปลูกยางพารา กาแฟ และไม้ผล 
ปัญหำ ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องสมบัติของดิน แต่อาจมีปัญหาเรื่องน้้าท่วม สร้างความเสียหายให้แก่พืชที่ปลูก หาก

น้้าในล้าน้้ามีปริมาณมากจนไหลเอ่อท่วมตลิ่งและแช่ขังอยู่เป็นเวลานาน 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
 - ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 

กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท้าแนวรั้ว หรือท้าฐานหญ้าแฝก
เฉพาะต้นในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า
ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี โดยให้มีการปลูกพืชบ้ารุงดินอยู่ด้วย ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ 
หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ไถพรวนและปลูก
พืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือท้าแนวรั้วหญ้าแฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูกเพื่อรักษาความสามารถในการผลิต
ของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลงและช่วยเพิ่มผลผลิต พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุ่มชุดดินที่ 31 
ลักษณะเด่น กลุ่มดินทรายแป้งละเอียดหรือดินร่วนละเอียดลึกมากที่เกิดจากตะกอนแม่น้้า หรือตะกอนน้้าพารูป

พัด ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นกลาง การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง  
สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่มีวัตถุต้นก้าเนิดดินเป็นพวกตะกอนล้าน้้า พบบนสันดินริมน้้าเก่า เนินตะกอนรูป

พัด หรือที่ราบตะกอนน้้าพา พบบริเวณพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึกมาก 
การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินทรายแป้งหรือดินร่วนละเอียด สีดินเป็นสีน้้าตาล หรือสีน้้าตาลปนแดง 
บางแห่งในดินล่างลึกมีจุดประสีเทาและสีน้้าตาล อาจมีแร่ไมกาหรือก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย ดินชั้นบนมักมีปฏิกิริยาเป็นกรด
ปานกลางถึงเป็นกลาง ส่วนชั้นดินล่าง ถ้ามีก้อนปูนปะปน มีปฏิกิริยาเป็นกลางถึงเป็นด่างจัด มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง
ประมาณ 7.0-8.5 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ปานกลาง 
กำรใช้ประโยชน์ ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น ข้าวโพด อ้อย ฝ้าย ยาสูบ ถั่ว และสับปะรด บางแห่งใช้ปลูกไม้ผลหรือเป็นที่

อยู่อาศัย 
ปัญหำ ดินกลุ่มนี้ไม่ค่อยมีปัญหาในการใช้ประโยชน์ แต่อาจขาดแคลนน้้าในระยะที่ฝนทิ้งช่วงนาน บางพื้นที่อาจ

พบชั้นดานแข็งที่เกิดจากการเกษตรกรรม 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 

กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท้าแนวรั้ว หรือฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้นในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บ
ผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูกเพื่อรักษา
ความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในพื้นที่ปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก ไถพรวนขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสมและที่ความแตกต่างกันในแต่ละปี เพื่อท้าลายชั้นดาน
และป้องกันการเกิดชั้นดาน จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ้ารุงดินอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 
กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีวัสดุคลุมดิน หรือท้าแนวรั้วหญ้า
แฝก มีการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูกเพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง 
พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 33 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินร่วนละเอียดลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า หรือวัตถุต้นก้าเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า หรือการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือ
การสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบที่ส่วนใหญ่มาจากหินทราย พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพ
พื้นที่เป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขา หรือเป็นพื้นที่ภูเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินร่วน



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ละเอียดที่มีเนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย ดินมีสีน้้าตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจ
พบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น มันส้าปะหลัง ข้าวโพด ข้าวฟ่าง อ้อย ปอ งา และถั่ว บางแห่งใช้ปลูกไม้ผล และ

ไม้ยืนต้น 
ปัญหำ ดินปนทราย เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายและดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ในบริเวณที่มีความลาดชันสูงจะมี

ปัญหาเกี่ยวกับชะล้างพังทลายของหน้าดิน 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 

กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น การท้าขั้นบันได หรือการสร้างคันดิน ปลูกพืช
คลุมดิน ปลูกพืชแซม วัสดุคลุมดิน ท้าแนวรั้ว หรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้นในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลัง
เก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนดิพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้า้และมีระบบการให้น้า้ใน
แปลงปลูก พื้นที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 0.5-1.0 กิโลกรัม/หลุม 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืช
ปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก 
ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนา
แหล่งน้้าและระบบการให้น้้าในแปลงปลูก พื้นที่ที่เป็นกรดจัดมาก ควรใช้วัสดุปูน 200-300 กิโลกรัม/ไร ่

 
กลุ่มชุดดินที่ 35 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินร่วนหยาบลึกปานกลางที่เกิดจากการสลายตัวหรือพัดพาตะกอนเนื้อหยาบมาทับถมบนชั้น
หินผุในช่วงความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า หรือการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือ
การสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบ วางทับอยู่บนชั้นหินผุหรือชั้นดินเหนียว พบบริเวณพื้นที่
ดอนที่มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เป็นดินลึก มีการระบายน้้าดีปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินทรายปนดินร่วน 
ส่วนดินชั้นล่างในระดับความลึก 50-100 ซม. เป็นดินเหนียว ดินเหนียวปนเศษหิน หรือเป็นชั้นหินผุ สีดินบนเป็นสีน้้าตาล 
ดินล่างเป็นสีน้้าตาลปนเทา บางแห่งมีจุดประสีแดงและมีศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่จ้านวนมาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง ป่าละเมาะและไม้พุ่ม พืชไร่ที่ปลูกได้แก่ ปอ ข้าวโพด ถั่วเขียว แตงโม แต่

มักให้้ผลผลิตต่้า 
ปัญหำ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ในช่วงฤดูฝนดินเปียกแฉะเกินไปส้าหรับพืชไร่บางชนิด และหน้าดินค่อนข้าง

เป็นทรายหนา 
 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 

กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ท้าขั้นบันได คันดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืช
แซม วัสดุคลุมดิน ท้าแนวรั้ว หรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้นในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิตใช้ปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนขา้งราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืช
ปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก 
ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนา
แหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 36 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินร่วนหยาบลึกมากที่ เกิดจากตะกอนริมแม่น้้ า มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย 
ถึงเป็นกลางการระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่มีวัตถุต้นก้าเนิดดินเป็นพวกตะกอนล้าน้้าที่มีลักษณะการทับถมเป็นชั้น 
ของตะกอนล้าน้้าในแต่ละช่วงเวลา พบบนสันดินริมน้้าหรือที่ราบตะกอนน้้าพา เป็นพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่ค่อนข้าง
ราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหรือดินร่วนหยาบ สีดินเป็นสีน้้าตาลอ่อน อาจ
พบจุดประสีเทาและสีน้้าตาลในชั้นดินล่าง ในบางบริเวณมีแร่ไมกาหรือก้อนปูนปะปนอยู่ด้วย ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย
ถึงเป็นกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ปานกลาง 
กำรใช้ประโยชน์ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ปลูกผัก สวนไม้ผลและยาสูบ 
ปัญหำ ในช่วงฤดูฝนน้้าในล้าน้้าอาจเอ่อล้นฝั่งท้าความเสียหายให้แก่พืชผลได้  
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ เลือกพื้นที่ที่ไม่เสี่ยงต่อการท่วมขังของน้้า ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุม

ปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท้าแนวรั้ว หรือท้าฐานหญ้า
แฝกเฉพาะต้นในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลติใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์
น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก จัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนให้มีการปลูกพืชบ้ารุงดินอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือ
ปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 
กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีวัสดุคลุมดิน ท้าแนวรั้ว หรือท้า
ฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น มีการใช้ปุ๋ยเคมีตามชนิดพืชที่ปลูกเพื่อรักษาความสามารถในการผลิตของดินไว้ไม่ให้เสื่อมโทรมลง 
จัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุ่มชุดดินที่ 37 
ลักษณะเด่น กลุ่มดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า หรือวัตถุต้นก้าเนิดดินเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดิน

เป็นกรดจัด การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง  
สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เช่น ภาคใต้ภาคตะวันออก เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวก

ตะกอนล้าน้้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของวัสดุเนื้อหยาบทีม่า
จากพวกหินอัคนี หรือหินตะกอน พบบริเวณพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นเนินเขา เป็นดินลึกที่มีการ
ระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ สีดินเป็นสีน้้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง และอาจพบจุดประสีต่างๆ ใน
ชั้นดินล่าง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ ใช้ปลูกยางพารา ไม้ผล มะพร้าวและปาล์มน้้ามัน 
ปัญหำ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า และมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน

โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 

กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ขั้นบันได คันดิน ท้าแนวรั้วหญ้า
แฝกหรือท้าฐานเฉพาะต้นในช่วงการเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิตใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมี
หรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
 
กลุ่มชุดดินที่ 38 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินร่วนหยาบลึกถึงลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า หรือวัตถุต้นก้าเนิดเนื้อหยาบ ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดหรือเป็นกลาง การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของพวกวัสดุเนื้อหยาบ เป็นพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นจนถึงเนิน
เขา หรือเป็นพื้นที่ภูเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนหยาบ ดินมีสีน้้าตาล สีเหลืองหรือแดง และอาจ
พบจุดประสีต่างๆ ในชั้นดินล่าง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น มันส้าปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด และถั่ว บางแห่งมีสภาพเป็นป่าละเมาะหรือ

ทุ่งหญ้าธรรมชาติ  
ปัญหำ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย พืชที่ปลูกมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้้าได้ง่าย ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า และ

มีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดินโดยเฉพาะบริเวณที่มีความลาดชันสูง 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 

กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ท้าขั้นบันได คันดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืช



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 20  
 

แซม วัสดุคลุมดิน ท้าแนวรั้ว หรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้นในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิตใช้ปุ๋ย
หมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืช
ปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก 
ปล่อยไว  ้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบพัฒนา
แหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 40 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์ภายในความลึก 100 ซม. จากผิวดิน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อย
ถึงเป็นกลาง การระบายน้้าค่อนข้างมากอยู่บนชั้นดินที่มีการระบายน้้าดีปานกลางถึงค่อนข้างเลว  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่พบบริเวณหาดทรายเก่าหรือสันทรายชายทะเล เกิดจากตะกอนทรายชายทะเล 
พบบนพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เป็นดินลึกปานกลาง ถึงชั้นดานอินทรีย์ มี
การระบายน้้าดีปานกลาง เนื้อดินเป็นทรายจัด สีดินบนเป็นสีเทาแก่ ใต้ลงไปเป็นชั้นทรายสีขาว และดินล่างระหว่างความลึก 
50-100 ซม. เป็นชั้นที่มีการสะสมของพวกอินทรียวัตถุ เหล็กหรือฮิวมัส สีน้้าตาล สีแดง ชั้นเหล่านี้มีการเชื่อมตัวกันแน่นแข็ง
เป็นชั้นดานอินทรีย์ มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงเป็นกรดปานกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ เป็นป่าเสม็ด ป่าชายหาด ป่าละเมาะ บางแห่งใช้ปลูกมะพร้าว มะม่วงหิมพานต์ หรือพืชไร่บาง

ชนิด เช่น มันส้าปะหลัง อ้อย สับปะรด 
ปัญหำ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้ามาก และเนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายจัด ไม่มีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

หลงเหลืออยู่และพืชมักแสดงอาการขาดธาตุอาหารให้้เห็น ในช่วงฤดูแล้งชั้นดานจะแห้งและแข็งมาก รากพืชไม่สามารถไช
ชอนผ่านไปได้ ส่วนในช่วงฤดูฝนจะเปียกแฉะและมีน้้าแช่ขัง 

แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. และท้าลายชั้นดานอินทรีย์ ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมัก

หรือปุ๋ยคอก 35-50 กิโลกรัม/หลุม ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ท้าคันดินร่วมกับปลูกหญ้าแฝก ในช่วงการเจริญเติบโต ก่อน
เก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่ง
น้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูกในพื้นที่ลุ่มท้าทางระบายน้้าเพื่อป้องกันการแช่ขังของน้้าในช่วงที่มีฝนตกหนัก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกชนิดพืชที่ใช้ปลูกให้เหมาะสมกับศักยภาพของดิน ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 
3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ ถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถ
กลบก่อนออกดอก ปล่อยทิ้งไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ปลูกพืชคลุมดินหรือมีวัสดุคลุมดิน พัฒนาแหล่ง
น้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
 
 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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กลุ่มชุดดินที่ 41  
ลักษณะเด่น เป็นกลุ่มดินทรายลึกมากที่เกิดจากตะกอนล้าน้้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่าง การระบาย

น้้าค่อนข้างดีมาก  
สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่พบในเขตฝนตกชุก เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพัง

แล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมของหินทราย มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบหรือเป็นลูกคลื่นลอนลาด พบบริเวณที่ราบน้้าท่วม
ถึง ลานตะพักน้้า หรือบริเวณที่ลาดเชิงเขา เป็นดินลึก มีการระบายน้้าค่อนข้างดีมากเกินไป เนื้อดินเป็นพวกดินทราย ดินมีสี
เทา สีน้้าตาลอ่อน หรือเหลือง ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างปานกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น มันส้าปะหลัง สับปะรด ปอ ส่วนไม้ยืนต้น ได้แก่ มะพร้าว และมะม่วงหิม

พานต์ บางแห่งเป็นป่าละเมาะหรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ 
ปัญหำ เนื้อดินเป็นทรายจัด ท้าให้มีความสามารถในการอุ้มน้้าได้น้อย พืชจะแสดงอาการขาดน้้าอยู่ เสมอ 

นอกจากนี้ดินยังมีความอุดมสมบูรณ์ต่้ามาก 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 35-50 

กิโลกรัม/หลุม ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิตใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดทั้งปี ให้มีการปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดิน
ด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบปุ๋ยพืชสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/
ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีวัสดุ
คลุมดิน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 44 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินตื้นถึงก้อนกรวด หรือเศษหินปนลูกรังหนามาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก การระบายน้้าดี  
สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือ

จากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถม ของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากพวกหินตะกอน หรือหินภูเขาไฟ พบบริเวณ
พื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นจนถึงเนินเขา เป็นดินตื้นมาก มีการระบายน้้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวปนกรวด
หรือปนลูกรัง หรือเศษหินที่มีเหล็กเคลือบ พบภายในความลึก 50 ซม. สีดินเป็นสีน้้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ ใช้ปลูกพืชไร่บางชนิด เช่น มันส้าปะหลัง อ้อย และปอ บางแห่งเป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติ และป่า

ละเมาะ หรือมีการปลูกป่าทดแทน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 22  
 

ปัญหำ เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือเศษหินปนลูกรังหนามาก มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า บริเวณที่มีความลาดชัน
สูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย 

แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม.ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 

25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น การสร้างคันดิน ท้าขั้นบันได ปลูกพืชคลุมดิน ท้าแนวรั้ว หรือท้าฐานหญ้า
แฝกเฉพาะต้นในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ย
อินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวยีน
ตลอดทั้งปีและปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ด
ถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 
สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีมาตรการอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น การไถพรวนตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน 
ท้าแนวรั้ว หรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 46 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพื้นภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง การระบายน้้าดี  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเนื้อค่อนข้างหยาบที่มาจากพวกหินตะกอนหรือหิน
แปร พบบริเวณพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินตื้น มีการระบายน้้าดี เนื้อดินบนส่วน
ใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน หรือเศษหินต่างๆ 
ถ้าเป็นดินปนเศษหินมักพบชั้นหินพื้นตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีน้้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง
กรดจัด 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้โต

เร็ว 
ปัญหำ เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือลูกรังหนามาก ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ขาดแคลนน้้าและเกิดการชะล้าง

พังทลายสูญเสียหน้าดินได้ง่าย ในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูง 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหนา้ ดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย

คอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น การสร้างคันดิน ท้าขั้นบันได ท้าฐานปลูกเฉพาะต้น ปลูกพืชคลุมดิน 
ท้าแนวรั้ว หรือท้าฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝกในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิตใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 23  
 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้
หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด 
(หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก 
ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือท้าแนว
รั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 47 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินตื้นถึงชั้นหินพื้น ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็นกลาง มีการระบายน้้าดี  
สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว ถูกเคลื่อนย้ายมา

ในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเนื้อละเอียดที่มาจากทั้งหินตะกอน หรือหินอัคนี พบบริเวณพื้นที่ดอน ที่มีสภาพพื้นที่เป็นลูก
คลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินตื้น มีการระบายน้้าดี เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียวหรือดินร่วนที่มีเศษหินปะปนมาก มักพบ
ชั้นหินพื้นตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีน้้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ดินมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง หรือป่าละเมาะ บางแห่งใช้ท้าไร่เลื่อยลอย หรือปลูกป่าทดแทน 
ปัญหำ เป็นดินตื้น มีเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินเป็นปริมาณมาก ความอุดมสมบูรณ์ต่้า ในบริเวณที่มีความลาดชัน

สูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดินอย่างรุนแรง บางพื้นที่มีเศษหินหรือหินพื้นที่โผล่บริเวณหน้าดิน 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกถึงชั้นหินพื้น หรือขุดหลุมขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินที่

ไม่มีเศษหินหรือก้อนหินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 25-50 กิโลกรัม/หลุม ควรมีไม้ค้้ายันและเอาหน้าดินบริเวณใกล้เคียงมา
ผสมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกพูนโคนอยู่เป็นประจ้า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม 
ท้าแนวรั้ว หรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้น ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนา
แหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนา จัดระบบการปลูกพืชหมุนเวียน ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย
คอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 
กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ 
มีวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชสลับเป็นแถบ พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 48 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินตื้นถึงก้อนหินหรือเศษหิน และอาจพบชั้นหินพื้นภายในความลึก 150 ซม. จากผิวดิน 
ปฏิกิริยาดิน เป็นกรดถึงเป็นกลาง การระบายน้้าดี  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือ
จากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัสดุเนื้อค่อนข้างหยาบ ที่มาจากพวกหินตะกอน หรือ
หินแปร พบบริเวณพื้นที่ดอนที่มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินตื้น มีการระบายน้้าดี เนื้อดินบนส่วน



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 24  
 

ใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหินหรือปนกรวด ก้อนกรวดส่วนใหญ่เป็นหินกลมมน หรือเศษหินต่างๆ 
ถ้าเป็นดินปนเศษหินมักพบชั้นหินพื้นตื้นกว่า 50 ซม. สีดินเป็นสีน้้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมากถึง
กรดจัด 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้โตเร็ว 
ปัญหำ เป็นป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าละเมาะ และทุ่งหญ้าธรรมชาติ บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้โตเร็ว 
 

กลุ่มชุดดินที่ 49 
ลักษณะเด่น กลุ่มดินตื้นถึงลูกรังหรือชั้นเชื่อมแข็งของเหล็กทับอยู่บนชั้นดินเหนียว ปฏิกิริยาดินเป็นกรดถึงเป็น

กลาง การระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ต่้า 
สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินพวกตะกอนล้าน้้า หรือจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือ

จากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมาทับถมในระยะทางไม่ไกลนัก ของวัตถุต้นก้าเนิดดินที่มาจากวัสดุเนื้อค่อนข้าง
หยาบ วางทับอยู่บนชั้นดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังของหินพื้น หรือจากวัตถุตน้ ก้าเนิดดินที่ต่างชนิดต่างยุคกัน พบ
บริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เป็นดินตื้นถึงตื้นมากถึงชั้นลูกรัง มีการระบาย
น้้าดีปานกลาง เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินชั้นล่างเป็นดินเหนียวปนลูกรังหรือเศษหินทราย พบภายในความลึก
ก่อน 50 ซม. สีดินเป็นสีน้้าตาล หรือสีเหลือง และก่อนความลึก 100 ซม. จะเป็นชั้นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน้้าตาล สีแดง 
และมีศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่จ้านวนมาก อาจพบชั้นหินทรายหรือหินดินดานทีผุพังสลายตัวแล้ว ในชั้นถัดไป ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงกรดเล็กน้อย 

กำรใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ ทุ่งหญ้าธรรมชาติ ที่รกร้างว่างเปล่าป่าเต็งรังหรือใช้ปลูกไม้โตเร็ว 
ปัญหำ เป็นดินตื้นถึงชั้นก้อนกรวดหรือลูกรังที่ทับอยู่บนชั้นดินเหนียว และมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า บางแห่งมีก้อน

ศิลาแลงโผล่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเป็นอุปสรรคต่อการเขตกรรม บริเวณที่มีความลาดชันสูงเกิดการชะล้างพังทลายของ
หน้าดินอย่างรุนแรง 

แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 75x75x75 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยหน้าดินร่วมกับปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 

25-50 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น การสร้างคันดิน ท้าขั้นบันได ท้าฐานปลูกเฉพาะต้น ปลูกพืชคลุมดิน ท้า
แนวรั้ว หรือท้าฐานเฉพาะต้นหญ้าแฝกในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่มีหน้าดินหนาและมีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้
หมุนเวียนตลอดทั้งปีและปลูกพืชบ้ารุงดินร่วมอยู่ด้วย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 3-4 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด 
(หว่านเมล็ดถั่วพร้า 10-12 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 8-10 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 6-8 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะ  ออกดอก 
ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ไถพรวนและปลูกพืชตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน หรือท้าแนว
รั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 25  
 

กลุ่มชุดดินที่ 52 
ลักษณะเด่น กลุ่มดินตื้นถึงชั้นมาร์ลหรือก้อนปูน ปฏิกิริยาดินเป็นด่าง การระบายน้้าดี  
สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากตะกอนล้าน้้าทับอยู่บนชั้นปูนมาร์ล พบบริเวณที่ลาดเชิงเขาหินปูน          

มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบถึงเป็นลูกคลื่นลอนลาดเล็กน้อย เป็นดินตื้นถึงตื้นมากถึงชั้นปูนมาร์ล มีการระบายน้้าดี เนื้อ
ดินเป็นพวกดินเหนียว ดินร่วนเหนียว หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง ทีมีก้อนปูนหรือปูนมาร์ลปะปนอยู่มาก สีดินเป็นสีด้า 
สีน้้าตาลหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงด่างจัด 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ปานกลางถึงสูง 
กำรใช้ประโยชน์ ปลูกพืชไร่ เช่น ฝ้าย ข้าวโพด ถั่ว และ ไม้ผลบางชนิด เช่น มะม่วง มะพร้าว และน้อยหนา ถ้าใน

กรณีที่พบชั้นปูนมาร์ลลึกกว่า 25 ซม. 
ปัญหำ ดินตื้นถึงชั้นปูนมาร์ลหรือก้อนปูน ดินแห้งแข็ง ดินเปียกเหนียว ท้าให้ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้้า และดิน

เป็นด่างจัด ในกรณีที่พบชั้นปูนมาร์ลลึกกว่า 25 ซม. หากน้ามาใช้ปลูกพืชไร่ ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดินจะมีน้อย แต่ถ้า
พบชั้นปูนมาร์ลตื้นกว่า 25 ซม.จะมีปัญหาเรื่องการไถพรวน 

แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. หรือถึงชั้นมาร์ล ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ย

คอก 15-25 กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน วัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม ท้าแนวรั้ว หรือท้าฐาน
หญ้าแฝกเฉพาะต้น มีการพูนโคนด้วยหน้าดินเมื่อพบว่ามีรากลอยใ*นช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต 
ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชทีป่ลกู พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกชนิดพืชที่ชอบดินเป็นด่างมาปลูก ไถพรวนดินในขณะที่ดินมีความชื้นที่เหมาะสม 
ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1-2 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 
กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 
ไถพรวนและปลูกพืชขวางความลาดชัน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกสลับเป็นแถว ปลูกพืชคลุมดิน ท้าคันดินร่วมกับปลูกหญ้าแฝก 
พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 55 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้นเศษหิน ก้อนหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเป็นกลางหรือเป็นด่าง การ
ระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้ว ถูกเคลื่อนย้ายมา
ทับถมในระยะทางไม่ไกลนักของวัตถุต้นก้าเนิดดินที่มาจากวัสดุเนื้อละเอียดที่มีปูนปน พบบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่
ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นดินเหนียว ในดินชั้น
ล่าง ที่ระดับความลึกประมาณ 50 – 100 ซม. พบชั้นหินผุซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินตะกอนเนื้อละเอียด บางแห่งมีก้อนปูนปะปน
อยู่ด้วย สีดินเป็นสีน้้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นด่างปานกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ปานกลาง 
กำรใช้ประโยชน์ ใช้ปลูกพืชไร่บางชนิด เช่น ข้าวโพด มันส้าปะหลัง กล้วย บางแห่งเป็นป่าละเมาะ หญ้าเพ็กและไผ่ 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 26  
 

ปัญหำ ดินมีโครงสร้างแน่นทึบยากต่อการไชชอนของรากพืช มักเกิดขั้นดานไถพรวนได้ง่าย หากไถพรวนใน
ระยะเวลาทีไม่เหมาะสม 

แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 

กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร้างคันดิน ขั้นบันได ท้าแนวรั้ว 
หรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้นในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิตใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ไถพรวนและปลูกพืช
ตามแนวระดับ มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ หรือท้าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบ
การให้น้้าในแปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 56 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินลึกปานกลางถึงชั้นหินพื้น เศษหินหรือลูกรัง ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด การระบายน้้าดีถึงดี
ปานกลาง  

สมบัติของดิน เป็นกลุ่มชุดดินที่เกิดจากการสลายตัวผุพังอยู่กับที่ หรือจากการสลายตัวผุพังแล้วถูกเคลื่อนย้ายมา
ทับถมในระยะทางไม่ไกลนักของวัสดุเนื้อหยาบที่มาจากพวกหินตะกอนหรือหินอัคนี พบบริเวณพื้นที่ดอน มีสภาพพื้นที่เป็น
ลูกคลื่นลอนลาดจนถึงเนินเขา เป็นดินลึกปานกลาง มีการระบายน้้าดี เนื้อดินตอนบนช่วง 50 ซม. เป็นดินร่วนหรือดินร่วน
ปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินปนเศษหิน มักพบชั้นหินพื้นลึกกว่า 100 ซม. สีดินเป็นสีน้้าตาล สีเหลืองหรือสีแดง ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดจัดมากถึงกรดปานกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส้าปะหลัง 
ปัญหำ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่้า และอาจเกิดการชะล้างพังทลายได้ง่าย ถ้าปลูกพืชในบริเวณที่มีความ

ลาดชันมากโดยไม่มีการอนุรักษ์ดินและน้้าที่เหมาะสม 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช  
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 

กิโลกรัม/หลุม มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น ปลูกพืชคลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชแซม สร้างคันดิน ท้าขั้นบันได ท้าแนวรัว้ 
หรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้นในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับ
ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ จัดระบบการปลูกพืชให้หมุนเวียนตลอดทั้งปี ปรับปรุงดินด้วย
ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือ
ปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ไถพรวนและปลูกพืช



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 27  
 

ตามแนวระดับ ปลูกพืชปุ๋ยสด มีวัสดุคลุมดิน ปลูกพืชหมุนเวียน ปลูกพืชสลับเป็นแถบ ท้าแนวรั้วหญ้าแฝก พัฒนาแหล่งน้้าและ
จัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 
กลุ่มชุดดินที่ 59 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินร่วนหยาบหรือดินร่วนละเอียดที่เกิดจากดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน ชั้นดินมีลักษณะ  เป็นชั้น
สลับ เนื้อดินไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับตะกอนที่มาทับถม ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง การระบายน้้าเลวถึงค่อนข้างเลว 

สมบัติของดิน กลุ่มดินนี้พบบริเวณที่ราบลุ่มหรือบริเวณพื้นล่างของเนิน หรือหุบเขา ที่มีสภาพพื้นที่ราบเรียบถึง
ค่อนข้างราบเรียบ เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิดที่เกิดจากตะกอนล้าน้้าพัดพามาทับถมกัน ดินที่พบส่วนใหญ่มีการ
ระบายน้้าค่อนข้างเลวถึงเลว มีลักษณะและคุณสมบัติต่างๆ ไม่แน่นอน เช่น เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดินเป็น
กรดจัดถึงเป็นกลาง ส่วนมากมีก้อนกรวดและเศษหินปะปนอยู่ในเนื้อดินด้วย 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับชนิดของวัสดุต้นก้าเนิดดินในบริเวณนั้นๆ 
กำรใช้ประโยชน ์ท้านา ส่วนในฤดูแล้ง ถ้ามีแหล่งน้้านิยมใช้ปลูกผักหรือท้าไร่อายุสั้น เช่น ถั่วเหลือง ถั่วเขียว 
ปัญหำ ไม่ระบุ 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกข้าว ไถกลบตอซัง ปล่อยทิ้งไว้ 3-4 สัปดาห์ หรือไถกลบพืชปุ๋ยสด (โสนอัฟริกัน หรือโสนอินเดีย 4-6 กิโลกรัม/ไร่ 

ไถกลบเมื่ออายุ 50-70 วัน ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับการใช้ปุ๋ยอินทรีย์น้้าหรือปุ๋ยเคมีสูตร 16-16-8 ใส่ปุ๋ยแต่งหน้าหลังปัก
ด้า 35-45 วัน พัฒนาแหล่งน้้าไว้ใช้ในช่วงที่ข้าวขาดน้้าหรือใช้ท้าครั้งที่ 2 หรือปลูกพืชไร่ พืชผักหรือพืชตระกูลถั่วหลังเก็บเกี่ยว
ข้าว โดยท้าร่องแบบเตี้ย ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า 

- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ยกร่องกว้าง 6-8 เมตร คูน้้ากว้าง 1.0-1.5 เมตร ลึก 0.5-1.0 เมตร และมีคันดินอัดแน่น
ล้อมรอบปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า หรือขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 
ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ในช่วงเจริญเติบโตก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บ
ผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าใน
แปลงปลูก 

 
กลุ่มชุดดินที่ 60 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินร่วนที่เกิดจากดินตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง  การระบายน้้าดี
ถึงดีปานกลาง 

สมบัติของดิน กลุ่มดินนี้พบบริเวณสันดินริมน้้าบริเวณพื้นที่เนินตะกอน ซึ่งส่วนใหญ่มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างเรียบ
จนถึงลูกคลื่นลอนลาด เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิดที่เกิดจากตะกอนล้าน้้าพัดพามาทับถมกัน ดินที่พบส่วนใหญ่มีการ
ระบายน้้าดีถึงดีปานกลาง เป็นดินลึกเนื้อดินเป็นพวกดินร่วน บางแห่งมีชั้นดินที่มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย หรือมีชั้นกรวด
ซึ่งแสดงถึงการตกตะกอนต่างยุคของดินอันเป็นผลมาจากการเกิดน้้าท่วมใหญ่ในอดีต และปฏิกิริยาดินเป็นกรดปานกลางถึง
เป็นกลาง 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ไม่แน่นอน 
กำรใช้ประโยชน์ นิยมใช้ปลูกพืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้น  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ปัญหำ ไม่ระบุ 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ ขุดหลุมปลูกขนาด 50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 

กิโลกรัม/หลุมร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีระบบอนุรักษ์ดินและน้้า เช่น การสร้างคันดิน ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพืชแซม 
วัสดุคลุมดิน ท้าแนวรั้ว หรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้นในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต ใช้ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชที่ปลูก พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือไถกลบพืช
ปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก 
ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืชหมุนเวียน พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบ
การให้น้้าในแปลงปลูก 
กลุ่มชุดดินที่ 61 

ลักษณะเด่น กลุ่มดินเศษหินเชิงเขาที่เกิดจากการแตกผุพังสลายตัวของหินเชิงเขา พบเศษหินหรือก้อนหินร่วงลง
มาทับถมบริเวณเชิงเขากระจัดกระจายทั่วไป ลักษณะและสมบัติดินไม่แน่นอน การระบายน้้าดี 

สมบัติของดิน กลุ่มดินนี้เป็นหน่วยผสมของดินหลายชนิดที่เกิดจากการผุพังสลายตัวของหินต้นก้าเนิดชนิดต่างๆ 
แล้ว ถูกพัดพามาทับทมบริเวณที่ลาดเชิงเขา มีสภาพพื้นที่เป็นลูกคลื่นลอนลาดถึงลอนชัน ดินที่พบส่วนใหญ่มีการระบาย
น้้าดีถึงปานกลาง มีลักษณะและสมบัติต่างๆ เช่น เนื้อดิน สีดิน ความลึกของดิน ปฏิกิริยาดิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุต้นก้าเนิดดินในบริเวณนั้น ส่วนใหญ่มักมีเศษหินก้อนหินและหินพื้นโผล่
กระจัดกระจายทั่วไป 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ต่้า 
กำรใช้ประโยชน์ ท้าไร่เลื่อนลอย บริเวณที่มีความลาดชันสูงอาจเกิดปัญหาการชะล้างพังทลายของดิน เนื่องจากมี

การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยปราศจากมาตรการในการอนุรักษ์ดินและน้้า 
ปัญหำ ดินตื้นที่มีก้อนหินหรือเศษหินกระจัดกระจายทั่วไปในพื้นที่ลาดชันเกิดการชะล้างพังทลายและขาดแคลนน้้า 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช 
- ปลูกพืชผักหรือผลไม้ เลือกพื้นที่ที่เป็นดินลึกและไม่พบก้อนหินหรือเศษหินมากบนผิวดิน ขุดหลุมปลูกขนาด 

50x50x50 ซม. ปรับปรุงหลุมปลูกด้วยปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 20-35 กิโลกรัม/หลุม ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า ปลูกพืช
คลุมดิน มีวัสดุคลุมดิน ท้าแนวรั้ว หรือท้าฐานหญ้าแฝกเฉพาะต้นในช่วงเจริญเติบโต ก่อนเก็บผลผลิตและภายหลังเก็บผลผลิต
ใช้ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอกร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้าตามชนิดพืชทีป่ลกู พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

- ปลูกพืชไร่หรือพืชผัก เลือกพื้นที่ที่เป็นดินลึกและไม่พบก้อนหินหรือเศษหินมากบนผิวดิน ปรับปรุงดินด้วย ปุ๋ยหมัก
หรือปุ๋ยคอก 2-3 ตัน/ไร่ หรือสับกลบพืชปุ๋ยสด (หว่านเมล็ดถั่วพร้า 8-10 กิโลกรัม/ไร่ เมล็ดถั่วพุ่ม 6-8 กิโลกรัม/ไร่ หรือปอเทือง 
4-6 กิโลกรัม/ไร่ ไถกลบระยะออกดอก ปล่อยไว้ 1-2 สัปดาห์) ร่วมกับปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์น้้า มีวัสดุคลุมดิน หรือปลูกพืช
หมุนเวียน พัฒนาแหล่งน้้าและจัดระบบการให้น้้าในแปลงปลูก 

 
 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 
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กลุ่มชุดดินที่ 62 
ลักษณะเด่น พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อนที่มีความลาดชันมากกว่า 35 เปอร์เซ็นต์ พื้นที่บริเวณนี้ยังไม่มีการศึกษา ส้ารวจ

และจ้าแนกดินเนื่องจากสภาพพื้นที่มีความลาดชันสูง ซึ่งถือว่ายากต่อการจัดการดูแลรักษาส้าหรับการเกษตร 
สมบัติของดิน กลุ่มดินนี้ประกอบด้วยพื้นที่ภูเขาและเทือกเขา ซึ่งมีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 ลักษณะและ

สมบัติของดินที่พบไม่แน่นอน มีทั้งดินลึกและดินตื้น ลักษณะของเนื้อดินและความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติแตกต่างกันไป
แล้วแต่ชนิดของหินต้นก้าเนิดในบริเวณนั้น มักมีเศษหินก้อนหินหรือพื้นโผล่กระจัดกระจายทั่วไป ส่วนใหญ่ยังปกคลุมด้วย
ป่าไม้ประเภทต่างๆ เช่น ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรังหรือป่าดงดิบชื้น หลายแห่งมีการท้าไร่ เลื่อนลอยโดยปราศจากมาตรการ
ในการอนุรักษ์ดินและน้้า ซึ่งเป็นผลท้าให้เกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดิน จนบางแห่งเหลือแต่หินโผล่ 

ควำมอุดมสมบูรณ์ตำมธรรมชำติ ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับความลาดชันและชนิดหินต้นก้าเนิด 
กำรใช้ประโยชน์ กลุ่มดินนี้ไม่ควรน้ามาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร เนื่องจากมีปัญหาหลายประการที่มีผลกระทบ

ต่อระบบนิเวศน์ ควรสงวนไว้เป็นป่าตามธรรมชาติเพื่อรักษาแหล่งต้นน้้าล้าธาร 
ปัญหำ มีความลาดชันสูงมาก ในพื้นที่ท้าการเกษตรจะเกิดการชะล้างพังทลายสูญเสียหน้าดินอย่างรุนแรง        

ขาดแคลนน้้า และบางพื้นที่อาจพบชั้นหินพื้น หรือเศษหินกระจัดกระจายอยู่บริเวณหน้าดิน 
แนวทำงกำรจัดกำรดินเพื่อกำรปลูกพืช ไม่ควรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมทั่วไป ส้าหรับการ

กระจายตัวของกลุ่มชึดดินต่างๆ ในพื้นที่ศึกษาสามารถสรุปได้ในพื้นที่ศึกษามีกลุ่มชุดดินที่ เป็นพื้นดินที่สามารถน้ามาใช้
ประโยชน์จ้านวน 40,996,152 ไร่ และเป็นหน่วยินอ่ืนรวม 3,136552 ไร่ ทั้งนี้สามารถ สรุปเป็นกลุ่มชุดดินใหญ่ได้ 3 กลุ่ม 
ดังนี้  

1. กลุ่มชุดดินที่เป็นกลุ่มดินนำข้ำว มีลักษณะที่ส้าคัญโดยยิอคือ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ราบหรือค่อนข้างราบดินเกิด
จากการทับถมของตะกอนน้้าใหม่หรือตะกอนน้้าเก่า มีการระบายน้้าเลวหรือค่อนข้างเลว เป็นดินลึกมากกว่าหนึ่งเมตร 
ยกเว้นบ้างบริเวณที่เป็นดินตื้น มีเนื้อดินเหนียวเป็นส่วนมาก แต่บางพื้นที่เป็นดินทรายส่วนมากดินมีความอุดมสมบูรณ์ตาม
ธรรมชาติต่้า จากตำรำงที่ 1 ในพื้นที่ศึกษามีกลุ่มชุดดินที่เป็นที่นา 8,467,550 ไร่จังหวัดที่มีที่นามากที่สุดคือ อุบลราชธานี 
2,115,532 ไร่ ลองลงมาเป็นจังหวัดอุบลราชธานี 1,431,376 ไร่ และจังหวัดสกลนคร 1,226,657 ไร่ ตามล้าดับ จังหวัดที่มี
พื้นที่นาน้อยที่สุด คือจังหวัดอ้านาจเจริญมี 337,738 ไร่  

2. กลุ่มชุดดินที่เป็นที่ดอน เป็นดินที่พบบนที่มีสภาพพื้นที่แบบลอนคลื่นถึงแบบลอนลึก ดินมีการระบายน้้าดี 
ปกติไม่มีน้้าท่วม ยกเว้นบางพื้นที่ที่เป็นดอนต่้าพื้นที่ที่ต่้า ระหว่างที่ดอน ส่วนมากเป็นดินลึก ยกเว้นบางดินที่เป็นดินตื้น เนื้อ
ดินหยาย ส่วนมากดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า จากตำรำงที่ 1 มีกลุ่มชุดดินดอนรวม26,841,996 ไร่ จังหวัดที่มี
พื้นที่ดินดอนมากที่สุด คืออุบลราชธานีมี 6,830,177 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดอุดรธานี 4,366,972 ไร่ ตามล้าดับ จังหวัดที่มี
พื้นที่ดินดอนน้อยที่สุด คือจังหวัดหนองคายมี 1,231,284 ไร่ 

3. กลุ่มชุดดินที่เป็นภูเขำลำดชัน เป็นดินที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 เป็นพื้นที่ป่าไม้หรือเขตหวงห้าม 
ดินมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามชนิดของหินโผล่บางบริเวณ มีทั้งดินตื้นหรือดินลึก และมีความอุดมสมบูรณ์ดินต่างกัน มี
พื้นที่รวม 5,405,845 ไร่ จังหวัดที่มีพื้นที่ดินดอนมากที่สุด คือ จังหวัดเลยมีพื้นที่ 2,761,476 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัด
อุดรธานี 678,799 ไร่และจังหวัดสกลนคร 601,463 ไร่ตามล้าดับ จังหวัดที่มีพื้นที่ดอนน้องที่สุด คือ จัวหวัดอ้านาจเจริญมี 
35,019 ไร ่
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ตำรำงที่ 1 กำรกระจำยของกลุ่มชุดดินในจังหวัดพื นที่ศึกษำ 

กลุ่มชุดดิน 
จังหวัด (ไร่) 

รวม 
เลย หนองบัวล้ำภู หนองคำย อุดรธำนี บึงกำฬ สกลนคร นครพนม มุกดำหำร อ้ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี 

1 1,553 - - - - - - - - - 1,553 

4 170 8,875 49,048 19,666 113,137 8,815 64,210 99 9,460 145,131 418,611 

6 9,039 2,287 - 7,237 120,845 1,022 539,578 90,984 12,436 48,117 831,545 

7 198,485 93,482 95,534 178,821 74,231 21,816 5,865 - - 4,012 672,246 

15 55,055 156,385 96,436 46,767 52,977 323,811 576 - 1,283 38,832 772,122 

16 14,532 26,980 - 10,064 45,125 - 1,751 - - - 98,452 

17 - 4,179 173 35,586 96,682 514 384,737 262,994 160,526 556,972 1,502,363 

18 36,005 175,550 135,387 972,922 68,912 520,066 34,262 51,500 41,809 331,157 2,367,570 

19 - 14,632 - 6,854 - - - - 256 - 21,742 

20 - - - 4,392 - - 1,808 - - - 6,200 

21 - - - - - - 2,262 2,001 3,556 81,011 88,830 

22 144,258 72,639 14,467 149,067 75,236 350,613 8,843 23,141 104,412 871,622 1,814,298 

23 - - - - - - - - - 7,789 7,789 

59 293 - - - - - 13,047 - - 30,889 44,229 

รวมดินนำข้ำว 459,390 555,009 391,045 1,431,376 647,145 1,226,657 1,056,939 430,719 333,738 2,115,532 8,647,550 

24 - - - 21 22,183 - 83,331 - 25,014 155,880 286,429 

25 - - 31,231 104,529 159,734 137,996 488,252 1 33,196 337,924 1,292,863 

28 31,354 18,640 - - - - - - - - 49,994 

29 341,701 37,570 6,720 77,445 7,689 - 155 2,952 - 31,055 505,287 

30 - - - - - - - 152 - - 152 
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ตำรำงที่ 1 กำรกระจำยของกลุ่มชุดดินในจังหวัดพื นที่ศึกษำ (ต่อ) 

กลุ่มชุดดิน 
จังหวัด (ไร่) 

รวม 
เลย หนองบัวล้ำภู หนองคำย อุดรธำนี บึงกำฬ สกลนคร นครพนม มุกดำหำร อ้ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี 

31 279,394 5,068 8,388 30,597 2,596 - 13,963 -  3,879 343,885 

33 45,006 8,491 55,146 25,295 35,888 19,769 41,524 11,074 2,997 26,034 271,224 

35 209,227 1,599 8,174 1,461,173 93,889 372,409 293,613 856,858 11,039 11,654 3,319,635 

36 21,808 16,395 - 54,936 - 2 - - 319 10,199 103,659 

37 34,354 662,401 339,603 17,891 234,705 - - - 1,523 272 1,290,749 

38 4,584 2,421 20,094 2 2,449 481 1,559 9,128 16,574 54,178 111,470 

40 47,911 106,508 32,391 378,786 73,714 1,161,877 288,566 557,467 652,817 2,933,463 6,233,500 

41 274 76,240 - 7,790 2,156 44,995 7,683 1,425 748,639 1,383,866 2,273,068 

44 12,373 51,345 - 7,208 6,752 - 1,543 40 1,796 25,150 106,207 

46 219,196 25,947 - 10,357 - - - - - 34,857 290,357 

47 553,039 205,034 14,434 24,127 214 - - - - 106,134 902,982 

48 102,169 77,121 606 75,059 60,107 108,104 8,408 1,654 47,304 971,004 1,451,536 

49 92,860 205,882 667,220 1,677,591 705,490 1,596,115 818,966 14,115 58,000 404,918 6,241,157 

52 4,843 - - - - - - - - - 4,843 

55 225,713 6,364 10,862 103,619 75,286 - - - - 3,605 425,449 

56 204,274 20,578 36,415 310,546 29,573 113,498 24,417 109,800 57,837 335,657 1,242,595 

60 - - - - - - - - - 448 448 

61 - - - - - - 3,749 90,161 597 - 94,507 

รวมดินดอน 2,430,080 1,527,604 1,231,284 4,366,972 1,512,425 3,555,246 2,075,729 1,654,827 1,657,652 6,830,177 26,841,996 

62 2,761,476 178,112 184,268 678,799 146,373 601,463 44,819 308,448 35,019 467,065 5,405,842 

ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน - - 745 39 - 30,317 - - - - 31,101 
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ตำรำงที่ 1 กำรกระจำยของกลุ่มชุดดินในจังหวัดพื นที่ศึกษำ (ต่อ) 

กลุ่มชุดดิน 
จังหวัด (ไร่) 

รวม 
เลย หนองบัวล้ำภู หนองคำย อุดรธำนี บึงกำฬ สกลนคร นครพนม มุกดำหำร อ้ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี 

ลานกรวดหิน 10,439 3,955 42 1,683 4,904 12,741 4,455 27,544 - 3,543 69,306 

ชะล้างพังทลาย - - 357 - - - - - - - 357 

รวมดิน 5,661,385 2,264,680 1,807,741 6,478,869 2,310,847 5,426,424 3,181,942 2,421,538 2,026,409 9,416,317 40,996,152 

ดินถม 142 2,887 10,355 7,353 4,611 18,451 - - - - 43,799 

บ่อขุด - - 24 24 345 - - 493 - 1,080 1,966 

ผาชัน - 36,836 7,282 5,558 - 33,834 48,628 110,154 - 163 242,455 

แหล่งน้้า 37,811 74,810 122,347 161,167 101,885 233,614 151,746 26,632 12,035 194,124 1,116,171 

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า - - - 1,921 - - - - - - 1,921 

ที่ลุ่มชื้นแฉะ - - - - - - 176 - - - 176 

ป่าไม้ 746,757 - - - - - - - - - 746,757 

ชุมชน 116,515 180,282 94,026 244,833 69,224 238,554 322 - 370 27,893 972,019 

เขตทหาร - - - - - - 2,485 - - - 2,485 

สนามบิน - - - - - - 8,596 - - - 8,596 

ฟาร์ม - - - 207 - - - - - - 207 

รวมที่ดินประเภทอ่ืน 901,225 294,815 234,034 421,063 176,065 524,453 211,953 137,279 12,405 223,260 3,136,552 

รวมทั งหมด 6,562,610 2,559,495 2,041,775 6,899,932 2,486,912 5,950,877 3,393,895 2,558,817 2,038,814 9,639,577 44,132,704 
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 ส้าหรับการกระจายตัวของชุดดินต่างๆ ในแต่ละลุ่มน้้าสาขาสามารถสรุปได้ดังนี้ 
0301 ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนท่ี 3 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Ds ด่านซ้าย 17.43                2.56  
Nao นาอ้อ 7.99                1.17  
Pur ภูเรือ 0.03                0.00  

หน่วยแผนที่อื่น 

AC ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน 4.38                0.64  
SC พื้นที่ลาดชันเชิง 650.51            95.61  
W พื้นที่น้้า 0.01                0.00  

พื นที่รวม 680.35 100 
 
0302 ลุ่มน้้าหมัน 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 

หน่วยแผนที่ชุดดิน 
Ds ด่านซ้าย 156.71        25.22  
Ds-Wk หน่วยเชิงซ้อนของชุดดินด่านซ้ายและชุดดินวังน้้าเขยีว 0.33           0.05  
Nao นาอ้อ 20.37           3.28  
Nkg หนองกุง 0.38           0.06  

Pur ภูเรือ 5.54           0.89  
Wk วังน้้าเขียว 3.96  0.64 

หน่วยแผนที่อื่น 
AC ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน 0.29           0.05  

RC ที่ดินหินพ้ืนโผล 4.80           0.77  
SC พื้นที่ลาดชันเชิง 396.68        63.85  
SC พื้นที่ลาดชันเชิงซ้อน 32.25          5.17  

W พื้นที่น้้า 0.09           0.01   
พื นที่รวม 621.23  100 

 
 
 
0303 ลุ่มน้้าสาน 
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และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Cg เชียงของ 0.63           0.07  
Cpa ชุมแพ 11.85           1.37  

Ds ด่านซ้าย 154.46        17.82  
Li ลี ้ 18.21           2.10  

Ml มวกเหล็ก 12.76           1.47  
Nao นาอ้อ 8.36           0.96  

Png โพนงาม 1.52           0.18  
Pu ภูพาน 6.85           0.79  

Pur ภูเรือ 67.88           7.83  
Wk วังน้้าเขียว 0.01  0.00 

หน่วยแผนที่อื่น 

AC ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน 9.74  1.12 
SC พื้นที่ลาดชันเชิง 574.15        66.24  

W พื้นที่น้้า 0.39           0.04  
พื นที่รวม 866.80  100 

 
0304 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 4 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Bg บ้านจ้อง 1.94           0.24  
Cg เชียงของ 21.54           2.63  
Chp ชุมพลบุร ี 3.95           0.48  
Ds ด่านซ้าย 4.69           0.57  
Kld กลางดง 18.49           2.26  
Li-Ws หน่วยดินเชิงซ้อน 4.93           0.60  
Ml มวกเหล็ก 45.85           5.61  

Nak นาแขม 6.57           0.80  
Nao นาอ้อ 26.77           3.27  
Nkg หนองกุง 1.15           0.14  

Ps ภูสะนา 25.29           3.09  
Pur ภูเรือ 4.30           0.53  

Tl ท่าลี ่ 74.45           9.10  
Tp ธาตุพนม 3.89           0.48  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Wa วัฒนา 0.40           0.05  
Wi วังไห 18.83           2.30  

Ws วังสะพุง 54.09           6.61  
หน่วยแผนที่อื่น 

AC ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน 11.85           1.45  
SC พื้นที่ลาดชันเชิง 482.06  58.95 

W พื้นที่น้้า 6.69  0.82 
พื นที่รวม 817.71  100 

 
0305 แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Bg บ้านจ้อง 0.29           0.02  
Cg เชียงของ 27.65           2.10  
Ch เชียงคาน 11.11           0.84  
Chp ชุมพลบุร ี 12.17           0.92  
Kld กลางดง 105.98           8.05  
Ml มวกเหล็ก 20.06           1.52  
Nao นาอ้อ 72.34           5.49  
Png โพนงาม 150.20        11.41  
Ps ภูสะนา 0.39           0.03  
Pu ภูพาน 14.11           1.07  
Tw ทับกวาง 1.76  0.13 
Wk วังน้้าเขียว 25.70           1.95  
Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 3.04           0.23  
Ws วังสะพุง 68.72           5.22  

หน่วยแผนที่อื่น 
AC ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน      10.66    0.81 
SC พื้นที่ลาดชันเชิง 786.77 59.89 

W พื้นที่น้้า 4.02  0.31 
พื นที่รวม 1,314.69  100 

 
 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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0306 ห้วยน้้าปวน 
Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 

หน่วยแผนที่ชุดดิน 
Ch เชียงคาน 44.24 4.31 
Chp ชุมพลบุร ี 0.00 0.00 
Dl ดงลาน 16.60 1.62 

Kld กลางดง 300.02 29.20 
Kmr เขมราฐ 17.37 1.69 
Li ลี ้ 50.21 4.89 
Li-Ws หน่วยดินเชิงซ้อน 22.29 2.17 
Ml มวกเหล็ก 9.80 0.95 

ML ที่ดินดัดแปลง 1.07 0.10 
Ml-Ws หน่วยดินเชิงซ้อน 13.05 1.27 
Nao นาอ้อ 72.94 7.10 
Nbd หนองบัวแดง 50.33 4.90 
Png โพนงาม 1.69 0.16 
Pu ภูพาน 20.78 2.02 
SC พื้นที่ลาดชันเชิง 147.51 14.40 
Tw ทับกวาง 5.79 0.56 
Wi วังไห 47.60 4.63 
Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 7.31 0.71 
Ws วังสะพุง 179.43 17.46 

หน่วยแผนที่อื่น 
AC ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน 18.01  1.75 
W พื้นที่น้้า 1.07  0.10 
พื นที่รวม 1,027.11 100 

 
 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ภาคผนวก ข.-5 37  
 

 

0307 แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 
Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 

หน่วยแผนที่ชุดดิน 
Bg บ้านจ้อง 1.06 0.07 
Cg เชียงของ 1.23 0.08 
Ch เชียงคาน 71.70 4.45 

Chp ชุมพลบุร ี 16.38 1.02 
Cu จันทึก 15.50 0.96 
Ds ด่านซ้าย 2.38 0.15 
Kak แก่งคอย 3.79 0.24 
Kld กลางดง 142.53 8.84 

Li ลี ้ 30.38 1.89 
Li-Ws หน่วยดินเชิงซ้อน 58.01 3.60 
Lo เลย 109.86 6.82 
Ml มวกเหล็ก 125.16 7.77 
Ml-Ws หน่วยดินเชิงซ้อน 3.14 0.19 
Nak นาแขม 25.57 1.59 
Nao นาอ้อ 79.79 4.95 
Png โพนงาม 14.91 0.93 
Ps ภูสะนา 59.31 3.68 
Pu ภูพาน 0.02 0.00 
Tl ท่าลี ่ 6.68 0.41 
Tp ธาตุพนม 0.06 0.00 
Wk วังน้้าเขียว 11.30 0.70 
Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 0.45 0.03 
Ws วังสะพุง 171.34 10.63 

หน่วยแผนที่อื่น 
AC ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน 19.79 1.23 

MA พื้นที่เขตทหาร 8.55 0.53 
SC พื้นที่ลาดชันเชิง 622.33 38.62 
W พื้นที่น้้า 10.30 0.64 

พื นที่รวม 1,611.51  100 
 
 
 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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0308 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 5 
Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 

หน่วยแผนที่ชุดดิน 
Bg บ้านจ้อง 2.31  0.13 
Br บุรีรัมย ์ 0.56  0.03 
Cg เชียงของ 6.80  0.39 
Ch เชียงคาน 7.00  0.40 
Chp ชุมพลบุร ี 9.80  0.56 
Ci โชคชัย 34.18  1.97 
Cu จันทึก 3.99  0.23 
Kak แก่งคอย 4.16  0.24 
Kbr ครบุร ี 2.49  0.14 
Kld กลางดง 39.18  2.25 
Kmr เขมราฐ 1.97  0.11 
Lah ละหานทราย 0.09  0.01 
Li ลี ้ 14.89  0.86 
Li-Ws หน่วยดินเชิงซ้อน 22.28  1.28 
Lo เลย 26.52  1.52 
Ml มวกเหล็ก 107.44  6.18 
Nak นาแขม 24.05  1.38 
Nao นาอ้อ 50.05  2.88 
Ps ภูสะนา 64.44  3.71 
Ptc ปักธงชัย 0.00  0.0 
Pu ภูพาน 6.77  0.39 
St สีทน 1.06  0.06 
Su สุรินทร ์ 19.62  1.13 
Tl ท่าลี ่ 17.78  1.02 
Tp ธาตุพนม 7.29  0.42 
Ty ท่ายาง 0.92  0.05 
Wk วังน้้าเขียว 0.56  0.03 
Ws วังสะพุง 104.20  5.99 

หน่วยแผนที่อื่น 
AC ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน 17.05  0.98 
SC พื้นที่ลาดชันเชิง 1,098.82  63.18 
W พื้นที่น้้า 42.91  2.47 
พื นที่รวม 1,739.18  100 

0309 ห้วยน้้าโสม 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 

หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Pu-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 0.47 0.04 

Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 0.30 0.03 

Ws วังสะพุง 0.08 0.01 

St สีทน 1.14 0.11 

Ppm ภูผามา่น 1.98 0.19 

Wk วังน้้าเขียว 1.80 0.17 

Cpa ชุมแพ 2.56 0.24 

W พื้นที่น้้า 2.85 0.27 

Ml มวกเหล็ก 4.29 0.40 

ES หน้าผาชัน 4.59 0.43 

Tp ธาตุพนม 5.13 0.48 

Bg บ้านจ้อง 12.04 1.13 

Nbd หนองบัวแดง 12.40 1.16 

Ps ภูสะนา 14.95 1.40 

Nak นาแขม 19.45 1.83 

Pu ภูพาน 20.47 1.92 

Kak แก่งคอย 36.29 3.41 

Nao นาอ้อ 72.25 6.78 

Kmr เขมราฐ 111.61 10.48 

Lo เลย 134.73 12.65 

Cg เชียงของ 155.00 14.55 

หน่วยแผนที่อื่น 

SC พื้นที่ลาดชันเชิง 450.87  42.33 

พื นที่รวม 1,065.24  100 

 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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0310 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 6/1 
Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 

หน่วยแผนที่ชุดดิน 
Chp ชุมพลบุร ี 13.89 8.07 
Ckr จักราช 6.12 3.55 
Cpa ชุมแพ 0.60 0.35 

Cpg ชุมพวง 1.65 0.96 
ES หน้าผาชัน 4.97 2.88 
Kmr เขมราฐ 1.81 1.05 
Lah ละหานทราย 0.67 0.39 
Pn เพ็ญ 2.35 1.37 

Pp โพนพิสัย 3.08 1.79 
Ptc ปักธงชัย 18.66 10.84 
Pu ภูพาน 8.69 5.05 
Pu-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 1.16 0.67 
St สีทน 4.46 2.59 
Suk สตึก 13.57 7.88 
Th ธวัชบุรี 39.31 22.83 
Tp ธาตุพนม 6.90 4.01 
Wk วังน้้าเขียว 4.58 2.66 
Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 3.16 1.83 

หน่วยแผนที่อื่น 
SC พื้นที่ลาดชันเชิง 21.65 12.57 
W พื้นที่น้้า 14.91 8.66 
พื นที่รวม 172.21 100 

 
 
0311 น้้าโมง 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 

หน่วยแผนที่ชุดดิน 
Bg บ้านจ้อง 20.17  0.75  

Cg เชียงของ 145.69  5.42  
Ch เชียงคาน 25.00  0.93  
Chp ชุมพลบุร ี 2.11  0.08  
Chp/Th หน่วยดินสมัพันธ์ 28.32  1.05  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
Ckr จักราช 21.16  0.79  
Cpa ชุมแพ 115.54  4.30  
Ht ห้วยแถลง 24.97  0.93  

Kak แก่งคอย 222.84  8.30  
Kg ค้าบง 39.48  1.47  

Kld กลางดง 0.08  0.00  
Kmr เขมราฐ 175.63  6.54  

Lah ละหานทราย 50.00  1.86  
Li ลี ้ 5.15  0.19  

Ly ลาดหญ้า 12.03  0.45  
Ml มวกเหล็ก 2.43  0.09  
Nao นาอ้อ 65.84  2.45  

Nbd หนองบัวแดง 64.14  2.39  
Nbn หนองบุญนาก 107.54  4.00  

Ndg โนนแดง 7.57  0.28  
Nu นาค ู 31.20  1.16  

Pn เพ็ญ 13.03  0.49  
Pp โพนพิสัย 200.49  7.46  

Ppm ภูผามา่น 3.46  0.13  
Ptc ปักธงชัย 395.55  14.73  

Ptk พระทองค้า 23.14  0.86  
Pu ภูพาน 175.23  6.52  
Re ร้อยเอ็ด 19.56  0.73  

St สีทน 4.98  0.19  
Suk สตึก 25.57  0.95  
Th ธวัชบุรี 116.99  4.36  
Tp ธาตุพนม 6.52  0.24  

Ty ท่ายาง 8.05  0.30  
Wk วังน้้าเขียว 36.03  1.34  

Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 38.44  1.43  
Ws วังสะพุง 3.83 0.14 

หน่วยแผนที่อื่น 

AC ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน 6.18 0.23 
ES หน้าผาชัน 0.74  0.03 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
SC พื้นที่ลาดชันเชิง 423.17  15.76 
W พื้นที่น้้า 17.92  0.67 
พื นที่รวม 2,685.74  100 

 
0312 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 6/2 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp ชุมพลบุร ี 38.34  8.54  
Nad นาดูน 1.60  0.36  
Nbn หนองบุญนาก 28.09  6.26  

Ndg โนนแดง 3.37  0.75  
Pn เพ็ญ 16.97  3.78  
Pp โพนพิสัย 204.09  5.47  
Ptc ปักธงชัย 34.14  7.61  
Ptk พระทองค้า 17.25  3.84  
Re ร้อยเอ็ด 14.24  3.17  
Th ธวัชบุรี 62.91  14.02  
Tp ธาตุพนม 0.00  0.00  

หน่วยแผนที่อื่น 
W พื้นที่น้้า 27.82  6.20 
พื นที่รวม 448.82  100 

 
0313 น้้าสวย 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp ชุมพลบุร ี 13.07  0.99  
Ka กันทรวิชัย 41.25  3.13  
Kt โคราช 2.42  0.18  

Lah ละหานทราย 1.30  0.10  
ML ที่ดินดัดแปลง 0.03  0.00  

Nad นาดูน 18.27  1.39  
Nbn หนองบุญนาก 90.80  6.89  

Ndg โนนแดง 4.46  0.34  
Nkg หนองกุง 35.09  2.66  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ภาคผนวก ข.-5 43  
 

 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Nn นครพนม 1.17  0.09  
Pho พล 75.27  5.71  

Pn เพ็ญ 34.21  2.59  
Pp โพนพิสัย 828.89  62.86  

Ppk ปลาปาก 4.39  0.33  
Ptc ปักธงชัย 62.36  4.73  

Ptk พระทองค้า 13.89  1.05  
Re ร้อยเอ็ด 12.81  0.97  

Th ธวัชบุรี 55.83  4.23  
Tp ธาตุพนม 11.04  0.84  

หน่วยแผนที่อื่น 

W พื้นที่น้้า 12.18  0.92 
พื นที่รวม 1,318.73  100 

 
 
0314 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 7/1 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Nbn หนองบุญนาก 0.14           1.69  
Pp โพนพิสัย 2.82        33.18  

Tp ธาตุพนม 3.43        40.26  
หน่วยแผนที่อื่น 

W พื้นที่น้้า 2.12  24.86 
พื นที่รวม 8.51  100 

 
0315 ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 

หน่วยแผนที่ชุดดิน 
Ckr จักราช 0.32  0.01  

Cpg ชุมพวง 3.83  0.16  
Ht ห้วยแถลง 26.83  1.15  
Kmr เขมราฐ 41.81  1.80  
Lah ละหานทราย 104.08  4.47  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ภาคผนวก ข.-5 44  
 

 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
Nbn หนองบุญนาก 135.96  5.84  
Ndg โนนแดง 105.02  4.51  
Nkg หนองกุง 98.21  4.22  

Pho พล 44.66  1.92  
Pn เพ็ญ 1.35  0.06  

Pp โพนพิสัย 519.03  22.28  
Ptc ปักธงชัย 584.14  25.08  

Ptk พระทองค้า 118.48  5.09  
Pu ภูพาน 108.94  4.68  

Pu-Wk หน่วยดินเชิงซ้อน 8.31  0.36  
Re ร้อยเอ็ด 60.07  2.58  
Si สีคิ้ว 12.90  0.55  

Suk สตึก 7.67  0.33  
Wk วังน้้าเขียว 2.17  0.09  

Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 32.63  1.40  
หน่วยแผนที่อื่น 

AP สนามบิน 8.77  0.38 
MA พื้นที่เขตทหาร 1.25  0.05 

SC พื้นที่ลาดชันเชิง 267.54 11.46 
W พื้นที่น้้า 35.71  1.53 

พื นที่รวม 2,329.68  100 
 
0316 ห้วยดาน 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Nbn หนองบุญนาก 8.49 1.24  
Ndg โนนแดง 11.45 1.68  

Nkg หนองกุง 15.20 2.22  
Pho พล 21.38 3.13  
Pn เพ็ญ 18.53 2.71  

Pp โพนพิสัย 561.14 82.06  
Re ร้อยเอ็ด 46.14 6.75  

หน่วยแผนที่อื่น 
ML ที่ดินดัดแปลง 0.36 0.05 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ภาคผนวก ข.-5 45  
 

 

W พื้นที่น้้า 1.00 0.15 
พื นที่รวม 683.69 100 

 
0317 ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp/Th หน่วยดินสมัพันธ์ 53.24 4.70  
Nbn หนองบุญนาก 97.40 8.60  
Nkg หนองกุง 2.25  0.20  
Nn นครพนม 1.82  0.16  
Pho พล 64.72  5.71  

Pn เพ็ญ 18.78  1.66  
Pp โพนพิสัย 824.54  72.77  
Ptk พระทองค้า 3.86  0.34  
Ptk-Ndg หน่วยดินเชิงซ้อน 14.97  1.32  
Re ร้อยเอ็ด 4.27  0.38  
Tp ธาตุพนม 2.12  0.19 

หน่วยแผนที่อื่น 
SALT FARM นาเกลือ 1.01  0.09 
W พื้นที่น้้า 44.07  3.89 
พื นที่รวม 1,133.05 100 

 
0318 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 7/2 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp ชุมพลบุร ี 10.67  0.45  
Cni ช้าน ิ 25.35  1.06  
Ht ห้วยแถลง 123.88  5.19  
Kng คง 4.55  0.19  

Kt โคราช 9.91  0.41  
Mr แม่ริม 40.98  1.72  

Msk มหาสารคาม 0.89  0.04  
Nad นาดูน 9.69  0.41  

Nbn หนองบุญนาก 154.83  6.48  
Ndg โนนแดง 39.83  1.67  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ภาคผนวก ข.-5 46  
 

 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Ng น้้าพอง 0.45  0.02  
Nn นครพนม 222.98  9.34  

On อ้น 0.74  0.03  
Pho พล 2.71  0.11  

Pht ภูทอก 82.57  3.46  
Pp โพนพิสัย 660.86  27.67  

Ppk ปลาปาก 253.79  10.63  
Ptk พระทองค้า 196.22  8.22  

Ptk-Ndg หน่วยดินเชิงซ้อน 11.97  0.50  
Pu ภูพาน 9.77  0.41  
Re ร้อยเอ็ด 23.88  1.00  

Rn เรณ ู 1.82  0.08  
Sik ศีขรภูม ิ 28.39  1.19  

Sn สูงเนิน 14.46  0.61  
St สีทน 26.68  1.12  

Th ธวัชบุรี 15.28  0.64  
Tp ธาตุพนม 97.27  4.07  

หน่วยแผนที่อื่น 
SC พื้นที่ลาดชันเชิง 172.49  7.22 

W พื้นที่น้้า 137.96  5.78  
Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 7.37  0.31  
พื นที่รวม 2,388.23 100 

 
0319 แม่น้้าสงครามตอนบน 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp ชุมพลบุร ี 30.92  0.94  
Ckr จักราช 0.14  0.00  
Cni ช้าน ิ 1.64  0.05  

Ht ห้วยแถลง 261.86  7.93  
Kg ค้าบง 10.19  0.31  

Lah ละหานทราย 7.81  0.24  
ML ที่ดินดัดแปลง 0.98  0.03  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ภาคผนวก ข.-5 47  
 

 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Nad นาดูน 0.11  0.00  
Nbd หนองบัวแดง 0.62  0.02  

Nbn หนองบุญนาก 126.73  3.84  
Ndg โนนแดง 196.68  5.95  

Nkg หนองกุง 7.05  0.21  
Nn นครพนม 53.26  1.61  

On อ้น 0.31  0.01  
Pho พล 70.00  2.12  

Pn เพ็ญ 4.24  0.13  
Pp โพนพิสัย 1,290.16  39.06  
Ppk ปลาปาก 325.76  9.86  

Ptc ปักธงชัย 53.98  1.63  
Ptk พระทองค้า 245.72  7.44  

Pu ภูพาน 164.52  4.98  
Re ร้อยเอ็ด 87.47  2.65  

Rn เรณ ู 45.41  1.37  
Sik ศีขรภูม ิ 88.04  2.67  

St สีทน 15.34  0.46  
Th ธวัชบุรี 93.10  2.82  

Tu ท่าอุเทน 6.00  0.18  
Ud อุดร 1.50  0.05  
Wk วังน้้าเขียว 7.67  0.23  

Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 2.69  0.08  
Yl ยางตลาด 29.80  0.90  

หน่วยแผนที่อื่น 
AC ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน 6.81  0.21 

MARSH ที่ลุ่มชื้นแฉะ 7.65  0.23 
SALT FARM นาเกลือ 4.96  0.15  

SC พื้นที่ลาดชันเชิง 20.87 0.63  
W พื้นที่น้้า 32.99  1.00 
พื นที่รวม 3,302.97 100 

 
0320 ห้วยคอง 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ภาคผนวก ข.-5 48  
 

 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร  % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp ชุมพลบุร ี 9.20  1.31  
Chp/Ss หน่วยดินสมัพันธ์ 13.36  1.90  

Cni ช้าน ิ 5.27  0.75  
Ht ห้วยแถลง 5.33  0.76  

Kt โคราช 0.30  0.04  
Nbn หนองบุญนาก 44.66  6.35  

Ndg โนนแดง 1.98  0.28  
Nn นครพนม 61.24  8.71  

Pht ภูทอก 23.48  3.34  
Pn เพ็ญ 10.55  1.50  
Pp โพนพิสัย 399.15  56.75  

Ppk ปลาปาก 66.94  9.52  
Ptk พระทองค้า 43.97  6.25  

Re ร้อยเอ็ด 0.71  0.10  
Sn สูงเนิน 0.01  0.00  

Ss ศรีสงคราม 0.01  0.00  
St สีทน 7.45  1.06  

Tu ท่าอุเทน 0.16  0.02  
หน่วยแผนที่อื่น 

AC ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน 0.00 0.00 
SC พื้นที่ลาดชันเชิง 0.37  0.05  
W พื้นที่น้้า 9.19  1.31 

พื นที่รวม 703.34  100 
 
0321 แม่น้้าสงครามตอนลา่งส่วนที่ 1 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 

หน่วยแผนที่ชุดดิน 
Chp ชุมพลบุร ี 18.39  1.02  
Chp/Ss หน่วยดินสมัพันธ์ 1.50  0.08  

Cni ช้าน ิ 0.10  0.01  
Ht ห้วยแถลง 84.56  4.68  

ML ที่ดินดัดแปลง 0.41  0.02  
Msk มหาสารคาม 39.41  2.18  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ภาคผนวก ข.-5 49  
 

 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Nbn หนองบุญนาก 94.65  5.24  
Ndg โนนแดง 45.20  2.50  

Nkg หนองกุง 8.88  0.49  
Nn นครพนม 30.69  1.70  

On อ้น 1.26  0.07  
Pho พล 14.44  0.80  

Pn เพ็ญ 11.38  0.63  
Pp โพนพิสัย 124.89  6.91  

Ppk ปลาปาก 950.15  52.56  
Ptk พระทองค้า 92.35  5.11  
Re ร้อยเอ็ด 16.16  0.89  

Rn เรณ ู 75.63  4.18  
Sik ศีขรภูม ิ 49.82  2.76  

Ss ศรีสงคราม 36.13  2.00  
St สีทน 1.11  0.06  

Th ธวัชบุรี 6.27  0.35  
Tp ธาตุพนม 2.89  0.16  

Tu ท่าอุเทน 12.58  0.70  
หน่วยแผนที่อื่น 

AC ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน 18.97  1.05 
SALT FARM นาเกลือ 5.17  0.29 
W พื้นที่น้้า 64.78  3.58 

พื นที่รวม 1,807.77  100 
 
0322 ห้วยฮี้ 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 

หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp ชุมพลบุร ี 1.68  0.23  

Chp/Ss หน่วยดินสมัพันธ์ 42.25  5.71  

Cni ช้าน ิ 2.25  0.30  

Ht ห้วยแถลง 32.12  4.34  

Kng คง 0.39  0.05  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ภาคผนวก ข.-5 50  
 

 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Mr แม่ริม 3.03  0.41  

Nbn หนองบุญนาก 72.14  9.74  

Ndg โนนแดง 8.73  1.18  

Ng น้้าพอง 2.04  0.28  

Nn นครพนม 55.28  7.47  

On อ้น 1.01  0.14  

Pht ภูทอก 8.50  1.15  

Pn เพ็ญ 3.05  0.41  

Pp โพนพิสัย 177.33  23.95  

Ppk ปลาปาก 204.79  27.66  

Ptk พระทองค้า 69.06  9.33  

Re ร้อยเอ็ด 26.27  3.55  

Rn เรณ ู 0.46  0.06  

Ss ศรีสงคราม 0.94  0.13  

St สีทน 14.54  1.96  

Tu ท่าอุเทน 2.38  0.32  

หน่วยแผนที่อื่น 

SC พื้นที่ลาดชันเชิง 8.23  1.11 

W พื้นที่น้้า 3.91  0.53 

พื นที่รวม 740.38  100 

 
0323 แม่น้้าสงครามตอนลา่งส่วนที่ 2 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp/Ss หน่วยดินสมัพันธ์ 18.75  17.27  
Ckr จักราช 2.68  2.47  

Ht ห้วยแถลง 11.34  10.44  
Kng คง 1.40  1.29  
Nbn หนองบุญนาก 13.93  12.83  
Ndg โนนแดง 3.95  3.64  
Nn นครพนม 13.75  12.67  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ภาคผนวก ข.-5 51  
 

 

Pho พล 3.95  3.64  
Pp โพนพิสัย 1.05  0.96  
Ptk พระทองค้า 4.01  3.70  
Sik ศีขรภูม ิ 6.98  6.43  

Ss ศรีสงคราม 17.04  15.69  
Tp ธาตุพนม 5.32  4.90  

หน่วยแผนที่อื่น 
W พื้นที่น้้า 4.42  4.07 

พื นที่รวม 108.57   
 
0324 ห้วยน้้ายาม 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp/Ss หน่วยดินสมัพันธ์ 0.01  0.00  
Ckr จักราช 14.72  0.85  
Cni ช้าน ิ 0.11  0.01  
Ht ห้วยแถลง 47.87  2.77  
Kng คง 2.97  0.17  
Kt โคราช 2.27  0.13  
Lah ละหานทราย 9.19  0.53  
Msk มหาสารคาม 5.33  0.31  
Nbn หนองบุญนาก 150.75  8.74  
Ndg โนนแดง 20.92  1.21  
Nn นครพนม 13.21  0.77  
On อ้น 30.75  1.78  
Pho พล 3.20  0.19  
Pn เพ็ญ 0.01  0.00  
Pp โพนพิสัย 598.54  34.69  

Ppk ปลาปาก 376.84  21.84  
Ptc ปักธงชัย 31.73  1.84  
Ptk พระทองค้า 36.50  2.12  

Pu ภูพาน 34.72  2.01  
Re ร้อยเอ็ด 46.99  2.72  

Rn เรณ ู 17.93  1.04  
Sik ศีขรภูม ิ 125.66  7.28  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ภาคผนวก ข.-5 52  
 

 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Sk สกล 44.23  2.56  
Ss ศรีสงคราม 4.51  0.26  

St สีทน 1.57  0.09  
Tp ธาตุพนม 21.82  1.26  

Tu ท่าอุเทน 5.75  0.33  
Wk วังน้้าเขียว 1.19  0.07  

Yl ยางตลาด 22.25  1.29  
หน่วยแผนที่อื่น 

SC พื้นที่ลาดชันเชิง 27.19  1.58 
W พื้นที่น้้า 26.44  1.53 
พื นที่รวม 1,725.16  100 

 
0325 แม่น้้าสงครามตอนลา่งส่วนที่ 3 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp ชุมพลบุร ี 0.01  0.00  
Chp/Ss หน่วยดินสมัพันธ์ 5.70  2.16  
Ckr จักราช 39.75  15.03  
Cni ช้าน ิ 2.40  0.91  
Kng คง 2.91  1.10  
Kt โคราช 3.29  1.24  
Ndg โนนแดง 2.74  1.04  
Ng น้้าพอง 10.03  3.79  
Nn นครพนม 43.28  16.36  
Pn เพ็ญ 1.02  0.39  
Pp โพนพิสัย 57.42  21.70  

Ptk พระทองค้า 5.58  2.11  
Re ร้อยเอ็ด 1.88  0.71  
Rn เรณ ู 6.14  2.32  

Ss ศรีสงคราม 35.87  13.56  
St สีทน 1.15  0.44  

.Tp ธาตุพนม 20.32  7.68  
Tu ท่าอุเทน 0.06  0.02  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ภาคผนวก ข.-5 53  
 

 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 
หน่วยแผนที่อื่น 

W พื้นที่น้้า 25.00  9.45 

พื นที่รวม 264.56  100 
 
0326 ห้วยน้้าอูน 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp ชุมพลบุร ี 26.02  0.73  
Chp/Ss หน่วยดินสมัพันธ์ 35.01  0.98  

Ckr จักราช 41.12  1.16  
Cni ช้าน ิ 7.49  0.21  
Ht ห้วยแถลง 31.11  0.87  
Kg ค้าบง 23.41  0.66  
Kmr เขมราฐ 22.17  0.62  
Kng คง 8.58  0.24  
Kt โคราช 3.02  0.08  
Lah ละหานทราย 140.28  3.94  
Msk มหาสารคาม 28.18  0.79  
Nbn หนองบุญนาก 107.83  3.03  
Ndg โนนแดง 59.24  1.66  
Ng น้้าพอง 12.96  0.36  
Nn นครพนม 46.28  1.30  
On อ้น 6.46  0.18  
Pho พล 17.12  0.48  
Pn เพ็ญ 9.79  0.28  
Pp โพนพิสัย 791.93  22.25  

Ppk ปลาปาก 72.00  2.02  
Ptc ปักธงชัย 545.24  15.32  
Ptk พระทองค้า 178.61  5.02  

Pu ภูพาน 234.83  6.60  
RC ที่ดินหินพ้ืนโผล 1.56  0.04  

Re ร้อยเอ็ด 179.51  5.04  
Rn เรณ ู 11.85  0.33  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

ภาคผนวก ข.-5 54  
 

 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

SC พื้นที่ลาดชันเชิง 457.16 12.76  
Sik ศีขรภูม ิ 120.43  3.38  

Sk สกล 103.44  2.91  
Ss ศรีสงคราม 25.68  0.72  

St สีทน 41.98  1.18  
Tp ธาตุพนม 2.22  0.06  

Tu ท่าอุเทน 1.55  0.04  
Wk วังน้้าเขียว 37.01  1.04  

Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 0.87  0.02  
หน่วยแผนที่อื่น 

AC ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน 1.69  0.05 

ML ที่ดินดัดแปลง 0.35  0.01 
W พื้นที่น้้า 127.91  3.59 

พื นที่รวม 3,561.88 100 
 
0327 แม่น้้าสงครามตอนลา่งส่วนที่ 4 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp ชุมพลบุร ี 0.68  0.07  
Ckr จักราช 29.17  3.15  
Cni ช้าน ิ 5.35  0.58  
Ht ห้วยแถลง 41.84  4.51  
Kng คง 39.25  4.23  
Kt โคราช 10.15  1.09  
Nbn หนองบุญนาก 24.39  2.63  
Ndg โนนแดง 36.01  3.88  

Ng น้้าพอง 5.34  0.58  
Nn นครพนม 58.17  6.27  
Pho พล 2.17  0.23  

Pht ภูทอก 12.05  1.30  
Pn เพ็ญ 5.54  0.60  

Pp โพนพิสัย 266.85  28.78  
Ppk ปลาปาก 57.15  6.16  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Ptk พระทองค้า 109.74  11.83  
Ptk-Ndg หน่วยดินเชิงซ้อน 4.62  0.50  

Pu ภูพาน 3.93  0.42  
Re ร้อยเอ็ด 22.53  2.43  

Rn เรณ ู 3.58  0.39  
Ss ศรีสงคราม 0.52  0.06  

St สีทน 33.77  3.64  
Tp ธาตุพนม 64.80  6.99  

Tu ท่าอุเทน 19.22  2.07  
หน่วยแผนที่อื่น 

SC พื้นที่ลาดชันเชิง 21.59  2.33 

W พื้นที่น้้า 43.95  4.74  
Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 4.99  0.54  

พื นที่รวม 927.36 100 
 
0328 ห้วยทวย 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp ชุมพลบุร ี 11.28  1.40  
Chp/Ss หน่วยดินสมัพันธ์ 2.87  0.36  
Cni ช้าน ิ 21.24  2.63  
Ht ห้วยแถลง  13.03  1.62  
Kng คง 42.42  5.26  
Kt โคราช 21.62  2.68  
Nbn หนองบุญนาก 13.52  1.68  
Ndg โนนแดง 5.88  0.73  

Nn นครพนม 23.35  2.89  
Pho พล 5.90  0.73  
Pn เพ็ญ 24.31  3.01  

Pp โพนพิสัย 202.51  25.10  
Ppk ปลาปาก 295.14  36.58  

Ptk พระทองค้า 28.63  3.55  
Re ร้อยเอ็ด 2.29  0.28  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Rn เรณ ู 6.22  0.77  
Sik ศีขรภูม ิ 14.44  1.79  

St สีทน 26.05  3.23  
Tp ธาตุพนม 32.28  4.00  

Tu ท่าอุเทน 0.41  0.05  
หน่วยแผนที่อื่น 

W พื้นที่น้้า 13.36  1.66 
พื นที่รวม 806.74 100 

 
0329 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 8 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp ชุมพลบุร ี 3.79  0.34  
Kng คง 36.29  3.22  
Kt โคราช 120.57  10.68  
Msk มหาสารคาม 6.90  0.61  
Ndg โนนแดง 21.71  1.92  
Ng น้้าพอง 22.07  1.96  
Nn นครพนม 116.71  10.34  
Noy หนองญาต ิ 7.10  0.63  
On อ้น 4.25  0.38  
Pho พล 6.64  0.59  
Pn เพ็ญ 49.28  4.37  
Pp โพนพิสัย 195.18  17.30  
Ppk ปลาปาก 233.64  20.70  
Ptk พระทองค้า 68.32  6.05  

Re ร้อยเอ็ด 2.93  0.26  
Rn เรณ ู 14.99  1.33  
Sk สกล 15.37  1.36  

Ss ศรีสงคราม 12.81  1.14  
Ss/Tp หน่วยดินเชิงซ้อน 10.15  0.90  

St สีทน 20.66  1.83  
Tp ธาตุพนม 101.07  8.96  



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
Tu ท่าอุเทน 4.47  0.40  

หน่วยแผนที่อื่น 
AP สนามบิน 9.73  0.86 

W พื้นที่น้้า 43.84  3.89 
พื นที่รวม 1,128.48 100 

 
0330 น้้าพุง 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp ชุมพลบุร ี 6.15  0.37  
Ckr จักราช 3.50  0.21  
Ht ห้วยแถลง 6.92  0.42  
Kg ค้าบง 26.53  1.61  
Lah ละหานทราย 35.95  2.18  
Nbn หนองบุญนาก 75.64  4.58  
Ndg โนนแดง 87.91  5.32  
On อ้น 54.27  3.29  
Pp โพนพิสัย 85.20  5.16  
Ptc ปักธงชัย 179.15  10.85  
Ptk พระทองค้า 92.66  5.61  
Pu ภูพาน 216.60  13.11  
Pu-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 4.11  0.25  
Re ร้อยเอ็ด 132.31  8.01 
Sik ศีขรภูม ิ 7.77  0.47  
Sk สกล 50.70  3.07  
St สีทน 2.05  0.12  
Wk วังน้้าเขียว 6.69  0.40  
Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 37.34  2.26  

หน่วยแผนที่อื่น 
ES หน้าผาชัน 20.67  1.25 
ML ที่ดินดัดแปลง 13.73  0.83 
RC ที่ดินหินพ้ืนโผล 0.43  0.03 
SC พื้นที่ลาดชันเชิง 372.33 22.57 
W พื้นที่น้้า 132.68  8.03 
พื นที่รวม 1,651.31 100 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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0331 ห้วยน้้าก่้า 
Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 

หน่วยแผนที่ชุดดิน 
Chp ชุมพลบุร ี 6.45  0.34  
Chp&Tp หน่วยดินศักยภาพ 7.71  0.41  
Chp/Ss หน่วยดินสมัพันธ์ 41.33  2.19  

Cni ช้าน ิ 29.67  1.57  
Kg ค้าบง 59.48  3.16  
Kng คง 12.96  0.69  
Kt โคราช 101.69  5.40  
Lah ละหานทราย 2.61  0.14  

Msk มหาสารคาม 1.62  0.09  
Nbn หนองบุญนาก 40.90  2.17  
Ndg โนนแดง 30.83  1.64  
Nn นครพนม 151.93  8.06  
Pn เพ็ญ 32.52  1.73  
Pp โพนพิสัย 374.71  19.88  
Ppk ปลาปาก 318.68  16.91  
Ptc ปักธงชัย 62.37  3.31  
Ptk พระทองค้า 56.92  3.02  
Pu ภูพาน 58.21  3.09  
Re ร้อยเอ็ด 44.89  2.38  
Rn เรณ ู 93.09  4.94  
Sik ศีขรภูม ิ 33.78  1.79  
Sk สกล 31.25  1.66  
Ss ศรีสงคราม 19.88  1.05  
Ss/Tp หน่วยดินเชิงซ้อน 16.95  0.90  
St สีทน 45.15  2.40  

Tp ธาตุพนม 34.29  1.82  
Ub อุบล 3.22  0.17  
Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 67.20  3.57 

หน่วยแผนที่อื่น 
SC พื้นที่ลาดชันเชิง 90.25  4.79 

W พื้นที่น้้า 14.10  0.75 
พื นที่รวม 1,884.66  100 
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0332 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 9 
Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 

หน่วยแผนที่ชุดดิน 
Chp ชุมพลบุร ี 1.15  0.25  
Cni ช้าน ิ 0.95  0.21  
Kmr เขมราฐ 3.22  0.70  

Kng คง 0.35  0.08  
Kt โคราช 2.06  0.45  
Mr แม่ริม 1.97  0.43  
Nbd หนองบัวแดง 3.96  0.86  
Nn นครพนม 20.11  4.37  

Ptc ปักธงชัย 297.08  64.50  
Ptk พระทองค้า 0.77  0.17  
Pu ภูพาน 33.17  7.20  
Pu-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 3.48  0.76  
Rn เรณ ู 8.20  1.78  
Ss/Tp หน่วยดินเชิงซ้อน 0.00  0.00  
St สีทน 34.70  7.53  
Tp ธาตุพนม 15.28  3.32  
Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 11.94  2.59 

หน่วยแผนที่อื่น 
W พื้นที่น้้า 22.19  4.82 
พื นที่รวม 460.60  100 

 
0333 ห้วยบางทราย 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp ชุมพลบุร ี 18.15  1.30 
Kg ค้าบง 1.80  0.13  

Kmr เขมราฐ 6.10  0.44  
Lah ละหานทราย 2.89  0.21  

Ptc ปักธงชัย 131.91  9.42  
Pu ภูพาน 312.95  22.36  

Pu-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 51.79  3.70  
Pu-Wk หน่วยดินเชิงซ้อน 5.93  0.42  
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รำยงำนภำคผนวก 
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Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

St สีทน 18.20  1.30  
Tp ธาตุพนม 0.22  0.02  

Wk วังน้้าเขียว 4.11  0.29  
Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 301.91  21.57  

หน่วยแผนที่อื่น 
AC ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน 23.55  1.68 

ES หน้าผาชัน 12.14  0.87 
RC ที่ดินหินพ้ืนโผล 4.35  0.31  

SC พื้นที่ลาดชันเชิง 495.71 35.22  
W พื้นที่น้้า 10.93  0.78 
พื นที่รวม 1,402.63 100 

 
0334 ห้วยมุก 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
หน่วยแผนที่ชุดดิน 

Chp ชุมพลบุร ี 6.48  0.81  
Cpa ชุมแพ 16.80  2.11  
Kg ค้าบง 5.60  0.70  
Kmr เขมราฐ 63.96  8.02  
Lah ละหานทราย 31.03  3.89  
Nn นครพนม 2.33  0.29  
Ptc ปักธงชัย 47.17  5.92  
Pu ภูพาน 419.61  52.65  
Pu-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 8.76  1.10  
SC พื้นที่ลาดชันเชิง 73.75  9.25  
St สีทน 47.83  6.00  

Tp ธาตุพนม 9.18  1.15  
Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 47.69  5.98 

หน่วยแผนที่อื่น 

W พื้นที่น้้า 16.82  2.11 
พื นที่รวม 797.00  100 
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0335 ห้วยบังอี่ 
Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 

หน่วยแผนที่ชุดดิน 
Chp ชุมพลบุร ี 25.05  1.64 
Kmr เขมราฐ 69.18  4.53  

Lah ละหานทราย 64.22  4.20  

Ptc ปักธงชัย 309.19  20.23  

Pu ภูพาน 500.94  32.78  

Pu-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 32.17  2.10  

St สีทน 66.91  4.38  
Th ธวัชบุรี 0.49  0.03  
Tp ธาตุพนม 0.17  0.01  
Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 166.70  10.91 

หน่วยแผนที่อื่น 

ES หน้าผาชัน 12.37  0.81 

SC พื้นที่ลาดชันเชิง 271.63 17.78 

W พื้นที่น้้า 9.05  0.59 

พื นที่รวม 1,528.07 100 

 
0336 แม่น้้าโขงตอนล่าง 

Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 

หน่วยแผนที่ชุดดิน 
Bt บุณฑริก 176.97  5.13 

Kg ค้าบง 104.25  3.02  
Kmr เขมราฐ 435.85  12.63  
Lah ละหานทราย 52.22  1.51  

Nbd หนองบัวแดง 6.95  0.20  
Nbd-Smi หน่วยดินเชิงซ้อน 7.48  0.22  

Nu นาค ู 17.04  0.49  
Nu-Kg หน่วยดินเชิงซ้อน 1.79  0.05  

Ptc ปักธงชัย 334.14  9.68  
Pu ภูพาน 1,145.99  33.20  

Pu-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 135.12  3.91  
Smi ศรีเมืองใหม ่ 59.75  1.73  
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Soil series Soil series name ตำรำงกิโลเมตร % ของลุ่มน ้ำ 
St สีทน 56.62  1.64  
Th ธวัชบุรี 0.80  0.02  
Tp ธาตุพนม 19.13  0.55  

Wk วังน้้าเขียว 1.93  0.06  
Wk-Pu หน่วยดินเชิงซ้อน 0.02  0.00  

Wk-RC หน่วยดินเชิงซ้อน 227.60  6.59  
หน่วยแผนที่อื่น 

AC ตะกอนน้้าพาเชิงซ้อน 78.17  2.26 
ES หน้าผาชัน 6.88  0.20  

F พื้นที่ป่าไม ้ 414.86  12.02  
RC ที่ดินหินพ้ืนโผล 9.00  0.26  
SC พื้นที่ลาดชันเชิ 123.81  3.62  

W พื้นที่น้้า 34.41  1.00 
พื นที่รวม 3,450.77 100 

 
ดินและดินปัญหำในพื นที่ศึกษำ  

กรมพัฒนาที่ดินได้ให้ค้านิยามเกี่ยวกับดินปัญหาไว้ว่า ดินปัญหา หมายถึง ดินที่มีสมบัติไม่เหมาะสมหรือเหมาะสม
น้อยส้าหรับการเพาะปลูกทางการเกษตร ถ้าน้าดินเหล่านี้มาใช้ประโยชน์จะไม่สามารถให้ผลผลิตหรือให้ผลผลิตต่้า 
นอกจากนี้  ยังรวมไปถึงที่ดินที่มีข้อจ้ากัดต่อการใช้ประโยชน์ ซึ่งเมื่อน้าไปใช้แล้วจะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศอย่าง
รุนแรง 

ดินปัญหาหลักของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ดินเค็ม ดินทรายจัด ดินตื้น ดิน
เปรี้ยวจัด ดินอินทรีย์ และดินกรด เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีปัญหาพ้ืนที่สูงชันหรือพ้ืนที่ภูเขา ซึ่งมีข้อจ้ากัดในการ
น้าไปใช้ประโยชน์ และปัญหาดินดานที่เกิดจากการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม ที่พบกระจัดกระจายในพ้ืนที่ปลูกพืช
ไร่และพ้ืนที่ที่มีการไถพรวนด้วยเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ 

1) ดินเค็ม หมายถึง ดินที่มีเกลือที่ละลายได้ในสารละลายดินปริมาณมาก จนกระทบต่อการเจริญเติบโต
และผลผลิตของพืช การสังเกตโดยดูจากคราบเกลือจะเห็นคราบเกลือเป็นหย่อม ๆ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง พืชมักจะ
แสดงอาการใบไหม้ ล้าต้นแคระแกร็น โดยดินเค็มที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือเป็นดินที่มีการ
สะสมเกลือจากระดับน้้าใต้ดินที่มีเกลือละลายน้้าอยู่มาก ท้าให้พบชั้นสะสมเกลือมากหรือพบคราบเกลือที่มีผิวดิน
มาก โดยในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ที่มีผลกระทบจากปัญหาดินเค็มทั้งหมดประมาณ 
22,152.83 ตร.กม. ดังแสดงรายละเอียดใน รูปที่ 2 และ ตำรำงที่ 2 โดยกรมพัฒนาที่ดินได้จ้าแนกผลกระทบที่เกิด
จากดินเค็มดังนี้
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รูปที่ 2 พื นที่ดินเค็มของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 2 พื นที่ดินเค็มในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 

เค็มจัด (คราบเกลือ เค็มมาก (คราบเกลือ เค็มปานกลาง (คราบ บริ เวณท่ีสูงมีช้ันหินเกลือ บริ เวณท่ีไ ม่มีผลกระทบ

ตร.กม. >50% ของพ้ืนท่ี) 10-50% ของพ้ืนท่ี)  1-10% ของพ้ืนท่ี) น้้าใต้ดินเค็ม น้้าใต้ดินไ ม่เค็ม รองรับอยู่ข้างล่าง จากคราบเกลือ

0301 แมน่ ้ำโขงส่วนที ่3 680.35 41.31 639.04

0302 น ้ำหมนั 621.39 193.20 428.19

0303 น ้ำสำน 866.80 423.49 443.31

0304 แมน่ ้ำโขงส่วนที ่4 817.71 358.22 456.46 3.03

0305 แมน่ ้ำเลยตอนล่ำงส่วนที ่1 1,314.96 698.61 615.87 0.48

0306 ห้วยน ้ำปวน 1,027.11 905.47 119.26 2.38

0307 แมน่ ้ำเลยตอนล่ำงส่วนที ่2 1,611.51 980.62 628.80 2.09

0308 แมน่ ้ำโขงส่วนที ่5 1,739.18 2.62 634.85 1,012.84 88.87

0309 ห้วยน ้ำโสม 1,065.24 0.85 699.68 363.53 1.18

0310 แมน่ ้ำโขงส่วนที ่6/1 172.21 51.93 45.92 53.92 8.68 11.76

0311 น ้ำโมง 2,685.74 0.25 0.25 8.46 120.82 366.87 341.23 1,475.41 358.17 14.28

0312 แมน่ ้ำโขงส่วนที ่6/2 448.82 0.05 5.66 45.68 209.90 151.89 5.38 30.26

0313 น ้ำสวย 1,318.73 1.03 0.68 21.47 169.87 467.04 637.55 14.71 6.38

0314 แมน่ ้ำโขงส่วนที ่7/1 8.51 2.16 2.89 3.46

0315 ห้วยหลวงส่วนที ่1 2,329.68 0.10 1.08 81.28 192.25 370.48 513.67 910.63 214.64 45.55

0316 ห้วยดำน 683.69 0.27 0.90 43.32 18.84 159.82 458.74 1.80

0317 ห้วยหลวงส่วนที ่2 1,133.05 0.98 7.33 21.17 384.36 682.93 36.28

0318 แมน่ ้ำโขงส่วนที ่7/2 2,388.23 0.02 0.64 22.99 929.40 1,154.77 143.45 136.96

0319 แมน่ ้ำสงครำมตอนบน 3,302.97 5.36 1.28 62.66 227.77 1,268.80 1,338.52 361.47 11.20 25.91

0320 ห้วยคอง 703.34 332.53 362.05 0.25 8.51

0321 แมน่ ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนที ่1 1,807.77 10.88 0.14 1.93 169.09 971.47 588.92 27.75 37.59

0322 ห้วยฮี 740.38 0.03 0.65 0.79 9.70 473.43 222.77 18.45 8.99 5.57

0323 แมน่ ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนที ่2 108.57 3.88 56.60 6.55 31.92 9.62

0324 ห้วยน ้ำยำม 1,725.16 0.20 14.20 205.46 882.90 504.16 65.19 25.01 28.04

0325 แมน่ ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนที ่3 264.56 27.21 131.96 60.87 18.21 26.31

0326 ห้วยน ้ำอูน 3,561.80 0.21 1.47 32.06 177.66 1,147.58 657.90 1,229.62 204.17 111.13

0327 แมน่ ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนที ่4 927.36 3.42 422.32 477.69 23.93

0328 ห้วยทวย 806.74 432.79 360.63 13.32

0329 แมน่ ้ำโขงส่วนที ่8 1,128.48 4.96 33.95 422.81 474.84 159.40 32.52

0330 น ้ำพุง 1,651.31 0.07 21.24 30.78 441.28 104.72 765.83 184.19 103.20

0331 ห้วยน ้ำก้่ำ 1,884.66 0.34 8.65 4.88 712.56 534.85 507.01 98.52 17.85

0332 แมน่ ้ำโขงส่วนที ่9 460.60 425.16 14.23 21.21

0333 ห้วยบำงทรำย 1,402.63 995.52 405.08 2.03

0334 ห้วยมกุ 797.00 707.10 72.95 16.95

0335 ห้วยบังอ่ี 1,528.07 1,291.81 230.96 5.30

0336 แมน่ ้ำโขงตอนล่ำง 3,450.77 3,211.07 195.35 44.35

47,165.08 19.47 6.77 314.65 1,485.42 10,642.46 9,684.06 17,211.01 6,920.73 880.51รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

เค็มน้อย (คาบเกลือ <1 ของพ้ืนท่ี)
พ้ืนท่ีภูเขา แหล่งน้้า

รหัส

พ้ืนท่ีดินเค็ม (ตร .กม.)

ลุ่มน ้ำสำขำ
พื นท่ีลุ่มน ้ำสำขำ
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- ดินเค็มจัด เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเกลือมากที่สุด ไม่สามารถท้าการเพาะปลูกพืชได้ มี
คราบเกลือบนผิวดินมากกว่า 50% ของพ้ืนที่ มีพ้ืนที่ประมาณ 19.47 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.09 พบมากในกลุ่ม
ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามมีพ้ืนที่ประมาณ 16.48 ตร.กม.  

- ดินเค็มมาก เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเกลือมาก ไม่สามารถท้าการเพาะปลูกพืชได้ มีคราบ
เกลือบนผิวดิน 10 - 50% ของพ้ืนที่ มีพ้ืนที่ประมาณ 6.77 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.03 พบมากในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา
แม่น้้าสงครามมีพ้ืนที่ประมาณ 3.74 ตร.กม.  

- ดินเค็มปานกลาง เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเกลือปานกลาง พืชส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ         
มีคราบเกลือบนผิวดิน 1 - 10% ของพ้ืนที่ มีพ้ืนที่ประมาณ 314.65 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 1.42  พบมากในกลุ่ม
ลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวงมีพ้ืนที่ประมาณ 131.93 ตร.กม. 

- ดินเค็มน้อย เป็นบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากเกลือน้อย ถ้ามีการจัดการที่ไม่ดีหรือดินมีความชื้นไม่
เพียงพอ จะส่งผลกระทบกับการเจริญเติบโตของพืช มีคราบเกลือบนผิวดินน้อยกว่า 1% ของพ้ืนที่ มีพ้ืนที่
ประมาณ 12,127.88 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 54.75 โดยแบ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีน้้าใต้ดินเค็ม 1,485.42 ตร.กม. และพ้ืนที่
ที่น้้าใต้ดินไม่เค็ม 10,642.46 ตร.กม.  

- ที่สูงมีชั้นหินเกลือรองรับอยู่ข้างล่าง จะมีผลกระทบเกิดขึ้นเมื่อมีการรบกวนชั้นหินเกลือ เช่น มีการ
สูบน้้าบาดาลขึ้นมาใช้ มีพ้ืนที่ 9,684.06 ตร.กม.คิดเป็นร้อยละ 43.71 พบมากในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามมี
พ้ืนที่ประมาณ 4,219.43 ตร.กม. พ้ืนที่ดังกล่าวควรระมัดระวังในการสูบน้้าบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ 

2) ดินทรำยจัด หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินทราย หรือดินทรายปนร่วน มีอนุภาคขนาดทราย 
เป็นองค์ประกอบมากกว่าร้อยละ 85 มีความหนามากกว่า 50 เซนติเมตร ดินมีการระบายน้้าดีจนถึงดีเกินไป ไม่อุ้ม
น้้า ท้าให้ดินเก็บน้้าไว้ไม่อยู่ และเกิดการกร่อนได้ง่าย มักเกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินที่เป็นตะกอนเนื้อหยาบ หรือ
ตะกอนทรายชายฝั่งทะเล ดินทรายพบได้ทั้งในพ้ืนที่ลุ่มและพ้ืนที่ดอน กระจัดกระจายทั่วไปในทุกภาคของประเทศ 
โดยดินทรายแบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ คือ 

(1) ดินทรายที่มีชั้นดานอินทรีย์ ภายใน 100 เซนติเมตร จากผิวดิน 
(2) ดินทรายในพ้ืนที่ดอนที่ไม่มีชั้นดานอินทรีย์ พบตามบริเวณหาดทราย สันทรายชายทะเล หรือบริเวณ

พ้ืนที่ลาดถึงที่ลาดเชิงเขา เนื้อดินเป็นทรายตลอด มีการระบายน้้าดีมากจนถึงดีมากเกินไป ดินไม่อุ้มน้้า และเกิดการ
ชะล้างพังทลายได้ง่าย เนื่องจากอนุภาคดินมีการเกาะตัวกันน้อยมากส่วนใหญ่ใช้ปลูกพืชไร่ เช่น มันส้าปะหลัง 
สับปะรด มีเนื้อที่ประมาณ 1,860,221 ไร่ 

(3) ดินทรายในพ้ืนที่ลุ่ม มักพบตามที่ลุ่มระหว่างสันหาด หรือเนินทรายชายฝั่งทะเล หรือบริเวณที่ราบที่
อยู่ใกล้ภูเขาหินทราย ดินมีการระบายน้้าเลวหรือค่อนข้างเลว ท้าให้ดินแฉะหรือมีน้้าขังเป็นระยะเวลาสั้น ได้ 
หลังจากที่มีฝนตกหนัก บางแห่งใช้ท้านา บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย และปอ บางแห่งเป็นที่ทิ้งร้างหรือเป็นทุ่ง
หญ้าธรรมชาต ิ
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ส้าหรับดินทรายจัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือสามารถสรุปได้ดังนี้ 
- ดินทรายจัดในที่ดอน มีพ้ืนที่รวม 1,860,221 ไร่ โดยพบมากที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี 1,212,549 

ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดอ้านาจเจริญ 247,204 ไร่ จังหวัดหนองบัวล้าภู 163,726 ไร่ และจังหวัดที่มีพ้ืนที่น้อยที่สุด
คือจังหวัดมุกดาหาร 4,581 ไร่ 

- ดินทรายจัดในที่ลุ่ม พบเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานี 48,321 ไร่ 
3) ดินตื น หมายถึง ดินที่มีชั้นลูกรัง ก้อนกรวด เศษหิน ปะปนอยู่ในเนื้อดิน หรือมีชั้นหินปูนมาร์ล หรือ

พบชั้นหินพ้ืน อยู่ตื้นกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เนื้อดินจะมีปริมาณชิ้นส่วนหยาบ กรวดหรือลูกรังปนอยู่มากกว่า
ร้อยละ 35 ท้าให้มีปริมาตรของดินน้อย ดินจึงอุ้มน้้าได้น้อย มักขาดแคลนน้้าในฤดูฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้พืชไม่สามารถ
เจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตต่้า  

 การเกิดดินตื้น เกิดมาจากวัตถุก้าเนิดดิน เช่น หินดินดานเชิงเขาหรือเศษหินเชิงเขา ที่ส่วนใหญ่เป็น
พวกหินตะกอนเนื้อหยาบ คือ หินทราย หินกรวดมน แตกกระจัดกระจายร่วงหล่นออกมาทับถมเกะกะอยู่บริเวณเชิง
เขา หรือเป็นผลจากกระบวนการทางดินที่ท้าให้เกิดการสะสมปูนมาร์ล หรือศิลาแลงในดิน 

  - ดินตื้นในที่ดอนถึงชั้นปูนมาร์ล มีพ้ืนที่รวม 16,299 ไร่ โดยพบใน 2 จังหวัด คือจังหวัดเลย 
11,385 ไร่ และรองลงมาเป็นจังหวัดหนองบัวล้าภู 4,914 ไร่ จังหวัด ไร่  

  - ดินตื้นในที่ดอนถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหิน มีพ้ืนที่รวม 4,356,567 ไร่ โดยพบมากท่ีสุด
ในจังหวัดสกลนคร 1,676,370 ไร่ รองลงมาเปน็จังหวัดบึงกาฬ 909,005 ไร่ จังหวัดนครพนม 904,739 ไร่ และ
จังหวัดที่มีพ้ืนที่น้อยท่ีสุดคือจังหวัดมุกดาหาร 1,892 ไร่ 

  - ดินตื้นในที่ดอนถึงชั้นหินพ้ืน มีพ้ืนที่รวม 738,100 ไร่ โดยพบมากท่ีสุดในจังหวัดเลย 515,366 
ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดหนองบัวล้าภู 179,096 ไร่ จังหวัดอุดรธานี 28,036 ไร่ และจังหวัดหนองคาย 14,501 
ไร่ 

  - ดินตื้นในที่ลุ่มถึงชั้นลูกรังหรือก้อนกรวด มีพ้ืนที่รวม 5,097964 ไร่ โดยพบมากที่สุดในจังหวัด
อุดรธานี 1,765,248 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดอุบลราชธานี 1,199,108 ไร่ จังหวัดสกลนคร 579,358 ไร่ และ
จังหวัดที่มีพ้ืนที่น้อยท่ีสุดคือจังหวัดมุกดาหาร 1,270 ไร่  

4) ดินเปรี ยวจัด หมายถึง ดินที่มีสภาพความเป็นกรดสูงมาก เนื่องจากอาจจะมี ก้าลังมี หรือมีกรดก้ามะถัน
เกิดขึ้นในดิน ท้าให้ดินนั้นเป็นกรดจัดมากหรือเป็นกรดรุนแรงมาก ส่งผลกระทบต่อการปลูกพืช พบในบริเวณที่ราบลุ่ม
ชายฝั่งทะเลหรือมีน้้ากร่อยท่วมถึงในอดีต ประกอบด้วย พ้ืนที่ดินเปรี้ยวจัดของภาคกลางตอนใต้ ภาคใต้ และภาคตะวันออก 

ประเทศไทยมีเนื้อที่ดินเปรี้ยวจัดประมาณ 6,239,361 ไร่ ซึ่งการเกิดดินเปรี้ยวจัดเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากกระบวนการก้าเนิดของดิน ซึ่งเกี่ยวข้องกับตะกอนน้้าทะเลหรือตะกอนน้้ากร่อย ท้าให้เกิดการสะสม
สารประกอบก้ามะถันขึ้นในดิน ซึ่งเมื่อดินแห้งสารประกอบก้ามะถันเหล่านี้จะแปรสภาพ ท้าให้เกิดกรดก้ามะถันขึ้น
ในดิน ท้าให้ดินเป็นกรดสูงมากจนมีผลกระทบต่อพืชที่ปลูก โดยทั่วไปจะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง หรือพีเอช (pH) 
ต่้ากว่า 4.0 และมักจะพบจุดประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซต์ (jarosite) ในชั้นดินล่าง 
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5) ดินอินทรีย์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “ดินพรุ” หมายถึง ดินที่เกิดจากการสะสมเศษซากอินทรีย์ที่
เกิดจากการสลายตัวเน่าเปื่อยของพืชพรรณไม้ตามธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ในแอ่งที่ลุ่มต่้ามีน้้าแช่ขังเป็นเวลานานจนเกิด
การสะสมเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนากว่า 40 เซนติเมตร 

ดินอินทรีย์ที่พบในประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 260,109 ไร่ ส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ที่
เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงบริเวณชายฝั่งทะเลที่เคยมีน้้าขึ้นลงท่วมถึง จนเกิดเป็นแอ่งต่้าปิดที่น้้าทะเลไม่สามารถ
เข้าถึงได้อีก เนื่องจากมีสันทรายปิดกั้นไว้ ต่อมานานวันเข้าน้้าทะเลที่แช่ขังอยู่จึงค่อยๆ จืดลง และมีพืชพวกหญ้า
หรือกกงอกขึ้นมา เมื่อพืชเหล่านี้ตายทับถมกันจนพ้ืนที่ตื้นเขินขึ้น ต้นไม้เล็กใหญ่จึงขึ้นมาแทนที่ เกิดเป็นป่าชนิดที่
เรียกว่า “ป่าพรุ” สภาพพืชพรรณธรรมชาติ ได้แก่ เสม็ด กกและกระจูด เป็นต้น ต่อมาต้นไม้ใหญ่น้อยล้มตายลงตาม
อายุ ทับถมลงในแอ่งน้้าขังที่อัตราการย่อยสลายของเศษซากพืชเกิดขึ้นได้อย่างช้าๆ จึงเกิดการทับถมอินทรียสาร 
เกิดเป็นชั้นดินอินทรีย์ที่หนาขึ้นเรื่อย พบในบริเวณที่ลุ่มน้้าชายฝั่งทะเลของภาคใต้ และภาคตะวันออก 

6) ดินกรด ดินที่เป็นกรด จะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง หรือค่าพีเอช (pH) ต่้ากว่า 7 แต่ระดับความ
เป็นกรดที่มีปัญหาต่อการเพาะปลูกพืช และการเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมทางดินจะเกิดอย่างรุนแรง เมื่อค่า
ความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่้ากว่า 5.5 ดังนั้น ในทางวิชาการ ปัญหาดินกรดจึง นิยามว่าเป็นดินที่มีค่าความเป็น
กรดเป็นด่าง หรือค่าพีเอช (pH) ต่้ากว่า 5.5 และเพ่ือความชัดเจนในการจัดการแก้ไข จึงนิยมแยกดินกรดออกจาก
ดินเปรี้ยวจัด ซึ่งมีสาเหตุการเกิดกรดในดินแตกต่างกัน 

ดินกรดพบกระจัดกระจายทั่วไปทุกภาคของประเทศ มีเนื้อที่ 95,410,591 ไร่ และยังพบว่า ดินอ่ืนมี
แนวโน้มจะเป็นกรดรุนแรงเพ่ิมมากขึ้นตามการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดินกรดประเภทนี้ เกิดจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่ 
เกิดการชะละลายธาตุที่เป็นด่างออกไปจากดิน ทั้งจากน้้าฝนและน้้าท่า การใช้ปุ๋ยเคมีไม่ถูกต้อง พืชที่ปลูกดูดเอาธาตุที่
เป็นด่างออกไปแล้วปลดปล่อยกรดลงไปแทนที่ การใช้สารเคมีต่างๆ ที่มีก้ามะถันเป็นองค์ประกอบ และอีกสาเหตุก็คือ 
ความเป็นกรดที่มาจากอากาศในแหล่งใกล้เคียงกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ใช้ถ่านหิน หรือน้้ามันเตาเป็นเชื้อเพลิงอยู่
หนาแน่น 

- ดินกรดในที่ดอน มีพ้ืนที่รวม 12,307,905 ไร่ โดยพบมากที่สุดในจังหวัดอุดรราชธานี 2,920,678 ไร่ 
รองลงมาเป็นจังหวัดอุบลราชธานี 2,533,301 ไร่ จังหวัดสกลนคร 1,771,963 ไร่ และจังหวัดที่มีพ้ืนที่น้อยที่สุดคือจังหวัด
หนองคาย 391,885 ไร่  

- ดินกรดในที่ลุ่ม มีพ้ืนที่รวม 2,396,406 ไร่ โดยพบมากที่สุดในจังหวัดนครพนม 543,818 ไร่ รองลงมา
เป็นจังหวัดสกลนคร 466,775 ไร่ จังหวัดอุบลราชธานี 371,926 ไร่ และจังหวัดที่มีพ้ืนที่น้อยที่สุดคือจังหวัดหนองบัวล้าภู 
27,156 ไร่ 

นอกจากนี้ ยังมีปัญหาดินที่ส้าคัญอ่ืนๆ ที่เกิดจากการใช้ที่ดินอย่างไม่เหมาะสม ได้แก่ 
7) ดินดำน ชั นดินดำน หรือ ดินดำน (Hardpan) หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวกันแน่นทึบหรือชั้นที่มีสาร     

เชื่อมอนุภาคของดินมาจับตัวกันแน่นทึบและแข็ง จนเป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช การไหลซึมของน้้าและ
อากาศ ดินดานของประเทศไทยมีเนื้อที่ทั้งหมด 27,280,130 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.5 ของพ้ืนที่ประเทศไทย โดยเกิด
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จากหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยเฉพาะการ ปลูกพืชไร่ เช่น อ้อย ข้าวโพด มันส้าปะหลัง การ
เขตกรรมที่ผิดวิธี เช่น การไถพรวนบ่อยครั้งและไม่ถูกวิธีการไถพรวนที่ระดับความลึกเดียวกันนานหลายปี ซึ่งท้าให้
เกิดผลระทบต่อการเจริญเติบโตของพืช 

- ดินที่มีชั้นดานดินเหนียวในที่ดอน มีพ้ืนที่รวม 2,281,505 ไร่ โดยพบมากที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี 
1,424,327 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดอ้านาจเจริญ 302,356 ไร่ จังหวัดอุดรธานี 261,813 ไร่ และจังหวัดที่มีพ้ืนที่น้อย
ที่สุดคือจังหวัดบึงกาฬ 2,991 ไร่ 

- ดินที่มีชั้นดานดินเหนียวในที่ลุ่ม มีพ้ืนที่รวม 359,240 ไร่ โดยพบใน 2 จังหวัด คือจังหวัด
อุบลราชธานี 302,851 ไร่ และจังหวัดอ้านาจเจริญ 56,389 ไร่ 

8) ดินปนเปื้อน หมายถึง การที่สารเป็นพิษในรูปต่างๆ ถูกผสมลงในดินธรรมชาติ การปนเปื้อนนี้อาจ
เกิดจากความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ หรือเกิดจากธรรมชาติ แต่ท้าให้ดินนั้นเกิดความเสื่อมโทรม มีปัญหาต่อการใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของมนุษย์และสัตว์ หรือต้องการปรับปรุงที่ดินนั้นให้คืน
สู่สภาพเดิม สาเหตุการปนเปื้อนอาจเกิดตามธรรมชาติจากวัตถุต้นก้าเนิด หรือเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ได้แก่ 
การท้าเหมือแร่ การถลุงแร่และเถ้าลอย เป็นต้น การใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีทางการเกษตรที่มีสิ่งปนเปื้อนที่เป็นโลหะ
หนักธาตุต่างๆ การใช้น้้าเสียในระบบชลประทาน การใช้กากตะกอนน้้าเสีย และการใช้ปุ๋ยคอกที่ได้จากมูลสัตว์ที่กิน
อาหารที่มีวัตถุ  เจือปน ซึ่งผลิตผลทางการเกษตรที่ปลูกในดินปนเปื้อน หรือการดื่มน้้าที่เจือปนด้วยโลหะหนัก เช่น 
แร่ทองแดง ตะกั่ว แคดเมียม และสังกะสี เมื่อบริโภคเข้าไปจะท้าให้เกิดโรคที่ส้าคัญ ได้แก่โรคอิไต-อิไต โรคไข้ด้าหรือ
มะเร็งผิวหนังจากพิษสารหนูเรื้อรัง โรคที่เกิดจากความเป็นพิษของตะกั่ว เป็นต้น 

 ส้าหรับลักษณะของแต่ละกลุ่มชุดดิน ประกอบด้วยลักษณะเด่น สมบัติของดิน การใช้ประโยชน์ 
ปัญหาของดินและแนวทางการจัดการดินเพ่ือการปลูกพืช ซึ่งเป็นแนวทางการใช้ที่ดินเพ่ือการปลูกข้าว การปลูก
พืชผักหรือผลไม้ และหรือปลูกพืชไร่หรือพืชผัก นอกจากนี้ในพ้ืนที่ศึกษามีกลุ่มชุดดินที่เป็นพ้ืนที่ดินที่สามารถ
น้ามาใช้ประโยชน์ได้จ้านวน 40,996,152 ไร่ เป็นพ้ืนที่ดินภูเขาที่มีลาดชันมาก 5,405,842 ไร่ และเป็นหน่วย
ดินอื่นรวม 3,136,552 ไร่  ดังแสดงรายละเอียดในตำรำงที่ 3 

1. กลุ่มชุดดินที่เป็นกลุ่มดินนำข้ำว มีลักษณะที่ส้าคัญโดยย่อคือ มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบหรือ
ค่อนข้างราบ ดินเกิดจากการทับถมของตะกอนน้้าใหม่หรือตะกอนน้้าเก่า มีการระบายน้้าเลวหรือค่อนข้างเลว 
เป็นดินลึกมากกว่าหนึ่งเมตร ยกเว้นบางบริเวณที่เป็นดินตื้น มีเนื้อดินเหนียวเป็นส่วนมาก แต่บางพ้ืนที่เป็นดิน
ทราย ส่วนมากดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า จากตำรำงที่ 3 ในพ้ืนที่ศึกษามีกลุ่มชุดดินที่เป็นที่นา 
8,647,550 ไร่ จังหวัดที่มีพ้ืนที่นามากที่สุด คือ อุบลราชธานีมี 2,115,532 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดอุดรธานี 
1,431,376 ไร่และจังหวัดสกลนคร 1,226,657 ไร่ ตามล้าดับ จั งหวัดที่มีพ้ืนที่นาน้อยที่สุด คือจังหวัด
อ้านาจเจริญมี 333,738 ไร่ 
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ตำรำงที่ 3 กำรกระจำยของกำรใช้ที่ดินในจังหวัดพื นที่ศึกษำ 

ที่ ประเภทกำรใช้ที่ดิน 
จังหวัด (ไร่) 

รวม 
เลย หนองบัวล้ำภู หนองคำย อุดรธำนี บึงกำฬ สกลนคร นครพนม มุกดำหำร อ้ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี 

A0 เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 1,134 - - 3,990 - 2,228 35 - - 1,813 9,200 

A1 พื้นที่นา - 968,345 851,372 2,174,020 676,771 2,478,733 1,668,076 574,797 1,141,854 4,682,835 15,216,803 

A2 พืชไร่ 2,343,528 558,285 66,342 1,675,676 12,930 334,564 108,435 556,262 201,701 440,771 6,298,494 

A3 ไม้ยืนต้น 1,101,581 217,555 532,694 874,502 1,250,175 628,206 512,964 91,650 120,882 800,371 6,130,580 

A4 ไม้ผล 301,181 19,367 40,644 26,782 2,734 24,429 9,726 30,201 7,492 68,588 531,144 

A5 พืชสวน 7,116 479 717 16,235 - 13,758 1,081 203 301 9,712 49,602 

A6 ไร่หมุนเวียน 4,458 - - - - - - - - - 4,458 

A7 ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 

4,579 536 775 36,155 620 27,152 1,682 110 2,499 10,135 84,243 

A8 พืชน้้า - - - 11 - - - - - 39 50 

A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 1,458 2,031 21,822 15,927 1,348 8,997 2,582 435 1,227 5,534 61,361 

 พื้นที่นา/พืชไร่ - - 8,150 - - - -  - - 8,150 

 พื้นที่นา/พืชสวน - - 257 - - - - -- - - 257 

 พื้นที่นา/ไม้ยืนต้น - - - - - - 73 - - - 73 

 พืชไร่/ไม้ยืนต้น - 1,388 240 - - 11 12,001 13,763 - - 27,403 

 พืชไร่/ไม้ผล - 41 - - - 867 43 803 - - 1,754 

 พืชไร่/พืชสวน - - 562 - - 2,464 - - - 12 3,038 

 ไม้ยืนต้น/ไม้ผล - 445 106 70 - 1,120 203 554 - - 2,498 

 ไม้ยืนต้น/พืชสวน      38 13 - - - 51 

 ไม้ผล/พืชสวน      1,103 - - - - 1,103 

 รวมพื นที่เกษตร 3,765,035 1,768,472 1,523,681 4,823,368 1,944,578 3,523,670 2,316,914 1,268,778 1,475,956 6,019,810 28,430,262 
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ตำรำงที่ 3 กำรกระจำยของกำรใช้ที่ดินในจังหวัดพื นที่ศึกษำ (ต่อ) 

ที่ ประเภทกำรใช้ที่ดิน 
จังหวัด (ไร่) 

รวม 
เลย หนองบัวล้ำภู หนองคำย อุดรธำนี บึงกำฬ สกลนคร นครพนม มุกดำหำร อ้ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี 

F1 ป่าไม่ผลัดใบ 298,786 - - 51,718 - 81,813 - - 6,585 788,374 1,227,276 

F2 ป่าผลัดใบ 2,067,981 478,750 174,667 794,463 148,599 1,281,177 636,898 1,071,812 286,238 1,130,030 8,070,615 

F5 ป่าปลูก 20,649  190 15,300 1,202 1,896 1,961 4,747 289 30,010 76,244 

 รวมพื นที่ป่ำไม้ 2,387,416 478,750 174,857 861,481 149,801 1,364,886 638,859 1,076,559 293,112 1,948,414 9,374,135 

M1 ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 125,637 68,111 76,074 280,098 117,700 237,799 159,460 77,869 117,145 513,656 1,773,549 

M2 พื้นที่ลุ่ม 4,071 1,189 38,379 212,445 26,411 183,630 9,686 852 6,560 80,832 564,055 

M3 เหมืองแร่ บ่อขุด 8,335 3,104 743 14,169 559 183,630 2,779 99 476 8,681 222,575 

M4 พื้นที่เบ็ดเตล็ดอื่น 997 295 572 11,025 206 7,583 2,125 - 6,988 245,451 275,242 

M5 นาเกลือ - - - 5,152 - 3,661 - - - - 8,813 

M6 หาดทราย - 71 - - - 95 910 - - 21 1,097 

M7 ที่ทิ้งขยะ 173.14 74 - 663 - 431 191 - - 534 2,066 

 รวมพื นที่เบ็ดเตล็ด 139,213 72,844 115,768 523,552 144,876 616,829 175,151 78,820 131,169 849,175 2,847,397 

U1 ตัวเมืองและย่านการค้า 18,460 6,405 9,808 40,746 9,547 26,119 10,582 3,774 6,723 59,125 191,289 

U2 หมู่บ้าน 113,023 73,203 68,847 256,296 61,607 212,333 93,526 26,414 66,395 300,095 1,271,739 

U3 สถานที่ราชการและสถาบัน 45,102 25,590 25,045 104,015 23,268 72,939 39,277 11,359 16,988 74,453 438,036 

U4 สถานีคมนาคม 2,117 9,222 5,137 4,134 5,704 2,320 21,529 7,150 - 3,963 61,276 

U5 พื้นที่อุตสาหกรรม 8,101 2,558 2,718 16,959 3,373 3,424 2,830 934 1,715 10,424 53,036 

U6 สิ่งปลูกสร้างอื่น 5,474.53 235.22 590.54 7,007.06 1,104.06 5,668.15 1,103.49 373.68 905.83 6,774.21 29,236.77 

U7 สนามกอล์ฟ 81 - 1,076 998 - 105 - - - 41 2,301 

 หมู่บ้าน/พืชไร่ - - - - - - - 52 - - 52 

 หมู่บ้าน/ไม้ผล - - - - - - - 29,748.01 - - 29,748 

 รวมพื นที่สิ่งก่อสร้ำง 192,359 117,213 113,222 430,155 104,603 322,908 168,847 79,805 92,727 454,875 2,076,714 
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ตำรำงที่ 3 กำรกระจำยของกำรใช้ที่ดินในจังหวัดพื นที่ศึกษำ (ต่อ) 

ที่ ประเภทกำรใช้ที่ดิน 
จังหวัด (ไร่) 

รวม 
เลย หนองบัวล้ำภู หนองคำย อุดรธำนี บึงกำฬ สกลนคร นครพนม มุกดำหำร อ้ำนำจเจริญ อุบลรำชธำนี 

W1 แหล่งน้้าธรรมชาติ 50,622 36,899 86,164 132,533 114,004 149,034 108,776 32,276 24,074 137,702 872,084 

W2 แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น 35,998 85,319 28,082 128,849 29,052 154,242 84,655 20,738 21,346 218,996 807,277 

 รวมพื นที่แหล่งน ้ำ 86,620 122,218 114,246 261,382 143,056 303,276 193,431 53,014 45,420 356,698 1,679,361 

 รวมทั งหมด 6,570,643 2,559,497 2,041,774 6,899,938 2,486,914 6,131,569 3,493,202 2,556,976 2,038,384 9,628,972 44,407,869 
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2. กลุ่มชุดดินที่เป็นที่ดอน เป็นดินที่พบบนที่มีสภาพพ้ืนที่แบบลอนคลื่นถึงแบบลอนลึก ดินมี
การระบายน้้าดี ปกติไม่มีน้้าท่วม ยกเว้นบางพ้ืนที่ที่เป็นที่ดอนต่้าหรือพ้ืนที่ต่้าระหว่างที่ดอน ส่วนมากเป็นดินลึก 
ยกเว้นบางดินที่เป็นดินตื้น เนื้อดินหยาบ ส่วนมากดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่้า จากตำรำงที่ 3 มี
กลุ่มชุดดินดอนรวม 26,841,996 ไร่ จังหวัดที่มีพ้ืนที่ดินดอนมากที่สุด คือ อุบลราชธานีมี 6 ,830,177 ไร่ 
รองลงมาเป็นจังหวัดอุดรธานี 4,366,972 ไร่และจังหวัดสกลนคร 3,555,246 ไร่ ตามล้าดับ จังหวัดที่มีพ้ืนที่ดิน
ดอนน้อยที่สุด คือจังหวัดหนองคายมี 1,231,284 ไร่ 

3. กลุ่มชุดดินที่เป็นภูเขำลำดชัน เป็นดินที่พบบนที่มีความลาดชันมากกว่าร้อยละ 35 เป็น
พ้ืนที่ป่าไม้หรือเขตหวงห้าม ดินมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามชนิดของหินและความลาดชัน รวมทั้งมีหินโผล่
บางบริเวณ มีทั้งดินตื้นหรือดินลึก และมีความอุดมสมบูรณ์ดินต่างกัน ในพ้ืนที่ศึกษามีพ้ืนที่รวม 5 ,405,842 ไร่ 
จังหวัดที่มีพ้ืนที่ดินดอนมากที่สุด คือ จังหวัดเลยมี 2,761,476 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดอุดรธานี 678,799 ไร่
และจังหวัดสกลนคร 601,463 ไร่ ตามล้าดับ จังหวัดที่มีพ้ืนที่ดินดอนน้อยที่สุด คือจังหวัดอ้านาจเจริญมี 
35,019 ไร่ 

 โดยกรมพัฒนาที่ดิน รายงานว่า ดินปัญหา หมายถึง ดินที่มีสมบัติไม่เหมาะสมหรือเหมาะสม
น้อยส้าหรับการเพาะปลูกทางการเกษตร หากน้าดินเหล่านี้มาใช้ประโยชน์จะไม่สามารถให้ผลผลิต หรือให้ผลผลิต
ต่้า นอกจากนี้ยังรวมไปถึงที่ดินที่มีข้อจ้ากัดต่อการใช้ประโยชน์ ซึ่งเมื่อน้าไปใช้แล้วจะเกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ
อย่างรุนแรง ดินปัญหาที่พบในพ้ืนที่ศึกษา เช่น (1) ดินเค็มบกที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นดินที่มีการสะสม
เกลือจากการละลายของหินเกลือหรือจากระดับน้้าใต้ดินที่มีเกลือละลายน้้าอยู่มาก ท้าให้พบชั้นสะสมเกลือมาก 
หรือพบคราบเกลือที่ผิวดินมาก (2) ดินทรายจัด หมายถึง ดินที่มีเนื้อดินบนเป็นดินทราย หรือดินทรายปนร่วน มี
อนุภาคขนาดทรายเป็นองค์ประกอบมากกว่าร้อยละ 85 มีความหนามากกว่า 50 เซนติเมตร ดินมีการระบายน้้าดี
จนถึงดีเกินไป ดินไม่อุ้มน้้าท้าให้ดินเก็บน้้าไว้ไม่อยู่ และเกิดการกร่อนได้ง่าย มักเกิดจากวัตถุต้นก้าเนิดดินที่เป็น
ตะกอนเนื้อหยาบ (3) ดินตื้น หมายถึง ดินที่มีชั้นลูกรัง ก้อนกรวด เศษหิน ปะปนอยู่ในเนื้อดิน หรือมีชั้นหินปูนมาร์ล 
หรือพบชั้นหินพ้ืน อยู่ตื้นกว่า 50 เซนติเมตรจากผิวดิน เนื้อดินจะมีปริมาณชิ้นส่วนหยาบ กรวดหรือลูกรังปนอยู่
มากกว่าร้อยละ 35 ท้าให้มีปริมาตรของดินน้อย ดินจึงอุ้มน้้าได้น้อย มักขาดแคลนน้้าในฤดูฝนทิ้งช่วง ส่งผลให้พืชไม่
สามารถเจริญเติบโตได้ดี และให้ผลผลิตต่้า (4) ดินที่เป็นกรด จะมีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง หรือค่าพีเอช (pH) ต่้า
กว่า 7 แต่ระดับความเป็นกรดที่มีปัญหาต่อการเพาะปลูกพืช และการเสื่อมโทรมของสภาวะแวดล้อมทางดินจะเกิด
อย่างรุนแรง เมื่อค่าความเป็นกรดเป็นด่างของดินต่้ากว่า 5.5 ดังนั้น ในทางวิชาการ ปัญหาดินกรดจึง นิยามว่าเป็น
ดินที่มีค่าความเป็นกรดเป็นด่าง หรือค่าพีเอช (pH) ต่้ากว่า 5.5 และเพ่ือความชัดเจนในการจัดการแก้ไข จึงนิยมแยก
ดินกรดออกจากดินเปรี้ยวจัด ซึ่งมีสาเหตุการเกิดกรดในดินแตกต่างกัน (5) ดินดาน ชั้นดินดาน หรือ ดินดาน 
(Hardpan) หมายถึง ชั้นดินที่อัดตัวกันแน่นทึบหรือชั้นที่มีสารเชื่อมอนุภาคของดินมาจับตัวกันแน่นทึบและแข็ง จน
เป็นอุปสรรคต่อการชอนไชของรากพืช การไหลซึมของน้้าและอากาศ 
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โดยการกระจายของกลุ่มชุดดินปัญหามีระดับความรุนแรงต่างกันในพ้ืนที่ศึกษา มีพ้ืนที่ดิน
ปัญหารวม 43,193,951 ไร่ (พ้ืนที่ทั้งหมดรวม 44,253,313 ไร่ ร้อยละ 97.6) โดยในพ้ืนที่จังหวัดที่มีพ้ืนที่ดิน
ปัญหามากที่สุด คือ จังหวัดอุบลราชธานีมี 9,398,215 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดอุดรธานี 6,783,050 ไร่และ
จังหวัดเลย 6,515,594 ไร่ ตามล้าดับ จังหวัดที่มีพ้ืนที่ดินปัญหาน้อยที่สุดคือจังหวัดหนองคาย มี 1,966,917 ไร่ 

1) ดินกรดในที่ดอน มีพ้ืนที่รวม 12,307,905 ไร่ โดยพบมากที่สุดในจังหวัดอุดรราชธานี 
2,920,678 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดอุบลราชธานี 2,533,301 ไร่ จังหวัดสกลนคร 1,771,963 ไร่ และจังหวัดที่
มีพ้ืนที่น้อยท่ีสุดคือจังหวัดหนองคาย 391,885 ไร่  

2) ดินกรดในที่ลุ่ม มีพ้ืนที่รวม 2,396,406 ไร่ โดยพบมากที่สุดในจังหวัดนครพนม 543,818 
ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดสกลนคร 466,775 ไร่ จังหวัดอุบลราชธานี 371,926 ไร่ และจังหวัดที่มีพ้ืนที่น้อยที่สุด
คือจังหวัดหนองบัวล้าภู 27,156 ไร่ มีพ้ืนที่รวม 7,868 ไร่ โดยพบใน 2 จังหวัด คืออุดรธานี 4,656 ไร่ และรองลงมา
เป็นจังหวัดสกลนคร 3,212 ไร่  

3) ดินตื้นในที่ดอนถึงชั้นปูนมาร์ล มีพ้ืนที่รวม 16,299 ไร่ โดยพบใน 2 จังหวัด คือจังหวัดเลย 
11,385 ไร่ และรองลงมาเป็นจังหวัดหนองบัวล้าภู 4,914 ไร่ จังหวัด ไร่  

4) ดินตื้นในที่ดอนถึงชั้นลูกรัง ก้อนกรวดหรือเศษหิน มีพ้ืนที่รวม 4,356,567 ไร่ โดยพบมาก
ที่สุดในจังหวัดสกลนคร 1,676,370 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดบึงกาฬ 909,005 ไร่ จังหวัดนครพนม 904,739 ไร่ 
และจังหวัดที่มีพ้ืนที่น้อยท่ีสุดคือจังหวัดมุกดาหาร 1,892 ไร่ 

5) ดินตื้นในที่ดอนถึงชั้นหินพ้ืน มีพ้ืนที่รวม 738,100 ไร่ โดยพบมากที่สุดในจังหวัดเลย 
515,366 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดหนองบัวล้าภู 179,096 ไร่ จังหวัดอุดรธานี 28,036 ไร่ และจังหวัดหนองคาย 
14,501 ไร่ 

6) ดินตื้นในที่ลุ่มถึงชั้นลูกรังหรือก้อนกรวด มีพ้ืนที่รวม 5,097964 ไร่ โดยพบมากที่สุดใน
จังหวัดอุดรธานี 1,765,248 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดอุบลราชธานี 1,199,108 ไร่ จังหวัดสกลนคร 579,358 ไร่ 
และจังหวัดที่มีพ้ืนที่น้อยท่ีสุดคือจังหวัดมุกดาหาร 1,270 ไร่ ฃ 

7) ดินทรายจัดในที่ดอน มีพ้ืนที่รวม 1,860,221 ไร่ โดยพบมากที่สุดในจังหวัดอุบลราชธานี 
1,212,549 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดอ้านาจเจริญ 247,204 ไร่ จังหวัดหนองบัวล้าภู 163,726 ไร่ และจังหวัดที่
มีพ้ืนที่น้อยท่ีสุดคือจังหวัดมุกดาหาร 4,581 ไร่ 

8) ดินทรายจัดในที่ลุ่ม พบเฉพาะในจังหวัดอุบลราชธานี 48,321 ไร่  
9) ดินที่มีชั้นดานดินเหนียวในที่ดอน มีพ้ืนที่รวม 2,281,505 ไร่ โดยพบมากที่สุดในจังหวัด

อุบลราชธานี 1,424,327 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดอ้านาจเจริญ 302,356 ไร่ จังหวัดอุดรธานี 261,813 ไร่ และ
จังหวัดที่มีพ้ืนที่น้อยท่ีสุดคือจังหวัดบึงกาฬ 2,991 ไร่ 

10) ดินที่มีชั้นดานดินเหนียวในที่ลุ่ม มีพ้ืนที่รวม 359,240 ไร่ โดยพบใน 2 จังหวัด คือจังหวัด
อุบลราชธานี 302,851 ไร่ และจังหวัดอ้านาจเจริญ 56,389 ไร่  
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11) ดินในที่ดอน (อาจมีขาดน้้า) มีพ้ืนที่รวม 2,463,546 ไร่ โดยพบมากที่สุดในจังหวัดเลย 
1,200,996 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดนครพนม 477,521 ไร่ จังหวัดอุบลราชธานี 241,070 ไร่ และจังหวัดที่มี
พ้ืนที่น้อยท่ีสุดคือจังหวัดสกลนคร 23,863 ไร่ 

12) ดินในที่ลุ่ม (อาจมีน้้าท่วมขัง) มีพ้ืนที่ รวม 3,280,407 ไร่ โดยพบมากที่สุดในจังหวัด
อุดรธานี 700,013 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดสกลนคร 599,229 ไร่ จังหวัดอุบลราชธานี 517,472 ไร่ และจังหวัด
ที่มีพ้ืนที่น้อยท่ีสุดคือจังหวัดมุกดาหาร 18,653 ไร่ 

13) หน่วยรวมของดินในที่ลุ่มและที่ดอน มีพ้ืนที่รวม 188,511 ไร่ โดยพบมากที่สุดในจังหวัด
นครพนม 76,503 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดหนองคาย 49,647 ไร่ จังหวัดบึงกาฬ 29,748 ไร่ และจังหวัดที่มี
พ้ืนที่น้อยท่ีสุดคือจังหวัดอุดรธานี 1,183 ไร่ ไม่พบในจังหวัดเลย หนองบังล้าภู มุกดาหารและอ้านาจเจริญ 

14) หน่วยรวมของดินและหิน มี พ้ืนที่รวม 1,387,652 ไร่  โดยพบมากที่สุดในจังหวัด
อุบลราชธานี 772,639 ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดมุกดาหาร 374,740 ไร่ จังหวัดนครพนม 72,699 ไร่ และ
จังหวัดที่มีพ้ืนที่น้อยท่ีสุดคือจังหวัดบึงกาฬ 748 ไร่ 

15) พ้ืนที่ลาดชันเชิงซ้อน มีพ้ืนที่รวม 6,403439 ไร่ โดยพบมากที่สุดในจังหวัดเลย 3,583,457 
ไร่ รองลงมาเป็นจังหวัดอุดรธานี 655,030 ไร่ จังหวัดอุบลราชธานี 522,863 ไร่ และจังหวัดที่มีพ้ืนที่น้อยที่สุด
คือจังหวัดอ้านาจเจริญ 44,494 ไร่ 
 

2.  กำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
 ที่ปรึกษาได้วิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินปี พ.ศ. 2562 ตามการใช้ที่ดินใน
ลุ่มน้้าสาขา 36 ลุ่มน้้าสาขาที่ได้รวมเป็น 9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา แสดงดังรูปที่ 3 พบว่าการใช้ที่ดินในแต่ละลุ่มน้้า
สาขาและกลุ่มลุ่มน้้ามีลักษณะคล้ายกัน คือ มีการใช้ประโยชน์เพ่ือการเกษตรมากที่สุด โดยส่วนมากจะเป็น
พ้ืนที่นาข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้นและไม้ผล โดยจะมีการเพาะปลูกผสมกันในหลายพ้ืนที่ นอกจากนี้ ยังมีการท้าสวน 
ไร่หมุนเวียน การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าบ้างเล็กน้อย การใช้ประโยชน์พ้ืนที่รองลงมาเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด พ้ืนที่สิ่งปลูกสร้าง และพ้ืนที่แหล่งน้้าที่พบน้อยที่สุด รายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละ
กลุ่มลุ่มน้้าสาขา มีดังนี ้



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 75 
 

 

  
รูปที่ 3 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2562 

 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 76  
 

 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำหมัน-น ้ำสำน มีพ้ืนที่รวม 2986.25 ตารางกิโลเมตร ในปี   พ.ศ. 

2562 มีการใช้ที่ดิน 5 ประเภท  
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม มีพ้ืนที่มากที่สุด 1,490.59 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 49.92 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าดังกล่าว โดยมีพ้ืนที่ปลูกพืชไร่มากที่สุด (ร้อยละ 54.75) 
รองลงมาเป็นไม้ยืนต้น (ร้อยละ 23.81) นาข้าว (รอ้ยละ 11.35) และไม้ผล (ร้อยละ 8.82) ตามล้าดับ ส่วนพื้นที่
เกษตรอื่นมีเล็กน้อยกระจายอยู่ในพ้ืนที่  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่ำไม้ มีพ้ืนที่รวม 1,346.83 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 45.11 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่ป่าผลัดใบมากที่สุด 1,209.96 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 
89.84) ส่วนที่เหลือจะเป็นป่าผลัดใบและป่าปลูก 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเบ็ดเตล็ด มีพ้ืนที่รวม 54.29 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 1.82 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะมากที่สุด 53.01          ตาราง
กิโลเมตร (ร้อยละ 97.64)  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง มีพ้ืนที่รวม 71.07 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.38 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ซึ่งเป็นพ้ืนที่หมู่บ้านมากที่สุด 41.42 ตารางกิโลเมตร         
(ร้อยละ 1.39)  ส้าหรับพ้ืนที่อุตสาหกรรมมีเพียง 3.71 ตารางกิโลเมตรเท่านั้น  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน ้ำ มีพ้ืนที่รวม 23.16 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 0.78 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ แหล่งน้้าธรรมชาติ และ แหล่งน้้าที่สร้างขึ้นโดยพบในขนาดพ้ืนที่
รวมใกล้เคียงกัน 
 
ตำรำงท่ี 4 กำรใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทต่ำง ๆ   ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำหมัน-น ้ำสำน 

กำรใช้ประโยชน์ 

ปี 2552 ปี 2558 ปี 2562 

พื นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
พื นที่  

(ตร.กม.) 
ร้อยละ 

พื นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 1,319.74 44.19 1,457.8 48.82 1,490.59 49.92 

พ้ืนที่ป่าไม้ 1,527.12 51.14 1,384.82 46.37 1,346.83 45.10 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 61.43 2.06 53.68 1.80 54.60 1.83 
พ้ืนทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 60.94 2.04 69.09 2.31 71.07 2.38 

พ้ืนที่แหล่งน้้า 17.02 0.57 20.86 0.70 23.16 0.78 

รวม 2,986.25 100.00 2,986.25 100.00 2,986.25 100.00 
 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 77  
 

 
รูปที่ 4 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำหมัน-น ้ำสำน  

ช่วงปี 2552, 2558 และ 2562 

 
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำเลย มีพ้ืนที่รวม 3,953.58 ตารางกโิลเมตร 

ในปี พ.ศ. 2562 มีการใช้ที่ดิน 5 ประเภท  
กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม มีพ้ืนที่มากที่สุด 2,529.15 ตาราง

กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 63.94 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นมากที่สุด (ร้อยละ 42.14) 
รองลงมาเป็นพืชไร่ (ร้อยละ 37.78) นาข้าว (ร้อยละ 15.18) และไม้ผล (ร้อยละ 4.61) ตามล้าดับ ส่วนพ้ืนที่
เกษตรอื่นมีเล็กน้อยกระจายอยู่ในพ้ืนที่  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่ำไม้ มีพ้ืนที่รวม 1,105.90 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
27.96 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่ป่าผลัดใบมากที่สุด 765.22 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 19.34  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเบ็ดเตล็ด มีพ้ืนที่รวม 83.00 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
2.10 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะมากที่สุด 67.95 ตารางกิโลเมตร  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง มีพ้ืนที่รวม 173.99 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่พ้ืนที่หมู่บ้านมากที่สุด 97.28 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 
56.22) และมีพ้ืนที่อุตสาหกรรม 11.06 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 6.36) 

กำรใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน ้ำ มีพ้ืนที่รวม 63.69 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 1.61 
ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ แหล่งน้้าธรรมชาติ  และแหล่งน้้าที่สร้างขึ้นโดยพบพ้ืนที่แหล่งน้้าสร้างขึ้นมากกว่า 
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 78  
 

ตำรำงท่ี 5 กำรใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทต่ำง ๆ   ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำเลย 

กำรใช้ประโยชน์ 

ปี 2552 ปี 2558 ปี 2562 

พื นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
พื นที่  

(ตร.กม.) 
ร้อยละ 

พื นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 2,444.18 61.82 2,511.35 63.52 2,529.15 63.97 

พ้ืนที่ป่าไม้ 1,214.28 30.71 1,121.95 28.38 1,105.90 27.97 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 93.81 2.37 91.73 2.32 80.85 2.04 

พ้ืนทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 148.57 3.76 169.55 4.29 173.99 4.40 

พ้ืนที่แหล่งน้้า 52.74 1.33 59.00 1.49 63.69 1.61 
รวม 3,953.58 100.00 3,953.58 100.00 3,953.58 100.00 

 

 
รูปที่ 5 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำเลย  

ช่วงปี 2552, 2558 และ 2562 
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 79  
 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำโมง-น ้ำสวย มีพ้ืนที่รวม 7,438.43 ตารางกิโลเมตร 
ในปี พ.ศ. 2562 มีการใช้ที่ดิน 5 ประเภทดังนี้ 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม มีพ้ืนที่มากที่สุด 5,152.72 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 69.27 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่ปลูกพืชไร่มากที่สุด (ร้อยละ 36.34) 
รองลงมาเป็นไม้ยืนต้น (ร้อยละ 31.96) นาข้าว (ร้อยละ 29.74)  ตามล้าดับ ส่วนพ้ืนที่เกษตรอ่ืนมีเล็กน้อย
กระจายอยู่ในพ้ืนที่  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่ำไม้ มีพ้ืนที่รวม 1,342.95  ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 18.05 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่ป่าผลัดใบมากที่สุด 1,338.32  ตารางกิโลเมตร  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเบ็ดเตล็ด มีพ้ืนที่รวม 286.31 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 3.85 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะมากท่ีสุด 171.35  ตารางกิโลเมตร 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง มีพ้ืนที่รวม 374.77 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 5.04 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่พ้ืนที่หมู่บ้านมากที่สุด 217.41 ตาราง
กิโลเมตร และมีพ้ืนที่อุตสาหกรรม 15.56 ตารางกิโลเมตร  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน ้ำ มีพ้ืนที่รวม 281.68 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
3.79 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ แหล่งน้้าธรรมชาติ และ แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น โดยพบพ้ืนที่แหล่งน้้าธรรมชาติมากกว่า 

 
ตำรำงท่ี 6 กำรใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทต่ำง ๆ   ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำโมง-น ้ำสวย 

กำรใช้ประโยชน์ 

ปี 2552 ปี 2558 ปี 2562 

พื นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
พื นที่  

(ตร.กม.) 
ร้อยละ 

พื นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 4,682.05 62.94 5,139.16 69.09 5,152.72 69.27 

พ้ืนที่ป่าไม้ 1,770.82 23.81 1,398.80 18.81 1,342.95 18.05 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 419.43 5.64 305.40 4.11 286.31 3.85 

พ้ืนทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 321.67 4.32 341.10 4.59 374.77 5.04 
พ้ืนที่แหล่งน้้า 244.46 3.29 253.97 3.41 281.68 3.79 

รวม 7,438.43 100.00 7,438.43 100.00 7,438.43 100.00 

 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 80  
 

 
รูปที่ 6 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำโมง-น ้ำสวย  

ช่วงปี 2552, 2558 และ 2562 
 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยหลวง มีพ้ืนที่รวม 4,146.42 ตาราง
กิโลเมตรในปี พ.ศ. 2562 มีการใช้ที่ดิน 5 ประเภท คืดังนี้ 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม มีพ้ืนที่มากที่สุด 2,756.65 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 66.48 โดยมีพ้ืนที่นาข้าวมากที่สุด (ร้อยละ 52.46) รองลงมาเป็นพืชไร่ (ร้อยละ 
30.31) ไม้ยืนต้น (ร้อยละ 14.30) ตามล้าดับ ส่วนพื้นทีเ่กษตรอื่นมีเล็กน้อยกระจายอยู่ในพ้ืนที่  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่ำไม้ มีพ้ืนที่รวม 501.06 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย
ละ 12.08 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่ป่าผลัดใบมากที่สุด 442.03  ตารางกิโลเมตร  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเบ็ดเตล็ด มีพ้ืนที่รวม 314.51 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 7.59 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยเป็นพื้นที่ลุ่มมากที่สุด 152.70 ตารางกิโลเมตร รองลงมา คือ พ้ืนที่
ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 137.47 ตารางกิโลเมตร 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง มีพ้ืนที่รวม 364.87 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.80 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่พ้ืนที่หมู่บ้านมากที่สุด 204.54  ตาราง
กิโลเมตร และมีพ้ืนที่อุตสาหกรรม 2.07 ตารางกิโลเมตร 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน ้ำ มีพ้ืนที่รวม 209.33  ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 5.05 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ แหล่งน้้าธรรมชาติ และ แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น โดยพบพ้ืนที่แหล่ง
น้้าสร้างขึ้นมากกว่า 
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 81  
 

ตำรำงท่ี 7 กำรใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทต่ำง ๆ   ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยหลวง 

กำรใช้ประโยชน์ 

ปี 2552 ปี 2558 ปี 2562 

พื นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
พื นที่  

(ตร.กม.) 
ร้อยละ 

พื นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 2,528.50 60.98 2,638.22 63.63 2,756.65 66.48 

พ้ืนที่ป่าไม้ 650.93 15.70 567.82 13.69 501.06 12.08 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 452.83 10.92 389.13 9.38 314.51 7.59 
พ้ืนทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 323.13 7.79 351.70 8.48 364.87 8.80 

พ้ืนที่แหล่งน้้า 191.03 4.61 199.55 4.81 209.33 5.05 

รวม 4,146.42 100.00 4,146.42 100.00 4,146.42 100.00 
 

 
รูปที่ 7 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยหลวง  

ช่วงปี 2552, 2558 และ 2562 
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ปี พ.ศ. ปี 2552 ปี 2558 ปี 2562



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 82  
 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยเป-ห้วยหนิง มีพ้ืนที่รวม 2,388.23 
ตารางกิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2562 มีการใช้ที่ดิน 5 ประเภทดังนี้ 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม มีพ้ืนที่มากที่สุด 1,677.21 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 70.23 โดยมีพ้ืนที่ไม้ยืนต้นมากที่สุด (ร้อยละ 65.94) รองลงมาเป็นนาข้าว (ร้อยละ 
31.61) พืชไร่ (ร้อยละ 1.92) ตามล้าดับ ส่วนพื้นทีเ่กษตรอื่นมีเล็กน้อยกระจายอยู่ในพ้ืนที่  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่ำไม้ มีพ้ืนที่รวม 264.15 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อย
ละ 11.06 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่ป่าผลัดใบมากที่สุด 188.76 ตารางกิโลเมตร  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเบ็ดเตล็ด มีพ้ืนที่รวม 129.64 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 5.43 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยเป็นพ้ืนที่ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะมากที่สุด 81.36 ตารางกิโลเมตร 
รองลงมา คือ พ้ืนที่ลุ่ม 35.21 ตารางกิโลเมตร 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทสิ่งปลูกสร้ำง มีพ้ืนที่รวม 122.07 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 5.11 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่พ้ืนที่หมู่บ้านมากที่สุด 69.13 ตารางกิโลเมตร และมี
พ้ืนที่อุตสาหกรรม 6.16 ตารางกิโลเมตร  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน ้ำ มีพ้ืนที่รวม 195.16 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 8.17 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ แหล่งน้้าธรรมชาติ และ แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น โดยพบพ้ืนที่แหล่ง
น้้าธรรมชาติมากกว่า 

 
ตำรำงท่ี 8 กำรใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทต่ำง ๆ   ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยเป-ห้วยหนิง 

กำรใช้ประโยชน์ 

ปี 2552 ปี 2558 ปี 2562 

พื นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
พื นที่  

(ตร.กม.) 
ร้อยละ 

พื นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 1,650.18 69.10 1,706.14 71.44 1,677.21 70.23 

พ้ืนที่ป่าไม้ 282.29 11.82 270.02 11.31 264.15 11.06 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 190.50 7.98 117.77 4.93 129.64 5.43 
พ้ืนทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 98.58 4.13 115.56 4.84 122.07 5.11 

พ้ืนที่แหล่งน้้า 166.68 6.98 178.74 7.48 195.16 8.17 

รวม 2,388.23 100.00 2,388.23 100.00 2,388.23 100.00 
 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 83  
 

 
รูปที่ 8 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยเป-ห้วยหนิง  

ช่วงปี 2552, 2558 และ 2562 
 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสงครำม มีพ้ืนที่รวม 13,141.91 ตาราง
กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2562 มีการใช้ที่ดิน 5 ประเภท คือดังนี้ 

กำรใช้ที่ดินประเภทเกษตรกรรม มีพ้ืนที่มากที่สุด 9,536.53 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 72.57 โดยมีพ้ืนที่นาข้าวมากที่สุด (ร้อยละ 54.48) รองลงมาเป็นไม้ยืนต้น (ร้อยละ 33.92) พืชไร่  
(ร้อยละ 10.88) ตามล้าดับ ส่วนพื้นทีเ่กษตรอื่นมีเล็กน้อยกระจายอยู่ในพ้ืนที่  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่ำไม้ มีพ้ืนที่รวม 1,512.90  ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 11.51 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่ป่าผลัดใบมากที่สุด 1,175.06 ตารางกิโลเมตร  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเบ็ดเตล็ด มีพ้ืนที่รวม 788.62 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 6.00 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยเป็นพื้นที่ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะมากท่ีสุด 364.26 ตารางกิโลเมตร  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง มีพ้ืนที่รวม 643.44 ตาราง
กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 4.90 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่พ้ืนที่หมู่บ้านมากที่สุด 406.61 ตาราง
กิโลเมตร และมีพ้ืนที่อุตสาหกรรม 16.25 ตารางกิโลเมตร  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน ้ำ มีพ้ืนที่รวม 660.42 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 5.03 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ แหล่งน้้าธรรมชาติ และ แหล่งน้้าที่สร้างขึ้นโดยพบพ้ืนที่แหล่งน้้า
ทั้งสองใกล้เคียงกัน 
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 84  
 

ตำรำงท่ี 9 กำรใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทต่ำง ๆ   ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสงครำม 

กำรใช้ประโยชน์ 

ปี 2552 ปี 2558 ปี 2562 

พื นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
พื นที่  

(ตร.กม.) 
ร้อยละ 

พื นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 8,650.25 65.82 8,915.70 67.84 9,536.53 72.57 

พ้ืนที่ป่าไม้ 2,119.71 16.13 1,831.16 13.93 1,512.90 11.51 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 1,226.19 9.33 1,145.46 8.72 788.62 6.00 
พ้ืนทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 572.37 4.36 620.31 4.72 643.44 4.90 

พ้ืนที่แหล่งน้้า 573.39 4.36 629.28 4.79 660.42 5.03 

รวม 13,141.91 100.00 13,141.91 100.00 13,141.91 100.00 
 

 
รูปที่ 9 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสงครำม  

ช่วงปี 2552, 2558 และ 2562 
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-5 85  
 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยทวย มีพ้ืนที่รวม 1,935.22 ตารางกิโลเมตร ในปี 
พ.ศ. 2562 มีการใช้ที่ดิน 5 ประเภทดังนี้ 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม มีพ้ืนที่มากที่สุด 1,331.94 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 68.83 โดยมีพ้ืนที่นาข้าวมากที่สุด (ร้อยละ 73.10) รองลงมาเป็นไม้ยืนต้น (ร้อยละ 16.59) พืชไร่ (ร้อยละ 9.56) 
ตามล้าดับ ส่วนพ้ืนทีเ่กษตรอ่ืนมีเล็กน้อยกระจายอยู่ในพ้ืนที่  

กำรใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทป่ำไม้ มีพ้ืนที่รวม 284.26 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 14.69 
ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่ป่าผลัดใบมากที่สุด 224.88 ตารางกิโลเมตร  

กำรใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทเบ็ดเตล็ด มีพ้ืนที่รวม 61.57 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.18 
ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยเป็นพ้ืนที่ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะมากที่สุด 26.90 ตารางกิโลเมตร  

กำรใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง มีพ้ืนที่รวม 144.04 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 7.44 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่พ้ืนที่หมู่บ้านมากที่สุด 72.97 ตารางกิโลเมตร และมีพ้ืนที่
อุตสาหกรรม 3.69 ตารางกิโลเมตร 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน ้ำ มีพ้ืนที่รวม 113.41 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
5.86 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ แหล่งน้้าธรรมชาติ และ แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น โดยพบพ้ืนที่แหล่งน้้าทั้งสองใกล้เคียง
กัน 

 
ตำรำงท่ี 10 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำง ๆ   ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยทวย 

กำรใช้ประโยชน์ 

ปี 2552 ปี 2558 ปี 2562 

พื นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
พื นที่  

(ตร.กม.) 
ร้อยละ 

พื นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 1,251.83 64.69 1,268.64 65.56 1,331.94 68.83 

พ้ืนที่ป่าไม้ 464.78 24.02 354.21 18.30 284.26 14.69 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 47.34 2.45 67.63 3.49 61.57 3.18 

พ้ืนทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 95.96 4.96 138.88 7.18 144.04 7.44 
พ้ืนที่แหล่งน้้า 75.31 3.89 105.86 5.47 113.41 5.86 

รวม 1,935.22 100.00 1,935.22 100.00 1,935.22 100.00 
 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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รูปที่ 10 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยทวย  

ช่วงปี 2552, 2558 และ 2562 
 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำพุง-น ้ำก่้ำ มีพ้ืนที่รวม 3,535.97 ตารางกิโลเมตร 
ในปี พ.ศ. 2562 มีการใช้ที่ดิน 5 ประเภทดังนี้ 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม มีพ้ืนที่มากที่สุด 1,979.58 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 55.98 โดยมีพ้ืนที่นาข้าวมากที่สุด (ร้อยละ75.74) รองลงมาเป็นไม้ยืนต้น (ร้อยละ 12.03) พืชไร่ (ร้อยละ 10.12) 
ตามล้าดับ ส่วนพ้ืนทีเ่กษตรอ่ืนมีเล็กน้อยกระจายอยู่ในพ้ืนที่  

กำรใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทป่ำไม้ มีพ้ืนที่รวม 919.17  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 25.99 
ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่ป่าผลัดใบมากที่สุด 614.08 ตารางกิโลเมตร  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเบ็ดเตล็ด มีพ้ืนที่รวม 150.48 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
4.26 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยเป็นพ้ืนที่ลุ่ม 70.32 ตารางกิโลเมตร  รองลงมาเป็นพ้ืนที่ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 69.62 
ตารางกิโลเมตร 

กำรใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง มีพ้ืนที่รวม 253.79 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 7.18 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่พ้ืนที่หมู่บ้านมากที่สุด 161.40 ตารางกิโลเมตร และมีพ้ืนที่
อุตสาหกรรม 3.76 ตารางกิโลเมตร 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน ้ำ มีพ้ืนที่รวม 232.95 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 6.59 
ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ แหล่งน้้าธรรมชาติ และแหล่งน้้าที่สร้างขึ้น โดยพบพ้ืนที่แหล่งน้้าทั้งสองใกล้เคียงกัน 
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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ตำรำงท่ี 11 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำง ๆ   ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำพุง-น ้ำก่้ำ 

กำรใช้ประโยชน์ 

ปี 2552 ปี 2558 ปี 2562 

รวม (ตร.
กม.) 

ร้อยละ 
รวม (ตร.

กม.) 
ร้อยละ 

รวม (ตร.
กม.) 

ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 1,886.92 53.36 1,884.00 53.27 1,979.58 55.98 

พ้ืนที่ป่าไม้ 1,101.46 31.15 1,003.16 28.37 919.17 25.99 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 129.89 3.67 176.64 5.00 150.48 4.26 
พ้ืนทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 222.98 6.31 243.00 6.87 253.79 7.18 

พ้ืนที่แหล่งน้้า 194.72 5.51 229.17 6.48 232.95 6.59 

รวม 3,535.97 100.00 3,535.97 100.00 3,535.97 100.00 
 

 
รูปที่ 11 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำพุง-น ้ำก่้ำ  

ช่วงปี 2552, 2558 และ 2562 
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ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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กำรใช้ประโยชน์ที่ดินในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก มีพ้ืนที่รวม 7,639.07 ตาราง
กิโลเมตร ในปี พ.ศ. 2562 มีการใช้ที่ดิน 5 ประเภทดังนี้ 

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม มีพ้ืนที่มากที่สุด 4,413.49 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 57.78 โดยมีพ้ืนที่นาข้าวมากที่สุด (ร้อยละ 41.72) รองลงมาเป็นพืชไร่ (ร้อยละ 32.69) ไม้ยืนต้น (ร้อยละ24.62) 
ตามล้าดับ ส่วนพ้ืนทีเ่กษตรอ่ืนมีเล็กน้อยกระจายอยู่ในพ้ืนที่  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทป่ำไม้ มีพ้ืนที่รวม 2,279.95 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
29.85 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่ป่าผลัดใบมากที่สุด 2,106.39  ตารางกิโลเมตร  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเบ็ดเตล็ด มีพ้ืนที่รวม 460.77 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
6.03 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยเป็นพ้ืนที่ทุ่งหญ้าและไม้ละเมาะ 187.50 ตารางกิโลเมตร  

กำรใชป้ระโยชน์ที่ดินประเภทชุมชนและสิ่งปลูกสร้ำง มีพ้ืนที่รวม 296.54 ตารางกิโลเมตร คิด
เป็นร้อยละ 3.88 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา โดยมีพ้ืนที่พ้ืนที่หมู่บ้านมากที่สุด 204.35 ตารางกิโลเมตร และมีพ้ืนที่
อุตสาหกรรม 9.03 ตารางกิโลเมตร  

กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทแหล่งน ้ำ มีพ้ืนที่รวม 188.32 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 
2.47 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ แหล่งน้้าธรรมชาติ และ แหล่งน้้าที่สร้างขึ้น โดยพบพ้ืนที่แหล่งน้้าธรรมชาติมากกว่า 

 
ตำรำงท่ี 12 กำรใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทต่ำง ๆ   ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก 

กำรใช้ประโยชน์ 

ปี 2552 ปี 2558 ปี 2562 

พื นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 
พื นที่  

(ตร.กม.) 
ร้อยละ 

พื นที่  
(ตร.กม.) 

ร้อยละ 

พ้ืนที่เกษตรกรรม 3,607.53 47.22 4,108.63 53.78 4,413.49 57.78 

พ้ืนที่ป่าไม้ 3,049.98 39.93 2,602.44 34.07 2,279.95 29.85 
พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 581.39 7.61 502.12 6.57 460.77 6.03 

พ้ืนทีชุ่มชนและสิ่งปลูกสร้าง 235.86 3.09 253.96 3.32 296.54 3.88 

พ้ืนที่แหล่งน้้า 164.31 2.15 171.92 2.25 188.32 2.47 
รวม 7,639.07 100.00 7,639.07 100.00 7,639.07 100.00 

 



 

 
ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ

  
รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 12 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้ประโยชน์ที่ดินในในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก  

ช่วงปี 2552, 2558 และ 2562 
 

3,607.53

3,049.98

581.39

235.86 164.31

4,108.63

2,602.44

502.12
253.96 171.92

4,413.49

2,279.95

460.77 296.54 188.…

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

พ้ืนท่ีเกษตร พ้ืนท่ีป่าไม้ พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด พ้ืนท่ีชุมชน
และสิ่งปลูกสร้าง

พ้ืนท่ีแหล่งน้้า

ตร
.ก

ม.

ปี พ.ศ. ปี 2552 ปี 2558 ปี 2562



ภาคผนวก ข-6
ทรัพยากรป่าไม้ ชั้นคุณภาพน้้า และพื้นที่ชุ่มน้้า



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-6  1 
  

 

ภำคผนวก ข.-6 
ทรัพยำกรป่ำไม้ ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ และพื นที่ชุ่มน ้ำ 

 
 ที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรป่าไม้ ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า และพ้ืนที่ชุ่มน้้า แยกตามกลุ่มลุ่มน้้าสาขา 9 
กลุ่ม ผลการวิเคราะห์แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
1. ทรัพยำกรป่ำไม้ 
 จากข้อมูลของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช พ.ศ.2543 พบว่า พ้ืนที่ป่าไม้ที่ปกคลุมอยู่ใน
ปัจจุบันได้ถูกก้าหนดและจ้าแนกประเภทของพ้ืนที่ป่าไว้หลายรูปแบบ ทั้งนี้เนื่องมาจากระบบการบริหาร
จัดการที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนในการด้าเนินการในอดีต ท้าให้มีการประกาศพ้ืนที่อนุรักษ์ซ้อนทับกันหลาย
แห่ง ดังนั้นพ้ืนที่บริเวณเดียวกันอาจมีหลายสถานภาพ อาทิเช่น พ้ืนที่หนึ่งอาจเป็นทั้งพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ 
พ้ืนที่ป่าต้นน้้าและพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติในบริเวณเดียวกัน ดังนั้นขนาดของพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีจะกล่าวถึงต่อไป อัน 
ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และพ้ืนที่ป่าต้นน้้า จึงไม่สามารถน้ามารวมกัน
เพ่ือพิจารณาเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ป่าไม้ในปัจจุบันได้ นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่อนุรักษ์รูปแบบอ่ืนๆ อาท ิวนอุทยาน 
ป่าชุมชน สวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ เป็นต้น สามารถจ้าแนกพ้ืนที่ป่าไม้ตามสถานภาพ ได้ดังนี ้
 (1) พื นที่ป่ำไม้ตำมกฎหมำย 
  1) ป่ำสงวนแห่งชำติ คือ พ้ืนที่ป่าตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 
ซึ่งบางส่วนได้มีการกันออก เพิกถอน และผนวกเพ่ิม จนถึงปี พ.ศ.2545 ในเขตลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
มีพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติตามประกาศของรัฐทั้งหมด 21,160.43 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 44.86       
ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า สามารถจ้าแนกตามป่าสงวนแห่งชาติในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาได้ดังรูปที่ 1 และตำรำงท่ี 1  
  2)  ป่ำอนุรักษ์ คือ พ้ืนที่ป่าเพ่ือการอนุรักษ์ตามที่กรมป่าไม้ได้ก้าหนดไว้ โดยพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี ้
   - ป่ำอนุรักษ์ตำมกฎหมำย ประกอบด้วย อุทยานแห่งชาติ (ออกตามพระราชบัญญัติ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504) เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า (ออกตามพระราชบัญญัติสงวนและ   
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535) โดยป่าอนุรักษ์ตามกฎหมายในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ พ้ืนที่
อุทยานแห่งชาติ 2,806.68 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่เตรียมประกาศ 833.10 ตารางกิโลเมตร เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่า 1,271.30 ตารางกิโลเมตร และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 172.39 ตารางกิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 และ      
ตำรำงท่ี 2  
   - ป่ำอนุรักษ์ตำมนโยบำย ประกอบด้วย วนอุทยาน และสวนรุกขชาติ โดยป่าอนุรักษ์
ตามนโยบายในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ วนอุทยาน จ้านวน 116.38 ตารางกิโลเมตร และ            
สวนรุกขชาติ จ้านวน 4.74 ตารางกิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 และ ตำรำงท่ี 2  
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รูปที่ 1 พื นที่ป่ำสงวนแห่งชำติของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 1 พื นที่ป่ำสงวนแห่งชำติของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

รหัสลุ่มน ้ำสำขำ ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ ป่ำสงวนแห่งชำติ 

(ตร.กม.) ตร.กม. ร้อยละ 

0301 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 3  680.35  572.67  1.21 

0302 น้้าหมัน  621.39  392.49  0.83 

0303 น้้าสาน  866.80  430.26  0.91 

0304 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 4  817.71  628.36  1.33 

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน)  2,986.25  2,023.77  4.29 

0305 แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1  1,314.96  592.01  1.26 

0306 ห้วยน้้าปวน  1,027.11  505.08  1.07 

0307 แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2  1,611.51  943.92  2.00 

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่2 (แม่น ้ำเลย)  3,953.58  2,041.01  4.33 

0308 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 5  1,739.18  1,371.83  2.91 

0309 ห้วยน้้าโสม  1,065.24  1,011.52  2.14 

0310 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 6/1  172.21  66.59  0.14 

0311 น้้าโมง  2,685.74  1,899.44  4.03 

0312 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 6/2  448.82  68.85  0.15 

0313 น้้าสวย  1,318.73  254.11  0.54 

0314 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 7/1  8.51  0.00  0.00 

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย)  7,438.43  4,672.33  9.91 

0315 ห้วยหลวงส่วนท่ี 1  2,329.68  569.47  1.21 

0316 ห้วยดาน  683.69  116.17  0.25 

0317 ห้วยหลวงส่วนท่ี 2  1,133.05  387.40  0.82 

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่4 (ห้วยหลวง)  4,146.42  1,073.04  2.28 

0318 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 7/2  2,388.23  1,015.79  2.15 

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง)  2,388.23  1,015.79  2.15 

0319 แม่น้้าสงครามตอนบน  3,302.97  1,731.03  3.67 

0320 ห้วยคอง  703.34  573.63  1.22 

0321 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1  1,807.77  664.78  1.41 

0322 ห้วยฮี้  740.38  424.97  0.90 

0323 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2  108.57  0.00  0.00 

0324 ห้วยน้้ายาม  1,725.16  211.59  0.45 

0325 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3  264.56  0.00  0.00 

0326 ห้วยน้้าอูน   3,561.80  824.81  1.75 

0327 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4  927.36  412.90  0.88 

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่6 (แม่น ้ำสงครำม)  13,141.91  4,843.71  10.27 
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ตำรำงท่ี 1 พื นที่ป่ำสงวนแห่งชำติของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

รหัสลุ่มน ้ำสำขำ ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ ป่ำสงวนแห่งชำติ 

(ตร.กม.) ตร.กม. ร้อยละ 

0328 ห้วยทวย  806.74  231.54  0.49 

0329 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 8  1,128.48  204.49  0.43 

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่7 (ห้วยทวย)  1,935.22  436.03  0.92 

0330 น้้าพุง  1,651.31  576.20  1.22 

0331 ห้วยน้้าก่้า  1,884.66  178.59  0.38 

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่8 (น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ)  3,535.97  754.79  1.60 

0332 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 9  460.60  123.04  0.26 

0333 ห้วยบางทราย  1,402.63  1,171.16  2.48 

0334 ห้วยมุก  797.00  244.10  0.52 

0335 ห้วยบังอี่  1,528.07  964.73  2.05 

0336 แม่น้้าโขงตอนล่าง  3,450.77  1,796.93  3.81 

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก)  7,639.07  4,299.95  9.12 

รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  47,165.08  21,160.43  44.86 
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รูปที่ 2 พื นที่ป่ำอนุรักษ์ของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  
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ภาคผนวก ข.-6 6 
 

 

ตำรำงท่ี 2 ประเภทพื นที่อนุรักษ์ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่ลุ่มน ้ำ

สำขำ 

ขนำดพื นที่อนุรักษ์ (ตร.กม.) 
เขตรักษำ 

พันธุ์สัตว์ป่ำ 
เขตหำ้มลำ่ 

สัตว์ปำ่ 
สวนรุกขชำต ิ วนอุทยำน อุทยำนแห่งชำต ิ

พื นที่เตรียมกำร
ประกำศฯ 

รวม ร้อยละ 

แม่น้้าโขงส่วนที ่3 680.35 0 0 0 0 172.29 147.36 319.64 0.68 
น้้าหมัน 621.39 0 0 0 0 95.03 0.83 95.86 0.2 
น้้าสาน 866.8 226.24 0 0 0 98.66 0 324.9 0.69 
แม่น้้าโขงส่วนที ่4 817.71 0 0 0 0 23.33 0 23.33 0.05 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 2,986.25 226.24 0 0 0 389.3 148.18 763.72 1.62 
แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนที ่1 1,314.96 499.01 0 0.73 5.41 2.55 0 507.71 1.08 
ห้วยน้า้ปวน 1,027.11 24.18 0 2.28 17.18 0 0 43.64 0.09 
แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนที ่2 1,611.51 48.46 0 0.42 32.11 0 0 80.99 0.17 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) 3,953.58 571.66 0 3.43 54.7 2.55 0 632.35 1.34 
แม่น้้าโขงส่วนที ่5 1,739.18 0 0 0 14.54 0 348.02 362.56 0.77 
ห้วยน้า้โสม 1,065.24 0 0 0 0 0 283.76 283.76 0.6 
แม่น้้าโขงส่วนที ่6/1 172.21 0 0 0.17 0 0 0 0.17 0 
น้้าโมง 2,685.74 0 0 0 29.89 0 58.13 88.03 0.19 
แม่น้้าโขงส่วนที ่6/2 448.82 0 0 0.1 0 0 0 0.1 0 
น้้าสวย 1,318.73 0 0.02 0 0 0 0 0.02 0 
แม่น้้าโขงส่วนที ่7/1 8.51 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) 7,438.43 0 0.02 0.27 44.43 0 689.92 734.64 1.56 
ห้วยหลวงส่วนที่ 1 2,329.68 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 
ห้วยดาน 683.69 0 0 0 0 0 0 0 0 
ห้วยหลวงส่วนที่ 2 1,133.05 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) 4,146.42 0 0 0 0.1 0 0 0.1 0 
แม่น้้าโขงส่วนที ่7/2 2,388.23 206.07 0 0 0 34.73 0 240.79 0.51 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-หว้ยหนิง) 2,388.23 206.07 0 0 0 34.73 0 240.79 0.51 
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ตำรำงท่ี 2 ประเภทพื นที่อนุรักษ์ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่ลุ่มน ้ำ

สำขำ 

ขนำดพื นที่อนุรักษ์ (ตร.กม.) 
เขตรักษำ 

พันธุ์สัตว์ป่ำ 
เขตหำ้มลำ่ 

สัตว์ปำ่ 
สวนรุกขชำต ิ วนอุทยำน อุทยำนแห่งชำต ิ

พื นที่เตรียมกำร
ประกำศฯ 

รวม ร้อยละ 

แม่น้้าสงครามตอนบน 3,302.97 0 0 0.06 0 27.95 0 28.01 0.06 
ห้วยคอง 703.34 0 0 0 0 0 0 0 0 
แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 1 1,807.77 0 0 0 0 0 0 0 0 
ห้วยฮี ้ 740.38 0 0 0 0 0 0 0 0 
แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 2 108.57 0 0 0 0 0 0 0 0 
ห้วยน้า้ยาม 1,725.16 0 0 0 0 33.57 0 33.57 0.07 
แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 3 264.56 0 0 0 0 0 0 0 0 
ห้วยน้า้อูน  3,561.80 0 0 0 0 649.83 0 649.83 1.38 
แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 4 927.36 0 18.57 0 0 23.48 0 42.06 0.09 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) 13,141.91 0 18.57 0.06 0 734.83 0 753.46 1.6 
ห้วยทวย 806.74 0 0 0 0 0 0 0 0 
แม่น้้าโขงส่วนที ่8 1,128.48 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) 1,935.22 0 0 0 0 0 0 0 0 
น้้าพุง 1,651.31 0 0 0 0 346.68 0 346.68 0.74 
ห้วยน้า้ก่้า 1,884.66 0 0 0.28 0 147.3 0 147.58 0.31 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) 3,535.97 0 0 0.28 0 493.98 0 494.26 1.05 
แม่น้้าโขงส่วนที ่9 460.6 0 0 0 0 6.06 0 6.06 0.01 
ห้วยบางทราย 1,402.63 168.55 0 0 0 471.14 0 639.69 1.36 
ห้วยมกุ 797 11.15 0 0 0 36.14 0 47.29 0.1 
ห้วยบังอี ่ 1,528.07 87.63 153.79 0.7 0 86.9 0 329.02 0.7 
แม่น้้าโขงตอนล่าง 3,450.77 0 0 0 17.14 551.05 0 568.2 1.2 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 7,639.07 267.33 153.79 0.7 17.14 1,151.30 0 1,590.26 3.37 
รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 47,165.08 1,271.30 172.39 4.74 116.38 2,806.68 838.1 5,209.59 11.05 
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2. ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ 
 (1)  กำรจ้ำแนกชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ แบ่งเป็น 5 ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าตามล้าดับความส้าคัญในการควบคุม
ระบบนิเวศของลุ่มน้้า โดยนิยามของแต่ละชั้นคุณภาพลุ่มน้้าก้าหนดไว้ ดังนี้ 
  1) พื นที่ลุ่มน ้ำชั นที่  1 เป็นพ้ืนที่ลุ่มน้้าที่ควรสงวนไว้เป็นพ้ืนที่ต้นน้้าล้าธารโดยเฉพาะ 
เนื่องจากว่าอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินได้ง่ายและรุนแรง  โดยมีการแบ่ง
ออกเป็น 2 ระดับชั้นย่อย คือ พ้ืนที่ลุ่มน้้าชั้นที่ 1A ได้แก่ พ้ืนที่ต้นน้้าล้าธารที่ยังมีสภาพป่าสมบูรณ์ และพ้ืนที่
ลุ่มน้้าชั้นที่ 1B เป็นพ้ืนที่ที่สภาพป่าส่วนใหญ่ได้ถูกท้าลาย ดัดแปลง หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาหรือการ
ใช้ที่ดินรูปแบบอ่ืนก่อน พ.ศ.2525 
  2) พื นที่ลุ่มน ้ำชั นที่ 2 เป็นพ้ืนที่ที่มีค่าดัชนีชั้นคุณภาพลุ่มน้้าตามที่การศึกษาเพ่ือจ้าแนกชั้น
คุณภาพลุ่มน้้าของแต่ละลุ่มน้้าได้ก้าหนดไว้ พ้ืนที่ดังกล่าวเหมาะต่อการเป็นต้นน้้าล้าธารในระดับรองจากลุ่มน้้า
ชั้นที่ 1 สามารถน้าพื้นท่ีลุ่มน้้าชั้นนี้ไปใช้เพื่อประโยชน์ที่ส้าคัญอย่างอ่ืนได้ เช่น การท้าเหมืองแร่ เป็นต้น 
  3) พื นที่ลุ่มน ้ำชั นที่ 3 เป็นพ้ืนที่ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการท้าไม้  เหมืองแร่ และ      
การปลูกพืชกสิกรรมประเภทไม้ยืนต้น 
  4) พื นที่ลุ่มน ้ำชั นที่ 4 โดยสภาพป่าของลุ่มน้้าชั้นนี้ได้ถูกบุกรุกแผ้วถางเป็นที่ใช้ประโยชน์  
เพ่ือกิจการพืชไร่เป็นส่วนใหญ่ 
  5) พื นที่ลุ่มน ้ำชั นที่ 5 พ้ืนที่นี้โดยทั่วไปเป็นที่ราบหรือที่ลุ่มหรือเนินลาดเอียงเล็กน้อย และ
ส่วนใหญ่ป่าไม้ได้ถูกแผ้วถางเพ่ือประโยชน์ด้านเกษตรกรรม โดยเฉพาะการท้านาและ กิจการอื่นไปแล้ว 
 (2) มำตรกำรกำรใช้ท่ีดินในพื นที่ลุ่มน ้ำชั นต่ำง ๆ 
  1) พื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ ชั นที่ 1A มติคณะรัฐมนตรีก้าหนดห้ามมิให้มีการเปลี่ยนแปลง
ลักษณะพ้ืนที่ป่าไม้เป็นรูปแบบอื่นอย่างเด็ดขาดทุกกรณี ทั้งนี้เพ่ือรักษาไว้เป็นพื้นที่ต้นน้้า 
  2) พื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ ชั นที่ 1B มติคณะรัฐมนตรีก้าหนดให้ในกรณีที่ต้องมีการก่อสร้าง
ถนนผ่าน หรือการท้าเหมืองแร่ หน่วยงานรับผิดชอบจะต้องควบคุมการชะล้างพังทลายของดิน และกรณีส่วน
ราชการใดมีความจ้าเป็นที่ต้องใช้ที่ดินอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องจัดท้ารายงานการเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเพ่ือพิจารณาต่อไป 
  3) พื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ ชั นที่ 2 มติคณะรัฐมนตรีก้าหนดให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมป่าไม้  
เหมืองแร ่แต่ต้องควบคุมวิธีการปฏิบัติในการใช้ที่ดินอย่างเข้มงวดกวดขัน และการใช้ที่ดินเพ่ือกิจกรรมทางด้าน
การเกษตรกรรม ควรหลีกเลี่ยงอย่างเด็ดขาด 
  4) พื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ ชั นที่ 3 มติคณะรัฐมนตรีก้าหนดให้ใช้พ้ืนที่ในกิจกรรมป่าไม้  
เหมืองแร ่กสิกรรม หรือกิจการอ่ืน ๆ แต่ต้องมีการควบคุมวิธีการปฏิบัติอย่างเข้มงวดให้เป็นไปตามหลักอนุรักษ์
ดินและน้้า 
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  5) พื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ ชั นที ่4 มติคณะรัฐมนตรีก้าหนดให้ใช้พื้นที่ทุกกิจกรรม แตห่ากใช้
พ้ืนที่เพ่ือการเกษตรกรรม ต้องเป็นบริเวณท่ีมีความลาดชันไม่เกิน 28 เปอร์เซ็นต ์และต้องมีการวางแผนใช้ที่ดิน
ตามมาตรการการอนุรักษ์ดินและน้้า 
  6) พื นที่ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ ชั นที ่5 มติคณะรัฐมนตรีก้าหนดให้ใช้พื้นที่ได้ทุกกิจกรรม 
   จากข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ด้านชั้นคุณภาพลุ่มน้้าของส้านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี พ.ศ. 2548 ได้จ้าแนกพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 เรื่องการก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้าภาคตะวันตก ภาคกลางและลุ่มน้้าป่าสัก 
และการก้าหนดชั้นคุณภาพลุ่มน้้าภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนอ่ืน ๆ (ลุ่มน้้าชายแดน) เมื่อ
พิจารณาตามขอบเขตพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า มีพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้า 1A 1B และ 2 
เท่ากับ 3,709.16 988.84 และ 2,221.70 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ ซึ่งรวมเท่ากับร้อยละ 14.67 ของพ้ืนที่
ลุ่มน้้าทั้งหมด และมีพ้ืนที่ที่อยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 5 มากที่สุด ร้อยละ 57.47 แสดงในรูปที่ 3 และ ตำรำงที่ 3  
ที่ปรึกษาได้วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงชั้นคุณภาพลุ่มน้้าในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 
2543-2563) มีรายละเอียดแสดงในตำรำงท่ี 4 และตำรำงที่ 5 โดยสรุปได้ดังนี้ 
  (1) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน-น้้าสาน ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่คง
สภาพป่าไม้ในชั้นคุณภาพลุ่มน้้าลดลงร้อยละ 22.85 โดยพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 1A มี
ขนาดพ้ืนที่ลดลงมากที่สุดเท่ากับ 223.16 ตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่ พื้นที่ ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 2 ลดลง
เท่ากับ 54.76 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 1B ลดลงเท่ากับ 43.04 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ชั้น
คุณภาพลุ่มน้้าที่ 3 ลดลงเท่ากับ 39.88 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 4 ลดลงเท่ากับ 4.69 ตาราง
กิโลเมตร ส่วนพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 5 มีพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้เพ่ิมข้ึนเท่ากับ 3.60 ตารางกิโลเมตร 
  (2) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าเลย ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่คงสภาพป่า
ไม้ในชั้นคุณภาพลุ่มน้้าลดลงร้อยละ 18.41 โดยพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 2 มีขนาดพ้ืนที่
ลดลงมากที่สุดเท่ากับ 100.37 ตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 1A ลดลงเท่ากับ 
87.34 ตารางกิ โลเมตร พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้ าที่  3 ลดลงเท่ากับ 57.71 ตารางกิ โลเมตร พ้ืนที่  
ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 1B ลดลงเท่ากับ 36.94 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 4 ลดลงเท่ากับ 23.10 
ตารางกิโลเมตร ส่วนพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 5 มีพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้เพ่ิมข้ึนเท่ากับ 19.34 ตารางกิโลเมตร 
  (3) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง-น้้าสวย ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่คงสภาพ
ป่าไม้ในชั้นคุณภาพลุ่มน้้าลดลงร้อยละ 37.91 โดยพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 2 มีขนาด
พ้ืนที่ลดลงมากที่สุดเท่ากับ 226.24 ตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 1A ลดลงเท่ากับ 
149.17 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 3 ลดลงเท่ากับ 122.76 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่ม
น้้าที่ 1B ลดลงเท่ากับ 58.49 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 4 ลดลงเท่ากับ 53.12 ตารางกิโลเมตร 
และพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 5 มีพ้ืนที่คงสภาพป่าไมล้ดลงเท่ากับ 74.25 ตารางกิโลเมตร 
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ตำรำงท่ี 3 ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

รหัส ลุ่มน ้ำสำขำ 
 พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ  

ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ 

1A 1B 2 3 4 5 ไม่สำมำรถระบุได ้

 ตร.กม.  ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ ตร.กม. ร้อยละ 

0301 แม่น้้าโขงส่วนที ่3 680.35 622.69 16.79 18.83 1.90 4.35 0.20 24.82 0.84 3.87 0.04 0.00 - 5.79 2.88 

0302 น้้าหมัน 621.39 408.21 11.01 98.22 9.93 21.67 0.98 23.16 0.78 41.54 0.42 28.27 0.10 0.32 0.16 

0303 น้้าสาน 866.80 409.84 11.05 428.84 43.37 8.26 0.37 15.95 0.54 3.79 0.04 - - 0.12 0.06 

0304 แม่น้้าโขงส่วนที ่4 817.71 152.20 4.10 83.92 8.49 125.02 5.63 182.80 6.15 225.53 2.26 19.81 0.07 28.43 14.14 

0305 แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนที ่1 1,314.96 548.68 14.79 82.93 8.39 78.94 3.55 133.28 4.48 275.46 2.76 195.67 0.72 0.00 0.00 

0306 ห้วยน้า้ปวน 1,027.11 71.12 1.92 19.77 2.00 36.81 1.66 68.13 2.29 414.41 4.16 416.87 1.54 0.00 0.00 

0307 แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนที ่2 1,611.51 211.37 5.70 101.46 10.26 228.68 10.29 306.36 10.31 492.05 4.94 271.49 1.00 0.10 0.05 

0308 แม่น้้าโขงส่วนที ่5 1,739.18 338.47 9.13 110.65 11.19 346.29 15.59 395.10 13.29 402.52 4.04 111.78 0.41 34.37 17.09 

0309 ห้วยน้า้โสม 1,065.24 178.78 4.82 3.23 0.33 113.81 5.12 138.53 4.66 405.91 4.07 224.98 0.83 -   

0310 แม่น้้าโขงส่วนที ่6/1 172.21 4.12 0.11 - - 2.42 0.11 8.95 0.30 - - 146.13 0.54 10.59 5.27 

0311 น้้าโมง 2,685.74 82.51 2.22 15.05 1.52 172.11 7.75 205.64 6.92 579.04 5.81 1,631.39 6.02 -   

0312 แม่น้้าโขงส่วนที ่6/2 448.82 - - - - - - - - 7.96 0.08 419.29 1.55 21.57 10.73 

0313 น้้าสวย 1,318.73 - - - - - - - - 90.83 0.91 1,227.89 4.53 0.01 0.00 

0314 แม่น้้าโขงส่วนที ่7/1 8.51 - - - - - - - - - - 4.44 0.02 4.07 2.02 

0315 ห้วยหลวงส่วนที่ 1 2,329.68 60.04 1.62 3.94 0.40 55.12 2.48 147.46 4.96 377.76 3.79 1,685.36 6.22 0.00 0.00 

0316 ห้วยดาน 683.69 0.00 - 0.00 - - - - - 83.60 0.84 600.09 2.21 0.00 0.00 

0317 ห้วยหลวงส่วนที่ 2 1,133.05 - - - - - - - - 114.82 1.15 1,017.84 3.75 0.39 0.19 

0318 แม่น้้าโขงส่วนที ่7/2 2,388.23 31.20 0.84 - - 23.73 1.07 63.32 2.13 908.40 9.12 1,297.39 4.79 64.19 31.92 

0319 แม่น้้าสงครามตอนบน 3,302.97 2.59 0.07 0.00 - 4.64 0.21 6.80 0.23 748.99 7.52 2,539.95 9.37 0.00 0.00 

0320 ห้วยคอง 703.34 - - - - - - - - 253.22 2.54 450.12 1.66 -   

0321 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 1 1,807.77 - - - - - - 0.42 0.01 366.76 3.68 1,440.59 5.31 -   

0322 ห้วยฮี ้ 740.38 3.38 0.09 - - 2.37 0.11 0.88 0.03 41.15 0.41 692.60 2.56 -   



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 3 ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

รหัส ลุ่มน ้ำสำขำ  พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ  
ชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ 

1A 1B 2 3 4 5 ไม่สำมำรถระบุได ้

0323 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 2 108.57 - - - - - - - - - - 108.57 0.40 -   

0324 ห้วยน้า้ยาม 1,725.16 3.79 0.10 - - 8.34 0.38 10.91 0.37 252.30 2.53 1,449.82 5.35 -   

0325 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 3 264.56 - - - - - - - - 14.94 0.15 249.62 0.92 -   

0326 ห้วยน้า้อูน  3,561.80 57.04 1.54 0.23 0.02 127.45 5.74 230.16 7.74 538.41 5.40 2,608.51 9.62     

0327 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 4 927.36 9.52 0.26 - - 5.99 0.27 4.18 0.14 166.15 1.67 741.49 2.74 0.03 0.01 

0328 ห้วยทวย 806.74 - - - - - - - - 211.71 2.12 589.95 2.18 5.08 2.53 

0329 แม่น้้าโขงส่วนที ่8 1,128.48 - - - - - - - - 136.40 1.37 990.03 3.65 2.05 1.02 

0330 น้้าพุง 1,651.31 112.28 3.03 6.21 0.63 152.84 6.88 193.42 6.51 289.51 2.91 897.05 3.31   0.00 

0331 ห้วยน้า้ก่้า 1,884.66 32.10 0.87 0.29 0.03 61.41 2.76 43.36 1.46 124.88 1.25 1,622.62 5.99   - 

0332 แม่น้้าโขงส่วนที ่9 460.60 0.47 0.01 0.04 - 5.55 0.25 10.52 0.35 118.50 1.19 324.89 1.20 0.63 0.31 

0333 ห้วยบางทราย 1,402.63 229.03 6.17 4.02 0.41 278.09 12.52 305.08 10.26 432.73 4.34 153.68 0.57     

0334 ห้วยมกุ 797.00 6.15 0.17 10.32 1.04 41.48 1.87 46.84 1.58 182.98 1.84 508.62 1.88 0.61 0.30 

0335 ห้วยบังอี ่ 1,528.07 71.82 1.94 0.89 0.09 163.15 7.34 197.35 6.64 336.52 3.38 758.34 2.80     

0336 แม่น้้าโขงตอนล่าง 3,450.77 61.76 1.67 0.00 - 153.18 6.89 208.71 7.02 1,322.44 13.27 1,681.95 6.20 22.73 11.30 

รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ         47,165.08  3,709.16 100.00 988.84 100.00 2,221.70 100.00 2,972.13 100.00 9,965.08 100.00 27,107.09 100.00 201.08 100.00 

 
 
 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 4 พื นที่คงสภำพป่ำไม้ในชั นคุณภำพลุ่มน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

รหัส ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่ลุ่มน ้ำ

สำขำ 
ตร.กม.  

พื นที่คงสภำพป่ำในชั นคุณภำพลุ่มน ำ้ (ตร.กม.) 
1A 1B 2 3 4 5 ไม่สำมำรถระบุได ้

2543 2563 2543 2563 2543 2563 2543 2563 2543 2563 2543 2563 2543 2563 
0301 แม่น้้าโขงส่วนที ่3 680.35 524.93 458.53 8.25 3.56 3.80 1.71 5.62 4.42 0.29 2.16 0.00 0.00 5.00 2.28 
0302 น้้าหมัน 621.39 286.59 166.23 62.96 35.41 15.87 12.67 8.07 6.95 27.87 27.59 0.72 4.94 0.03 0.03 
0303 น้้าสาน 866.80 214.11 205.07 93.15 92.02 4.56 4.23 4.68 4.86 0.68 2.15 0.00 0.00 0.00 0.00 
0304 แม่น้้าโขงส่วนที ่4 817.71 120.88 93.52 44.95 35.28 94.02 44.87 75.71 37.98 22.29 14.53 0.91 0.29 13.02 3.12 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 2,986.25 1,146.52 923.36 209.31 166.27 118.24 63.49 94.08 54.21 51.12 46.43 1.63 5.23 18.06 5.43 
0305 แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนที ่1 1,314.96 491.06 459.61 39.98 23.45 68.62 52.64 58.37 45.07 24.61 27.20 1.51 6.76 0.00 0.00 
0306 ห้วยน้า้ปวน 1,027.11 55.13 49.54 11.98 8.05 25.72 16.21 25.28 17.13 29.58 38.21 1.68 9.41 0.00 0.00 
0307 แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนที ่2 1,611.51 180.50 130.20 57.00 40.53 133.27 58.40 79.02 42.75 18.39 30.26 1.76 8.13 0.00 0.00 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) 3,953.58 726.69 639.35 108.96 72.03 227.62 127.25 162.66 104.95 72.58 95.68 4.95 24.30 0.00 0.00 
0308 แม่น้้าโขงส่วนที ่5 1,739.18 309.89 224.55 89.35 41.07 244.04 110.43 142.80 60.05 37.17 21.49 1.18 2.75 1.37 0.04 
0309 ห้วยน้า้โสม 1,065.24 172.27 141.63 3.09 1.14 90.04 53.07 48.42 34.25 13.09 17.12 24.18 22.58 0.00 0.00 
0310 แม่น้้าโขงส่วนที ่6/1 172.21 3.64 1.97 0.00 0.00 2.42 2.20 5.99 5.18 0.00 0.29 12.25 9.82 0.27 0.70 
0311 น้้าโมง 2,685.74 65.80 34.28 13.63 5.36 127.84 72.41 106.57 81.53 67.54 36.26 80.29 68.54 0.00 0.00 
0312 แม่น้้าโขงส่วนที ่6/2 448.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.26 0.25 12.99 5.46 0.00 0.00 
0313 น้้าสวย 1,318.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.47 7.01 112.88 60.52 0.00 0.00 
0314 แม่น้้าโขงส่วนที ่7/1 8.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.15 0.00 0.00 0.00 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) 7,438.43 551.61 402.44 106.06 47.57 464.34 238.10 303.78 181.02 135.54 82.42 243.92 169.67 1.63 0.74 
0315 ห้วยหลวงส่วนที่ 1 2,329.68 52.65 57.39 3.88 3.92 48.42 48.39 100.10 109.00 44.99 37.28 106.79 77.98 0.00 0.00 
0316 ห้วยดาน 683.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14.00 6.69 51.27 22.45 0.00 0.00 
0317 ห้วยหลวงส่วนที่ 2 1,133.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 28.08 10.79 133.50 60.88 0.00 0.00 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) 4,146.42 52.65 57.39 3.88 3.92 48.42 48.39 100.10 109.00 87.08 54.76 291.56 161.31 0.00 0.00 
0318 แม่น้้าโขงส่วนที ่7/2 2,388.23 22.01 28.18 0.00 0.00 13.48 23.64 34.33 58.20 131.05 122.47 38.90 26.70 3.71 0.52 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-หว้ยหนิง) 2,388.23 22.01 28.18 0.00 0.00 0.00 23.64 34.33 58.20 131.05 122.47 38.90 26.70 3.71 0.52 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 4 พื นที่คงสภำพป่ำไม้ในชั นคุณภำพลุ่มน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

รหัส ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่ลุ่มน ้ำ

สำขำ 
ตร.กม.  

พื นที่คงสภำพป่ำในชั นคุณภำพลุ่มน ำ้ (ตร.กม.) 
1A 1B 2 3 4 5 ไม่สำมำรถระบุได ้

2543 2563 2543 2563 2543 2563 2543 2563 2543 2563 2543 2563 2543 2563 
0319 แม่น้้าสงครามตอนบน 3,302.97 1.53 2.58 0.00 0.00 3.71 4.42 3.77 5.87 76.90 45.20 115.08 71.52 0.00 0.00 
0320 ห้วยคอง 703.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.41 3.74 18.29 5.26 0.00 0.00 
0321 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 1 1,807.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 44.20 22.88 89.62 63.77 0.00 0.00 
0322 ห้วยฮี ้ 740.38 2.94 3.37 0.00 0.00 2.30 2.32 0.62 0.79 2.36 3.35 18.15 17.06 0.00 0.00 
0323 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 2 108.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.55 12.03 16.21 0.00 0.00 
0324 ห้วยน้า้ยาม 1,725.16 3.45 3.76 0.00 0.00 6.68 8.13 7.94 10.73 38.40 35.00 117.74 134.96 0.00 0.00 
0325 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 3 264.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.40 1.28 18.24 26.97 0.00 0.00 
0326 ห้วยน้า้อูน  3561.80 55.62 53.73 0.23 0.14 116.29 114.47 190.81 201.64 149.06 160.28 258.75 252.44 0.00 0.00 
0327 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 4 927.36 4.44 9.51 0.00 0.00 4.51 5.11 3.23 3.99 26.29 19.05 71.48 74.22 0.00 0.00 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) 13141.91 67.99 72.96 0.23 0.14 133.50 134.44 206.36 223.01 348.01 291.32 719.38 662.42 0.00 0.00 
0328 ห้วยทวย 806.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 62.90 33.14 67.91 49.80 0.00 0.11 
0329 แม่น้้าโขงส่วนที ่8 1,128.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36.18 26.81 118.78 105.07 0.00 0.00 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) 1,935.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 99.08 59.95 186.69 154.87 0.00 0.11 
0330 น้้าพุง 1,651.31 104.11 107.89 4.49 6.03 122.18 135.53 115.56 133.08 90.74 99.48 50.83 55.12 0.00 0.00 
0331 ห้วยน้า้ก่้า 1,884.66 31.81 31.92 0.29 0.29 56.13 60.84 28.90 40.61 35.63 37.37 169.79 124.45 0.00 0.00 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) 3,535.97 135.91 139.82 4.79 6.33 178.31 196.37 144.46 173.69 126.37 136.84 220.62 179.57 0.00 0.00 
0332 แม่น้้าโขงส่วนที ่9 460.60 0.47 0.47 0.01 0.04 4.29 5.04 4.57 5.75 21.18 6.37 19.97 7.69 0.00 0.00 
0333 ห้วยบางทราย 1,402.63 222.48 222.09 3.39 3.35 248.10 244.00 222.33 219.84 134.83 124.07 18.30 9.00 0.00 0.00 
0334 ห้วยมกุ 797.00 5.79 5.59 8.16 7.63 29.05 28.63 28.91 32.61 28.53 27.97 16.79 12.79 0.00 0.00 
0335 ห้วยบังอี ่ 1,528.07 67.92 63.84 0.86 0.55 115.05 125.54 105.26 120.18 74.10 76.54 84.44 66.02 0.00 0.00 
0336 แม่น้้าโขงตอนล่าง 3,450.77 30.55 59.34 0.00 0.00 73.09 133.76 73.66 171.75 451.13 376.68 332.54 120.11 0.25 1.67 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 7,639.07 327.20 351.33 12.42 11.57 469.57 536.96 434.72 550.13 709.77 611.63 472.04 215.62 0.25 1.67 
รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 47,165.08 3,030.58 2,614.83 445.65 307.83 1,653.47 1,368.63 1,480.51 1,454.22 1,760.61 1,501.51 2,179.70 1,599.69 23.64 8.47 

หมายเหตุ : เนื่องจากข้อมลูชั้นคุณภาพลุ่มน้้าบางส่วนไมม่ีการก้าหนดรายละเอียดของข้อมูลการจ้าแนกชั้นคุณภาพลุม่น้้าท้าให้พื้นที่ลุ่มน้า้สาขาบางส่วนไม่สามารถระบุได้ว่าอยู่ในชั้นคุณภาพลุ่มน้้าใด 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 5 กำรเปลี่ยนแปลงพื นที่คงสภำพป่ำไม้ในชั นคุณภำพลุ่มน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

รหัส ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ 

(ตร.กม.) 
กำรเปลีย่นแปลงพื นที่คงสภำพปำ่ไม้ในชั นคุณภำพลุ่มน ้ำในชว่ง 20 ป ี(พ.ศ.2543-2563) (ตร.กม.) 

1A 1B 2 3 4 5 ไม่สำมำรถระบุได ้ รวม ร้อยละ 
0301 แม่น้้าโขงส่วนที ่3 680.35 -66.4 -4.69 -2.09 -1.21 1.88 0 -2.72 -75.23 -4.59 
0302 น้้าหมัน 621.39 -120.36 -27.56 -3.19 -1.12 -0.28 4.22 0 -148.3 -9.05 
0303 น้้าสาน 866.8 -9.04 -1.12 -0.33 0.18 1.47 0 0 -8.84 -0.54 
0304 แม่น้้าโขงส่วนที ่4 817.71 -27.36 -9.67 -49.14 -37.73 -7.76 -0.62 -9.91 -142.19 -8.68 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 2,986.25 -223.16 -43.04 -54.76 -39.88 -4.69 3.6 -12.63 -374.56 -22.85 
0305 แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนที ่1 1,314.96 -31.45 -16.53 -15.98 -13.3 2.59 5.25 0 -69.43 -5.33 
0306 ห้วยน้า้ปวน 1,027.11 -5.59 -3.93 -9.52 -8.14 8.63 7.72 0 -10.83 -0.83 
0307 แม่น้้าเลยตอนล่างส่วนที ่2 1,611.51 -50.3 -16.47 -74.87 -36.27 11.87 6.37 0 -159.67 -12.25 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) 3,955.73 -87.34 -36.94 -100.37 -57.71 23.1 19.34 0 -239.92 -18.41 
0308 แม่น้้าโขงส่วนที ่5 1,739.18 -85.34 -48.28 -133.61 -82.74 -15.68 1.57 -1.33 -365.41 -20.22 
0309 ห้วยน้า้โสม 1,065.24 -30.64 -1.95 -36.97 -14.17 4.03 -1.6 0 -81.3 -4.5 
0310 แม่น้้าโขงส่วนที ่6/1 172.21 -1.67 0 -0.23 -0.81 0.29 -2.43 0.44 -4.4 -0.24 
0311 น้้าโมง 2,685.74 -31.52 -8.27 -55.44 -25.04 -31.28 -11.75 0 -163.3 -9.04 
0312 แม่น้้าโขงส่วนที ่6/2 448.82 0 0 0 0 -0.01 -7.53 0 -7.55 -0.42 
0313 น้้าสวย 1,318.73 0 0 0 0 -10.47 -52.36 0 -62.82 -3.48 
0314 แม่น้้าโขงส่วนที ่7/1 8.51 0 0 0 0 0 -0.15 0 -0.15 -0.01 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) 7,438.43 -149.17 -58.49 -226.24 -122.76 -53.12 -74.25 -0.89 -684.93 -37.91 
0315 ห้วยหลวงส่วนที่ 1 2,329.68 4.75 0.04 -0.03 8.89 -7.71 -28.81 0 -22.87 -3.92 
0316 ห้วยดาน 683.69 0 0 0 0 -7.31 -28.82 0 -36.13 -6.19 
0317 ห้วยหลวงส่วนที่ 2 1,133.05 0 0 0 0 -17.29 -72.62 0 -89.91 -15.4 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) 4,145.32 4.75 0.04 -0.03 8.89 -32.31 -130.25 0 -148.92 -25.51 
0318 แม่น้้าโขงส่วนที ่7/2 2,388.23 6.17 0 10.16 23.88 -8.58 -12.2 -3.19 16.24 6.67 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-หว้ยหนิง) 2,388.23 6.17 0 10.16 23.88 -8.58 -12.2 -3.19 16.24 6.67 
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ตำรำงท่ี 5 กำรเปลี่ยนแปลงพื นที่คงสภำพป่ำไม้ในชั นคุณภำพลุ่มน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

รหัส ลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่ลุ่มน ้ำสำขำ 

(ตร.กม.) 
กำรเปลีย่นแปลงพื นที่คงสภำพปำ่ไม้ในชั นคุณภำพลุ่มน ้ำในชว่ง 20 ป ี(พ.ศ.2543-2563) (ตร.กม.) 

1A 1B 2 3 4 5 ไม่สำมำรถระบุได ้ รวม ร้อยละ 
0319 แม่น้้าสงครามตอนบน 3,302.97 1.05 0 0.7 2.1 -31.7 -43.57 0 -71.41 -4.84 
0320 ห้วยคอง 703.34 0 0 0 0 -5.67 -13.03 0 -18.7 -1.27 
0321 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 1 1,807.77 0 0 0 0 -21.33 -25.85 0 -47.17 -3.2 
0322 ห้วยฮี ้ 740.38 0.43 0 0.02 0.17 0.99 -1.09 0 0.52 0.04 
0323 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 2 108.57 0 0 0 0 0.55 4.18 0 4.74 0.32 
0324 ห้วยน้า้ยาม 1,725.16 0.32 0 1.44 2.79 -3.4 17.23 0 18.38 1.25 
0325 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 3 264.56 0 0 0 0 -0.12 8.73 0 8.62 0.58 
0326 ห้วยน้า้อูน  3,561.80 -1.89 -0.09 -1.83 10.83 11.23 -6.31 0 11.94 0.81 
0327 แม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 4 927.36 5.06 0 0.6 0.76 -7.25 2.74 0 1.92 0.13 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) 13,141.91 4.98 -0.09 0.94 16.65 -56.69 -56.96 0 -91.17 -6.18 
0328 ห้วยทวย 806.74 0 0 0 0 -29.76 -18.11 0.11 -47.77 -16.72 
0329 แม่น้้าโขงส่วนที ่8 1,128.48 0 0 0 0 -9.37 -13.71 0 -23.07 -8.07 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) 1,935.22 0 0 0 0 -39.13 -31.82 0.11 -70.84 -24.79 
0330 น้้าพุง 1,651.31 3.79 1.54 13.35 17.52 8.73 4.29 0 49.23 6.07 
331 ห้วยน้า้ก่้า 1,884.66 0.11 0 4.71 11.71 1.74 -45.34 0 -27.07 -3.34 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) 3,536.97 3.9 1.54 18.06 29.23 10.47 -41.05 0 22.15 2.73 
0332 แม่น้้าโขงส่วนที ่9 460.6 0 0.03 0.75 1.18 -14.81 -12.28 0 -25.13 -1.04 
0333 ห้วยบางทราย 1,402.63 -0.39 -0.03 -4.11 -2.49 -10.75 -9.3 0 -27.07 -1.12 
0334 ห้วยมกุ 797 -0.2 -0.53 -0.42 3.7 -0.56 -4 0 -2 -0.08 
0335 ห้วยบังอี ่ 1,528.07 -4.07 -0.31 10.49 14.93 2.44 -18.42 0 5.06 0.21 
0336 แม่น้้าโขงตอนล่าง 3,450.77 28.78 0 60.67 98.1 -74.45 -212.43 1.43 -97.89 -4.04 
รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 7,639.07 24.13 -0.85 67.39 115.41 -98.14 -256.42 1.43 -147.04 -6.06 
รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 47,165.08 -415.75 -137.82 -284.84 -26.29 -259.1 -580.01 -15.18 -1,718.99 -16.26 
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  (4) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวง ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่คงสภาพป่า
ไม้ในชั้นคุณภาพลุ่มน้้าลดลงร้อยละ 25.51 โดยพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 5  มีขนาดพ้ืนที่
ลดลงมากที่สุดเท่ากับ 130.25 ตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 4 ลดลงเท่ากับ 32.31 
ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 2 ลดลงเท่ากับ 0.03 ตารางกิโลเมตร ส่วนพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 
1A 1B และพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 3 มีพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 4.75 0.04  8.89 ตารางกิโลเมตร 
ตามล้าดับ 

  (5) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิง ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่คง
สภาพป่าไม้ในชั้นคุณภาพลุ่มน้้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 6.67 โดยพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 1A 2 
และ 3 มีขนาดพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 6.17  10.16  23.88 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ ส่วนพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่ม
น้้าที ่4 และ 5 มีพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้ลดลงเท่ากับ 8.58 และ 12.20 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ 

  (6) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงคราม ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่คงสภาพ
ป่าไม้ในชั้นคุณภาพลุ่มน้้าลดลงร้อยละ 6.18 โดยพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 4 5 และ 1B 
มีขนาดพ้ืนที่ลดลงเท่ากับ 56.69 56.69 0.09 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ ส่วนพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 1A  2 
และพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 3 มีพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 4.98 0.94  16.65 ตารางกิโลเมตร 
ตามล้าดับ 

  (7) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยทวย ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้
ในชั้นคุณภาพลุ่มน้้าลดลงร้อยละ 24.79 โดยพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 4 และ 5 มีขนาด
พ้ืนที่ลดลงเท่ากับ 39.13 31.82 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ  

  (8) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าพุง-น้้าก่้า ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่คงสภาพ
ป่าไม้ในชั้นคุณภาพลุ่มน้้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.73 โดยพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 3 มีขนาด
พ้ืนที่เพ่ิมข้ึนมากที่สุดเท่ากับ 29.23 ตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 2 4 1A และ 1B 
มีขนาดพื้นที่เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 18.06 10.47 3.90 1.54 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ ส่วนพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 
5 มีพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้ลดลงเท่ากับ 41.05 ตารางกิโลเมตร  

  (9) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุก ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่
คงสภาพป่าไม้ในชั้นคุณภาพลุ่มน้้าลดลงร้อยละ 6.06 โดยพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้ในพ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 5 มี
ขนาดพ้ืนที่ลดลงมากที่สุดเท่ากับ 256.42 ตารางกิโลเมตร รองลงมาได้แก่ พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 4 ลดลง
เท่ากับ 98.14 ตารางกิโลเมตร พ้ืนที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้้าที่ 1B ลดลงเท่ากับ 0.85 ตารางกิโลเมตร ส่วนพ้ืนที่ชั้น
คุณภาพลุ่มน้้าที่ 1A 2 และ 3 มีพ้ืนที่คงสภาพป่าไม้เพ่ิมขึ้นเท่ากับ 24.13 67.93 115.41 ตารางกิโลเมตร 
ตามล้าดับ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-6 18  
 

 ส้าหรับร้อยละการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่คงสภาพป่าไปม้ในช่วง 20 ปี (พ.ศ.2543 – 2563) ในชั้น
คุณภาพลุ่มน้้าแยกรายกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแสดงไว้ในรูปที่ 4 
 
 
 

 
   ทีม่ำ: ที่ปรกึษา, 2564 
 

รูปที่ 4 ร้อยละกำรเปลี่ยนแปลงของพื นที่คงสภำพป่ำไม้ในช่วง 20 ปี (พ.ศ. 2543-2563)  
ในชั นคุณภำพลุ่มน ้ำ 

 

 



ภาคผนวก ข-7
ทรัพยากรสัตว์ป่า
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ภำคผนวก ข.-7 
ทรัพยำกรสัตว์ป่ำ 

 
 จากข้อมูลพ้ืนที่อนุรักษ์ตามกฎหมายที่มีการคุ้มครอง และอนุรักษ์สัตว์ป่า ได้แก่ อุทยานแห่งชาติ เขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตห้ามล่าสัตว์ป่า วนอุทยาน สวนรุกขชาติ และพ้ืนที่เตรียมประกาศอุทยานแห่งชาติ       
มีพ้ืนที่เท่ากับ 5,209.59 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น 3,255,993.08 ไร่ ซึ่งเท่ากับร้อยละ 11.05 ของพ้ืนที่     
ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ดังแสดงในรูปที่ 1 ถึง รูปที่ 3 โดยมีพ้ืนที่อนุรักษ์กระจายอยู่ตามกลุ่มลุ่มน้้า
สาขา ซึ่งในช่วงระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมามีการประกาศจัดตั้งพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมมากข้ึน โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่
มีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุก (ร้อยละ 30.53) รองลงมา ได้แก่กลุ่ม
ลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน-น้้าสาน (ร้อยละ 14.66) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงคราม (ร้อยละ 14.46) ส่วนกลุ่มลุ่ม
น้้าสาขาห้วยทวยไม่ปรากฎว่ามีพ้ืนที่อนุรักษ์อยู่แต่อย่างใด ดังแสดงการเปลี่ยนแปลงพื้นที่อนุรักษ์ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือในตำรำงที่ 1 ซึ่งแสดงถึงแนวโน้มในการให้ความส้าคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์
ป่าเพ่ิมมากขึ้น ดังแสดงการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ป่าไม้ได้ในตำรำงที่ 2 แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการประกาศ
เขตพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ิมมากข้ึนแต่ยังคงมีปัญหาการลดลงของทรัพยากรป่าไม้ซึ่งส่งผลให้สัตว์ป่าถูกคุกคามได้ 
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กลุ่มลุ่มน้้าสาขา
น้้าหมัน-น้้าสาน

14.660%

กลุ่มลุ่มน้้าสาขา
แม่น้้าเลย
12.138% กลุ่มลุ่มน้้าสาขา

น้้าโมง-น้้าสวย
14.102%

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวง
0.002%

กลุ่มลุ่มน้้าสาขา
ห้วยเป-ห้วยหนิง

4.622%

กลุ่มลุ่มน้้าสาขา
แม่น้้าสงคราม

14.463%

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยทวย
0.000%

กลุ่มลุ่มน้้าสาขา
น้้าพุง-น้้าก่้า

9.488%

กลุ่มลุ่มน้้าสาขา  
ห้วยบางทราย-ห้วยมุก

30.526%
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ตำรำงท่ี 1 ขนำดพื นที่อนุรักษ์ในช่วงระยะเวลำ 30 ปี 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 

ขนำดพื นที่อนุรักษ์ (ตร.กม.) 

ก่อนช่วง 30 ปี
ก่อน พ.ศ. 2534 

30 ปี  
พ.ศ.2534-2543 

20 ปี  
พ.ศ.2544-2553 

10 ปี  
พ.ศ.2554-2564 

พื นที่เตรียม
ประกำศใน

อนำคต 
รวม 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 1  
(น้้าหมัน-น้้าสาน) 

443.36 110.15 62.03 0.00 148.18 763.72 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 2 
(แม่น้้าเลย) 

500.80 12.01 106.63 12.91 0.00 632.35 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 3  
(น้้าโมง-น้้าสวย) 

14.56 30.06 0.00 0.10 689.92 734.64 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 4  
(ห้วยหลวง) 

0.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.10 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 5 
(ห้วยเป-ห้วยหนิง) 

206.07 0.00 34.73 0.00 0.00 240.79 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 6  
(แม่น้้าสงคราม) 

481.95 0.00 271.51 0.00 0.00 753.46 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 7  
(ห้วยทวย) 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 8  
(น้้าพุง-น้้าก่้า) 

494.08 0.00 0.18 0.00 0.00 494.26 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 9 
(ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 

1,006.20 583.62 0.00 0.44 0.00 1,590.26 

รวมลุ่มน ้ำ 
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

3,147.12 735.84 475.08 13.45 838.10 5,209.59 
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ตำรำงท่ี 2 กำรเปลี่ยนแปลงพื นที่ป่ำไม้ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 
พื นที่ลุ่มน ้ำ

สำขำ  
(ตร.กม.) 

พื นที่ป่ำไม้ป ี
พ.ศ. 2543  
(ตร.กม.) 

ร้อยละพื นที่
ป่ำไม้ พ.ศ. 

2543 

พื นที่ป่ำไม้ป ี
พ.ศ.2563  
(ตร.กม.) 

ร้อยละพื นที่
ป่ำไม้ พ.ศ. 

2563 

กำร
เปลี่ยนแปลง 

(ตร.กม.) 

ร้อยละกำร
เปลี่ยนแปลง 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 1  
(น้้าหมัน-น้้าสาน) 

2,986.25 1,638.96 54.89 1,264.40 42.35 -374.56 -22.85 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 2 
(แม่น้้าเลย) 

3,953.58 1,303.47 32.95 1,063.55 26.89 -239.92 -18.41 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 3  
(น้้าโมง-น้้าสวย) 

7,438.43 1,806.89 24.29 1,121.96 15.08 -684.93 -37.91 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 4  
(ห้วยหลวง) 

4,145.42 583.69 14.08 434.77 10.49 -148.92 -25.51 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 5 
(ห้วยเป-ห้วยหนิง) 

2,388.23 243.48  10.20 259.72 10.88 16.24 6.67 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 6  
(แม่น้้าสงคราม) 

13,141.91 1,475.48 11.23 1,384.31 10.54 -91.17 -6.18 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 7  
(ห้วยทวย) 

1,935.22 285.77 14.77 214.93 11.11 -70.84 -24.79 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 8  
(น้้าพุง-น้้าก่้า) 

3,535.97 810.46 22.92 832.62 23.54 22.15 2.73 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 9 
(ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 

7,639.07 2,425.97 31.76 2,278.92 29.84 -147.04 -6.06 

รวมลุ่มน ้ำ 
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

47,165.08  10,574.17  22.42 8,855.18  18.78 -1,718.99 -16.26 

 
1. เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต 
 ป่าภูค้อ-ภูกระแตแต่เดิมเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เป็นแหล่งอาศัยที่ส้าคัญของสัตว์ป่า มีแหล่งน้้าและ  
แหล่งอาหารของสัตว์ป่าอุดมสมบูรณ์ ได้รับการประกาศจัดตั้งให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เพ่ือเป็นที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย รวมทั้งเป็นการป้องกันรักษาป่าต้นน้้าล้าธารให้คงอยู่อย่างถาวร โดยก้าหนดให้เป็น
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2550 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภู
ค้อ-ภูกระแต ตั้งอยู่ในที่ ต้าบลภูกระดึง ต้าบลศรีฐาน และต้าบลห้วยส้ม อ้าเภอภูกระดึง ต้าบลห้วยสีเสียด 
ต้าบลหนองคัน และต้าบลแก่งศรีภูมิ อ้าเภอภูหลวง ต้าบลตาดข่า และต้าบลปวนพุ อ้าเภอหนองหินจังหวัดเลย 
เนื้อท่ีประมาณ 150,000 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน-น้้าสาน 
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 1) ควำมหลำกชนิดของสัตว์ป่ำในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต 
  จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เคยมีการศึกษา และท้าการส้ารวจสัตว์มีกระดูก
สันหลัง 4 กลุ่ม ในพ้ืนที่รวมกับการศึกษาในปัจจุบัน พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 40 ชนิด นก 144 ชนิด
สัตว์เลื้อยคลาน 57 ชนิด และสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 31 ชนิด โดยอ้างอิงจากเอกสารวิชาการโครงการส้ารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  (2556)  
(ตำรำงท่ี 3 ถึง ตำรำงท่ี 6) และจากการวิเคราะห์สถานภาพภายใต้โครงการศึกษาสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
การยอมรับของชุมชน ในแนวเชื่อมต่อระบบนิเวศ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ – ภูกระแต และอุทยานแห่งชาติ
ภูกระดึง ในปีพ.ศ. 2558 ยังคงพบว่ามีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากพอสมควร โดยมีการกระจายของสัตว์ป่าบางชนิดที่
ส้าคัญ ได้แก่ ช้าง (Elephas maximus) กระแต (Tupaia minor) และหมูป่า (Sus scrofa) ที่มีการกระจาย
ทั่วทั้งพ้ืนที่มีโอกาสที่จะพบมาก อีเห็น (Paradoxurus hermaphrodites) มีโอกาสพบปานกลาง และ เก้งใต้ 
(Muntiacus muntjak) มีโอกาสพบค่อนข้างน้อย เป็นต้น 
 

ตำรำงท่ี 3 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต 
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ตำรำงท่ี 3 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต (ต่อ) 

 

 

 
ที่มำ : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, 2556 
หมำยเหต ุ
0  : ไม่พบ     1  : พบ    2  : ไม่ยืนยัน 
A :  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต  (2554)  
B : สถานวีิจยัสัตว์ป่าภูหลวง (2554) 
C : บุษบง กาญจนสาขา และคณะ (2553) 
สถานภาพปัจจบุัน : ประเมินโดยสถานวีิจัยสัตว์ป่าภูหลวง 
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ตำรำงท่ี 4 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต 
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ตำรำงท่ี 4 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต (ต่อ) 
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ตำรำงท่ี 4 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต (ต่อ) 

 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 10 
  

 

ตำรำงท่ี 4 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต (ต่อ) 

 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 11 
  

 

ตำรำงท่ี 4 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต (ต่อ) 

 
ที่มำ : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, 2556 
หมำยเหต ุ
0  : ไม่พบ     1  : พบ    2  : ไม่ยืนยัน 
A :  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต  (2554)  
B : สถานวีิจยัสัตว์ป่าภูหลวง (2554) 
สถานภาพปัจจบุัน : ประเมินโดยสถานวีิจัยสัตว์ป่าภูหลวง 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 12 
  

 

ตำรำงท่ี 5 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลื อยคลำน ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 13 
  

 

ตำรำงท่ี 5 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลื อยคลำน ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต (ต่อ) 

 
ที่มำ : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, 2556 
หมำยเหต ุ
0  : ไม่พบ     1  : พบ    2  : ไม่ยืนยัน 
A :  เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูค้อ-ภูกระแต  (2554) 
B : สถานวีิจยัสัตว์ป่าภูหลวง (2554) 
สถานภาพปัจจบุัน : ประเมินโดยสถานวีิจัยสัตว์ป่าภูหลวง 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 14 
  

 

ตำรำงท่ี 6 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท สัตว์สะเทินน ้ำสะเทินบก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูค้อ-ภูกระแต 

 
ที่มำ : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, 2556 
หมำยเหต ุ
0  : ไม่พบ     1  : พบ    2  : ไม่ยืนยัน 
A :   เขตรักษาพันธุ์สัตว์ปา่ภูค้อ-ภูกระแต  (2554)             B : สถานวีิจยัสัตวป์่าภูหลวง (2554)  
สถานภาพปัจจบุัน : ประเมินโดยสถานวีิจัยสัตว์ป่าภูหลวง 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 15 
  

 

2. เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง 
 ป่าภูหลวง ได้รับการจัดตั้งเป็น เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่  91 ตอนที่ 216 เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2517 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง ตั้งอยู่ในท้องที่จังหวัดเลย ครอบคลุมพ้ืนที่ต้าบลปลาบ่า 
ต้าบลท่าศาลา อ้าเภอภูเรือ ต้าบลโพนสูง ต้าบลวังยาว ต้าบลอีปุ่ม อ้าเภอด่านซ้าย ต้าบลหนองงิ้ว ต้าบลเขา
หลวง ต้าบลทรายขาว อ้าเภอวังสะพุง และต้าบลภูหอ ต้าบลเลยวังไสย์ อ้าเภอภูหลวง ซึ่งอยู่ในเขตกลุ่มลุ่มน้้า
สาขาน้้าหมัน-น้้าสาน 
 1) ควำมหลำกชนิดของสัตว์ป่ำในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง 
  จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เคยมีการศึกษาและท้าการส้ารวจสัตว์มีกระดูก
สันหลัง 4 กลุ่ม ในพ้ืนที่รวมกับการศึกษาในปัจจุบัน พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 90 ชนิด นก 292 ชนิด 
สัตว์เลื้อยคลาน 100 ชนิด และสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 43 ชนิด มีสภาพเป็นป่าดงดิบทึบ  และเป็นที่อาศัย
ของสัตว์ป่าสงวน สัตว์ป่าคุ้มครอง และสัตว์ที่อยู่ในบัญชี  IUCN Redlist หลายชนิด เช่น เลียงผา ช้างป่า      
เสือโคร่ง เสือปลา กวางป่า หมีควาย เก้ง หมูป่า กระจง อีเห็นชนิดต่างๆ หนูหริ่ง เม่นใหญ่ เม่นหางพวง ไก่ฟ้า
หลังขาว ฯลฯ รวมทั้งเต่าปูลู ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์สัตว์ที่หายากชนิดหนึ่งของประเทศไทย  โดยอ้างอิงจากเอกสาร
วิชาการโครงการส้ารวจความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ    
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2556) (ตำรำงท่ี 7 ถึง ตำรำงท่ี 10) 
 
3. เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน 
 ป่าภูสีฐานเป็นป่าต้นน้้าที่ส้าคัญแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ได้รับการจัดตั้งเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าใน    
ราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 117 ตอนที่ 101 ก. ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2543 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูสีฐาน ตั้งอยู่
ในพ้ืนที่ต้าบลกกตูม ต้าบลบ้านค้อ อ้าเภอดงหลวง ต้าบลบ้านเหล่า ต้าบลน้้าเที่ยง ต้าบลค้าชะอี อ้าเภอค้าชะอี
ต้าบลโนนยาง อ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร และต้าบลสงเปลือย อ้าเภอเขาวง ต้าบลหนองห้าง ต้าบล    
กุดหว้า อ้าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีเนื้อที่ส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดมุกดาหารประมาณ 128,125 ไร่ 
และอยู่ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ประมาณ 28,125 ไร่ ซึ่งอยู่ในเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุก 
 1) ควำมหลำกชนิดของสัตว์ป่ำในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน 
  จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เคยมีการศึกษาและท้าการส้ารวจสัตว์มีกระดูก
สันหลัง 4 กลุ่ม ในพ้ืนที่รวมกับการศึกษาในปัจจุบัน พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 35 ชนิด นก 92 ชนิด 
สัตว์เลื้อยคลาน 42 ชนิด และสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 25 ชนิด โดยอ้างอิงจากเอกสารวิชาการโครงการส้ารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  (2556)  
(ตำรำงท่ี 11 ถึง ตำรำงท่ี 14) 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 16 
  

 

ตำรำงท่ี 7 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง 

 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 17 
  

 

ตำรำงท่ี 7 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง (ต่อ) 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 18 
  

 

ตำรำงท่ี 7 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง (ต่อ) 

 
ที่มำ : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, 2556 
หมำยเหต ุ
0   : ไม่พบ     1  :   พบ     2  :  ไม่ยนืยัน 
A : กรมป่าไม้ (2536) B : คณะวนศาสตร์ (2545) 
E : สถานีวจิัยสัตว์ป่าภูหลวง (2552)              

I : ประทีป ด้วงแค (2553)  

สถานภาพปัจจบุัน : ประเมินโดยสถานวีิจัยสัตว์ป่าภูหลวง  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 19 
  

 

ตำรำงท่ี 8 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง 

 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 20 
  

 

ตำรำงท่ี 8 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง (ต่อ) 

 
 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 21 
  

 

ตำรำงท่ี 8 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง (ต่อ) 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 22 
  

 

ตำรำงท่ี 8 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง (ต่อ) 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 23 
  

 

ตำรำงท่ี 8 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง (ต่อ) 

 
 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 24 
  

 

ตำรำงท่ี 8 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง (ต่อ) 

 
 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 25 
  

 

ตำรำงท่ี 8 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง (ต่อ) 

 
 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 26 
  

 

ตำรำงท่ี 8 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง (ต่อ) 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 27 
  

 

ตำรำงท่ี 8 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง (ต่อ) 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 28 
  

 

ตำรำงท่ี 8 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง (ต่อ) 

 
ที่มำ : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, 2556 
หมำยเหต ุ
0   : ไม่พบ     1  :   พบ     2  :  ไม่ยนืยัน  
A : กรมป่าไม้ (2536) 
B : คณะวนศาสตร์ (2545) 
C : สถานวีิจยัสัตว์ปา่ภูหลวง (2550)  
D : สถานีวจิัยสัตว์ป่าภูหลวง (2551)  
E : สถานีวจิัยสัตว์ป่าภูหลวง (2552)  
F : สถานีวจิัยสัตว์ป่าภูหลวง (2553) 
I : ประทีป ด้วงแค (2553) 
สถานภาพปัจจบุัน : ประเมินโดยสถานวีิจัยสัตว์ป่าภูหลวง 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 29 
  

 

ตำรำงท่ี 9 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลื อยคลำน ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง 

 

 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 30 
  

 

ตำรำงท่ี 9 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลื อยคลำน ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง (ต่อ) 

 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 31 
  

 

ตำรำงท่ี 9 บัญชีรำยชื่อสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลื อยคลำน ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง (ต่อ) 

 
ที่มำ : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, 2556 
หมำยเหต ุ
0   : ไม่พบ     1  :   พบ     2  :  ไม่ยนืยัน  
A : กรมป่าไม้ (2536) 
B : คณะวนศาสตร์ (2545) 
C : สถานวีิจยัสัตว์ปา่ภูหลวง (2550)  
D : สถานีวจิัยสัตว์ป่าภูหลวง (2551)  
E : สถานีวจิัยสัตว์ป่าภูหลวง (2552)  
I : ประทีป ด้วงแค (2553)  G : ธัญญา จั่นอาจ (2550) 
สถานภาพปัจจบุัน : ประเมินโดยสถานวีิจัยสัตว์ป่าภูหลวง 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 32 
  

 

ตำรำงท่ี 10 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์สะเทินน ้ำสะเทินบก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 33 
  

 

ตำรำงท่ี 10 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์สะเทินน ้ำสะเทินบก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูหลวง (ต่อ) 

 
ที่มำ : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, 2556 
หมำยเหต ุ
0   : ไม่พบ     1  :   พบ     2  :  ไม่ยนืยัน  
A : กรมป่าไม้ (2536) 
B : คณะวนศาสตร์ (2545) 
C : สถานวีิจยัสัตว์ปา่ภูหลวง (2550)  
B : คณะวนศาสตร์ (2545) 
D : สถานีวจิัยสัตว์ป่าภูหลวง (2551)  
E : สถานีวจิัยสัตว์ป่าภูหลวง (2552)  
H : รัชต โปชยะวณิช (2550) 
I : ประทีป ด้วงแค (2553) 
สถานภาพปัจจบุัน : ประเมินโดยสถานวีิจัยสัตว์ป่าภูหลวง 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 34 
  

 

ตำรำงท่ี 11 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 35 
  

 

ตำรำงท่ี 11 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน (ต่อ) 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 36 
  

 

ตำรำงท่ี 11 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน (ต่อ) 

 

 
ที่มำ : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, 2556 
หมำยเหต ุ
0   : ไม่พบ     1  :   พบ     2  :  ไม่ยนืยัน  
A : ศุภากร ปทุมรัตนาธาร (2554) 
B : ศูนย์วจิัยปา่ไม้ (2542)  
C : กลุ่มงานวิจยัสัตว์ป่า (2554) 
D : บุษบง กาญจนสาขา และคณะ (2553) 
สถานภาพปัจจบุัน : ประเมินโดยกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 37 
  

 

ตำรำงท่ี 12 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน 

 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 38 
  

 

ตำรำงท่ี 12 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน (ต่อ) 

 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 39 
  

 

ตำรำงท่ี 12 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน (ต่อ) 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 40 
  

 

ตำรำงท่ี 12 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน (ต่อ) 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 41 
  

 

ตำรำงท่ี 12 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน (ต่อ) 

 

 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 42 
  

 

ตำรำงท่ี 12 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน (ต่อ) 

 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 43 
  

 

ตำรำงท่ี 12 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน (ต่อ) 

 
 

ที่มำ : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, 2556 
หมำยเหต ุ
0   : ไม่พบ     1  :   พบ     2  :  ไม่ยนืยัน  
A : ศุภากร ปทุมรัตนาธาร (2554) 
B : ศูนย์วจิัยปา่ไม้ (2542)  
C : กลุ่มงานวิจยัสัตว์ป่า (2554) 
สถานภาพปัจจบุัน : ประเมินโดยกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 44 
  

 

ตำรำงท่ี 13 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลื อยคลำน ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน 

 

 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 45 
  

 

ตำรำงท่ี 13 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลื อยคลำน ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน (ต่อ) 

 

 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 46 
  

 

ตำรำงท่ี 13 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลื อยคลำน ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน (ต่อ) 

 
ที่มำ : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, 2556 
หมำยเหต ุ
0   : ไม่พบ     1  :   พบ     2  :  ไม่ยนืยัน  
A : ศุภากร ปทุมรัตนาธาร (2554) 
B : ศูนย์วจิัยปา่ไม้ (2542)  
สถานภาพปัจจบุัน : ประเมินโดยกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 47 
  

 

ตำรำงท่ี 14 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์สะเทินน ้ำสะเทินบก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูสีฐำน 

 

 
ที่มำ : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, 2556 
หมำยเหต ุ  0   : ไม่พบ     1  :   พบ     2  :  ไม่ยืนยัน    A : ศุภากร ปทุมรัตนาธาร (2554)   B : ศูนย์วจิัยปา่ไม้ (2542)  
สถานภาพปัจจบุัน : ประเมินโดยกลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 48 
  

 

4. เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว 
 ป่าภูวัวแต่เดิมเป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารที่ส้าคัญ สภาพป่ามีความอุดมสมบูรณ์และมีสั ตว์ป่าชุกชุม แต่
เนื่องจากมีพ้ืนที่ป่าในเขตจ้ากัด สัตว์ป่าส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเพ่ิมขยายพันธุ์ได้มาก ต่อมาจึงได้ด้าเนินการ 
ปรับปรุงพ้ืนที่หลายแห่งให้เป็นที่หลบภัยและเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า และมีการก้าหนดให้เป็นเขตรักษา 
พันธุ์สัตว์ป่า โดยได้รับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 87 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2518 ตั้งอยู่
ในท้องที่ต้าบลหนองเดิ่น ต้าบลบุ่งคล้า ต้าบลโคกกว้าง อ้าเภอบุ่งคล้า ต้าบลบ้านต้อง ต้าบลโสกก่าม ต้าบล   
โพธิ์หมากแข้ง อ้าเภอเซกา ต้าบลท่าดอกค้า อ้าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 124,662 ไร่ ซึ่ง
อยู่ในเขตกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยเป–ห้วยหนิง 
 1) ควำมหลำกชนิดของสัตว์ป่ำในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว 
  จากการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการที่เคยมีการศึกษาและท้าการส้ารวจสัตว์มีกระดูก
สันหลัง 4 กลุ่ม ในพ้ืนที่รวมกับการศึกษาในปัจจุบัน พบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 82 ชนิด นก 206 ชนิด
สัตว์เลื้อยคลาน 67 ชนิด และสัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก 28 ชนิด โดยอ้างอิงจากเอกสารวิชาการโครงการส้ารวจ
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์ป่าในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  (2556)  
(ตำรำงท่ี 15 ถึง ตำรำงท่ี 18 ) 
 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 49 
  

 

ตำรำงท่ี 15 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว 

 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 50 
  

 

ตำรำงท่ี 15 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว (ต่อ) 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 51 
  

 

ตำรำงท่ี 15 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว (ต่อ) 

 

 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 52 
  

 

ตำรำงท่ี 15 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลี ยงลูกด้วยนม ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว (ต่อ) 

 

 
ที่มำ : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, 2556 
หมำยเหต ุ
0   : ไม่พบ     1  :   พบ     2  :  ไม่ยนืยัน  
A : บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ้ากัด (2547)  
B : ส่วนอนุรกัษ์สัตว์ปา่ (2543) 
C : เทพนิมิตร ศรีปัญญา (2540) 
D : กัลยาณี  บุญเกิด และกิตติ ศิริคะรินทร์ (2534) 
สถานภาพปัจจบุัน : ประเมินโดยสถานวีิจัยสัตว์ป่าภูหลวง 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 53 
  

 

ตำรำงท่ี 16 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว 

 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 54 
  

 

ตำรำงท่ี 16 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว (ต่อ) 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 55 
  

 

ตำรำงท่ี 16 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว (ต่อ) 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 56 
  

 

ตำรำงท่ี 16 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว (ต่อ) 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 57 
  

 

ตำรำงท่ี 16 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว (ต่อ) 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 58 
  

 

ตำรำงท่ี 16 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว (ต่อ) 

 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 59 
  

 

ตำรำงท่ี 16 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว (ต่อ) 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 60 
  

 

ตำรำงท่ี 16 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว (ต่อ) 

 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 61 
  

 

ตำรำงท่ี 16 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว (ต่อ) 

 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 62 
  

 

ตำรำงท่ี 16 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว (ต่อ) 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 63 
  

 

ตำรำงท่ี 16 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท นก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว (ต่อ) 

 

 
ที่มำ : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, 2556 
หมำยเหต ุ: อ้างอิงเหมือนสัตว์เล้ียงลูกด้วยนม 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 64 
  

 

ตำรำงท่ี 17 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลื อยคลำน ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว 

 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 65 
  

 

ตำรำงท่ี 17 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลื อยคลำน ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว 

 

 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 66 
  

 

ตำรำงท่ี 17 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์เลื อยคลำน ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว (ต่อ) 

 
ที่มำ : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, 2556 
หมำยเหต ุ
0   : ไม่พบ     1  :   พบ     2  :  ไม่ยนืยัน A : บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ้ากัด (2547)  
C : เทพนิมิตร ศรีปัญญา (2540) 
D : กัลยาณี  บุญเกิด และกิตติ ศิริคะรินทร์ (2534) 
สถานภาพปัจจบุัน : ประเมินโดยสถานวีิจัยสัตว์ป่าภูหลวง 

 
ตำรำงท่ี 18 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์สะเทินน ้ำสะเทินบก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-7 67 
  

 

ตำรำงท่ี 18 บัญชีรำยช่ือสัตว์ป่ำประเภท สัตว์สะเทินน ้ำสะเทินบก ในเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำภูวัว (ต่อ) 

  

 

 

 
ที่มำ : กรมอุทยานแห่งชาต ิสัตว์ปา่ และพันธุ์พืช, 2556 
หมำยเหต ุ
0   : ไม่พบ     1  :   พบ     2  :  ไม่ยนืยัน  
A : บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จ้ากัด (2547)  
C : เทพนิมิตร ศรีปัญญา (2540) 
D : กัลยาณี  บุญเกิด และกิตติ ศิริคะรินทร์ (2534) 
สถานภาพปัจจบุัน : ประเมินโดยสถานวีิจัยสัตว์ป่าภูหลวง 
 

 



ภาคผนวก ข-8
ทรัพยากรสัตว์น้้า



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-8  1 

  
 

ภำคผนวก ข.-8 

ทรัพยำกรสัตว์น ้ำ 
 

 จากการตรวจเอกสารด้านการประมง ที่ปรึกษาไม่พบข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้้าในระดับลุ่มน้้าสาขา หรือระดับ

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยข้อมูลด้านการประมงในพ้ืนที่ที่พบเป็นข้อมูลสถิติปริมาณและ

มูลค่าผลจับสัตว์น้้าจากธรรมชาติ พ.ศ. 2552-2562 ใน 10 จังหวัด (กลุ่มสถิติการประมง, 2564 ก) ในพ้ืนที่ศึกษาของ

โครงการฯ และพบข้อมูลการส้ารวจทรัพยากรสัตว์น้้าในแม่น้้าโขง แม่น้้าเลย และแม่น้้าสงคราม โดยการส้ารวจชนิด

พันธุ์สัตว์น้้าในแม่น้้าโขง โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ (2564) ปรากฏข้อมูลซึ่งสามารถลงรายละเอียดได้ใน

ระดับจังหวัด โดยมีข้อมูลทรัพยากรสัตว์น้้าใน 7 จังหวัด จาก 10 จังหวัดในพ้ืนที่ศึกษาของโครงการนี้ได้ ซึ่งเป็นข้อมูล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดข้อมูลด้านการประมงที่พบ มีดังนี้  

 จากการรวบรวมข้อมูลสถิติผลจับสัตว์น้้าจากธรรมชาติ พ.ศ. 2552-2562 จากระบบบริการข้อมูลสถิติการ

ประมง ของกลุ่มสถิติการประมง กรมประมง (กลุ่มสถิติการประมง, 2564 ก)  ไม่ปรากฏข้อมูลปีพ.ศ. 2558 ในระบบ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อมูลปีอ่ืน ๆ ที่รวบรวมได้จากระบบ พบว่า ปริมาณการจับสัตว์น้้ารวมใน 10 จังหวัด ใน 

พ.ศ. 2562 มีปริมาณรวม 21,006 ตัน ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลงมากกว่าครึ่งหนึ่ง (ร้อยละ 58.3) เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 

2552 (50,329 ตัน) ทั้ งนี้ ผลรวมการจับสัตว์น้้ าใน 10 จั งหวัด เ พ่ิมขึ้ นจากปี  พ.ศ. 25 52 จนถึ ง 

ปี พ.ศ. 2555 (56,072 ตัน) หลังจากนั้นมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อย ๆ แนวโน้มการลดลงดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับรายงาน

ของกลุ่มสถิติการประมง (2564) กองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง กรมประมง ซึ่งได้จัดท้ารายงานเรื่อง 

“ประมาณการผลผลิตและมูลค่าสัตว์น้้าจากการประมงของประเทศไทย พ.ศ. 2564 – 2566” ในหน้า 5 หัวข้อ 

“ผลผลิตและมูลค่าสัตว์น้้าจากการท้าการประมงน้้าจืด” ได้กล่าวว่า ในช่วงเวลา 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2554 - 2563) 

ประเทศไทยมีแนวโน้มผลผลิตจากการท้าการประมงน้้าจืดลดลงในอัตราร้อยละ 5.86 ต่อปี นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง 

สาเหตุที่ส่งผลให้ผลผลิตสัตว์น้้าจืดที่จับได้จากธรรมชาติในภาพรวมของประเทศนั้นลดลงอย่างมากเป็นผลมาจาก 

สภาพสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรม ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง และการพัฒนาเขื่อนของสาธารณรัฐประชาชนจีนในแม่น้้าโขง โดย

มีรายละเอียดดังข้อความต่อไปนี้ 

 “สภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง เกิดภัยแล้งบ่อย ปัญหาฝนทิ้งช่วงท้าให้มี

ปริมาณน้้าฝนน้อย ประกอบกับหลังจาก พ.ศ. 2555 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีการสร้างเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในแม่น้้าโขง 

คือ เขื่อนนัวจาตู้ และต่อมาได้สร้างเขื่อนอีกหลายเขื่อนในช่วง พ.ศ. 2560 - 2561 และสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาวได้สร้างเขื่อนไซยะบุรีและได้ท้าการกักเก็บน้้าและลดระดับการระบายน้้าจากเขื่อน ส่งผลให้แม่น้้าโขง

ในประเทศไทยแห้งลงตั้งแต่อ้าเภอเชียงของ อ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ลงมาถึงอ้าเภอเชียงคาน และ อ้าเภอ

ปากชม จังหวัดเลย ไปจนถึงจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอ้านาจเจรญิ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-8 2  

 

และจังหวัดอุบลราชธานี เกิดการเปลี่ยนแปลงการไหลของแม่น้้าตามธรรมชาติ ใน พ.ศ. 2562 น้้าในแม่น้้าโขงตอนล่าง

บางส่วนมีระดับน้้าต่้าสุดตลอดทั้งปี ระบบนิเวศเปลี่ยนไปจากในอดีต พ่อแม่พันธุ์สัตว์น้้าเปลี่ยนแหล่งที่อยู่อาศัยและ

แหล่งวางไข ่ส่งผลให้ผลผลิตสัตว์น้้าลดลงเป็นอย่างมาก” กลุ่มสถิติการประมง (2564) 

 เมื่อพิจารณาถึงจังหวัดที่มีปริมาณการจับสัตว์น้้าจากธรรมชาติมากที่สุด ในปี พ.ศ. 2562 นั้นคือ จังหวัด

อุบลราชธานี (3,527 ตัน) รองลงมา คือ จังหวัดบึงกาฬ (3,040 ตัน) นครพนม (2,891 ตัน) หนองคาย (2,875 ตัน) 

และอุดรธานี (2,719 ตัน) ตามล้าดับ จังหวัดที่จับสัตว์น้้าจากธรรมชาติได้น้อยที่สุด คือ จังหวัดอ้านาจเจริญ (546 

ตัน) และเลย (676 ตัน) ซึ่งจับสัตว์น้้าจืดจากธรรมชาติได้ไม่ถึง 1,000 ตัน แสดงดังรูปที่ 1  

 

 
หมำยเหต ุ: ไม่ปรากฏข้อมลูป ีพ.ศ. 2558  ในระบบบริการขอ้มูลสถิตกิารประมง (เขา้ถึงข้อมูลเมือ่วนัที่ 4 ก.ค. 2564) 

ที่มำ : กลุ่มสถิติการประมง กรมประมง, 2564 ก 

 

รูปที่ 1 ปริมำณสัตว์น ้ำจืด (ตัน) ที่จับได้จำกธรรมชำติ พ.ศ. 2552-2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ส้าหรับสถิติมูลค่าสัตว์น้้าจืดที่จับได้จากธรรมชาติ พ.ศ. 2552-2562 ซึ่งได้จากระบบบริการข้อมูลสถิติการ
ประมง ของกลุ่ มสถิติ การประมง กรมประมง (กลุ่ มสถิติ การประมง, 2564 ก)  ไม่ปรากฏข้อมูลปี   
พ.ศ. 2558 ในระบบ เช่นเดียวกับข้อมูลปริมาณสัตว์น้้า จากข้อมูลที่ได้รับ พบว่า มูลค่ารวมของสัตว์น้้าจืดที่จับได้จาก
ธรรมชาติใน 10 จังหวัด ในพ.ศ. 2562 มีมูลค่า 1.573.339 พันล้านบาท ซึ่งมีแนวโน้มที่ลดลงมากกว่าหนึ่งในสาม 
(ร้อยละ 35.3) เมื่อเทียบกับปีพ.ศ. 2552 (2.432366 พันล้านบาท) ทั้งนี้มูลค่ารวมของสัตว์น้้าจืดที่จับได้จากธรรมชาติ
ใน 10 จังหวัด เพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 จนถึงปี พ.ศ. 2556 (3.222019 พันล้านบาท) และมีแนวโน้มลดลง เมื่อ
พิจารณารายจังหวัดพบว่า ในปี พ.ศ. 2562 จังหวัดที่ได้รับมูลค่าจากการจับสัตว์น้้าจืดจากธรรมชาติมากกว่าสองร้อย
ล้านบาทคือ บึงกาฬ (0.278024 พันล้านบาท) รองลงมา คือ จังหวัดหนองคาย (0.248633 พันล้านบาท) และ
อุดรธานี (0.217076 พันล้านบาท) ตามล้าดับ จังหวัดที่จับสัตว์น้้าจากธรรมชาติได้น้อยที่สุดคือ จังหวัดเลย (47.111 
ล้านบาท) และอ้านาจเจริญ (52.857 ล้านบาท) (รูปที่ 2) 

 
หมำยเหต ุ: ไม่ปรากฏข้อมลูปพี.ศ. 2558  ในระบบบริการขอ้มูลสถิติการประมง (เขา้ถึงข้อมูลเมือ่วนัที่ 4 ก.ค. 2564) 

ที่มำ : กลุ่มสถิติการประมง กรมประมง, 2564 ก 

 

รูปที่ 2 มูลค่ำสัตว์น ้ำจืด (พันล้ำนบำท) ที่จับได้จำกธรรมชำติ พ.ศ. 2552-2562   
 

 โครงการศึ กษาผลกระทบและติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมข้ ามพรมแดน  

จากโครงการไฟฟ้าพลังน้้าในแม่น้้าโขงสายประธาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 

(2564) ได้ท้าการส้ารวจชนิดพันธุ์ปลาใน 3 ฤดู คือ ฤดูน้้าขึ้นสูงสุด (ก.ย.-ต.ค. 2563) ฤดูน้้าก้าลังลง (พ.ย.-ธ.ค. 2563) 

และฤดูน้้าลงต่้าสุด (ม.ค.-ก.พ. 2564) ใน 8 สถานีส้ารวจ ใน 8 จังหวัดริมแม่น้้าโขง ได้แก่ (1) บ้านห้วยเกี๋ยง 
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ต้าบลเวียง อ้าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย, (2) บ้านห้วยเหียม ต้าบลหาดคัมภีร์ อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย, 

(3) บ้านน้้าไพร  ต้าบลสังคม อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย, (4) บ้านบุ่งคล้า ต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า 

จังหวัดบึงกาฬ, (5) บ้านธาตุพนมเหนือ ต้าบลธาตุพนม อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม, (6) บ้านท่าไค้-นาแล 

ต้าบลนาสีนวน อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร, (7) ปากแม่น้้าถม ต้าบลโคกก่ง  อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 

และ (8) หาดชมดาว บ้านนาตาล  ต้าบลนาตาล  อ้าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี จากโครงการศึกษาผลกระทบนี้ 

เมื่อไม่นับรวมสถานีที่ 1 ที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งไม่ได้อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อพิจารณาจ้านวน

ชนิดพันธุ์ปลาพ้ืนถิ่นที่พบรายสถานีส้ารวจในแต่ละจังหวัด ในช่วงฤดูน้้าขึ้นสูงสุด พบจ้านวนชนิดพันธุ์ปลาพ้ืนถิ่นมาก

ที่สุดที่สถานีส้ารวจในจังหวัดอุบลราชธานี (35 ชนิด) และน้อยที่สุดที่สถานีส้ารวจในจังหวัดหนองคาย (10 ชนิด) 

ในช่วงฤดูน้้าก้าลังลงพบจ้านวนชนิดพันธุ์ปลาพ้ืนถิ่นมากที่สุดที่สถานีส้ารวจในจังหวัดบึงกาฬ (37 ชนิด) และน้อย

ที่สุดที่สถานีส้ารวจในจังหวัดอ้านาจเจริญ (9 ชนิด) ในช่วงฤดูน้้าลงต่้าสุด พบจ้านวนชนิดพันธุ์ปลาพ้ืนถิ่นมากที่สุด 

ที่สถานีส้ารวจในจังหวัดนครพนม (35 ชนิด) และน้อยที่สุดที่สถานีส้ารวจในจังหวัดอ้านาจเจริญ (9 ชนิด) โครงการ

ศึกษาผลกระทบนี้ ได้ส้ารวจพบชนิดพันธุ์ปลาพ้ืนถิ่นที่เป็นชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม เช่น ปลาไน  (Cyprinus carpio) 

วงศ์ Cyprinidae ในสถานีส้ารวจจังหวัดบึงกาฬ นครพนม อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี และ ปลายี่สกทอง 

(Probarbus jullieni) วงศ์ Cyprinidae ในสถานีส้ารวจจังหวัดนครพนม และจังหวัดอุบลราชธานี ส้าหรับชนิดปลา

ต่างถิ่นและจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าพบ จ้านวน 4 ชนิด ได้แก่ ปลานวลจันทร์เทศ (Cirrhinus cirrhosus) ซึ่งเป็นปลา

ในวงศ์ Cyprinidae พบในจังหวัดหนองคายและนครพนม ปลายี่สกเทศ (Labeo rohita) ในวงศ์ Cyprinidae พบใน

จังหวัดนครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี ปลาสวาย (Pangasianodon  hypophthalmus) ในวงศ์ Pangasiidae 

ซึ่งจัดว่าเป็นชนิดพันธุ์ปลาที่ใกล้สูญพันธุ์ (EN: Endangered)  พบในจังหวัดนครพนม และอีกหนึ่งชนิดคือ ปลากด

เกราะลายหรือซัคเกอร์ลาย (Pterygoplichthys disjunctivus) ในวงศ ์Loricariidae พบในจังหวัดบึงกาฬ รายละเอียด

ดังแสดงในตำรำงที่ 1 

การศึกษาพันธุ์ปลาแม่น้้าโขงตอนล่างจากเชียงคานถึงปากชม โดยชญาพรรธน์ เมธีธนันวัฒน์ (2555) 

พ้ืนที่ศึกษาอยู่ในอ้าเภอเชียงคานและอ้าเภอปากชม จังหวัดเลย (ตั้งแตป่ากน้้าเหืองถึงปากชม) ใช้วิธีสัมภาษแ์บบ

เจาะลึกและสังเกตการ์แบบมีส่วนร่วม การศึกษาครั้งนี้พบพันธุ์ปลาทั้งหมด 270 ชนิด ประกอบด้วย ปลาหนัง 

86 ชนิด และปลาเกล็ด 184 ชนิด จากการศึกษาการอพยพของพันธุ์ปลาแมน่้้าโขงในพ้ืนที่ศึกษา พบว่า ในช่วง

ฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม-เดือนกันยายน) หรือชาวบ้านเรียกช่วงเวลานี้ว่า “ปลาขึ้น” เป็นช่วงน้้าหลาก ปลาที่

พบช่วงนี้ส่วนใหญ่เป็นปลาขนาดใหญ่ และเป็นปลาหนังมากกว่าปลาเกล็ด โดยปลาหนังขนาดใหญ่ที่พบ เชน 

ปลาเคิง ปลาแข ปลาออด ปลายาง ปลาขบ ปลาสะงั่ว ปลาเนื้ออ่อน และปลาดังแดง ส้าหรับปลาเกล็ดขนาด

ใหญ่ที่พบในช่วงนี้ เช่น ปลาโจก ปลาจอก ปลาไน ปลานวลจันทร ปลาพอน และปลาตอง สวนปลาขนาดกลาง

ที่พบ เช่น ปลาปาก ปลายอน ปลาบู ปลาแขยง ปลาดุก ปลากา ปลาบอก และปลาสะกาง ในส่วนของเครื่องมือ

ประมงหลักที่ชาวบ้านใช้ในช่วงน้้าหลากคือ มอง ลอบ ตุ ม และเบ็ดขนาดต่าง ๆ ส่วนในช่วงฤดูแล้ง (เดือน
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ตุลาคม-เดือนเมษายน) หรือช่วงน้้าลด ปลาที่พบในช่วงน้้าลดนี้ เป็นปลาขนาดเล็ก และส่วนมากเป็นปลาเกล็ด 

เชน ปลามาง ปลาหมากผาง ปลาแปบ ปลาซิว ปลาบอก ปลาหนามเจีย ปลากาขี้หมู ปลาหมากผาง ปลาแข

วไก้ เป็นตน การท้าประมงหลัก ๆ ในช่วงน้้าลดนี้ คือ ใช้วิธีไหลมองตามหาดและแกง โดยจะใช้มองตาถ่ีส้าหรับ

จับปลาขนาดเล็ก ปลาเกล็ดขนาดเล็กที่จับได้ในช่วงน้้าลดนี้จะอยู่รวมกันเป็นฝูงว่ายทวนกระแสน้้าขึ้นมาในชวง

ฤดูแล้งของทุกปี เป็นการอพยพขึ้นมาทางเหนือน้้า เพ่ือหาที่วางไข่ช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ส้าหรับ

ชนิดปลาเศรษฐกิจที่ส้าคัญที่พบในพ้ืนที่ เป็นกลุ่มปลาขนาดใหญ่ ซึ่งมีราคาสูงกว่ากลุ่มปลาขนาดเล็กกว่า ได้แก่ 

กลุ่มปลาหนังขนาดใหญ่ เช่น ปลาเคิง ปลาแข้ ปลายาง และปลาออด ราคาขายกิโลกรัมละ 120-250 บาท กลุ่ม

ปลาเนื้ออ่อน เช่น ปลานางแดง ปลาขบ ปลาสะงั่ว และปลาเคา ราคาขายกิโลกรัมละ 150-280 บาท และกลุ่ม

ปลาเกล็ดขนาดใหญ เช่น ปลาโจก ปลาจอก ปลาพอน ปลาเพ้ีย ปลาอีตู ปลาหวา ปลาอีตั้นหรือปลาไน ปลา

นวลจันทร์ ปลาเอิน และปลาตอง ราคาขายกิโลกรัมละ120-180 บาท นอกจากนี้ การศึกษานี้ได้กล่าวถึง

ผลกระทบจากโครงการเข่ือนบนแม่น้้าโขง ซึ่งส่งผลกระทบท้าให้พบพันธุ์ปลาบางชนิดลดน้อยลง เชน ปลาแปบ

แกว ปลาหมากผาง ปลาสะนาก ปลาพอน และปลาอีจน  

การส้ารวจเบื้องต้นเกี่ยวกับความหลากชนิดของปลาเศรษฐกิจและการท้าประมงในแม่น้้าสงครามตอนล่าง 

จังหวัดนครพนม โดยสาวิกา กัลปพฤกษ์ และคณะ (2557) ได้ศึกษาความหลากหลายชนิดพันธุ์ของพันธุ์ปลาเศรษฐกจิ

ในพ้ืนที่แม่น้้าสงครามตอนล่าง จังหวัดนครพนม ในช่วงต้นฤดูน้้าหลาก (เดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2557) 

ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการท้าประมงมากที่สุดในรอบปี โดยท้าการส้ารวจตัวอย่างสัตว์น้้าจากชาวประมงในพ้ืนที่ศึกษา 

และตลาดรับซื้อสัตว์น้้าในพ้ืนที่อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ผลการศึกษาพบพันธุ์ปลาที่มีความส้าคัญทาง

เศรษฐกิจทั้งสิ้น 16 วงศ์ 46 ชนิด โดยมีปลาในวงศ์ Cyprinidae  เป็นวงศ์เด่น รองลงมาคือวงศ์ Bagridae ใน

การศึกษาครั้งนี้พบพันธุ์ปลา 5 ชนิดที่มีสถานภาพถูกคุกคาม ได้แก่ ปลาหมากผาง (Tenualosa thibaudeaui) และ

ปลาตะโกกหน้าสั้น (Albulichthys albuloides) อยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ปลานวลจันทร์น้้าจืด 

(Cirrhinus microlepis) และปลาดุกด้าน(Clarias batrachus) อยู่ในสถานะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์(Vulnerable) และ

ปลาสวาย (Pangasianodon hypophthalmus) อยู่ในสถานะใกล้สภาวะคุกคาม (Near threatened) ส้าหรับชนิด

พันธุ์ปลาต่างถิ่น 1 ชนิดที่พบ คือ ปลานิล (Oreochromis niloticus) ในส่วนของการท้าประมง พบว่า ชาวประมง

ส่วนใหญ่ท้าประมงตลอดทั้งปี และท้าประมงมากที่สุดในช่วงฤดูน้้าหลาก เครื่องมือประมงหลักที่ชาวประมงใช้ ได้แก่ 

มอง (ข่ายลอย) และอวนทับตลิ่ ง ตามล้าดับ ส้าหรับปลาเศรษฐกิจที่มีราคาสูงที่สุดที่พบ คือ ปลานาง 

(Phalacronotus apogon)  รองลงมาคือปลากดคัง (Hemibagrus wyckioides) และปลาเค้า (Wallago attu) 

ตามล้าดับ 
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ตำรำงที ่1 ชนิดพันธุ์ปลำ (Fishes species) ที่พบในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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1 Dasyatidae Hemitrygon laosensis กระเบนลาว, ฝาไล  EN - - - - - - - - - - - - - - 

2 Notopteridae Notopterus notopterus สลาด WF LC - - - + + + + - - - - - + - 

3 Notopteridae Chitala ornata กราย GF LC - - - - + + + + - - - + + + 

4 Notopteridae Chitala blanci ตองลาย WF NT - - - - - - - - - - + - - - 

5 Engraulidae Setipinna melanochir แมวหูด้า WF DD - - - - - - - - - - - - - - 

6 Salangidae Neosalanx cf. jordani วุ้นเส้น  NE - - - + - - - - - - - - - + 

7 Sundasalangidae Sundasalang mekongensis ถ่ัวงอก  LC - + - - - + - - - - - - + - 

8 Clupeidae Clupeichthys aesarnensis ซิวแก้ว GF LC + + + + - - - - + + - - + - 

9 Clupeidae Tenualosa thibaudeaui หมากผาง WF VU - - - + - + - + - + - - - + 

10 Cyprinidae Acheilognathus deignani ใส่ไข่หอย  DD - - - - - - - - - - - - - - 

11 Cyprinidae Hemiculterella macrolepis แปปจีน  DD - - - - - - - - - - - - - - 

12 Cyprinidae Macrochirichthys macrochirus ฝักพร้า  NT - - - - - - - - - - - - - - 

13 Cyprinidae Paralaubuca barroni แปป GF LC + - + - + - - - - - - - - - 

14 Cyprinidae Paralaubuca riveroi แปปควาย GF LC - - - - - - - - + - - - + - 

15 Cyprinidae Paralaubuca typus แปปควาย GF LC - - - - - - - - - - - - - - 

16 Cyprinidae Parachela cf. siamensis แปปใส GF LC - - - - - + - - - - - - - - 

17 Cyprinidae Parachela sp. แปป GF LC - - - - + - - - - - - - - - 

18 Cyprinidae Parachela williaminae แปป GF LC - - - - - - - - - - - - - - 

19 Cyprinidae Opsarius pulchellus น้้าหมึก GF LC - - - - - - - - - - - - - - 

20 Cyprinidae Opsarius korattensis น้้าหมึกโคราช GF LC - - - - - - - + + - - - + - 

21 Cyprinidae Raiamas guttatus นางอ้าว WF LC + - + + + + - + - - - - + - 

22 Cyprinidae Luciosoma bleeker อ้าว WF LC - - - + - - - - - - - - - - 

23 Cyprinidae Danio roseus ซิวม้ามุก  LC - - - - - - - - - - - - - - 

24 Cyprinidae Esomus metallicus ซิวหนวดยาวแถบด้า GF LC - - - - - - - - - - - - + + 

25 Cyprinidae Esomus longimanus ซิวหนวดยาว GF DD - - - - - - - - - - - - - - 

26 Cyprinidae Amblypharyngodon chulabhorna ซิวเจ้าฟ้า  LC - - - - - - - - - - - - - - 

27 Cyprinidae Rasbora aurotaenia ซิวควาย  LC - - - + + + - - - - - - - + 

28 Cyprinidae Rasbora borapetensis ซิวหางแดง GF LC - + - + - - - - + - - - - + 

29 Cyprinidae Rasbora rubrodorsalis ซิวครีบแดง GF LC - - - - - - - - - - - - - - 

30 Cyprinidae Rasbora palustris ซิวบึง GF LC - - - - - - - - - - - - - - 

31 Cyprinidae Rasbora septemtrionalis ซิว GF DD - - - - - - - - - - - - - - 

32 Cyprinidae Rasbora dusonensis ซิว  NE - - - - - - - - - - - - - - 

33 Cyprinidae Rasbora myersi ซิวควาย  NE - - - - - - - - - - - - - - 

34 Cyprinidae Rasbora trilineata ซิวหางกรรไกร GF LC - - - + - - - - - - - - - - 

35 Cyprinidae Rasbosoma spilocerca ซิวหางกรรไกรเล็ก GF LC - - - - - - - - - - - - - - 

36 Cyprinidae Leptobarbus rubripinna บ้า  DD - - - - - - - - - - - - - - 

37 Cyprinidae Catlocarpio siamensis กระโห้  CR - - - - - - - - - - - - - - 

38 Cyprinidae Cyprinus carpio viridiviolaceus ไน WF LC - - - - - - - - - - - - - - 

39 Cyprinidae Probarbus jullieni ยี่สกทอง  EN - - - - - - - + - - - - - + 

40 Cyprinidae Tor sinensis เวียน  VU - - - - - - - - - - - - - - 
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41 Cyprinidae Amblyrhynchichthys micracanthu ตามินกะโดงสั้น  LC - - - - + - - - - - - - - - 

42 Cyprinidae Cosmochilus harmandi โจกเขียว/โจกปากบาน/หมากมาง WF LC - + - - - - - - - - - - + - 

43 Cyprinidae Cyclocheilos enoplos ตะโกก/โจกทราย/ฉลามน้้าจืด WF LC + + - - + - + + + - - - - - 

44 Cyprinidae Cyclocheilos furcatus โจกไหม  LC - - - - - - - - - - - - - - 

45 Cyprinidae Cyclocheilicthys apogon ไส้ตันตาแดง GF LC - - - - - - - - - - - - - - 

46 Cyprinidae Cyclocheilicthys mekongensis ไส้ตันตาขาว GF LC - + - - + + - - + - + - - - 

47 Cyprinidae Cyclocheilicthys repasson ไส้ตัน  LC - - - - - - - + - - - - - - 

48 Cyprinidae Mystacoleucus greenwayi ตาใส  LC - - - - - - - - - - - - - - 

49 Cyprinidae Mystacoleucus lepturus ตาใสตัวยาว  VU - - - - - - - - - - - - - - 

50 Cyprinidae Mystacoleucus obtusirostris หนามหลัง WF LC - - + + + + + - + + - - + - 

51 Cyprinidae Mystacoleucus ectypus หนามหลังขาว  LC - - - - - - - - - - + - - - 

52 Cyprinidae Puntioplites falcifer วี WF LC - - - - + - - + - + - - + - 

53 Cyprinidae Puntioplites proctozystron กะมัง WF LC - - - - - + + - + - - + - + 

54 Cyprinidae Sikukia gudgeri น้้าฝาย WF DD + + + - - + + + + + - - + + 

55 Cyprinidae Sikukia (indet. genus) flavicauda น้้าฝายหางเหลือง  DD - - - - - - - - - - - - - - 

56 Cyprinidae Barbonymus altus ตะเพียนทอง GF LC + + + - + + + + + + + - + + 

57 Cyprinidae Barbonymus schwanenfeldi กะแห  LC - - - - - - - - - - - - - - 

58 Cyprinidae Barbonymus gonionotus ตะเพียนขาว WF LC - + - + - + + + + - - - - + 

59 Cyprinidae Hypsibarbus malcolmi ปากหนวด WF LC - - - + - - - + + - - - - + 

60 Cyprinidae Hypsibarbus vernayi ตะเพียนปากหนวด WF LC + - - - + - + - - - - - + - 

61 Cyprinidae Hypsibarbus lagleri ตะพาก WF VU - - - - - - - + - - - - + - 

62 Cyprinidae Hypsibarbus wetmorei ตะพาก WF LC - - - - - + - + - + - - - - 

63 Cyprinidae Poropuntius laoensis จาด  LC - - - - - - - - - - - - - - 

64 Cyprinidae Scaphognathops bandanensis ปากเปลี่ยน WF VU - - - - - - - + + - - - + + 

65 Cyprinidae Hampala dispar กะสูบจุด GF LC - - - - - - - - - - - - - + 

66 Cyprinidae Hampala macrolepidota กะสูบขีด GF LC - - - - - - - + - - - - + - 

67 Cyprinidae Barbodes aurotaeniatus ขาวนา  LC - - - - - - - - - - - - - - 

68 Cyprinidae Pethia stoliczkanus มะไฟ  LC - - - - - - - - - - - - - - 

69 Cyprinidae Puntigrus partipentazona เสือข้างลาย GF LC - - - - - - - - - - - - - - 

70 Cyprinidae Puntius brevis ตะเพียนทราย  LC - - - - - - - - - - - - - - 

71 Cyprinidae Puntius spilopterus ตะเพียนครีบจุด  NE - - - - - - - - - - - - - - 

72 Cyprinidae Systomus jacobusboehlkei แก้มช้้าภูเขา  LC - - - - - - - - - - - - - - 

73 Cyprinidae Gymnostomus lobatus สร้อย  LC + - - - - + - - - - - - - - 

74 Cyprinidae Gymnostomus ornatipinnis ปีกแดง  LC - - - - + - - - - - - - - - 

75 Cyprinidae Gymnostomus siamensis สร้อยขาว  LC - - - - + + - + + - - + + + 

76 Cyprinidae Cirrhinus stigmapleura แกง  NT - - - - - - - - - - - - - - 

77 Cyprinidae Labeo chrysophekadian กาด้า  LC - - - - - - - - - - - - - - 

78 Cyprinidae Labiobarbus siamensis สร้อยลูกกล้วย  LC - - - - + + - - - - - - + - 

79 Cyprinidae Labiobarbus spilopleura สร้อยลูกกล้วย WF LC - - - - - - - - - - - - - - 

80 Cyprinidae Osteochilus vittatus สร้อยนกเขา  LC - - - - - - - - - - - - - - 
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81 Cyprinidae Osteochilus lini สร้อยนกเขาหน้าหมอง GF LC - - - + - - - - - - - - - - 

82 Cyprinidae Osteochilus melanopleura พรมหัวเหม็น WF LC - - - - - - - - - - - - - - 

83 Cyprinidae Osteochilus microcephalus ร่องไม้ตับ GF LC - - - - - - - - - - - - + - 

84 Cyprinidae Crossocheilus atrilimes เล็บมือนาง GF LC - - - - - - - - - - - - - - 

85 Cyprinidae Crossocheilus reticulatus เล็บมือนาง GF LC - - - - - - - - - - - - - - 

86 Cyprinidae Crossocheilus oblongus เล็บมือนางยาว GF LC - - - - - - - - - - - - - - 

87 Cyprinidae Epalzeorhynchos frenatus กาแดง  LC - - - - - - - + - - - - + + 

88 Cyprinidae Epalzeorhynchos munensis กาแดงแม่น้้ามูล GF VU - - - - + - - - + - - - - + 

89 Cyprinidae Thynnichthys thynnoides เกล็ดถ่ี WF LC - - - - - - - - - - - - + + 

90 Cyprinidae Lobocheilus rhabdoura สร้อยบัว  LC - - - - - - - - - - - - - - 

91 Cyprinidae Garra fasciacauda เลียหิน  LC - - - - - - - - - - - - - - 

92 Cyprinidae Mekongina erythrospila สะอี  NT - - - - - - - - - - - - - - 

93 Cyprinidae Aperioptus delphax รากกล้วยแคระ  NE - - - - - - - - - - - - - - 

94 Cyprinidae Aperioptus gracilentus รากกล้วยแคระ  NE - - - - - - - - + - - + - + 

95 Cyprinidae Pungio sp. (long) สายทอง  NE - - - - - - - - - - - - - - 

96 Cyprinidae Pungio sp. (short) สายทอง  NE - - - - - - - - - - - - - - 

97 Cyprinidae Cyprinus carpio ไน WF CR - - - - + - - + - - - + - - 

98 Cyprinidae Hypophthalmichthys molitrix ลิ่น WF NT - - - - - - - + - - - - - + 

99 Cobitidae Syncrossus helodes หมูข้างลาย GF V - - - - - - - - - - - - - + 

100 Cobitidae Yasuhikotakia lecontei หมูสัก GF LC - - - - - - - - - - - + - + 

101 Cobitidae Yasuhikotakia longidorsalis หมูคอก  DD - - - - - - - - - - - - - - 

102 Cobitidae Yasuhikotakia eos หมูหางแดง  LC - - - - - - - - - - - - - - 

103 Cobitidae Acantopsis rungthipae รากกล้วยด่าง  NE + - - - - - - - - - - - + - 

104 Cobitidae Acantopsis dinema รากกล้วยจุด  NE - - - - - - - - - - - - + - 

105 Cobitidae Acantopsis ioa รากกล้วยตัวยาว  NE - - - - - - - - - - - - - - 

106 Cobitidae Lepidocephalichthys hasselti อีด  LC - - - - - - - - - - - - - - 

107 Cobitidae Lepidocephalichthys kranos อีด  NE - - - - - - - - - - - - - - 

108 Balitoridae Homalopteroides lancangjiangen จ้ิงจก  LC - - - - - - - - - - - - - - 

109 Nemacheilidae Nemacheilus pallidus ค้อ  LC - - - - - - - - - - - - - - 

110 Nemacheilidae Schistula sp. ค้อ  NE - - - - - - - - - - - - - - 

111 Bagridae Pseudomystus siamensis แขยงหิน  LC - - - - - - + - - - - - - - 

112 Bagridae Mystus atrifasciatus แขยงข้างลาย  LC - - - - - + - - - - - - - - 

113 Bagridae Mystus mysticetus แขยงข้างลาย BF LC - - - - -  - + - - - - - - 

114 Bagridae Mystus multiradiatus แขยงข้างลาย BF LC - - - - - - - - - - - - - - 

115 Bagridae Mystus albolineatus แขยงแถบขาว  LC - - - - - + - - - - - - - - 

116 Bagridae Mystus singaringan แขยงใบข้าว BF LC - - - - -  - - - - - - + - 

117 Bagridae Heterobagrus bocourti แขยงธง  VU - - - - - - - - - - - - - - 

118 Bagridae Hemibagrus filamentus กดคัง  DD - - - - - - - - + - - - - - 

119 Bagridae Hemibagrus spilopterus กดเหลือง  LC + - + - + + - + + - - + + + 

120 Bagridae Hemibagrus wyckii กดด้า  LC - - - - - - - - - - - - - - 
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121 Bagridae Hemibagrus wyckioides กดแก้ว  LC - - - - + - - - - - - - - - 

122 Bagridae Hemibagrus cf. filamentus กดขาว  DD - - - - - - - - - - - - - - 

123 Bagridae Bagrichthys obscurus ดุกมูน  LC - - - - - - - - - - - - - - 

124 Siluridae Belodontichthys truncatus คางเบือน  LC - - - - - - - + + - + - - - 

125 Siluridae Hemisilurus mekongensis ดังแดง  LC - - - - - - - - - - - - - - 

126 Siluridae Phalacronotus apogon น้้าเงิน WF LC - - - - - + - + - - - - + - 

127 Siluridae Phalacronotus bleekeri แดง WF LC - - - - - - - - - - + - - - 

128 Siluridae Phalacronotus cf. micronema สะง่ัว  LC - - - - + - - - - - - - - + 

129 Siluridae Kryptopterus cheveyi ปีกไก่ WF DD - - - + - - + - + - - - + - 

130 Siluridae Kryptopterus geminus ขาไก่  LC - - - - + + - - - - - - - - 

131 Siluridae Kryptopterus dissitus ปีกไก่หนวดยาว  DD - - - - - - - - - - - - - - 

132 Siluridae Kryptopterus sp. ก้างพระร่วง  NE - - - - - - - - - - - - - - 

133 Siluridae Ompok siluroides สยุมพร BF NE - - - - - + - - - - - - - - 

134 Siluridae Wallago attu เค้าขาว  NT - - - - + - - - - - - - + - 

135 Siluridae Wallagonia micropogon เค้าด้า  DD - - - - - - - - - - - - - - 

136 Schilbeidae Clupisoma sinensis ยอนทอง  LC - - - - - - - - - - - - - - 

137 Schilbeidae Laides longibarbis สังกะวาดขาว  LC - - - - - - - - - - - - - - 

138 Pangasiidae Helicophagus leptorhynchus สวายหนู WF DD - - - - - - + + + - - - - - 

139 Pangasiidae Pseudolais pleurotaenia สังกะวาดท้องคม  LC - - - - + - - + + - + - - - 

140 Pangasiidae Pangasius conchophilus เผาะ WF LC - - - - + - + - + - - - - - 

141 Pangasiidae Pangasius bocourti ยาง  LC - - - - - - + - - - - - - - 

142 Pangasiidae Pangasius macronema สังกะวาดเหลือง WF LC + - - - + - - - + - - - + - 

143 Pangasiidae Pangasius krempfi ซวยเสาะ  VU - - - - - - - - - - - - - - 

144 Pangasiidae Pangasius larnaudii เทโพ WF LC - - - - - - - - - - - - - - 

145 Pangasiidae Pangasius sanitwongsei เทพา  CR - - - - - - - - - - - - - - 

146 Sisoridae Bagarius bagarius แค้วัว  NT - - - - + - + - - - - - - - 

147 Sisoridae Bagarius yarrelli แค้ควาย  NT - - - - - - - - - - - - - - 

148 Sisoridae Glyptothorax laosensis แค้ติดหิน  LC - - - - - - - - - - - - - - 

149 Clariidae Clarias macrocephalus ดุกอุย BF NT - - - - - - - + - - - - - - 

150 Clariidae Clarias aff. batrachus ดุกเอ็น BF LC - - - - - - - - - - - - - - 

151 Hemiramphidae Dermogenys siamensis เข็ม GF LC - + - - - - - - - - - - - - 

152 Belonidae Xenentodon cf. canciloides กะทุงเหว  LC - + - + + + - + - - + - - + 

153 Adrianichthyidae Oryzias mekongensis ซิวข้าวสารแม่น้้าโขง  LC - - - - - - - - - - - - - - 

154 Syngnathidae Doryichthys contiguus จ้ิมฟันจระเข้แม่โขง  DD - - - - - - - - - - - - - - 

155 Synbranchidae Monopterus javanensis ไหลนา BF LC - - - - - - - - - - - - - - 

156 Mastacembelidae  Macrognathus semiocellatus หลดหลังจุด  LC - - - - - - - - - - - - - - 

157 Mastacembelidae  Macrognathus siamensis หลด BF LC - - - - - + - - - - - - - - 

158 Mastacembelidae  Mastacembelus cf 1. armatus กะทิง BF LC - + - - - - - - - + - - - - 

159 Mastacembelidae  Mastacembelus cf 2. armatus กะทิง BF LC - - - - - - - - - - - - - - 

160 Mastacembelidae  Mastacembelus favus กะทิงลาย BF LC - - - - - - - - + - - - - - 
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161 Ambassidae Parambassis siamensis แป้นแก้ว GF LC + + + + + + - + + - - - + + 
162 Ambassidae Parambassis apogonoides อมไข่น้้าจืด  LC - - - - - - - - - - - - - - 
163 Datnioididae Datnioides undecimradiatus เสือตอลายเล็ก  VU - - - - - - - + - - - - - - 
164 Toxotidae Toxotes cf. microlepis เสือพ่นน้้า  LC - - - - - - - - - - - - - - 
165 Nandidae Nandus oxyrhynchus ดุมชี  LC - - - - - - - - - - - - - - 
166 Pristolepididae Pristolepis fasciatus หมอช้างเหยียบ BF LC - - - + + - - - - - + - - - 
167 Badidae Badis ruber หมอแคระแม่โขง  LC - - - - - - - - - - - - - - 
168 Eleotridae Oxyeleotris marmorata บู่ทราย BF LC - + - - - + - - - - - - - - 
169 Gobiidae Rhinogobius sp. บู่เชียงของ BF  - - - - - - - - - - - - - - 
170 Gobiidae Tridentiger ocellatus บู่หางดอก   - - - + - - - - - - - - - - 
171 Gobiidae Eugnathogobius siamensis บู่ปากกว้าง  LC - - - - - - - - - - - - - - 
172 Gobiidae Gobiopterus cf. chuno บู่ใส  DD - - - - - - - - - - - - - - 
173 Gobiidae Brachygobius mekongensis บู่แคระ  LC - - - - - - - - - - - - - - 
174 Anabantidae Anabas testudineus หมอ BF DD - - - - - - - - - - - - - - 
175 Osphronemidae Betta cf. smaragdina กัดเขียวบึงกาฬ  DD - - - - - - - - - - - - - - 
176 Osphronemidae Trichopodus pectoralis สลิด  LC - - - - - - - - - - - - - - 
177 Osphronemidae Trichopodus trichopterus กระด่ีหม้อ BF LC - - - + - - - - - - - - + - 
178 Osphronemidae Trichopodus microlepis กระด่ีนาง  LC - - - - - + - - - - - - - - 
179 Osphronemidae Trichopsis schalleri กริมอีสาน  LC - - - + - - - - - - - - - - 
180 Osphronemidae Trichopsis vittata กริมควาย BF LC - - - - - - - - - - - - - - 
181 Channidae Channa aff. aurolineata ช่อนงูเห่าแม่น้้าโขง , ก้วน  DD - - - - - - - - - - - - - - 
182 Channidae Channa cf. limbata ก้าง  LC - - - - - - - - - - - - - - 
183 Channidae Channa lucius กะสง BF LC - - - - - - - - - - - - - - 
184 Channidae Channa micropeltes ชะโด BF LC - - - - - - - - - - - - - - 
185 Channidae Channa striata ช่อน BF LC - - - - - + - - - - - - - - 
186 Soleidae Euryglossa harmandi ใบไม้ GF LC - - - - - - - - - - - - - - 
187 Tetraodontidae Pao barbatus ปักเป้าปากด้า GF NE - - - - - - - - + + - - + - 
188 Tetraodontidae Pao palustris ปักเป้าบึง GF LC - - - - - - - - - - - - - - 
189 Tetraodontidae Pao suvatti ปักเป้าควาย GF LC + + - - - - - - - + + + - - 
190 Tetraodontidae Pao abei ปักเป้า GF LC - - - - - - - - - - - - - - 
191 Tetraodontidae Pao turgidus   LC - - - - - - - - - - - - - - 
192 Tetraodontidae Pao sp.   LC - - - - - - - - - - - - - - 
193 Tetraodontidae Auriglobus nefastus ปักเป้าทอง GF LC - - - - - - - - + - - - - - 
194 Tetraodontidae Pao baileyi ปักเป้าขน GF LC - - - - - - - - - - + - - - 
195 Gyrinocheilidae Gyrinocheilus pennocki ปลาอีมูด  LC - - - - - - - - - - - - - - 
196 Cichlidae Oreochromis niloticus นิล BF LC - + + + - - - - - - - - - - 
197 Cyprinidae Ctenopharyngodon idellus เฉา/จีน/เร่ง   - - - - - - - - - - - - - - 
198 Gobiidae Rhinogobius mekongianus บู่ล้าธารแม่โขง   - - - - - - - - - - - - - - 
199 Soleidae Brachirus harmandi ลิ้นหมาน้้าโขง   + - - - - - - + + + + + - + 
200 Cyprinidae Mystacoleucus marginatus หนามหลัง   + - - - - - - - - - - - - - 
201 Bagridae Bagrichthys majusculus ดุกมูนเกสูง   - - - - - - + - + - - - - - 
202 Cyprinidae Gymnostomus lineatus สร้อยลาย   - - + - - - - - - - - - - - 
203 Toxotidae Toxotes mekongensis เสือพ่นน้้าแม่โขง   - - - - - - - + + - - - + + 
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204 Cyprinidae Poropuntius laoensis จาดทองแม่โขง   - - - - - - - - - - + - - - 
205 Cyprinidae Puntioplites waandersi กะมังตาโต   - - - - - - - - - - - - + - 
206 Cyprinidae Puntigrus tetrazona เสือสุมาตรา   - - - + - - - - - - - - - - 
207 Cyprinidae Systomus rubripinnis แก้มช้้า   - - - + - - - - - - - - - - 
208 Cyprinidae Cirrhinus prosemion แกง   - - - - - - - - - - - - - + 
209 Cyprinidae Parachela oxygastroides แปปตัวใส   - - - + - + - - - - - - - - 
210 Cyprinidae Rasbora argyrotaenia ซิวแถบเงิน   - - - + - - - - - - - - - - 
211 Gobiidae Papuligobius ocellatus บู่น้้าจืด   - + - - - - - - - - - - - + 
212 Cyprinidae Babicthys laevis หางบ่วง   - - - - - - - - - - - - - + 
213 Cyprinidae Rasbora hobelmani ซิว   - - - + - - - - - - - - - - 
214 Cyprinidae Amblyrhynchichthys truncatus ตามิน   - - - - - - - + - - - - - - 
215 Cobitidae Yasuhikotakia modestus หมูขาว   - - - - - - - + - - - - - - 
216 Cobitidae Acanthopsoides delphex อีด   - - - - - - - + - - - - - - 
217 Cyprinidae Oxygaster pointoni แปปขาว   - - - - - + - - - - - - - - 
218 Cyprinidae Cyclocheilicthys armatus ไส้ตัน/โจก   - - - - - + - - - - - - - - 
219 Cyprinidae Barbodes rhombeus อีกอง/ขาว   - - - - - + - - - - - - - - 
220 Cyprinidae Hypsibarbus pierrei ตะเพียนปากหนวด   - - - - - - - - - - - - - - 
221 Bagridae Hemibagrus c.f. nemurus กดเหลือง   - - - - - - - - - - - - - - 
222 Siluridae Phalacronotus micronemus เนื้ออ่อน   - - - - - - - - - - - - - - 

ปลำตำ่งถิ่นและจำกกำรเพำะเลี ยงสตัวน์ ้ำ 
1 Cyprinidae Cirrhinus cirrhosus นวลจันทร์เทศ  VU - - - - - - - + - - - - - - 
2 Cyprinidae Aristichthys nobilis ช่ง  DD - - - - - - - - - - - - - - 
3 Cyprinidae Labeo rohita ยี่สกเทศ  LC - - - - - - - - + + - - - + 
4 Cyprinidae Catla catla กะโห้อินเดีย  LC - - - - - - - - - - - - - - 
5 Bagridae Hemibagrus wickiodes hybrid กดลูกผสม  LC - - - - - - - - - - - - - - 
6 Pangasiidae Pangasianodon gigas บึก  Cites/CR - - - - - - - - - - - - - - 
7 Pangasiidae Pangasianodon gigas hybrid บึกผสม   - - - - - - - - - - - - - - 
8 Pangasiidae Pangasianodon hypophthalmus สวาย  EN - - - - - - - - - - - - - - 
9 Pangasiidae Pangasius bocourti hybrid ยางลูกผสม  LC - - - - - - - - - - - - - - 
10 Loricariidae Pterygoplichthys disjunctivus กดเกราะลาย ซัคเกอร์ลาย  NE - - - - + - - - - - - - - - 
11 Characidae Colossoma macropoman พาคู (จาระเม็ดน้้าจืด)  NE - - - - - - - - - - - - - - 
12 Ictaluridae Ictalurus punctatus กดอเมริกัน  LC - - - - - - - - - - - - - - 

รวม   15 17 10 24 31 35 16 36 32 12 13 9 35 32 
 หมำยเหตุ:  ท่ีมำ: โครงกำรศึกษำผลกระทบและติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้ำมพรมแดน จำกโครงกำรไฟฟ้ำพลังน ้ำในแม่น ้ำโขงสำยประธำน ปีงบประมำณ 2563 (ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำติ, 2564) 

Cites: ปลาที่อยู่ในบัญชีอนุสัญญา CITES  สถำนีส้ำรวจ (ไม่รวมสถำนีส้ำรวจ จ.เชียงรำย ในภำคผนวกนี  เนื่องจำกไม่ได้อยู่ในพื นท่ีศึกษำของโครงกำรศึกษำกำรประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศำสตร์และแผนหลักกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรน ้ำพื นท่ีลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ) 

CR: Critically Endangered (ข้ันวิกฤติต่อการสูญพันธุ์)   • บ้านห้วยเหียม ต้าบลหาดคัมภีร์ อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย 
EN: Endangered (ใกล้สูญพันธุ์)  • บ้านน้้าไพร  ต้าบลสังคม อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 

VU: Vulnerable (เกือบอยู่ในข่ายใกล้สูญพันธุ์)   • บ้านบุ่งคล้า  ต้าบลบุ่งคล้า อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

NT: Near Threatened (เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์)   • บ้านธาตุพนมเหนือ ต้าบลธาตุพนม อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

LC: Least Concern (มีความเสี่ยงต้่าต่อการสูญพันธุ์)  • บ้านท่าไค้-นาแล ต้าบลนาสีนวน อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

DD: Data Deficient (ข้อมูลไม่เพียงพอ)  • ปากแม่น้้าถม ต้าบลโคกก่ง  อ้าเภอชานุมาน จังหวัดอ้านาจเจริญ 
NE: Not Evaluated (ยังไม่ได้รับการประเมิน)  • หาดชมดาว บ้านนาตาล  ต้าบลนาตาล  อ้าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-8 12 

  
  

 การศึกษาความหลากชนิดของปลาในแม่น้้าโขง จังหวัดนครพนม โดยนันทวัน เอ้ือวงศ์กูล และคณะ 
(2562)  ได้  ส้ ารวจความหลากชนิ ดของปลาในแม่น้้ า โขง จั งหวั ดนครพนม ท้ าการส้ ารวจโดยใช้  
มอง (ข่ายลอย) และท้าการบันทึกภาพชนิดปลาที่จับได้ไว้เพ่ือจ้าแนกชนิด ท้าการส้ารวจเดือนละ 1 ครั้ง ช่วงเดือน
มีนาคม–ธันวาคม 2559 ใน 6 สถานีส้ารวจ ได้แก่ สถานีส้ารวจบ้านแพง สถานีส้ารวจบ้านไชยบุรี สถานีส้ารวจบ้าน
ท่าควาย สถานีส้ารวจบ้านหนองจันทร์ สถานีส้ารวจบ้านหนาด และสถานีส้ารวจบ้านน้้าก่้า ในการศึกษาครั้งนี้
นักวิจัยเก็บตัวอย่างปลาทั้งหมดได้ 8,388 ตัวอย่าง ซึ่งสามารถจ้าแนกได้ 11 อันดับ 19 วงศ์ 56 สกุล 82 ชนิด ปลาที่
พบส่วนใหญ่อยู่ในอันดับ Cypriniformes (3 วงศ์ 37 ชนิด), รองลงมาคือ อันดับ Siluriformes (6 วงศ์ 30 ชนิด), 
อันดับ Tetraodontiformes (1 วงศ์ 4 ชนิด), อันดับ Anabantiformes, Clupeiformes และ Synbranchiformes 
(1 วงศ์ 2 ชนิด เช่นเดียวกัน) และอันดับ Cichliformes, Gobiiformes, Osteoglossiformes, Pleuronectiformes 
และ Spariformes (1 วงศ์ 1 ชนิด เช่นเดียวกัน) ตามล้าดับ โดยชนิดปลาที่พบส่วนใหญ่อยู่ในวงศ์ Cyprinidae อันดับ 
Cypriniformes มากที่สุด (พบ 34 ชนิด)  รองลงมาคือวงศ์ Bagridae และ Pangasiidae อันดับ Siluriformes 
(พบวงศ์ละ 10 ชนิดเท่ากัน) ปลาที่มีค่าองค์ประกอบชนิดปลา (Diversity Index) มากที่สุด คือ ปลาแปบ มีค่าเท่ากับ 
10.464 ส่วนปลาที่มีค่าองค์ประกอบชนิดปลาน้อยที่สุด คือ ปลารากกล้วย ปลากาแดง ปลากระสูบจุด ปลาแปบบาง 
ปลาเปี่ยน ปลาช่อน ปลาหมอ ช้างเหยียบ ปลาดุกด้าน ปลาดังแดง ปลาหลดงวงช้าง ปลาปักเป้า ปากขวด และปลา
ปักเป้า ส้าหรับดัชนีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ (Species Diversity Index) และดัชนีความมากชนิด (Richness 
Index) มีค่าเท่ากับ 3.342 และ 8.855 ตามล้าดับ ในการศึกษาครั้งนี้พบปลาชนิดที่ใกล้สูญพันธ์ คือ ปลาหมากผาง 
(Tenualosa thibaudeaui) และปลาเสือตอลายเล็ก (Datnioides undecimradiatus) และพบปลาชนิดที่มีแนวโนม้
ใกล้สูญพันธ์ คือ ปลาสะอี (Mekongina erythrospila) และปลาสังกะวาดท้องโต (Pseudolais micronemus) 
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมในแม่น้้าโขง จังหวัดนครพนมยังคงเหมาะสมต่อ การด้ารงชีวิตของปลาดังกล่าว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณสถานีส้ารวจบ้านแพง ซึ่งพบความหลากชนิดของปลามากที่สุด ส้าหรับชนิดพันธุ์ปลาต่าง
ถิ่นที่พบ คือ ปลานิลและปลาไน ในการศึกษาครั้งนี้ ไม่พบชนิดพันธุ์ปลาที่เป็นชนิดอนุรักษ์ ได้แก่ ปลากระเบนราหู 
(Himantura polylepis), ปลาบึก (Pangasianodon gigas), ปลาเทพา (Pangasius sanitwongsei) และปลากระโห้ 
(Catlocarpio siamensis) แม้ว่าข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้อาจไม่สามารถยืนยันได้ว่า ปลาเหล่านี้ได้สูญพันธุ์ไปจาก
แม่น้้าโขงแล้วหรือไม่ แต่แสดงให้เห็นว่าปลาเหลา่นี้มีจ้านวนลดลง เมื่อพิจารณาจ้าแนกตามสถานีส้ารวจ พบว่า สถานี
ส้ารวจที่มีจ้านวนชนิดของปลามากที่สุด คือ สถานีส้ารวจบ้านแพง พบปลาจ้านวน 54 ชนิด (ร้อยละ 66.67) รองลงมา 
คือ สถานีส้ารวจบ้านไชยบุรีและบ้านหนาด พบปลาจ้านวนสถานีละ 50 ชนิด (ร้อยละ 61.73 เท่ากัน) ส้าหรับสถานี
ส้ารวจบ้านหนองจันทร์พบปลาจ้านวน 42 ชนิด (ร้อยละ 51.85) และ สถานีส้ารวจบ้านน้้าก่้า พบปลาจ้านวน 38 
ชนิด (ร้อยละ 46.91) และสถานีส้ารวจที่มีจ้านวนชนิดของปลาน้อยที่สุด คือ สถานีส้ารวจบ้านท่าควาย พบปลา
จ้านวน 23 ชนิด (ร้อยละ 28.40) เมื่อพิจารณาการแพร่กระจายของปลาในแต่ละสถานีส้ารวจ พบว่า ชนิดปลาที่มีการ
แพร่กระจายกว้างโดยสามารถพบในทุกสถานีมี 13 ชนิด ได้แก่ ปลาตะเพียนทอง ปลาตะกาก ปลาตะพากปากหนวด 
ปลากาด้า ปลากระมังครีบสูง ปลาปากเปี่ยนบ้านด่าน ปลาน้้าฝายหลังด้า ปลากดเหลือง ปลาสวายหนู ปลาเผาะ ปลา
สังกะวาดท้องคม ปลาปีกไก่ และปลาแค้วัว ส่วนชนิดปลาที่มีการแพร่กระจายแคบพบได้เพียง 1 สถานีมี 14 ชนิด 
ได้แก่ ปลาซิวแก้ว ปลากาแดง ปลากระสูบจุด ปลาแปบบาง ปลาเปี่ยน ปลาช่อน ปลาหมอช้างเหยียบ ปลากดขาว 
ปลาดุกด้าน ปลาเหลือง ปลาดังแดง ปลาหลดงวงช้าง ปลาปักเป้าปากขวด และปลาปักเป้าด้า 
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ภำคผนวก ข.-9 

อุทกธรณีวิทยำ 
 
1. ลักษณะอุทกธรณีวิทยำ 

 ลักษณะอุทกธรณีวิทยาพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วยชั้นหินให้น้้า 24 ประเภทมี
รายละเอียดดังนี้ 
 - ชั้นหินให้น้้ายุคดีโวเนียน (D) ประกอบด้วย หินดินดาน หินทรายและหินทรายชนิดซับเกรย์แวกสลับ
กับชั้นหินปูน ความลึกถึงชั้นหินให้น้้าบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 20-60 เมตร โดยทั่วไปให้น้้าได้ใน
เกณฑ์ไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
 - ชั้นหินให้น้้าหินแปร (SDmm) ประกอบด้วย หินเมตาเชิร์ต หินเมตาไร โลลิติกทัฟฟ์หินเมตาแอน-ดิซิ
ติกทัฟฟ์ หินสเลตตี้ทัหินฟิลลิติกทัฟฟ์ หินฟิลไลต์สีด้า หินควอร์ตไซต์ และหินควอร์ตชีสโดยทั่วไปความลึกใน
การพัฒนาน้้าบาดาลประมาณ 18-24 เมตร ปริมาณน้้าบาดาลอยู่ในช่วงไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตร ต่อชั่วโมง 
 - ชั้นหินให้น้้าอายุคาร์บอนิเฟอร์รัส (C) ประกอบด้วย หินปูน เนื้อสีเทาถึงด้าเป็นหลักส่วนใหญ่จะถูก
แทรกดันด้วยหินอัคนี บางบริเวณเปลี่ยนไปเป็นหินอ่อน อาจจะพบหินดินดาน หินทรายแป้ง และหินทราย 
ความลึกในการพัฒนาชั้นน้้าบาดาลประมาณ 10-40 เมตร มีความสามารถในการให้น้้าบาดาลน้อยกว่า 10 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
 - ชั้นหินให้น้้าหินชั้นกึ่งแปร (PCms) ประกอบด้วย หินดินดาน หินทราย หิน ฟิลไลต์ และหินชนวนน้้า
บาดาลในหินชั้นกึ่งหินแปร จะได้น้้าจากรอยแตก รอยเลื่อน รอยต่อของหินหรือบริเวณที่เป็นหินผุชั้นหนา
เท่านั้นความลึกในการพัฒนาน้้าบาดาลประมาณ 30-45 เมตร น้้าบาดาลที่ได้จึงมีปริมาณค่อนข้างน้อยจะให้น้้า
น้อยกว่า 2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
  - ชั้นหินให้น้้าหินชั้นกึ่งแปร (TRms) ประกอบด้วย หินทราย หินทรายชนิดเกรย์แวคหินดินดาน 
หินโคลน หินเชิร์ต หินทรายแป้งเนื้อปนเถ้าภูเขาไฟ และหินดินดานเนื้อปนถ่านน้้าบาดาลถูกกักเก็บไว้ในรอย
แตก รอยแยกของชั้นหิน ความลึกถึงชั้นหินให้น้้าบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 18-30 เมตร บางบริเวณ
อยู่ในช่วง 36-54 เมตร โดยทั่วไปให้น้้าได้ในเกณฑ์ไม่เกิน 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
  - ชั้นหินให้น้้าหินคาร์บอเนตยุคเพอร์เมียน (Pc) ประกอบด้วย หินปูนยุคเพอร์เมียน(Permian) 
เป็นหินปูนสีเทาแสดงลักษณะเป็นชั้นหนา และมีหินเชิร์ตเกิดเป็นชั้นบาง ๆ แทรกสลับอยู่ และเป็นแหล่งน้้าที่ดี 
ให้น้้าบาดาลอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 10-100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ในกลุ่มหินปูนจะมีหินดินดานและหินทราย
แทรกสลับอยู่ด้วย ความลึกในการพัฒนาน้้าบาดาลประมาณ 10-40 เมตร ซึ่งหินดังกล่าวจะให้น้้าในเกณฑ์      
5-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ยกเว้นบางแห่งอาจได้น้้าถึง 100 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
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  - ชั้นหินให้น้้าหินตะกอนมวลเม็ดยุคเพอร์เมียน (Pcl) ประกอบด้วย หินทรายควอร์ตหินทราย
เฟลสปาร์ และหินเกรย์แวก ความลึกถึงชั้นหินให้น้้าบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วงประมาณ 30-60 เมตรโดยทั่วไป
ให้น้้าได้ในเกณฑ์ไม่เกิน 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
  - ชั้นหินให้น้้าหินชุดห้วยหินลาด (Hl) ประกอบด้วย หินกรวดมนเนื้อหินปูน (limestone 
conglomerate) หินทรายและหินดินดาน สีเทาแดงและเทาด้า เนื่องจากส่วนผสมของเนื้อหินมาจากหินภูเขา
ไฟหรือบางส่วนมีหินภูเขาไฟแทรก ความลึกในการพัฒนาน้้าบาดาลประมาณ 6-40 เมตรให้ปริมาณน้้าน้อยกว่า 
3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
  - ชั้นหินให้น้้าหินชุดน้้าพอง (Np) ประกอบด้วย หินทรายและหินดินดาน สีน้้าตาลแดง ม่วง แดง 
ขนาดเม็ดทรายละเอียดถึงปานกลาง การประสานของเม็ดทรายจะเป็นเหล็กออกไ ซด์ ความลึกในการพัฒนา
น้้าบาดาลประมาณ 10-30 เมตร ให้ปริมาณน้้าน้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
  - ชั้นหินให้น้้าหินชุดภูกระดึง (Pk) ประกอบด้วย หินทรายแป้ง หินทราย หินดินดานสีม่วงแดง
น้้าตาลแดง และเทาแดง เป็นหินที่ง่ายต่อการผุพัง เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นหินทรายแป้งและหินดินดานน้้า
บาดาลได้จากรอยแตก รอยแยก และรอยต่อระหว่างชั้นหิน ความลึกของชั้นน้้าบาดาลประมาณ 30 -55 เมตร 
ปริมาณน้้าโดยเฉลี่ย 3-6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บางแห่งอาจมากถึง 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพ
น้้าดี แต่ค่อนข้างกระด้างในบางแห่ง 
  - ชั้นหินให้น้้าหินชุดโคราชตอนกลาง (Jmk) ได้แก่ หน่วยหินพระวิหาร เสาขัว และภูพาน
ประกอบด้วย หินทรายเนื้อควอตซ์ แทรกสลับบนหินดินดาน และหินกรวดมน ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขา
ยอดราบ มีอัตราการให้น้้าประมาณ 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง มีความลึกของชั้นน้้าบาดาลประมาณ      
30-80 เมตร 
  - ชั้นหินให้น้้าหินชุดพระวิหาร (Pw) ประกอบด้วย หินทรายสีขาว เทา และน้้าตาลเหลืองการ
ประสานของเม็ดทรายค่อนข้างดีมาก น้้าประสานเป็นชิลิกา กระจายทั่วไปในภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่าง
เห็นได้ชัด เช่น เทือกเขาภูพาน ภูกระดึง และพระวิหาร เป็นต้น ความลึกในการพัฒนาน้้าบาดาลประมาณ     
12-48 เมตร ให้ปริมาณน้้าในเกณฑ์ 3-6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
  - ชั้นหินให้น้้าหินชุดโคราชตอนปลาย (TRJlk) หมวดหินห้วยหินลาด (Huai Hin Lat Formation) 
ประกอบด้วย หินกรวดมนเนื้อหินปูน หินทรายและหินดินดาน สีเทาแดงและเทาด้า เนื่องจากส่วนผสมมาจาก
หินภูเขาไฟ หรือบางส่วนมีหินภูเขาไฟแทรก ปริมาณน้้าน้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงหมวดหินน้้าพอง 
(Nam Phong Formation) ประกอบด้วย หินทรายและหินดินดาน สีน้้าตาลแดง ม่วงแดงขนาดเม็ดทราย
ละเอียดถึงปานกลาง การประสานของเม็ดทรายจะเป็นเหล็กออกไซด์ ปริมาณน้้าน้อยกว่า 3ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง หมวดหินภูกระดึง (Phu Kradung Formation) ประกอบด้วย หินทรายแป้ง หินทรายและหินดินดาน 
สีม่วงแดง น้้าตาลแดง และเทาแดง ปริมาณน้้า 3-6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งน้้าบาดาลแต่ละชั้นมีความลึก
ในการพัฒนาน้้าบาดาลประมาณ 10-30 เมตร 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-9 3 
 

 

  - ชั้นหินให้น้้าหินชุดเสาขัว (Sk) ประกอบด้วย หินทรายแป้ง หินดินดาน สีน้้าตาลแดง แดงปนเทา 
น้้าตาลเหลือง และทรายละเอียดมากถึงปานกลาง เป็นหินเนื้อแน่น พบมีลักษณะเป็นรอยด่างที่เกิดจากเหล็ก
ออกไซด์ น้้าบาดาลได้จากรอยแตก รอยแยก รอยต่อระหว่างชั้นหินและบริเวณที่หินผุ ความลึกของชั้นน้้า
บาดาลประมาณ 20-50 เมตร ปริมาณน้้าโดยเฉลี่ย 3-6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้้าดี 
  - ชั้นหินให้น้้าหินชุดภูพาน (Pp) ประกอบด้วย หินทรายปนเม็ดกรวด สีเทาสีน้้าตาล สีส้ม สีชมพู 
หินทรายเนื้อแน่น สีขาว เทา น้้าตาลเทา น้้าตาลแดง เนื้อเม็ดทรายขนาดปานกลางกึ่งหยาบน้้าบาดาลได้จาก
รอยแตก รอยแยก รอยต่อระหว่างชั้นหินและบริเวณที่หินผุ ความลึกของชั้นน้้าบาดาลประมาณ 20-30เมตร 
ปริมาณน้้าน้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บางแห่ง 3-6 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้้าดี 
  - ชั้นหินให้น้้าหินชุดโคกกรวด (Kk) ประกอบด้วย หินทราย หินทรายแป้ง ขนาดเม็ดทรายละเอียด
ถึงปานกลาง สีน้้าตาลแดง เทาปนแดง หรือปนเขียว มีสารละลายแคลเซียมเป็นตัวประสานเม็ดแร่น้้าบาดาลได้
จากรอยแตก รอยแยก รอยต่อระหว่างชั้นหินและบริเวณที่หินผุ ความลึกของชั้นน้้าบาดาลประมาณ10-40 
เมตร ปริมาณน้้าโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 3 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้้าส่วนใหญ่เป็นน้้าจืด แต่มีปริมาณ
เหล็กและความกระด้างค่อนข้างสูง 
  - ชั้นหินให้น้้าหินชุดมหาสารคาม (Ms) ประกอบด้วย ชั้นเกลือหิน (Rock Salt) เป็นลักษณะเด่น 
แทรกสลับด้วยหินทราย หินทรายแป้ง หินดินดาน สีน้้าตาลแดง ม่วงแดง รวมถึงชั้นยิปซัม และแอนไฮไดรต์ 
น้้าบาดาลได้จากรอยแตก รอยแยก รอยต่อระหว่างชั้นหินและบริเวณที่หินผุ  ความลึกของชั้นน้้าบาดาล
ประมาณ 10-30 เมตร ปริมาณน้้าโดยเฉลี่ย 6-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บางแห่งอาจมากถึง 50 ลูกบาศก์
เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้้าแปรเปลี่ยนตามระดับความสูงของพ้ืนที่ บริเวณท่ีสูงส่วนใหญ่จะได้น้้าจืด ส่วนที่ราบ
ต่้าจะได้น้้ากร่อยถึงเค็ม นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องปริมาณเหล็กและความกระด้างในบางบริเวณอีกด้วย 
  - ชั้นหินให้น้้าหินชุดภูทอก/หินชุดมหาสารคาม (KTpt/Ms) ชั้นหินถูกปิดทับด้วยชั้นกรวดทราย
และดินเหนียวบาง ๆ ได้แก่ หินทรายแป้งหินดินดาน บางส่วนเป็นหินทรายเม็ดละเอียด ส้าหรับหินชุด
มหาสารคามนั้นจะมีชั้นเกลืออยู่ด้านล่าง ฉะนั้นการพัฒนาน้้าบาดาลควรพัฒนาที่ความลึกประมาณ 20-40
เมตร ถ้าลึกมากกว่านี้โอกาสที่จะได้น้้าเค็มมีสูง น้้าบาดาลมักพบตามรอยแตกของชั้นหิน ปริมาณน้้าโดยเฉลี่ย
2-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บางพ้ืนที่มีปริมาณน้้าน้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ขณะที่บางพ้ืนที่มี
ปริมาณน้้า 10-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง หรือมากกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง คุณภาพน้้าส่วนใหญ่จืด
บางพ้ืนที่กร่อยและเค็มโดยเฉพาะพ้ืนที่ลุ่ม 
  - ชั้นหินให้น้้าหินชุดภูทอก (KTpt) ประกอบด้วย หินทรายสีน้้าตาลแกมแดงถึงน้้าตาลแกมม่วงเนื้อ
ทรายละเอียดถึงปานกลาง แทรกสลับด้วยหินทรายแป้งสีน้้าตาลถึงน้้าตาลแกมแดง แสดงชั้นเฉียงระดับ ได้น้้า
จากรอยแตกของหินที่ระดับความลึก 20-50 เมตร ปริมาณน้้าค่อนข้างน้อยระหว่าง 3-5 ลูกบาศก์เมตรต่อ
ชั่วโมง 
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  - ชั้นหินให้น้้าหินอัคนี (Ig) น้้าบาดาลจะถูกเก็บอยู่ในช่องว่างตามรอยแตกรอยแยก รอยเลื่อนและ
บริเวณชั้นหินผุ ความลึกถึงชั้นน้้าบาดาลประมาณ 50-60 เมตร ความสามารถในการให้น้้าบาดาลน้อยกว่า 2 
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
  - ชั้นหินให้น้้าหินแกรนิต (Gr) ประกอบด้วย ชั้นหินแกรนิตที่น้้าบาดาลจะถูกเก็บอยู่ในช่องว่างตาม
รอยแตก รอยแยก รอยเลื่อน และบริเวณชั้นหินผุ ความลึกถึงชั้นน้้าบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 50-60 เมตรให้
น้้าได้ในเกณฑ์น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
  - ชั้นหินให้น้้าหินภูเขาไฟ (Vc) ประกอบด้วย หินไรโอไลต์ หินแอนดีไซต ์หินทัฟฟ์ และหินกรวดมน
ภูเขาไฟ น้้าบาดาลจะถูกเก็บอยู่ในช่องว่างตามรอยแตก รอยเลื่อน และบริเวณชั้นหินผุ ความลึกถึงชั้น          
น้้าบาดาลโดยเฉลี่ยอยู่ในช่วง 40-60 เมตร โดยทั่วไปให้น้้าได้ในเกณฑ์น้อยกว่า 2 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
  - ชั้นหินให้น้้าตะกอนตะพักน้้า (Qt) ประกอบด้วย กรวดทรายหยาบ ทรายแป้ง ดินเหนียวและเศษ
หินตามภูเขา การคัดขนาดไม่ดี เป็นที่ราบขั้นบันไดชั้นสูง รวมทั้งตะกอนที่มีการสะสมตัวบริเวณเชิงเขา ให้
ปริมาณน้้า 5 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ส้าหรับชั้นน้้าบาดาลที่ระดับลึกมากกว่า 50-100 เมตร มีอัตราการให้น้้า
ประมาณ 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
  - ชั้นหินให้น้้าตะกอนน้้าพา (Qfd) ประกอบด้วย ชั้นตะกอนกรวดขนาดต่าง ๆ ทราย ทรายแป้ง 
และดินเหนียว น้้าบาดาลอยู่ในช่องว่างระหว่างกรวด ทราย ที่สะสมอยู่ในที่ราบลุ่มน้้าหลากและตามแนวคดโค้ง
ของทางน้้า น้้าบาดาลที่ได้จากชั้นหินอุ้มน้้าตะกอนน้้าพาที่ความลึกประมาณ 10-30 เมตร ปริมาณน้้าโดยเฉลี่ย 
6-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงคุณภาพน้้าส่วนใหญ่ดีแต่บางบริเวณเป็นน้้ากร่อยถึงเค็ม มีสนิมเหล็กสูง 
 ทั้งนี้ได้แสดงลักษณะอุทกธรณีวิทยาของกลุ่มลุ่มน้้าสาขาต่างๆได้ในตำรำงท่ี 1 และ รูปที่ 1  
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ตำรำงที ่1 ลักษณะอุทกธรณีวิทยำของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้ำดับ ประเภทชั นหินให้น ้ำ 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่1 
(น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่2  
(แม่น ้ำเลย) 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่3  
(น ้ำโมง-น ้ำสวย) 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่4  
 (ห้วยหลวง) 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่5  
(ห้วยเป-ห้วยหนิง) 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่6  
(แม่น ้ำสงครำม) 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่7  
(ห้วยทวย) 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่8  
(น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่9  
(ห้วยบำงทรำย-

ห้วยมุก) 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 

1 ชั้นหินอุ้มน้้าหินชุดภูทอก 74.52 - - - 690.24 1,122.40 - - - 

2 ชั้นหินอุ้มน้้าหินชุดมหาสารคาม 777.24 - 1,330.62 2,962.13 321.01 8,133.69 1,822.94 1,899.19 - 

3 ชั้นหินอุ้มน้้าหินชุดโคกกรวด 478.61 - 158.63 275.61 0.00 702.74 1.70 397.19 1,624.28 

4 ชั้นหินอุ้มน้้าหินชุดภูพาน 343.79 9.67 145.60 197.53 - 338.89 - 445.00 2,582.96 

5 ชั้นหินอุ้มน้้าหินชุดโคราชตอนกลาง 6.22 129.14 - - - - - - - 

6 ชั้นหินอุ้มน้้าหินชุดน้า้พอง 409.37 573.93 338.62 - - - - - - 

7 ชั้นหินอุ้มน้้าหินตะกอนมวลเม็ด
อายุเพอร์เมียน 

368.58 989.03 60.11 - - - - - - 

8 ชั้นหินอุ้มน้้าหินชุดภูกระดึง 195.06 614.02 - 134.74 - 40.97 - 0.24 791.01 

9 ชั้นหินอุ้มน้้าหินภูเขาไฟ 253.02 317.69 373.68 - - - - - - 

10 ชั้นหินอุ้มน้้าหินแกรนิต 22.85 181.68 299.11 - - - - - - 

11 ชั้นหินอุ้มน้้าหินชุดหว้ยหินลาด 3.16 - - - - - - - - 

12 ชั้นหินอุ้มน้้าตะกอนตะพกัน้้า 16.65 65.00 52.31 - - - - - - 

13 ชั้นหินอุ้มน้้าอายุคาร์บอนิเฟอร์รัส - 635.56 1,604.47 - - - - - - 

14 ชั้นหินอุ้มน้้าหินคาร์บอเนตอายุ
เพอร์เมียน 

- 372.15 116.84 - - - - - - 

15 ชั้นหินอุ้มน้้าหินชั้นกึ่งแปรอายุเพอร์
เมียน คาร์บอนิเฟอรัส 

- 0.82 - - - - - - - 

16 ชั้นหินอุ้มน้้าหินชุดโคราชตอนล่าง - - 2.97 - - - - - - 

17 ชั้นหินอุ้มน้้าตะกอนน้้าพา - 41.90 231.76 9.68 46.18 119.70 203.17 287.24 1.86 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-9 6 
 

 

ตำรำงที ่1 ลักษณะอุทกธรณีวิทยำของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

ล้ำดับ ประเภทชั นหินให้น ้ำ 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่1 
(น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่2  
(แม่น ้ำเลย) 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่3  
(น ้ำโมง-น ้ำสวย) 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่4  
 (ห้วยหลวง) 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่5  
(ห้วยเป-ห้วยหนิง) 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่6  
(แม่น ้ำสงครำม) 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่7  
(ห้วยทวย) 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่8  
(น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) 

กลุ่มลุม่น ้ำสำขำที ่9  
(ห้วยบำงทรำย-

ห้วยมุก) 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 

18 ชั้นหินอุ้มน้้าหินชุดเสาขวั - 8.25 428.76 152.33 - 308.37 - 292.09 1,762.11 

19 ชั้นหินอุ้มน้้าอายุดีโวเนียน - 14.72 192.83 - - - - - - 

20 ชั้นหินอุ้มน้้าหินอัคนี - - 354.24 - - - - - - 

21 ชั้นหินอุ้มน้้าหินชุดภูทอก/หินชุด
มหาสารคาม 

- - 1,241.13 343.48 1,250.74 1,940.29 - - - 

22 ชั้นน้้าหินแปรอายุไซลูเรียน-ดีโว
เนียน 

- - 346.90 - - - - - - 

23 ชั้นหินอุ้มน้้าหินชุดพระวิหาร - - 95.40 108.76 - 370.30 - 144.20 850.19 

24 ชั้นน้้าหินแปรอายุไซลูเรียน-ดีโว
เนียน 

- - 346.90 - - - - - - 

 
รวม 2,949.07 3,953.55 7,720.88 4,184.27 2,308.17 13,077.35 2,027.81 3,465.16 7,612.41 

 

 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-9 7 
 

 

 

รูปที่ 1 ลักษณะอุทกธรณีวิทยำพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-9 8 
 

 

2. ศักยภำพน ้ำบำดำล 

ที่ปรึกษาได้ทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ ศักยภาพน้้าบาดาล ณ ปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2563 แสดงรายละเอียด

อัตราการไหลของน้้าบาดาล จากแหล่งน้้าบาดาล และคุณภาพของน้้าบาดาล ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง

ปริมาณสารละลายรวมในน้้า (TDS, ppm) และศักยภาพในการพัฒนาน้้าบาดาลขึ้นมาใช้ได้ (ลูกบาศก์เมตร/

ชั่วโมง) ซึ่งคุณภาพน้้าที่เหมาะสมส้าหรับน้ามาใช้เพ่ือการอุปโภคบริโภคจะต้องมีค่าปริมาณสารละลายรวมใน

น้้าน้อยว่า 500 ส่วนต่อล้านส่วน  

จากแผนที่อุทกธรณีวิทยารายจังหวัด มาตราส่วน 1:100,000 ของ กรมทรัพยากรน้้า

บาดาล ปี พ.ศ. 2562 พบว่า พ้ืนที่ที่มีความสามารถในการให้น้้าของชั้นหินให้น้้าน้อยกว่า  2 ลบ.ม./ชม. 

(ปริมาณน้้าบาดาลน้อย) คิดเป็นพ้ืนที่ 16,982.50 ตร.กม. หรือร้อยละ 36.00 ของพ้ืนที่   ลุ่มน้้า และพ้ืนที่ที่มี

การให้น้้าปานกลางถึงสูงคิดเป็นร้อยละ 62.68 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า หรือมีพ้ืนที่ 29,561.9     ตร.กม. และพ้ืนที่

แหล่งน้้า 620.68 ตร.กม. หรือร้อยละ 1.32 ทั้งนี้มีพ้ืนที่ที่คุณภาพน้้าบาดาลเหมาะสมส้าหรับการน้ามาใช้

ประโยชน์เพื่อการอุปโภคบริโภค (TDS < 500 ppm) เท่ากับ 42,209.40 ตร.กม.หรือร้อยละ 89.49 ของพ้ืนที่

ลุ่มน้้า ส้าหรับพ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้้าบาลที่จะสามารถพัฒนาน้ามาใช้เพ่ือการเกษตรได้  (ปริมาณการให้น้้า

ประมาณ 10 ลบ.ม./ชม.) เท่ากับ 6,721.05 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 14.25 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า ส่วนมากอยู่ในพื้นที่

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงคราม และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าเลย รายละเอียดของพ้ืนที่ศักยภาพน้้าบาดาลของ

พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือแสดงในตารางที่ 2 และแสดงพ้ืนที่ศักยภาพน้้าบาดาลรายกลุ่มลุ่มน้้าสาขา

ในรูปที ่2 ถึง รูปที ่11 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-9 9 
 

 

ตำรำงที ่2 พื นที่ศักยภำพน ำ้บำดำลของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

 

Yield <2, Tds 

<500

Yield 2-10, Tds 

<500

Yield 10-20, 

Tds <500

Yield >20, Tds 

<500

Yield <2, Tds 

500-1,500

Yield 2-10, Tds 

500-1,500

Yield 10-20, 

Tds 500-1,500

Yield >20, Tds 

500-1,500

Yield <5, Tds 

>1,500

Yield 5-10, Tds 

>1,500

Yield 10-20, 

Tds >1,500

Yield >20, Tds 

>1,500

ปริมาณน ้าน้อยมาก /

 คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี

ปริมาณน ้าน้อย / 

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี

ปริมาณน ้าปานกลาง

 / คุณภาพอยู่ใน

เกณฑ์ดี

ปริมาณน ้ามาก / 

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี

ปริมาณน ้าน้อยมาก /

 คุณภาพอยู่ใน

เกณฑ์ปานกลาง

ปริมาณน ้าน้อย / 

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์

ปานกลาง

ปริมาณน ้าปานกลาง

 / คุณภาพอยู่ใน

เกณฑ์ปานกลาง

ปริมาณน ้ามาก / 

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์

ปานกลาง

ปริมาณน ้าน้อยมาก /

 คุณภาพอยู่ในเกณฑ์

ไม่ดีคือกร่อยหรือเค็ม

ปริมาณน ้าน้อย / 

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์

ไม่ดีคือกร่อยหรือเค็ม

ปริมาณน ้าปานกลาง

 / คุณภาพอยู่ใน

เกณฑ์ไม่ดีคือกร่อย

หรือเค็ม

ปริมาณน ้ามาก / 

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์

ไม่ดีคือกร่อยหรือเค็ม

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 0301 668.4                10.0                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   678.4            

0302 504.7                114.7                -                   -                   -                   0.2                   -                   -                   -                   1.8                   -                   -                   621.4            

0303 671.5                194.0                0.8                   -                   -                   0.4                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   866.8            

0304 439.2                350.6                17.5                  0.5                   5.5                   2.8                   0.4                   -                   -                   0.0                   -                   -                   816.4            

รวม 2,283.8             669.3               18.3                 0.5                   5.5                   3.5                   0.4                   -                   -                   1.8                   -                   -                   2,983.0        

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 2 (แม่น ้ำเลย) 0305 856.2                197.0                208.2                47.3                  -                   -                   1.8                   4.4                   -                   -                   -                   -                   1,315.0         

0306 38.2                  429.6                540.9                2.4                   -                   6.6                   9.5                   -                   -                   -                   -                   -                   1,027.1         

0307 422.4                487.1                555.9                136.4                0.3                   -                   5.5                   3.9                   -                   -                   -                   -                   1,611.5         

รวม 1,316.8             1,113.7             1,305.0             186.0                0.3                   6.6                   16.8                  8.3                   -                   -                   -                   -                   3,953.6        

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) 0308 694.6                648.2                392.3                0.6                   0.3                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,736.0         

0309 832.1                191.0                18.7                  23.5                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,065.2         

0310 46.9                  45.9                  30.3                  47.6                  -                   0.0                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   170.7            

0311 1,038.9             1,000.1             234.1                128.7                -                   125.2                -                   -                   -                   150.0                -                   -                   2,677.0         

0312 17.3                  209.2                26.0                  74.7                  -                   50.1                  -                   1.7                   -                   60.9                  -                   -                   439.9            

รวม 2,629.7             2,094.4            701.4                275.1               0.3                   175.3               -                   1.7                   -                   211.0                -                   -                   6,088.8         

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 4 (ห้วยหลวง) 0313 131.2                555.1                18.2                  89.0                  137.6                92.2                  4.4                   27.6                  18.0                  219.8                1.4                   1.0                   1,295.6         

0314 -                   6.8                   -                   1.0                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   7.7               

0315 1,073.8             494.8                24.2                  56.8                  150.3                94.2                  20.6                  7.5                   129.7                89.3                  82.1                  5.9                   2,229.2         

0316 270.6                211.6                6.2                   60.9                  0.4                   28.6                  0.2                   -                   38.2                  11.7                  10.9                  -                   639.2            

0317 327.3                640.6                27.7                  49.2                  38.4                  -                   0.3                   -                   13.5                  24.8                  2.9                   -                   1,124.7         

รวม 1,803.0             1,908.8             76.3                 256.8               326.7               215.0               25.5                 35.1                 199.4               345.6               97.3                 6.9                   5,296.4        

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) 0318 849.7                1,267.5             85.6                  120.1                0.0                   22.1                  -                   4.6                   -                   24.1                  -                   5.2                   2,378.9         

รวม 849.7               1,267.5             85.6                 120.1                0.0                   22.1                 -                   4.6                   -                   24.1                 -                   5.2                   2,378.9        

รวมพื นท่ี 

(ตร .กม .)

 Tds <500  Tds 500-1,500 Tds >1,500

กลุ่ม
ร หัสลุ่ม

น ้าย่อย



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-9 10 
 

 

ตำรำงที ่2 พื นที่ศักยภำพน ำ้บำดำลของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

 
ที่มา : กรมทรัพยากรน้้าบาดาล 2562 

 

Yield <2, Tds 

<500

Yield 2-10, Tds 

<500

Yield 10-20, 

Tds <500

Yield >20, Tds 

<500

Yield <2, Tds 

500-1,500

Yield 2-10, Tds 

500-1,500

Yield 10-20, 

Tds 500-1,500

Yield >20, Tds 

500-1,500

Yield <5, Tds 

>1,500

Yield 5-10, Tds 

>1,500

Yield 10-20, 

Tds >1,500

Yield >20, Tds 

>1,500

ปริมาณน ้าน้อยมาก /

 คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี

ปริมาณน ้าน้อย / 

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี

ปริมาณน ้าปานกลาง

 / คุณภาพอยู่ใน

เกณฑ์ดี

ปริมาณน ้ามาก / 

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี

ปริมาณน ้าน้อยมาก /

 คุณภาพอยู่ใน

เกณฑ์ปานกลาง

ปริมาณน ้าน้อย / 

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์

ปานกลาง

ปริมาณน ้าปานกลาง

 / คุณภาพอยู่ใน

เกณฑ์ปานกลาง

ปริมาณน ้ามาก / 

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์

ปานกลาง

ปริมาณน ้าน้อยมาก /

 คุณภาพอยู่ในเกณฑ์

ไม่ดีคือกร่อยหรือเค็ม

ปริมาณน ้าน้อย / 

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์

ไม่ดีคือกร่อยหรือเค็ม

ปริมาณน ้าปานกลาง

 / คุณภาพอยู่ใน

เกณฑ์ไม่ดีคือกร่อย

หรือเค็ม

ปริมาณน ้ามาก / 

คุณภาพอยู่ในเกณฑ์

ไม่ดีคือกร่อยหรือเค็ม

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 6 (แม่น ้ำสงครำม) 0319 1,250.5             1,132.1             139.3                122.7                89.9                  147.1                22.8                  8.0                   114.1                171.6                30.0                  5.7                   3,233.7         

0320 207.7                374.0                72.8                  15.1                  13.3                  -                   9.8                   10.6                  -                   -                   -                   -                   703.3            

0321 352.5                948.6                33.6                  47.9                  87.5                  112.1                13.8                  -                   78.6                  120.4                -                   -                   1,794.8         

0322 178.0                444.0                58.0                  -                   -                   30.0                  19.1                  -                   -                   9.8                   -                   -                   738.9            

0323 -                   97.1                  0.8                   -                   -                   4.6                   -                   -                   -                   6.0                   -                   -                   108.6            

0324 318.8                679.3                163.8                156.9                35.5                  110.7                4.3                   -                   65.0                  175.3                3.4                   -                   1,713.0         

0325 -                   188.5                21.0                  2.6                   -                   17.8                  -                   -                   -                   34.7                  -                   -                   264.6            

0326 857.6                1,673.6             363.6                222.0                16.9                  82.3                  4.9                   2.8                   19.5                  188.2                -                   -                   3,431.4         

0327 53.9                  793.8                10.1                  34.6                  -                   5.9                   -                   -                   -                   7.5                   -                   -                   905.8            

รวม 3,219.0             6,330.9             863.0                601.6                243.1               510.5               74.7                 21.4                 277.1                713.6                33.4                 5.7                   12,894.1       

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 7 (ห้วยทวย) 0328 -                   471.6                123.9                177.9                -                   28.7                  2.7                   -                   -                   -                   -                   -                   805.0            

0329 93.7                  690.2                54.9                  109.3                -                   29.3                  7.2                   85.3                  -                   32.1                  18.5                  -                   1,120.5         

รวม 93.7                  1,161.8             178.8                287.2                -                   58.0                  10.0                  85.3                  -                   32.1                  18.5                  -                   1,925.5         

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 8 (น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ) 0330 774.5                481.5                69.5                  103.5                -                   51.2                  -                   3.0                   2.2                   31.6                  -                   2.4                   1,519.3         

0331 173.3                833.0                189.0                299.4                -                   26.7                  -                   337.4                -                   -                   8.7                   6.7                   1,874.2         

รวม 947.7                1,314.6             258.5                402.8                -                   77.9                  -                   340.4                2.2                   31.6                  8.7                   9.1                   3,393.5         

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 0332 140.0                243.8                39.6                  -                   -                   -                   -                   34.2                  -                   -                   -                   -                   457.7            

0333 1,081.4             274.5                46.7                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,402.6         

0334 315.6                457.8                20.8                  1.5                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   795.7            

0335 811.5                691.8                12.8                  11.9                  -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   1,528.1         

0336 914.5                2,435.6             53.2                  34.7                  -                   5.2                   -                   -                   -                   3.2                   -                   -                   3,446.5         

รวม 3,263.1             4,103.5             173.2               48.1                 -                   5.2                   -                   34.2                 -                   3.2                   -                   -                   7,630.5         

16,406.6           19,964.5           3,660.1             2,178.2             575.9               1,074.2             127.4               530.9               478.7                1,363.0             157.9               27.0                 46,544.4      

รวมพื นท่ี 

(ตร .กม .)

 Tds <500  Tds 500-1,500 Tds >1,500

รวมพื นท่ีลุ่มน ้าโข งตะวันออกเฉียงเหนือ

กลุ่ม
ร หัสลุ่ม

น ้าย่อย



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-9 11 
 

 

 

รูปที ่2 แผนที่ศักยภำพน ้ำบำดำลในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มำตรำส่วน 1:100,000 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 3 พื นที่ศักยภำพน ้ำบำดำลกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 4 พื นที่ศักยภำพน ้ำบำดำลกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 5 พื นที่ศักยภำพน ้ำบำดำลกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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รูปที่ 6 พื นที่ศักยภำพน ้ำบำดำลกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 7 พื นที่ศักยภำพน ้ำบำดำลกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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รูปที่ 8 พื นที่ศักยภำพน ้ำบำดำลกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-9 18 
 

 

 

รูปที่ 9 พื นที่ศักยภำพน ้ำบำดำลกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 10 พื นที่ศักยภำพน ้ำบำดำลกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 11 พื นที่ศักยภำพน ้ำบำดำลกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3.  กำรเติมน ้ำใต้ดิน 

ที่ปรึกษาได้ท้าการรวบรวมข้อมูลหลักเกณฑ์และแนวทางในการเติมน้้าใต้ดิน  ซึ่งด้าเนินการโดยกรม
ทรัพยากรน้้าบาดาล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการลดระดับน้้าใต้ดิน ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้ง
และน้้าท่วม โดยมีการประเมินเพ่ือคัดเลือกพ้ืนที่เหมาะสมเบื้องต้น ซึ่งสถานการณ์น้้าบาดาลในปัจจุบันทั้งด้าน
ระดับน้้าและคุณภาพน้้าบาดาลในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่มีคุณภาพน้้าจืด ระดับน้้าบาดาล 
ตั้งแต่ปี 2547-2560  พบว่าในชั้นตะกอน ระดับน้้าอยู่ที่ 1-20 ม. จากระดับผิวดินในชั้นหินแข็งมีระดับน้้าอยู่ที่ 
1-27 เมตร จากระดับพ้ืนดิน  ระดับน้้าบาดาลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 1.0-2.0 เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ภำวะ
ปกติ มีเพียงในพ้ืนที่แหล่งชุมชนที่มีประชากรหนาแน่นสูงหรือนิคมมอุตสาหกรรมที่ระดับน้้าบาดาลมีแนวโน้ม
ลดลงเล็กน้อยเฉลี่ยไม่เกิน 0.4 เมตร/ปี และพบว่าแหล่งน้้าบาดาลศักยภาพสูงที่ให้น้้าบาดาล 1.0-8.0 เมตร สูง
จากระดับผิวดิน ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนครและนครพนม  

ซึ่งพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีระดับความเหมาะสมน้อย หมายถึงเป็น

พ้ืนที่ที่มีลักษณะทางกายภาพในการเติมน้้าใต้ดินน้อย แต่ในบางบริเวณอาจสามารถด้าเนินการเติมน้้าได้ ต้อง

ด้าเนินการศึกษาขั้นรายละเอียดในพ้ืนที่ก่อนด้าเนินการ ซึ่งพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมมากในการเติมน้้าใต้ดินจะ

อยู่บริเวณพ้ืนที่ดังต่อไปนี้ 

- ต้าบลเมือง ต้าบลนาอ้อ อ้าเภอเมืองเลย  ต้าบลเชียงคาน ต้าบลธาตุ ต้าบลนาซ่าว ต้าบลปากตม 

ต้าบลจอมศรี ต้าบลหาดทรายขาว อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นพื้นท่ีที่อยู่ริมแม่น้้าเลย  

- ต้าบลบุฮม อ้าเภอเชียงคาย บริเวณริมแม่น้้าโขง บางส่วนของ ต้าบลปากชม ต้าบลห้วยพิชัย อ้าเภอ

ปากชม จังหวัดเลย  

- ต้าบลพานพร้าว ต้าบลบ้านหม้อ จังหวัดพระพุทธบาท ต้าบลหนองปลาปาก  อ้าเภอศรีเชียงใหม่ 

ต้าบลผาตั้ง อ้าเภอสังคม ต้าบลโพนทอง อ้าเภอโพธิ์ตาก  ต้าบลมีชัย ต้าบลกวนวัน ต้าบลหาดค้า ต้าบลหินโงม 

ต้าบลสีกาย อ้าเภอเมืองหนองคาย บริเวณริมแม่น้้าโขง  ต้าบลหนองหลวง ต้าบลวังหลวง อ้าเภอเฝ้าไร่ จังหวัด

หนองคาย  

- ต้าบลกลางใหญ่ ต้าบลเมืองพาน ต้าบลค้าด้วง อ้าเภอบ้านผือ  ต้าบลบ้านตาด ต้าบลหนองนาค้า 

ต้าบลหนองไฮ ต้าบลหนองขอนกว้าง อ้าเภอเมืองอุดรธานี  ต้าบลผาสุก อ้าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

- ต้าบลโนนสมบูรณ์ ต้าบลโนนสว่าง ต้าบลหอคอ ต้าบลหนองเลิง ต้าบลคี ต้าบลชัยพร ต้าบลวิศิษฐ์ 

อ้าเภอเมืองบึงกาฬ ต้าบลบ้านต้อง ต้าบลโสกก่าม อ้าเภอเซกา ต้าบลปากคาด ต้าบลนากั้ง ต้าบลโนนศิลา 

ต้าบลสมสนุก อ้าเภอปากคาด ต้าบลดงบัง ต้าบลท่าดอกค้า อ้าเภอบึงโขงหลง ต้าบลบุ่งคล้า ต้าบลหนองเดิ่น 

ต้าบลโคกกว้าง อ้าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ  

- ต้าบลไผ่ล้อม ต้าบลโพนทอง  อ้าเภอบ้านแพง ต้าบลท่าจ้าปา ต้าบลไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน ต้าบล

นาค้า ต้าบลหาดแพง อ้าเภอศรีสงคราม ต้าบลหนองซน อ้าเภอนาทม ต้าบลน้้าก่้า ต้าบลอุ่มเหม้า อ้าเภอธาตุ



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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พนม ต้าบลนาแก ต้าบลพิมาน ต้าบลพุ่มแก ต้าบลก้านเหลือง ต้าบลบ้านแก้ง ต้าบลค้าพ้ี ต้าบลสีชมพู อ้าเภอนา

แก จังหวัดนครพนม 

- ต้าบลมาย ต้าบลดงหม้อทองใต้ อ้าเภอบ้านม่วง ต้าบลค้อเขียว ต้าบลวาริชภูมิ ต้าบลปลาโหล อ้าเภอ

วาริชภูมิ ต้าบลท่าศิลา อ้าเภอส่องดาว ต้าบลพังขว้าง อ้าเภอเมืองสกลนคร ต้าบลกุดบาก อ้าเภอกุดบาก ต้าบล

วังยาง ต้าบลพอกน้อย ต้าบลนาหัวบ่อ ต้าบลไร่ ต้าบลนาใน อ้าเภอพรรณนิคม ต้าบลม่วงไข่ ต้าบลแร่ อ้าเภอพัง

โคน ต้าบลนิคมน้้าอูน ต้าบลสุวรรณคาม อ้าเภอนิคมน้้าอูน ต้าบลจันทร์เพ็ญ อ้าเภอเต่างอย ต้าบลตองโขบ 

ต้าบลเหล่าโพนค้อ อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร 

- ต้าบลค้าป่าหลาย ต้าบลบางทรายใหญ่ ต้าบลโพนทราย ต้าบลดงเย็น อ้าเภอเมืองมุกดาหาร ต้าบล

ดงหลวง ต้าบลหนองบัว ต้าบลชะโนดน้อย ต้าบลหนองแคน อ้าเภอดงหลวง  ต้าบลมุกดาหาร ต้าบลศรีบุญ

เรือง ต้าบลบางทรายใหญ่ ต้าบลโพนทราย ต้าบลนาโสก ต้าบลนาสีนวน ต้าบลค้าปาหลาย ต้าบลดงเย็น 

อ้าเภอเมืองมุกดาหาร ต้าบลบ้านแก้ง ต้าบลเหล่าหมี อ้าเภอดอนตาล  ต้าบลหนองแคน อ้าเภอดงหลวง ต้าบล

นากอก ต้าบลกกแดง ต้าบลร่มเกล้า อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 

- ต้าบลค้าเขื่อนแก้ว ต้าบลโคกก่ง ต้าบลป่าก่อ อ้าเภอชานุมาน ต้าบลค้าโพน ต้าบลนาหว้า อ้าเภอ

ปทุมราชวงศา จังหวัดอ้านาจเจริญ 

- ต้าบลสงยาง ต้าบลหนามแท่ง ต้าบลนาเลิน อ้าเภอศรีเมืองใหม่  ต้าบลโขงเจียม ต้าบลห้วยยาง 

ต้าบลนาโพธิ์กลาง ต้าบลห้วยไผ่ อ้าเภอโขงเจียม ต้าบลเขมราฐ ต้าบลขามป้อม ต้าบลนาแวง ต้าบลหนองนก

ทา อ้าเภอเขมราฐ ต้าบลส้าโรง ต้าบลสองคอน ต้าบลเหล่างาม อ้าเภอโพธิ์ไทร ต้าบลพะลาน ต้าบลกองโพน 

อ้าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี  

โดยสรุปพื้นที่ท่ีมีความเหมาะสมในการเติมน้้าใต้ดินอยู่ในพ้ืนที่ริมแม่น้้าเลยในเขต จังหวัดเลย พ้ืนที่ริม

แม่น้้าโขง บริเวณ อ้าเภอศรีเชียงใหม่ อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย อ้าเภอเฝ้าไร่ อ้าเภอเมืองบึง

กาฬ อ้าเภอบุ่งคล้า อ้าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ  บางส่วนของ อ้าเภอบ้านแพง อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัด

นครพนม บางส่วนของ อ้าเภอเมืองมุดกาหาร  อ้าเภอนิคมค้าสร้อย จังหวัดมุกดาหาร บางส่วนของ อ้าเภอชานุ

มาน อ้าเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอ้านาจเจริญ บางส่วนของ อ้าเภอศรีเมืองใหม่ อ้าเภอโขงเจียม อ้าเภอโพธิ์

ไทร อ้าเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 

ดังแสดงแผนที่ความเหมาะสมการเติมน้้าใต้ดินในรูปที่ 12 
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รูปที่ 12 แผนที่ควำมเหมำะสมกำรเติมน ้ำใต้ดิน 
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สรุปพื นที่ศักยภำพน ้ำบำดำล 

จากข้อมูลลักษณะธรณีวิทยา การติดตามระดับน้้าบาดาล คุณภาพน้้า สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง

ระดับน้้าบาดาลจากข้อมูลพ้ืนที่แอ่งน้้าบาดาลเลย พ้ืนที่แอ่งน้้าบาดาลอุดรธานี จึงสรุปได้ว่าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ มีชั้นน้้าบาดาลในชั้นหินแข็ง ความลึก 30–90 เมตร ระดับน้้าบาดาลอยู่ในช่วง  5–12 เมตร

แตกต่างกันตามแต่ละสภาพพ้ืนที่น้้าบาดาล ระดับน้้าบาดาลในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นและลดลง

ตามฤดูกาล ประมาณ 1–3 เมตร เป็นไปตามปกติซึ่งการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าบาดาลมีความสัมพันธ์กับ

ปริมาณน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ด้วย 

พ้ืนที่มีศักยภาพน้้าบาดาลพัฒนาอยู่ในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย) ซึ่งมีศักยภาพน้้าบาดาล

ปริมาณน้้ามากและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีถึงร้อยละ 14.84 ของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้า รองลงมาเป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 

8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) ซึ่งมีศักยภาพน้้าบาดาลปริมาณน้้ามากและคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ถึงร้อยละ 11.39 ของพ้ืนที่

กลุ่มลุ่มน้้า และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 2 (แม่น้้าเลย) โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณริมแม่น้้าเลย กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้า

โมง-น้้าสวย) บริเวณริมห้วยน้้าชม และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) บริเวณริมแม่น้้าโขง อ้าเภอเมือง

บึงกาฬ อ้าเภอบุ่งคล้า อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) อ้าเภอนาทม 

อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 4 (ห้วย

หลวง) พ้ืนที่ริมแม่น้้าห้วยหลวง ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวมีศักยภาพเพ่ืออุปโภคบริโภคท้ังหมด โดยเฉพาะเมืองเศรษฐกิจ 

เช่น อุดรธานี บึงกาฬ หนองคาย มุกดาหาร นครพนม ซึ่งนอกจากจะสามารถพัฒนาเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้ 

แต่ยังสามารถตอบสนองอุตสาหกรรม กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) 

สามารถพัฒนาเพ่ือการเกษตรได้ ทั้งนี้ควรพิจารณาร่วมกับข้อมูลแผนที่ความเหมาะสมการเติมน้้าใต้ดิน เพ่ือใช้

เป็นแนวทางในการพัฒนาแหล่งน้้าบาดาล 
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ภำคผนวก ข.-10 

คุณภำพน ้ำผิวดิน 

 

1. กำรรวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลปฐมภูมิ 
 น้าข้อมูลปฐมภูมิจากการเก็บตัวอย่างมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ส้าหรับคุณภาพน้้าผิวดินประเภท
ที่ 4 

1) กำรส้ำรวจคุณภำพน ้ำผิวดิน 
ด้าเนินการส้ารวจและเก็บตัวอย่างน้้าผิวดิน ตามต้าแหน่งที่ก้าหนด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

• ทีมส้ารวจด้าเนินการส้ารวจและตรวจวัดค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของต้าแหน่งจุดเก็บตัวอย่าง 
โดยใช้เครื่อง GPS ส้าหรับระบบพิกัดที่ใช้ในการบันทึกนั้น โครงการใช้ระบบ Datum WGS84 ซึ่งสอดคล้องกับ
ระบบพิกัดแผนที่ที่กรมแผนที่ทหารก้าหนดเพ่ือให้ใช้เป็นมาตรฐานของประเทศไทย และเป็นระบบพิกัด
เดียวกันกับแผนที่ GIS ที่ได้มีการรวบรวมและจัดท้าไว้ในฐานข้อมูลของระบบ ทั้งนี้ ในการบันทึกค่าพิกัด
ภูมิศาสตร์และการน้าเข้าค่าพิกัดภูมิศาสตร์เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลนั้น โครงการได้ใช้วิธีการบันทึกลงในเครื่อง 
GPS และท้าการ Upload ข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยจะไม่ใช้วิธีการจดบันทึกค่าและพิมพ์ค่าใหม่ 
เนื่องจากอาจเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการอ่านและจดค่าพิกัดดังกล่าวได้ 

• นอกจากการเก็บค่าพิกัดทางภูมิศาสตร์ของจุดส้ารวจแล้ว ทีมส้ารวจได้ด้าเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลชื่อจุด ลักษณะทางกายภาพของน้้าผิวดิน รวมถึงสภาพแวดล้อมของแหล่งน้้าบริเวณท่ีส้ารวจ  

• การเก็บตัวอย่างน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน แบ่งออกเป็น 2 วิธี ตามลักษณะของแหล่งน้้าดังต่อไปนี้ 
แหล่งน้้าไหล ได้แก่ แม่น้้า ล้าคลอง เป็นต้น จะเก็บตัวอย่างน้้าที่จุดกึ่งกลางความกว้างของ

แหล่งน้้าที่ระดับกึ่งกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบ 
แหล่งน้้านิ่ง ได้แก่ ทะเลสาบ หนอง บึง อ่างเก็บน้้า เป็นต้น จะเก็บตัวอย่างน้้าที่ระดับ

ความลึก 1 เมตร ณ จุดตรวจสอบ ส้าหรับแหล่งน้้าที่มีความลึกเกินกว่า 2 เมตร และจะเก็บตัวอย่างน้้าที่จุด
กึ่งกลางความลึก ณ จุดตรวจสอบ ส้าหรับแหล่งน้้าที่มีความลึกไม่เกิน 2 เมตร 

ก่อนด้าเนินการเก็บตัวอย่างทุกครั้ง เจ้าหน้าที่จะสวมถุงมือสะอาดชนิดไม่มีแป้ง เพ่ือป้องกันการ
ปนเปื้อนขณะเก็บตัวอย่าง ล้างอุปกรณ์ที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างน้้าด้วยตัวอย่างน้้า ณ จุดเก็บทุกครั้ง ซึ่งเป็นไป
ตามระบบการควบคุมมาตรฐาน ISO 17025:2005 ซึ่งการเก็บตัวอย่างน้้าผิวดินด้าเนินการเก็บตัวอย่างน้้าโดย
วิธีการจ้วงเก็บ (Grab Sampling) โดยใช้อุปกรณ์เก็บตัวอย่างแบบ Kemmerer Sampler ในการเก็บตัวอย่าง
น้้าที่บริเวณกึ่งกลางความกว้าง และที่ระดับกึ่งกลางความลึกของล้าน้้า (รูปที่ 1) ซึ่งวิธีการเก็บตัวอย่างอ้างอิง
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
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รูปที ่1 กำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำผิวดิน 
 

ทั้งนี้ การเก็บตัวอย่างน้้าจะด้าเนินการล้างภาชนะเก็บตัวอย่างด้วยน้้าตัวอย่าง ณ จุดเก็บตัวอย่าง
อย่างน้อย 1 ครั้ง ทุกครั้งที่เก็บตัวอย่าง และขณะเก็บจะท้าการวัดและบันทึกอุณหภูมิ (Temperature) รวมทั้ง
ลักษณะน้้าตัวอย่างและสภาพจุดเก็บตัวอย่างที่เก็บตัวอย่างลงในแบบฟอร์มการส้ารวจและตรวจวัดคุณภาพน้้า
ก่อนท้าการแยกตัวอย่างใส่ภาชนะตามแต่ละดัชนีที่วิเคราะห์ รักษาสภาพตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์ตัวอย่างน้้า
ผิ ว ดิ น จ ะด้ า เ นิ น ก า รต ามวิ ธี ม า ต ร ฐ า น  Standard Methods for the Examination of Water and 
Wastewater, 23rd Edition, 2017 by APHA, AWWA and WEF 

2) วิธีกำรรักษำตัวอย่ำงน ้ำผิวดิน 
วิธีการรักษาตัวอย่างน้้าผิวดินทั้งหมด ได้ด้าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดินตาม

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน ตีพิมพ์
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 ซึ่งอ้างอิงให้เป็นไปตาม Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 2017 by APHA, AWWA 
and WEF ดังรายละเอียดของวิธีการรักษาตัวอย่าง และภาชนะบรรจุแสดงดังตำรำงที ่1 

แช่ตัวอย่างทั้งหมดในกล่องน้้าแข็งที่ อุณหภูมิ 4 องศาเซลเซียส พร้อมส่งไปวิเคราะห์ที่
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของบริษัทฯ ภายใน 24-48 ชั่วโมง 
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3) วิธีกำรตรวจวิเครำะห์ตัวอย่ำงน ้ำผิวดิน 
การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้้าผิวดินได้ด้าเนินการตรวจวิเคราะห์ตามวิธีที่ก้าหนดในมาตรฐาน

คุณภาพน้้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้า
ในแหล่งน้้าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 ซึ่งก้าหนด
วิธีการตรวจสอบลักษณะน้้าจากระบบน้้าเสียจากแหล่งก้าเนิดฯ เป็นไปตามวิธีมาตรฐานใน Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23rd Edition, 2017  by APHA, AWWA 
and WEF ร่วมกันก้าหนดไว้ ดังรายละเอียดในตำรำงที ่1 
 
ตำรำงที ่1 พำรำมิเตอร์ ภำชนะบรรจุ วิธีกำรรักษำสภำพตัวอย่ำง และวิธีกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน 
ล้ำดับ พำรำมิเตอร์ ภำชนะบรรจ ุ วิธีกำรเก็บรักษำตัวอยำ่ง วิธีกำรตรวจสอบ 

1 อุณหภูม ิ - ตรวจวัดทันทีที่ภาคสนาม Thermometer 

2 pH - ตรวจวัดทันทีที่ภาคสนาม เครื่องวัดความเป็นกรดและ ด่างของน้้า (pH 
meter) ตาม วธิีหาค่าแบบ Electrometric 

3 ค่าความเค็ม , ค่าความนา้ไฟฟ้า - ตรวจวัดทันทีที่ภาคสนาม   

4 สารแขวนลอย (TSS) P แช่เย็นที่อุณหภูม ิ>00C, < 60C TSS Dried at 103-105 0 C 

5 ออกซิเจนละลาย (DO) G, P เติม MnSO4 1 mL + Alkali 
Iodide Azide 1 mL, แช่เย็นที่
อุณหภูมิ >00C, < 60C 

Azide Modification Method 

6 บีโอดี (BOD) P แช่เย็นที่อุณหภูม ิ>00C, < 60C Azide Modification Method 

7 ความเค็ม (Salinity) - ตรวจวัดทันทีในภาคสนาม Electrical Conductivity Method 

8 ปริมาณของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) P แช่เย็นที่อุณหภูม ิ>00C, < 60C Gravimetric Method 

9 ฟอสเฟต- ฟอสฟอรัส (PO-4 -P) G(A) แช่เย็นที่อุณหภูม ิ>00C, < 60C Ascorbic Acid Method 

10 แอมโมเนีย-ไนโตรเจน (NH3-N) P 
เติม H2SO4 และแช่เย็นที่
อุณหภูมิ >00C, < 60C 

Distillation Nesslerization Method  

11  แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) G, Sterile เติม 10% Na2S2O3 0.1 
มิลลิลิตร ต่อตัวอยา่งน้้า 100
มิลลิลิตร ใส่ถุงซิบปิดให้สนิท, แช่
เย็นที่อุณหภูมิ >00C, < 100C 

Multiple Tube Fermentation Method 

12 แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (TCB) G, Sterile เติม 10% Na2S2O3 0.1 
มิลลิลิตร ต่อตัวอยา่งน้้า 100
มิลลิลิตร ใส่ถุงซิบปิดให้สนิท, แช่
เย็นที่อุณหภูมิ >00C, < 100C 

Multiple Tube Fermentation Method 

13 ไนเตรต (NO3
-) ในหน่วยไนโตรเจน P - Cadmium Reduction 

14 ฟีนอล (Phenol)   - Distillation, 4-Amino antipyrene 

15 ทองแดง (Cu)   - Atomic Absorption-Direct Aspiration 

16 นิคเกิล (Ni)   - Atomic Absorption-Direct Aspiration 
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ตำรำงที่ 1 พำรำมิเตอร์ ภำชนะบรรจุ วิธีกำรรักษำสภำพตัวอย่ำง และวิธีกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน (ต่อ) 
ล้ำดับ พำรำมิเตอร์ ภำชนะบรรจ ุ วิธีกำรเก็บรักษำตัวอยำ่ง วิธีกำรตรวจสอบ 

17 แมงกานีส (Mn)   - Atomic Absorption-Direct Aspiration 

18 สังกะสี (Zn)   - Atomic Absorption-Direct Aspiration 

19 แคดเมียม (Cd)   - Atomic Absorption-Direct Aspiration 

20 Cr6+   - Atomic Absorption-Direct Aspiration 

21 ตะกั่ว (Pb)   - Atomic Absorption-Direct Aspiration 

22 ปรอท (Hg)   - Atomic Absorption-Direct Aspiration 

23 สารหนู (As)   - Atomic Absorption-Direct Aspiration 

24 ไซยาไนด์ (CN)   - Atomic Absorption-Direct Aspiration 

25 Radioactivity (Alpha, Beta)   - Low Background Proportional Counter 

26 Total Organochlorine Pesticides   - Gas-Chromatography 

27 DDT   - Gas-Chromatography 

28 Alpha-BHC   - Gas-Chromatography 

29 Dieldrin   - Gas-Chromatography 

30 Aldrin   - Gas-Chromatography 

31 Heptachlor & Heptachlorepoxide   - Gas-Chromatography 

32 Endrin   - Gas-Chromatography 

หมำยเหต ุ P หมายถึง Plastic (Polyethylene หรือ เทียบเท่า) ; P(A) หมายถึง กลั้วด้วยกรดไนตริค (HNO3) 1+1 ;  G หมายถึง Glass ;   
G(A) หมายถึง กลั้วด้วยกรดไนตริค (HNO3) 1+1 ;  G(S) หมายถึง กลั้วด้วยตัวทา้ละลายอินทรีย์ หรือผ่านการอบ  
 

 
4) กำรเก็บตัวอย่ำง และวิเครำะห์ข้อมูลปฐมภูมิ 

ที่ปรึกษาได้ด้าเนินการเก็บตัวอย่าง และวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน จ้านวน 36 จุด ดังแสดง

ต้าแหน่งจุดเก็บตัวอย่างน้้าผิวดินในรูปที่ 2 และ ตำรำงท่ี 2 โดยครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ้านวน 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 เดือนสิงหาคม 2564 และครั้งที่ 2 เดือนกันยายน 2564 ซึ่งรายละเอียดของผล

การวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดินครั่งที่ 1 และครั้งที่ 2 แสดงดังตำรำงที่ 3 และ ตำรำงที่ 4 ตามล้าดับ โดยจาก

การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดิน พบว่า ค่าดัชนีคุณภาพน้้าทั่วไป (WQI) ของการเก็บตัวอย่าง

ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ส่วนใหญ่ อยู่ในเกณฑ์พอใช้ไปถึงดี  ซึ่งสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ในประเภทที่ 3 (ส้าหรับ

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้า

ทั่วไปก่อน และการเกษตร) แต่มีบางจุดเก็บตัวอย่างที่มีค่าดัชนีคุณภาพน้้าทั่วไป (WQI) อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม 

ได้แก่ UN01 (น้้าอูน), UN02 (ห้วยปลาหาง), HL03 (ห้วยอิฐ), HL01 (ห้วยหลวงเหนือเมืองอุดร), LL02 (แม่น้้า

เลย), NP02 (ปตร. หนองบึง (ท้ายหนองหาร)) และ NK02 (ล่้าน้้าก่้า) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 และ 

SK07 (ห้วยน้้าเมา), HL03 (ห้วยอิฐ), HL02 (ห้วยหลวง ท้ายเมืองอุดร), LL03 และ LL05 (แม่น้้าเลย), NP01 

(ล้าน้้าพุง), BS01 (ห้วยบางทราย เหนือ ปตร.) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2 
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รูปที่ 2 แผนทีแ่สดงจุดเก็บน ้ำผิวดินเพิ่มเติม ในพื นที่โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 2 ต้ำแหน่งจุดเก็บตัวอย่ำงน ้ำผิวดิน 36 สถำนี 

ล้ำดับ CODE รหัสลุ่มน ้ำ ลุ่มน ้ำสำขำ 
ที่ตั ง พิกัด Zone 47 พิกัด Zone 48 note 

ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด X Y X Y  

1 LL01 0305 ลุ่มน้้าแม่น้้าเลยตอนลา่งส่วนที่ 1 หนองคัน ภูหลวง เลย   785,043   1,896,008      แม่น้้าเลย 

2 LL02 0305 ลุ่มน้้าแม่น้้าเลยตอนลา่งส่วนที่ 1 วังสะพุง วังสะพุง เลย   794,678   1,916,255      แม่น้้าเลย 

3 LL03 0307 ลุ่มน้้าแม่น้้าเลยตอนลา่งส่วนที่ 2 นาอาน เมืองเลย เลย    790,852   1,933,060      ฝายยาง บ้านติดต่อ น.เลย 

4 LL04 0307 ลุ่มน้้าแม่น้้าเลยตอนลา่งส่วนที่ 2 ศรีสองรัก เมอืงเลย เลย    791,238   1,952,539      แม่น้้าเลย ทา้ยเมืองเลย 

5 LL05 0307 ลุ่มน้้าแม่น้้าเลยตอนลา่งส่วนที่ 2 นาซ่าว เชียงคาน เลย    778,431   1,970,394      แม่น้้าเลย สะพานบา้นกลาง 

6 NM01 0311 ลุ่มน้้าโมง โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย     228,823  1,972,123  ห้วยน้า้โมง 

7 NM02 0311 ลุ่มน้้าโมง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย     243,103  1,977,130  ห้วยน้า้โมง 

8 HL03 0315 ลุ่มน้้าห้วยหลวงส่วนที ่1 สามพร้าว เมืองอุดรธานี อุดรธาน ี     267,806  1,930,621  ห้วยอิฐ 

9 HL01 0315 ลุ่มน้้าห้วยหลวงส่วนที ่1 หมูม่น เมืองอุดรธานี อุดรธาน ี     262,494  1,935,212  ห้วยหลวง เหนือเมืองอุดร 

10 HL02 0315 ลุ่มน้้าห้วยหลวงส่วนที ่1 บ้านแดง พิบูลย์รักษ ์ อุดรธาน ี     287,801  1,939,949  ห้วยหลวง ท้ายเมืองอุดร 

11 HL04 0317 ลุ่มน้้าห้วยหลวงส่วนที ่2 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย     296,935  1,992,981  เหนือ ปตร.ห้วยหลวง 

12 SK01 0319 ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนบน ดงเย็น บ้านดุง อุดรธาน ี     328,571  1,946,092  แม่น้้าาสงคราม 

13 SK02 0319 ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนบน บ้านจันทน ์ บ้านดุง อุดรธาน ี     329,026  1,971,184  แม่น้้าสงคราม 

14 SK03 0319 ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนบน โซ ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ     335,075  1,989,611  แม่น้้าสงคราม 

15 HK01 0320 ลุ่มน้้าห้วยคอง หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ     346,587  2,000,402  ห้วยคอง ก่อนบรรจบ 

16 SK04 0321 ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนล่าง โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร     360,248  1,985,734  แม่น้้าสงคราม 

17 HH02 0322 ลุ่มน้้าห้วยฮี ้ ซาง เซกา บึงกาฬ     394,584  1,972,013  ห้วยฮี ้

18 HH01 0322 ลุ่มน้้าห้วยฮี ้ เซกา เซกา บึงกาฬ     386,386  1,981,536  ห้วยฮี ้

19 HY01 0324 ลุ่มน้้าห้วยน้้ายาม อากาศ อากาศอา้นวย สกลนคร     392,881  1,947,799  ห้วยน้า้ยาม 

20 HY02 0324 ลุ่มน้้าห้วยน้้ายาม สามัคคีพัฒนา อากาศอา้นวย สกลนคร     402,158  1,957,942  ห้วยน้า้ยาม กอ่นบรรจบ  
น้้าสงคราม 
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ตำรำงท่ี 2 ต้ำแหน่งจุดเก็บตัวอย่ำงน ้ำผิวดิน 36 สถำนี (ต่อ) 

ล้ำดับ CODE รหัสลุ่มน ้ำ ลุ่มน ้ำสำขำ 
ที่ตั ง พิกัด Zone 47 พิกัด Zone 48 note 

ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด X Y X Y  

21 SK05 0325 ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนล่าง ส่วนที ่3 บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม     406,491  1,959,376  แม่น้้าสงคราม 

22 UN01 0326 ลุ่มน้้าห้วยน้้าอูน พรรณา พรรณานิคม สกลนคร     377,316  1,918,719  น้้าอูน อ.พรรณานิคม 

23 UN02 0326 ลุ่มน้้าห้วยน้้าอูน สว่าง พรรณานิคม สกลนคร     385,876  1,921,413  ห้วยปลาหางกอ่นบบรจบน้า้อูน 

24 UN03 0326 ลุ่มน้้าห้วยน้้าอูน อุ่มจาน กุสุมาลย ์ สกลนคร     404,567  1,923,985  น้้าอูน 

25 UN04 0326 ลุ่มน้้าห้วยน้้าอูน นาคูณใหญ่ นาหวา้ นครพนม     405,652  1,936,828  น้้าอูน ท้าย อ.นาหว้า 

26 UN05 0326 ลุ่มน้้าห้วยน้้าอูน ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม     419,288  1,948,636  น้้าอูน 

27 SK08 0327 ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนล่าง ส่วนที ่4 หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม     420,172  1,958,672  ห้วยน้า้เมา 

28 SK07 0327 ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนล่าง ส่วนที ่4 โพธิ์หมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ     398,261  1,984,274  ห้วยน้า้เมา 

29 SK06 0327 ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนล่าง ส่วนที ่4 บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ     397,577  1,985,208  ท้ายบึงโขงโหลง 

30 NP01 0330 ลุ่มน้้าพุง เต่างอย เต่างอย สกลนคร     411,994  1,879,330  ล้าน้้าพุง 

31 NP02 0330 ลุ่มน้้าพุง นาตงวัฒนา โพนนาแก้ว สกลนคร     423,723  1,896,654  ปตร.หนองบึง (ท้ายหนองหาร) 

32 NK02 0331 ลุ่มน้้าห้วยน้้าก่า้ น้้าก่้า ธาตุพนม นครพนม     469,758  1,871,041  เหนือ ปตร.ธรณิศนฤมิต 

33 NK01 0331 ลุ่มน้้าห้วยน้้าก่า้ นาคู่ นาแก นครพนม     454,754  1,877,875  ล้าน้้าก่้า 

34 BS01 0333 ลุ่มน้้าห้วยบางทราย บางทรายใหญ ่ เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร     470,197   1,839,292  เหนือ ปตร.ห้วยบางทราย 

35 HM01 0334 ลุ่มน้้าห้วยมุก มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร        468,997   1,832,301  ห้วยมกุ 

36 BI01 0335 ลุ่มน้้าห้วยบังอี ้ นากอก นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร        454,208  1,812,730  ห้วยบังอี ่(ท้ายนิคมค้าสร้อย) 

ที่มำ : ที่ปรึกษา , 2564 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

aโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-10 8 
  

 

ตำรำงท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งที่ 1 (เดือนสิงหำคม 2564) 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* ห้วยน ้ำยำม แม่น ้ำสงครำม 
ท้ำย 

บึงโขงหลง 
ห้วยน ้ำเมำ น ้ำอูน 

ห้วย 

ปลำหำง 
น ้ำอูน 

HY01 HY02 SK02 SK03 SK04 SK05 SK06 SK07 SK08 UN01 UN02 UN03 

ความเป็นกรดและดา่ง - 5-9 7.5 7.4 7.3 7.3 7.2 6.8 7.1 7.1 8.0 7.0 6.9 7.6 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส - 31 32 31 31 30 32 33 32 30 31 31 31 

การน้าไฟฟ้า ไมโครโมสต์่อ

เซนติเมตร 

- 96.8 99.1 559 421 211 125 206 28.5 53.5 604 176 166 

ออกซิเจนละลาย มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≥4.0 4.3 4.3 4.4 4.7 4.4 4.5 3.5 5.1 4.9 3.8 3.9 4.6 

กลิ่น - - ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

ความเค็ม ส่วนในพนัส่วน - 0.1 0.1 0.3 0.2 0.1 0.1 0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.3 0.1 0.1 

บีโอด ี มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤2.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 1.3 ตรวจไม่พบ 1 ตรวจไม่พบ 1.6 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.5 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ไซยาไนด์ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ฟีนอล มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ไนเตรทในหนว่ยไนโตรเจน มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤5.0 0.11 0.09 ตรวจไม่พบ 0.13 0.08 0.1 0.11 0.13 0.08 0.13 0.13 0.14 

METALS 

แคดเมียม มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

โครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท ์ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ทองแดง มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ตะกั่ว มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

แมงกานีส มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 0.094 0.06 0.154 0.158 0.081 0.066 0.188 0.071 0.082 0.965 0.25 0.247 

นิคเกลิ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ปรอททั้งหมด มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ <LOQ <LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
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ตำรำงท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งที่ 1 (เดือนสิงหำคม 2564) 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* ห้วยน ้ำยำม แม่น ้ำสงครำม 
ท้ำย 

บึงโขงหลง 
ห้วยน ้ำเมำ น ้ำอูน 

ห้วย 

ปลำหำง 
น ้ำอูน 

HY01 HY02 SK02 SK03 SK04 SK05 SK06 SK07 SK08 UN01 UN02 UN03 

สังกะส ี มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สารหน ู มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.01 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.0005 ตรวจไม่พบ 0.0003 

MICROBIOLOGY 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ เอ็มพเีอน็ต่อ 

100 มิลลิลิตร 

≤4,000 130 <1.8 <1.8 330 33 140 79 45 33 470 92,000 3,300 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เอ็มพเีอน็ต่อ 

100 มิลลิลิตร 

≤20,000 240 140 32 330 170 1,700 130 1,700 460 160,000 92,000 3,300 

ORGANOCHLORINE PESTICIDES 

บีเอชซีชนิดเอลฟา่ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.02 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

อัลดรนิ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี

คลอรนีทั้งหมด 

ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

เฮปตาคลอร์ และเฮปคาคลอร์

อีปอกไซต ์

ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.2 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ดิลดริน ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

เอนดรนิ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ดีดีท ี ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

RADIOACTIVE (S) 

ค่ารังสีแอลฟา เบคเคอเรลตอ่ลิตร ≤0.1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่ารังสีเบตา เบคเคอเรลตอ่ลิตร ≤1.0 0.244+ 0.235+ 0.282+ 0.224+ 0.232+ 0.186+ 0.233+ 0.226+ 0.240+ 0.217+ 0.175+ 0.210+ 
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ตำรำงท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งที่ 1 (เดือนสิงหำคม 2564) 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* ห้วยน ้ำยำม แม่น ้ำสงครำม 
ท้ำย 

บึงโขงหลง 
ห้วยน ้ำเมำ น ้ำอูน 

ห้วย 

ปลำหำง 
น ้ำอูน 

HY01 HY02 SK02 SK03 SK04 SK05 SK06 SK07 SK08 UN01 UN02 UN03 

0.025 0.024 0.026 0.024 0.024 0.023 0.024 0.024 0.024 0.024 0.023 0.024 

สภำพตัวอย่ำง 

สี/ลักษณะของน้้า - - เหลือง/ขุน่ เหลือง/ขุน่ เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ขุน่ เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส น้้าตาล/ขุน่ เหลือง/ขุน่ เหลือง/ขุน่ 

สีของตะกอน - - เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง 

ดัชนีคุณภาพน้้าทัว่ไป (WQI)   66 67 70 65 71 64 66 65 67 53 52 66 

<LOQ: <Level of Quantitation (ทองแดง ≥ 0.002 และ < 0.025 มิลลกิรมัต่อลิตร, ปรอททั้งหมด ≥ 0.0001 และ < 0.0005 มิลลิกรัมตอ่ลิตร) 

* เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดนิ ประเภทที่ 3 (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผวิ

ดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2537) 

 เกนิเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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ตำรำงท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งท่ี 1 (เดือนสิงหำคม 2564) ต่อ 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* น ้ำอูน ห้วยน ้ำโมง ห้วยคอง ห้วยฮี  
เหนือ ปตร.  

ห้วยหลวง 
ห้วยอิฐ 

ห้วยหลวง 

เหนือเมืองอุดร 

ห้วยหลวง 

ท้ำยเมืองอุดร 
แม่น ้ำเลย 

UN04 UN05 NM01 NM02 HK01 HH02 HH01 HL04 HL03 HL01 HL02 LL03 

ความเป็นกรดและดา่ง - 5-9 7.0 7.2 7.1 7.1 7.1 8.0 7.6 7.6 7.1 7.4 7.4 7.7 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส - 31 32 30 30 30 31 30 30 29 32 31 29 

การน้าไฟฟ้า ไมโครโมสต์่อ

เซนติเมตร 

- 131 136 235 243 62.1 141 53.1 360 630 865 677 114 

ออกซิเจนละลาย มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≥4.0 4.4 4.2 6.4 6.3 4.5 4.1 4.5 4.6 2.1 3.9 2.8 5.5 

กลิ่น - - ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

ความเค็ม ส่วนในพนัส่วน - 0.1 0.1 0.1 0.1 ตรวจไม่พบ 0.1 ตรวจไม่พบ 0.2 0.4 0.5 0.4 0.1 

บีโอด ี มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤2.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 1.2 1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 1 1 3 1.2 ตรวจไม่พบ 

แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.5 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 3.87 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ไซยาไนด์ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ฟีนอล มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ไนเตรทในหนว่ยไนโตรเจน มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤5.0 0.17 0.12 0.12 0.57 0.18 0.13 0.13 0.08 2.9 1.01 0.1 0.3 

METALS 

แคดเมียม มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

โครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท ์ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ทองแดง มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ตะกั่ว มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

แมงกานีส มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 0.192 0.12 0.171 0.256 0.072 0.064 0.067 0.092 0.081 0.204 0.336 0.104 

นิคเกลิ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ปรอททั้งหมด มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ <LOQ <LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
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ตำรำงท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งท่ี 1 (เดือนสิงหำคม 2564) ต่อ 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* น ้ำอูน ห้วยน ้ำโมง ห้วยคอง ห้วยฮี  
เหนือ ปตร.  

ห้วยหลวง 
ห้วยอิฐ 

ห้วยหลวง 

เหนือเมืองอุดร 

ห้วยหลวง 

ท้ำยเมืองอุดร 
แม่น ้ำเลย 

UN04 UN05 NM01 NM02 HK01 HH02 HH01 HL04 HL03 HL01 HL02 LL03 

สังกะส ี มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สารหน ู มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.01 0.0007 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.0004 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.0003 0.0005 0.0004 0.0004 ตรวจไม่พบ 

MICROBIOLOGY 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ เอ็มพเีอน็ต่อ 100 

มิลลิลิตร 

≤4,000 130 22 7.8 1.8 13 13 49 11 14 4,900 11 220 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เอ็มพเีอน็ต่อ 100 

มิลลิลิตร 

≤20,000 130 49 33 22 17 22 170 49 1,700 24,000 79 1,300 

ORGANOCHLORINE PESTICIDES 

บีเอชซีชนิดเอลฟา่ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.02 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

อัลดรนิ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี

คลอรนีทั้งหมด 

ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

เฮปตาคลอร์ และเฮปคาคลอร์

อีปอกไซต ์

ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.2 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ดิลดริน ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

เอนดรนิ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ดีดีท ี ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

RADIOACTIVE (S) 

ค่ารังสีแอลฟา เบคเคอเรลตอ่ลิตร ≤0.1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่ารังสีเบตา เบคเคอเรลตอ่ลิตร ≤1.0 0.252+ 0.232+ 0.240+ 0.222+ 0.21+ 0.209+ 0.21+ 0.266+ 0.801+ 0.339+ 0.359+ 0.215+ 
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ตำรำงท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งท่ี 1 (เดือนสิงหำคม 2564) ต่อ 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* น ้ำอูน ห้วยน ้ำโมง ห้วยคอง ห้วยฮี  
เหนือ ปตร.  

ห้วยหลวง 
ห้วยอิฐ 

ห้วยหลวง 

เหนือเมืองอุดร 

ห้วยหลวง 

ท้ำยเมืองอุดร 
แม่น ้ำเลย 

UN04 UN05 NM01 NM02 HK01 HH02 HH01 HL04 HL03 HL01 HL02 LL03 

0.025 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.024 0.025 0.046 0.027 0.028 0.024 

สภำพตัวอย่ำง 

สี/ลักษณะของน้้า - - เหลือง/ใส เหลือง/ขุน่ เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ขุน่ 

สีของตะกอน - - เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง 

ดัชนีคุณภาพน้้าทัว่ไป (WQI)   66 67 70 73 71 67 67 71 58 39 66 65 
 

<LOQ: <Level of Quantitation (ทองแดง ≥ 0.002 และ < 0.025 มิลลกิรมัต่อลิตร, ปรอททั้งหมด ≥ 0.0001 และ < 0.0005 มิลลิกรัมตอ่ลิตร) 

* เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดนิ ประเภทที่ 3 (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าใน

แหล่งน้้าผิวดนิ ตีพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2537) 

 เกนิเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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ตำรำงท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งท่ี 1 (เดือนสิงหำคม 2564) ต่อ 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* 
แม่น ้ำเลย  ล้ำน ้ำพุง 

ปตร. หนองบึง

(ท้ำยหนองหำร) 

ห้วยบำงทรำย 

เหนือ ปตร. 
ห้วยมุก ล้ำน ้ำก่้ำ 

ห้วยบังอ่ี  

(ท้ำยนิคมค้ำสร้อย) 

LL04 LL01 LL02 LL05 NP01 NP02 BS01 HM01 NK01 NK02 BI01 

ความเป็นกรดและดา่ง - 5-9 7.6 7.7 7.7 7.9 7.7 7.8 7.5 8.0 7.2 7.7 7.5 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส - 30 27 28 30 28 29 30 29 32 32 31 

การน้าไฟฟ้า ไมโครโมสต์่อ

เซนติเมตร 

- 154 92.8 99.9 180 103 129 57.2 88.4 93 90.5 59.5 

ออกซิเจนละลาย มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≥4.0 5.3 5.8 5.9 5 5.3 5.1 4.9 5 4.4 4.5 5.1 

กลิ่น - - ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

ความเค็ม ส่วนในพนัส่วน - 0.1 ตรวจไม่พบ 0.1 0.1 0.1 0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.1 0.1 ตรวจไม่พบ 

บีโอด ี มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤2.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 5.7 1.2 1.1 1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.5 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ไซยาไนด์ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ฟีนอล มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ไนเตรทในหนว่ยไนโตรเจน มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤5.0 0.02 0.28 0.24 0.56 0.22 ตรวจไม่พบ 0.23 0.11 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.12 

METALS 

แคดเมียม มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

โครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท ์ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ทองแดง มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ <LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ตะกั่ว มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

แมงกานีส มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 0.156 0.105 0.106 0.128 0.143 0.173 0.108 0.124 0.09 0.072 ตรวจไม่พบ 

นิคเกลิ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ปรอททั้งหมด มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
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ตำรำงท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งท่ี 1 (เดือนสิงหำคม 2564) ต่อ 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* 
แม่น ้ำเลย  ล้ำน ้ำพุง 

ปตร. หนองบึง

(ท้ำยหนองหำร) 

ห้วยบำงทรำย 

เหนือ ปตร. 
ห้วยมุก ล้ำน ้ำก่้ำ 

ห้วยบังอ่ี  

(ท้ำยนิคมค้ำสร้อย) 

LL04 LL01 LL02 LL05 NP01 NP02 BS01 HM01 NK01 NK02 BI01 

สังกะส ี มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.114 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สารหน ู มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.01 0.0005 0.0004 ตรวจไม่พบ 0.0005 ตรวจไม่พบ 0.0007 ตรวจไม่พบ 0.0007 0.0003 0.0003 0.0005 

MICROBIOLOGY 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ 
เอ็มพเีอน็ต่อ 

100 มิลลิลิตร 

≤4,000 680 40 4,900 490 220 79 330 70 17 >160,000 58 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เอ็มพเีอน็ต่อ 

100 มิลลิลิตร 

≤20,000 7,000 1,100 35,000 1,300 460 240 11,000 40 79 >160,000 110 

ORGANOCHLORINE PESTICIDES 

บีเอชซีชนิดเอลฟา่ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.02 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

อัลดรนิ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี

คลอรนีทั้งหมด 

ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

เฮปตาคลอร์ และเฮปคาคลอร์

อีปอกไซต ์

ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.2 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ดิลดริน ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

เอนดรนิ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ดีดีท ี ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

RADIOACTIVE (S) 

ค่ารังสีแอลฟา เบคเคอเรลตอ่ลิตร ≤0.1 ไม่มี ไม่มี 0.109+ 

0.025 

0.135+ 

0.026 

ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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ตำรำงท่ี 3 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งท่ี 1 (เดือนสิงหำคม 2564) ต่อ 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* 
แม่น ้ำเลย  ล้ำน ้ำพุง 

ปตร. หนองบึง

(ท้ำยหนองหำร) 

ห้วยบำงทรำย 

เหนือ ปตร. 
ห้วยมุก ล้ำน ้ำก่้ำ 

ห้วยบังอ่ี  

(ท้ำยนิคมค้ำสร้อย) 

LL04 LL01 LL02 LL05 NP01 NP02 BS01 HM01 NK01 NK02 BI01 

ค่ารังสีเบตา เบคเคอเรลตอ่ลิตร ≤1.0 0.169+ 

0.023 

0.201+ 

0.024 

0.2214+ 

0.024 

0.285+ 

0.026 

0.151+ 

0.023 

0.192+ 

0.023 

0.185+ 

0.023 

0.191+ 

0.023 

0.157+ 

0.023 

0.197+ 

0.023 

0.162+ 

0.023 

สภำพตัวอย่ำง 

สี/ลักษณะของน้้า - - เหลือง/ขุน่ เหลือง/ขุน่ เหลือง/ขุน่ เหลือง/ขุน่ น้้าตาล/ใส เหลือง/ขุน่ น้้าตาล/ขุน่ น้้าตาล/ขุน่ เหลือง/ขุน่ เหลือง/ขุน่ น้้าตาล/ขุน่ 

สีของตะกอน - - เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง น้้าตาล เหลือง เหลือง น้้าตาล เหลือง เหลือง น้้าตาล 

ดัชนีคุณภาพน้้าทัว่ไป (WQI)   68 67 52 63 66 54 62 71 71 49 67 

<LOQ: <Level of Quantitation (ทองแดง ≥ 0.002 และ < 0.025 มิลลกิรมัต่อลิตร, ปรอททั้งหมด ≥ 0.0001 และ < 0.0005 มิลลิกรัมตอ่ลิตร) 

* เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดนิ ประเภทที่ 3 (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า         

ผิวดิน ตีพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2537) 

 เกนิเกณฑ์มาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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ตำรำงท่ี 4 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งที่ 2 (เดือนกันยำยน 2564) 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* ห้วยน ้ำยำม แม่น ้ำสงครำม 
ท้ำย 

บึงโขงหลง 
ห้วยน ้ำเมำ น ้ำอูน 

ห้วย 
ปลำหำง 

น ้ำอูน 

HY01 HY02 SK01 SK02 SK03 SK04 SK05 SK06 SK07 SK08 UN01 UN02 UN03 

ความเป็นกรดและดา่ง - 5-9 7.6 7.1 7.5 7 7 7.1 6.9 7 7 6.9 6.3 6.6 6.9 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส - 30 30 29 29 30 30 30 34 31 29 31 30 30 

การน้าไฟฟ้า ไมโครโมสต์่อ
เซนติเมตร 

- 106 103 172 352 313 259 177 257 29.9 52.8 215 124 119 

ออกซิเจนละลาย มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≥4.0 5.5 5.3 4 4.1 4.5 5 5.5 4 4 4.7 4 5.3 4.5 

กลิ่น - - ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

ความเค็ม ส่วนในพนัส่วน - 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 <0.1 ตรวจไม่พบ 0.1 0.1 0.1 

บีโอด ี มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤2.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 4.3 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 1 1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.5 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ไซยาไนด์ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ฟีนอล มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.09 0.08 ตรวจไม่พบ 

ไนเตรทในหนว่ยไนโตรเจน มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤5.0 0.08 0.08 0.1 0.08 0.06 0.08 0.11 0.06 0.07 0.09 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.1 

METALS 

แคดเมียม มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.005 0.0004 ตรวจไม่พบ 

โครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท ์ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ทองแดง มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ตะกั่ว มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ ตรวจไม่พบ 

แมงกานีส มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 0.046 0.036 0.138 0.051 0.079 0.076 0.05 0.151 0.054 0.068 0.325 0.055 0.085 

นิคเกลิ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ปรอททั้งหมด มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ ตรวจไม่พบ <LOQ ตรวจไม่พบ <LOQ <LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
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ตำรำงท่ี 4 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งที่ 2 (เดือนกันยำยน 2564) 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* ห้วยน ้ำยำม แม่น ้ำสงครำม 
ท้ำย 

บึงโขงหลง 
ห้วยน ้ำเมำ น ้ำอูน 

ห้วย 
ปลำหำง 

น ้ำอูน 

HY01 HY02 SK01 SK02 SK03 SK04 SK05 SK06 SK07 SK08 UN01 UN02 UN03 

สังกะส ี มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ ตรวจไม่พบ <LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สารหน ู มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.01 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0003 0.0005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.0003 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.00003 

MICROBIOLOGY 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ 
เอ็มพเีอน็ต่อ 
100 มิลลิลิตร 

≤4,000 680 1.8 21 4.5 4.5 4.5 13 33 24000 7.8 49 23 17 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เอ็มพเีอน็ต่อ 
100 มิลลิลิตร 

≤20,000 680 140 140 46 240 33 46 4900 24000 4900 79 33 790 

ORGANOCHLORINE PESTICIDES 

บีเอชซีชนิดเอลฟา่ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.02 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

อัลดรนิ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี
คลอรนีทั้งหมด 

ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

เฮปตาคลอร์ และเฮปคาคลอร์
อีปอกไซต ์

ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.2 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ดิลดริน ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

เอนดรนิ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ดีดีท ี ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

RADIOACTIVE (S) 

ค่ารังสีแอลฟา เบคเคอเรลตอ่ลิตร ≤0.1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่ารังสีเบตา เบคเคอเรลตอ่ลิตร ≤1.0 0.304+ 
0.026 

0.127+ 
0.022 

0.214+ 
0.024 

0.196+ 
0.023 

0.217+ 
0.024 

0.221+ 
0.024 

0.374+ 
0.028 

0.154+ 
0.023 

0.187+ 
0.023 

0.283+ 
0.026 

0.199+ 
0.023 

0.184+ 
0.023 

0.210+ 
0.024 
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ตำรำงท่ี 4 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งที่ 2 (เดือนกันยำยน 2564) 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* ห้วยน ้ำยำม แม่น ้ำสงครำม 
ท้ำย 

บึงโขงหลง 
ห้วยน ้ำเมำ น ้ำอูน 

ห้วย 
ปลำหำง 

น ้ำอูน 

HY01 HY02 SK01 SK02 SK03 SK04 SK05 SK06 SK07 SK08 UN01 UN02 UN03 

สภำพตัวอย่ำง 

สี/ลักษณะของน้้า - - เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส 

สีของตะกอน - - เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง 

ดัชนีคุณภาพน้้าทัว่ไป (WQI)   63 68 66 67 71 68 68 65 54 62 66 68 66 

<LOQ: <Level of Quantitation (ทองแดง ≥ 0.002 และ < 0.025 มิลลกิรมัต่อลิตร, ปรอททั้งหมด ≥ 0.0001 และ < 0.0005 มิลลิกรัมตอ่ลิตร) 
* เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดนิ ประเภทที่ 3 (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า         
ผิวดิน ตีพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2537) 
  เกนิเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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ตำรำงท่ี 4 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งที่ 2 (เดือนกันยำยน 2564) ต่อ 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* น ้ำอูน ห้วยน ้ำโมง ห้วยคอง ห้วยฮี  เหนือ ปตร. 

ห้วยหลวง 

ห้วยอิฐ ห้วยหลวง 

เหนือเมืองอุดร 

ห้วยหลวง 

ท้ำยเมืองอุดร 

แม่น ้ำเลย 

UN04 UN05 NM01 NM02 HK01 HH02 HH01 HL04 HL03 HL01 HL02 LL03 

ความเป็นกรดและดา่ง - 5-9 6.9 6.8 7.6 7.4 7 7.6 7.6 7.8 7.1 7 7.6 7.5 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส - 30 31 28 27 30 31 30 30 28 28 28 26 

การน้าไฟฟ้า ไมโครโมสต์่อ

เซนติเมตร 

- 112 115 191 144 74.6 43.5 81.5 225 499 260 460 149 

ออกซิเจนละลาย มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≥4.0 5.2 5 4.5 3.7 4.6 5.5 4.8 4.3 4.5 4.2 3.5 5 

กลิ่น - - ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

ความเค็ม ส่วนในพนัส่วน - 0.1 0.1 0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.3 0.1 0.3 0.1 

บีโอด ี มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤2.0 ตรวจไม่พบ 1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 2.9 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 1.4 

แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.5 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ไซยาไนด์ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ฟีนอล มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ไนเตรทในหนว่ยไนโตรเจน มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤5.0 0.09 0.13 0.05 0.1 0.09 0.09 0.09 0.09 0.46 0.1 0.54 0.25 

METALS 

แคดเมียม มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

โครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท ์ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ทองแดง มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 <LOQ <LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ตะกั่ว มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

แมงกานีส มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 0.064 0.066 0.059 0.064 0.131 0.06 0.07 0.06 0.181 0.054 0.103 0.176 

นิคเกลิ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ปรอททั้งหมด มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ ตรวจไม่พบ <LOQ <LOQ ตรวจไม่พบ <LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
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ตำรำงท่ี 4 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งที่ 2 (เดือนกันยำยน 2564) ต่อ 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* น ้ำอูน ห้วยน ้ำโมง ห้วยคอง ห้วยฮี  เหนือ ปตร. 

ห้วยหลวง 

ห้วยอิฐ ห้วยหลวง 

เหนือเมืองอุดร 

ห้วยหลวง 

ท้ำยเมืองอุดร 

แม่น ้ำเลย 

UN04 UN05 NM01 NM02 HK01 HH02 HH01 HL04 HL03 HL01 HL02 LL03 

สังกะส ี มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ 

สารหน ู มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.01 0.0003 0.0003 0.0004 0.0006 0.0003 ตรวจไม่พบ 0.0003 ตรวจไม่พบ 0.0003 0.0005 0.0006 0.0017 

MICROBIOLOGY 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ 
เอ็มพเีอน็ต่อ 

100 มิลลิลิตร 

≤4,000 13 11 13 79 94 7.8 2 4.5 >160000 79 230 490 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เอ็มพเีอน็ต่อ 

100 มิลลิลิตร 

≤20,000 70 1300 260 170 3300 22 48 110 >160000 490 7900 92000 

ORGANOCHLORINE PESTICIDES 

บีเอชซีชนิดเอลฟา่ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.02 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

อัลดรนิ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี

คลอรนีทั้งหมด 

ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

เฮปตาคลอร์ และเฮปคาคลอร์

อีปอกไซต ์

ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.2 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ดิลดริน ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

เอนดรนิ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ดีดีท ี ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

RADIOACTIVE (S) 

ค่ารังสีแอลฟา เบคเคอเรลตอ่ลิตร ≤0.1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่ารังสีเบตา เบคเคอเรลตอ่ลิตร ≤1.0 0.162+ 0.185+ 0.192+ 0.214+ 0.230+ 0.318+ 0.131+ 0.147+ 0.212+ 0.232+ 0.186+ 0.213+ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

aโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-10 22 
  

 

ตำรำงท่ี 4 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งที่ 2 (เดือนกันยำยน 2564) ต่อ 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* น ้ำอูน ห้วยน ้ำโมง ห้วยคอง ห้วยฮี  เหนือ ปตร. 

ห้วยหลวง 

ห้วยอิฐ ห้วยหลวง 

เหนือเมืองอุดร 

ห้วยหลวง 

ท้ำยเมืองอุดร 

แม่น ้ำเลย 

UN04 UN05 NM01 NM02 HK01 HH02 HH01 HL04 HL03 HL01 HL02 LL03 

0.023 0.023 0.023 0.024 0.024 0.027 0.022 0.022 0.024 0.024 0.023 0.024 

สภำพตัวอย่ำง 

สี/ลักษณะของน้้า - - เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ขุน่ เหลือง/ขุน่ เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ขุน่ เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ขุน่ 

สีของตะกอน - - เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง น้้าตาล 

ดัชนีคุณภาพน้้าทัว่ไป (WQI)   68 70 67 65 63 68 67 67 47 66 54 57 

<LOQ: <Level of Quantitation (ทองแดง ≥ 0.002 และ < 0.025 มิลลกิรมัต่อลิตร, ปรอททั้งหมด ≥ 0.0001 และ < 0.0005 มิลลิกรัมตอ่ลิตร) 
* เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดนิ ประเภทที่ 3 (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้า
ผิวดิน ตีพมิพ์ในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวนัที่ 24 กมุภาพันธ ์2537) 
 เกนิเกณฑ์มาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
http://pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3


 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

aโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 4 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งที่ 2 (เดือนกันยำยน 2564) ต่อ 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* แม่น ้ำเลย  ล้ำน ้ำพุง ปตร. หนองบึง 

(ท้ำยหนองหำร) 

ห้วยบำงทรำย 

เหนือ ปตร. 

ห้วยมุก ล้ำน ้ำก่้ำ เหนือ ปตร.

ธรณิศนฤมิต 

ห้วยบังอ่ี  

(ท้ำยนิคมค้ำ

สร้อย) 

LL04 LL01 LL02 LL05 NP01 NP02 BS01 HM01 NK01 NK02 BI01 

ความเป็นกรดและดา่ง - 5-9 7.5 7.5 7.6 7.6 7 7.6 7.7 7.8 7.1 6.8 7.4 

อุณหภูม ิ องศาเซลเซียส - 26 25 26 27 31 36 31 30 32 31 30 

การน้าไฟฟ้า ไมโครโมสต์่อ

เซนติเมตร 

- 159 106 108 182 92.5 117 60.9 61.4 103 146 73.2 

ออกซิเจนละลาย มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≥4.0 5 5.2 5.7 5.2 5.1 5.3 4.5 4.8 4 4.8 5.1 

กลิ่น - - ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น ไม่มีกลิ่น 

ความเค็ม ส่วนในพนัส่วน - 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1 <0.1 

บีโอด ี มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤2.0 1.3 1.4 1.3 1.4 ตรวจไม่พบ 1.6 1 1.7 1.5 1.5 ตรวจไม่พบ 

แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.5 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ไซยาไนด์ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ฟีนอล มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.15 0.07 0.11 0.09 0.07 ตรวจไม่พบ 0.26 

ไนเตรทในหนว่ยไนโตรเจน มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤5.0 0.23 0.15 0.25 0.26 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

METALS 

แคดเมียม มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.0004 0.0005 0.0003 0.0007 0.0003 0.0003 0.0006 

โครเมียมเฮ็กซาวาเล้นท ์ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ทองแดง มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 <LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ ตรวจไม่พบ <LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ตะกั่ว มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

แมงกานีส มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 0.212 0.138 0.165 0.295 0.102 0.064 0.133 0.138 0.072 0.062 0.13 

นิคเกลิ มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

aโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 4 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งที่ 2 (เดือนกันยำยน 2564) ต่อ 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* แม่น ้ำเลย  ล้ำน ้ำพุง ปตร. หนองบึง 

(ท้ำยหนองหำร) 

ห้วยบำงทรำย 

เหนือ ปตร. 

ห้วยมุก ล้ำน ้ำก่้ำ เหนือ ปตร.

ธรณิศนฤมิต 

ห้วยบังอ่ี  

(ท้ำยนิคมค้ำ

สร้อย) 

LL04 LL01 LL02 LL05 NP01 NP02 BS01 HM01 NK01 NK02 BI01 

ปรอททั้งหมด มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สังกะส ี มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 <LOQ <LOQ <LOQ 0.033 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สารหน ู มิลลิกรัมตอ่ลิตร ≤0.01 0.0009 0.0004 0.0009 0.0026 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

MICROBIOLOGY 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอรม์ เอ็มพเีอน็ต่อ 

100 มิลลิลิตร 

≤4,000 1,100 940 1,100 1300 7900 <1.8 170 7.8 79 4.5 <1.8 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เอ็มพเีอน็ต่อ 

100 มิลลิลิตร 

≤20,000 11,000 3,300 7,900 22000 35000 6.8 >160000 49 240 33 33 

ORGANOCHLORINE PESTICIDES 

บีเอชซีชนิดเอลฟา่ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.02 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

อัลดรนิ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี

คลอรนีทั้งหมด 

ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

เฮปตาคลอร์ และเฮปคาคลอรอ์ีปอก

ไซต์ 

ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.2 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ดิลดริน ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

เอนดรนิ ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ดีดีท ี ไมโครกรัมตอ่ลิตร ≤1.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
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ตำรำงท่ี 4 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำผิวดิน ครั งที่ 2 (เดือนกันยำยน 2564) ต่อ 

ดัชนี หน่วย 

สถำน ี

มำตรฐำน* แม่น ้ำเลย  ล้ำน ้ำพุง ปตร. หนองบึง 

(ท้ำยหนองหำร) 

ห้วยบำงทรำย 

เหนือ ปตร. 

ห้วยมุก ล้ำน ้ำก่้ำ เหนือ ปตร.

ธรณิศนฤมิต 

ห้วยบังอ่ี  

(ท้ำยนิคมค้ำ

สร้อย) 

LL04 LL01 LL02 LL05 NP01 NP02 BS01 HM01 NK01 NK02 BI01 

RADIOACTIVE (S) 

ค่ารังสีแอลฟา เบคเคอเรลตอ่ลิตร ≤0.1 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

ค่ารังสีเบตา เบคเคอเรลตอ่ลิตร 
≤1.0 

0.229+ 

0.024 

0.480+ 

0.032 

0.163+ 

0.023 

0.239+ 

0.024 

0.195+ 

0.023 

0.231+ 

0.024 

0.208+ 

0.024 

0.220+ 

0.024 

0.184+ 

0.023 

0.210+ 

0.024 

0.165+ 

0.023 

สภำพตัวอย่ำง 

สี/ลักษณะของน้้า - - เหลือง/ขุน่ เหลือง/ขุน่ เหลือง/ขุน่ เหลือง/ขุน่ เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส 

สีของตะกอน - - น้้าตาล น้้าตาล น้้าตาล น้้าตาล เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง เหลือง 

ดัชนีคุณภาพน้้าทัว่ไป (WQI)   68 61 69 56 51 70 56 69 68 69 68 

<LOQ: <Level of Quantitation (ทองแดง ≥ 0.002 และ < 0.025 มิลลกิรมัต่อลิตร, ปรอททั้งหมด ≥ 0.0001 และ < 0.0005 มิลลิกรัมตอ่ลิตร) 

* เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าผิวดนิ ประเภทที่ 3 (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผวิดิน  

ตีพิมพ์ในราชกิจจานเุบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวนัที ่24 กุมภาพนัธ์ 2537) 

 เกนิเกณฑ์มาตรฐาน 

http://pcd.go.th/count/lawdl.cfm?FileName=3_14_water.pdf&BookName=%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3
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ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าผิวดินรายพารามิเตอร์ พบว่าค่าพารามิเตอร์ของ

การเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด และมีบางพารามิเตอร์ที่ไม่อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ซึ่งสามารถสรุปผลการวิเคราะห์รายพารามิเตอร์ได้ ดังนี้ 

1) ค่ำออกซิเจนละลำย (DO) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 มีจ้านวน 6 สถานี ที่มีค่าไม่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ได้แก่ SK06 (ท้ายบึงโขงหลง), UN01 (ล้าน้้าอูน), UN02 (ห้วยปลาหาง) HL03 
(ห้วยอิฐ), HL01 และ HL02 (ห้วยหลวง) และครั้งที่ 2 มีจ้านวน 2 สถานี ได้แก่ NM02 (ห้วยน้้าโมง) และ 
HL02 (ห้วยหลวง) 

2) ควำมต้องกำรออกซิเจนทำงชีวเคมี (BOD) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 มีจ้านวน 2 
สถานี ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ได้แก่ HL01 (ห้วยหลวง), NP02 (ปตร. หนองบึง ท้ายหนองหาร) 
และครั้งที่ 2 มีจ้านวน 2 สถานี ได้แก่ SK03 (แม่น้้าสงคราม), HL03 (ห้วยอิฐ) 

3) แอมโมเนียในหน่วยไนโตรเจน (NH3-N) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 มีจ้านวน 1 
สถานี ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ได้แก่ HL01 (ห้วยหลวง เหนือเมืองอุดร) 

4) ฟีนอล (Phenol) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 2 มีจ้านวน 8 สถานี ที่มีค่าไม่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ได้แก่ UN01 (ล้าน้้าอูน), UN02 (ห้วยปลาหาง), NP01 (ล้าน้้าพุง), NP02 (ปตร. หนอง
บึง (ท้ายหนองหาร)), BS01 (ห้วยบางทราย เหนือ ปตร.), HM01 (ห้วยมุก), NK01 (ล้าน้้าก่้า), BI01 (ห้วยบังอ่ี 
(ท้ายนิคมค้าสร้อย)) 

5) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (FCB) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 มีจ้านวน 4 
สถานี ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ได้แก่ UN02 (ห้วยปลาหาง), HL01 (ห้วยหลวง เหนือเมืองอุดร), 
LL02 (แม่น้้าเลย), NK02 (ล้าน้้าก่้าเหนือ) และครั้งที่ 2 มีจ้านวน 3 สถานี ได้แก่ SK07 (ห้วยน้้าเมา) HL03 
(ห้วยอิฐ) NP01 (ล้าน้้าพุง) 

6) แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั งหมด (TCB) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 มีจ้านวน 5 
สถานี ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ได้แก่ UN01 (ล้าน้้าอูน), UN02 (ห้วยปลาหาง), HL01 (ห้วย
หลวง เหนือเมืองอุดร), LL02 (แม่น้้าเลย), NK02 (ล้าน้้าก่้า) และครั้งที่ 2 มีจ้านวน 6 สถานี ได้แก่ SK07 (ห้วย
น้้าเมา), HL03 (ห้วยอิฐ), LL03 และ LL05 (แม่น้้าเลย), NP01 (ล้าน้้าพุง), BS01 (ห้วยบางทราย เหนือ ปตร.) 
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2. กำรรวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 

ที่ปรึกษาได้รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิคุณภาพน้้าผิวดิน จากการศึกษาและทบทวนจาก     
กรมควบคุมมลพิษ ปี พ.ศ. 2558-2563 (http://iwis.pcd.go.th) และจากรายงานสถานการณ์คุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ้าปี (พ.ศ. 2559-2563) โดยส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 และภาคที่ 12 และรายงาน
โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้้า
ในแม่น้้าโขงสายประธาน (2563) ครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแยกเป็น 9 กลุ่มลุ่มน้้า
สาขา สามารถแสดงรายละเอียดสถานีตรวจวัดคุณภาพน้้าผิวดินและพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดของแต่ละสถานีได้
ในตำรำงท่ี 5 และ ตำรำงท่ี 6 ตามล้าดับ 

1) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) ประกอบไปด้วย ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนที่ 3 ลุ่มน้้าหมัน 
ลุ่มน้้าสาน และลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนที่ 4 โดยสามารถสรุปคุณภาพน้้าผิวดินในแต่ละลุ่มน้้าได้ ดังต่อไปนี้ 

 (1) แม่น ้ำโขงส่วนที่ 3 มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 2 สถานี ในพ้ืนที่อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 
เริ่มจากบ้านนาโพธิ์ ต้าบลนาแห้ว ถึงบ้านลาด ต้าบลนาแห้ว เมื่อเทียบกับคุณภาพน้้าในปี พ.ศ. 2559-2561 
พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2562 คุณภาพน้้ายังคงอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมลง และในปี 
พ.ศ. 2563 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหา
คุณภาพน้้าตลอดปี คือ TCB และFCB เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้้าหลายชุมชนและเกษตรกรรม ท้า
ให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้้า 

 (2) ห้วยน ้ำหมัน มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 3 สถานี ในพ้ืนที่อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย      
เริ่มจากบ้านปากหมัน ต้าบลปากหมัน ถึงบ้านหัวนายูง ต้าบลด่านซ้าย เมื่อเทียบกับคุณภาพน้้าในปี           
พ.ศ. 2559-2561 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี จนกระทั่งปี 2562 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และในปี 
พ.ศ. 2563 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และมีแนวโน้มคุณภาพน้้าเสื่อมโทรมลง พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึง
ปัญหาคุณภาพน้้าตลอดปี คือ TCB และFCB เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้้าหลายชุมชนและ
เกษตรกรรม ท้าให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้้า 

 (3) ห้วยน ้ำสำน มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 3 สถานี พ้ืนที่จังหวัดเลย เริ่มจากบ้านปากโป่ง 
ต้าบลปากหมัน อ้าเภอด่านซ้าย ถึงบ้านบวมหก ต้าบลหนองบัว อ้าเภอภูเรือ เมื่อเทียบกับคุณภาพน้้าในปี พ.ศ. 
2559-2561 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี จนกระทั่งปี 2562 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และในปี พ.ศ. 
2563 คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และมีแนวโน้มของคุณภาพน้้าเสื่อมโทรมลง พารามิเตอร์ส้าคัญที่
บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้าตลอดปี คือ TCB และFCB เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้้าหลายชุมชนและ
เกษตรกรรม ท้าให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้้า 

 

http://iwis.pcd.go.th/
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ตำรำงท่ี 5 สถำนีตรวจวัดคุณภำพน ้ำผิวดิน  

กลุ่ม รหัสลุ่มน ้ำ ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ แหล่งน ้ำ  
จุดตรวจวดั 

ต้ำแหน่งจุดตรวจวัด 
คพ./1 สวล. 9/12/2 MK/3 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่1
 (น

 ้ำห
มัน

-น
 ำ้ส

ำน
) 

0301 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขงส่วนที ่3 แม่น ้ำโขงส่วนท ี3   K3-01    สะพำนแม่น ำ้หู บ.นำโพธิ์ ต.นำแห้ว อ.นำแห้ว จ.เลย 

  K3-02    สะพำนแม่น ำ้หู บ.ลำด ต.นำ แห้ว อ.นำแห้ว จ.เลย 

0302 ลุ่มน ้ำหมัน ห้วยน ำ้หมัน    HMU-01    สะพำนบ้ำนปำกหมัน บ.ปำก หมัน ต.ปำกหมัน อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย 

  HMU-02    สะพำนบ้ำนหนองทุ่ม บ. หนองทุ่ม ต.นำดี อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย 

  HMU-03    สะพำนบ้ำนหัวนำยูง บ.หวันำ ยูง ต.ด่ำนซ้ำย อ.ด่ำนซ้ำย จ. เลย 

0303 ลุ่มน ้ำสำน ห้วยน ำ้สำน    HAS-01    สะพำนปำกน ้ำสำน บ.ปำกโป่ง ต.ปำกหมัน อ.ด่ำนซ้ำย จ.เลย 

  HAS-02    สะพำนบ้ำนแก่งเกลี ยง บ.แก่ง เกลี ยง ต.ลำดค่ำง อ.ภูเรือ จ. เลย 

  HAS-03    สะพำนบ้ำนบวมหก บ.บวมหก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 

0304 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขงส่วนที ่4 แม่น ้ำโขงส่วนท ี4   K4-01    สะพำนบ้ำนปำกคำน บ.ปำก คำน ต.หนองผือ อ.ท่ำลี่ จ.เลย 

  K4-02    สะพำนข้ำมน ำ้คำน บ.ท่ำลี่ ต. ทำ่ลี่ อ.ทำ่ลี่ จ.เลย 

    อ.เชียงคำน 1 อ.เชียงคาน 1 บริเวณผานางคอย 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่2
 (แ

ม่น
 ำ้เล

ย)
 

0305 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำเลยตอนลำ่งส่วนที่ 1 แม่น ้ำเลย  LY04  LY04    บ้ำนน้อยนำ ต.วังสะพุง อ.วังสะพุง จ.เลย 

LY05  LY05    อ่ำงเก็บน ้ำแม่น ำ้เลย บำ้นสวนปอ ต.แกง่ศรีภูมิ อ.ภูหลวง จ.เลย 

0306 ลุ่มน ้ำห้วยน ้ำปว่น ห้วยน ำ้ปวน    HPU-01    ฝำยน ้ำล้นหว้ยปวน บ.วังแท่น ต.ผำนอ้ย อ.วังสะพุง จ.เลย 

  HPU-02    สะพำนบ้ำนนำดอกไม้ บ.นำดอกไม้ ต.หนองหญ้ำปล้อง อ. วังสะพุง จ.เลย 

  HPU-03    สะพำนบ้ำนกุดลัน บ.กุดลัน ต.โคกขมิ น อ.วังสะพุง จ.เลย 

0307 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำเลยตอนลำ่งส่วนที่ 2 แม่น ้ำเลย  LY01  LY01    สะพำนกอ่นถึง100 ม. อ.เชียงคำน จ.เลย 

LY02  LY02    สะพำนบ้ำนใหม่ อ.เมือง จ.เลย 

LY03  LY03    จุดสูบน ้ำประปำ บำ้นนำอำน อ.เมือง จ.เลย 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่3
 (น

 ้ำโม
ง-น

 ้ำส
วย

) 

0308 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขงส่วนที ่5 แม่น ้ำโขง สว่นที่ 5   K5-H1  อ.เชียงคำน 3 สะพำนปำกน ้ำฮวย บ.เชียง คำน  ต.เชียงคำน อ.เชียงคำน จ.เลย 

  K5-H2    สะพำนบ้ำนตำดซ้อ บ.ตำดซ้อ ต.เขำแกว้ อ.เชียงคำน จ.เลย 

  K5-C1    ฝำยน ้ำล้นหว้ยชม บ.ปำกชม ต.ปำกชม อ.ปำกชม จ.เลย 

  K5-C2    สะพำนบ้ำนนำค้อ บ.นำค้อ ต.ปำกชม อ.ปำกชม จ.เลย 

  K5-C3    สะพำนบ้ำนชมนอ้ย บ.ชมน้อย ต.ชมเจริญ อ.ปำกชม จ.เลย 

  K5-S1    สะพำนปำกหว้ยสงำว บ.สงำม ต.หว้ยพชิัย อ.ปำกชม จ.เลย 

  K5-S2    สะพำนบ้ำนห้วยหินขำว บ. หว้ยหินขำว ต.ห้วยพิชัย อ. ปำกชม จ.เลย 

  K5-S3    สะพำนบ้ำนวังผำ บ.วังผำ ต. หว้ยบ่อซือ อ.ปำกชม จ.เลย 

    อ.เชียงคำน 2 อ.เชียงคำน 2 บริเวณแม่น ้ำเลย 

    อ.ปำกชม อ.ปำกชม บริเวณบ้ำนหว้ยเหยีม  

ห้วยน ำ้โสม    HSO-01    สะพำนข้ำมห้วยโสม ชุมชน เทศบำล ต.ผำตั ง อ.สังคม จ.หนองคำย  

ห้วยน ำ้โสม    HSO-02    สะพำนข้ำมห้วยโสม บ.โคก สะอำด ต.หนองแวง อ.น ้ำโสม จ.อุดรธำน 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-10 29 
 

 

ตำรำงท่ี 5 สถำนีตรวจวัดคุณภำพน ้ำผิวดิน (ต่อ) 

กลุ่ม รหัสลุ่มน ้ำ ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ แหล่งน ้ำ 
จุดตรวจวดั 

ต้ำแหน่งจุดตรวจวัด 
คพ./1 สวล. 9/12/2 MK/3 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่3
 (น

 ้ำโม
ง-น

 ้ำส
วย

) 

0308 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขงส่วนที ่5 ห้วยน ำ้โสม    HSO-03    สะพำนบ้ำนนำเมืองไทย บ.นำ เมืองไทย ต.น ้ำโสม อ.น ้ำโสม จ.อุดรธำน 

ห้วยดำน    HDA-01    สะพำนบ้ำนนำทรำย บ.เสรีพัฒนำ  ต.นำทรำย อ.พิบูลย์รกัษ์ จ.อุดรธำน ี

ห้วยดำน    HDA-02    สะพำนบ้ำนเชียงงำม บ.เชียงงำม ต.หนองหำน อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี 

ห้วยดำน    HDA-03    สะพำนบ้ำนหนองบ่อ บ.หนองบ่อ ต.หนองหำน อ.หนองหำน จ.อุดรธำนี 

0309 ลุ่มน ้ำห้วยน ้ำโสม           
0310 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขงส่วนที ่6/1           
0311 ลุ่มน ้ำโมง น ้ำโมง  SM01  SM01    สะพำนบ้ำนชุมชนป่ำงิ ว หมู่ 1 ต.ทำ่บ่อ อ.ท่ำบ่อ จ.หนองคำย 

SM02  SM02    สะพำนบ้ำนโพธิ์ตำกหมู่ 2 ต.โพธิ์ตำก อ.โพธิ์ตำก จ.หนองคำย 

SM03  SM03    สะพำนบ้ำนนำรำยน์ -โนนวำรี หมู่ 9 ต.บ้ำนผือ อ.บำ้นผือ จ.อุดรธำน ี

SM04  SM04    สะพำนบ้ำนมว่งหมู่11 ต. จ ้ำ ป ำ โ ม ง  อ. บ้ ำ น ผื อ จ . อุดรธำน ี

0312 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขงส่วนที ่6/2 แม่น ้ำโขง สว่นที่ 6   K6-01    ท่อระบำยน ำ้หว้ยโพธิ ์บ.บอน ต.หำดค้ำ อ.เมือง จ.หนองคำย 

  K6-02    ปำกคลองวังฮู บ.หนองบวั ต. กวนวัน อ.เมือง จ.หนองคำย 

  K6-03    หนองกอมเกำะ 1 บ.โคกแมง เงำ ต.เมืองหมี อ.เมือง จ. หนองคำย 

  K6-04    หนองกอมเกำะ 2 บ.บุ่งเล ต. เมืองหมี อ.เมือง จ.หนองคำย 

  K6-05    หนองกอมเกำะ 3 บ.บุ่งเล ต. เมืองหมี อ.เมือง จ.หนองคำย 

  K6-06    ปำกน ้ำห้วยบังพวน บ.ท่ำดอกค้ำ ต.เมืองหมี จ.หนองคำย 

  K6-07    หน้ำวัดสุวรรณนำรำม บ.เวียง คุก ต.เวยีงคุก อ.เมือง จ. หนองคำย 

    อ.เมืองหนองคำย อ.เมืองหนองคำย บริเวณสถำนวีัดระดับน ้ำหนองคำย 

0313 ลุ่มน ้ำสวย น ้ำสวย    NS01    สะพำนบ้ำนน ำ้สวย หมู ่1 ต. สระใคร อ.สระใคร จ.หนองคำย 

  NS02    สะพำนบ้ำนวังยำงใต้-ทุ่งม่วง ต.บำ้นธำตุ อ.เพ็ญ จ.อุดรธำนี 

  NS03    สะพำนบ้ำนปำกสวย ม.6 ต.บ้ำนเด่ือ อ.เมือง จ.หนองคำย 

0314 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขงส่วนที ่7/1           

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่4
  

(ห
้วย

หล
วง

) 

0315 ลุ่มน ้ำห้วยหลวงส่วนที ่1 ห้วยหลวง KL02  KL02    จุดสูบน ้ำประปำ  อ.พิบูลย์รกัษ์ จ.อุดรธำนี 

KL03  KL03    จุดสูบน ้ำประปำ บ.นำหยำด ต.สำมพร้ำว อ.เมือง จ.อุดรธำนี 

KL04  KL04    สะพำนบ้ำนหนองแวงฮี-บ.แสง บูรพำ บ.หนองแวงฮี ม.8 ต.หนองอ้อ อ.หนองววัซอ จ.อุดรธำน ี

0316 ลุ่มน ้ำห้วยดำน           
0317 ลุ่มน ้ำห้วยหลวงส่วนที ่2 ห้วยหลวง KL01  KL01    บริเวณหน้ำประตูระบำยน ้ำ บ.ดอนดง ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคำย 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่5
 

 (ห
้วย

เป
–ห

้วย
หน

ิง) 

0318 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขงส่วนที ่7/2 แม่น ้ำโขง สว่นที่ 7   K7-01    ประตูระบำยน ำ้หว้ยบังบำตร บ.บังบำตร ต.ชัยพร อ.เมือง จ.บึงกำฬ 

  K7-02    สะพำนปำกน ้ำอังฮ่ำ บ.หนอง บัว ต.นำกั ง อ.ปำกคำด จ.บึงกำฬ 

  K7-03    ปำกน ้ำคอน ชุมชนมวลชน ต. ปำกคำด อ.ปำกคำด จ.บึงกำฬ 

  K7-04    สะพำนหว้ยน ำ้เป บ.น ้ำเป ต. รัตนวำป ีอ. รัตนวำป ีจ. หนองคำย 

    อ.โพนพิสัย อ.โพนพิสัย บริเวณน ้ำงึม  

    อ.เมืองบึงกำฬ อ.เมืองบึงกำฬ บริเวณน ้ำเงียบ 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-10 30 
 

 

ตำรำงท่ี 5 สถำนีตรวจวัดคุณภำพน ้ำผิวดิน (ต่อ) 

กลุ่ม รหัสลุ่มน ้ำ ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ แหล่งน ้ำ 
จุดตรวจวดั 

ต้ำแหน่งจุดตรวจวัด 
คพ./1 สวล. 9/12/2 MK/3 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่5
 

 (ห
้วย

เป
–ห

้วย
หน

ิง) 0318 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขงส่วนที ่7/2 
 

    อ.บุ่งคล้ำ อ.บุ่งคล้ำ บริเวณบ้ำนบุ่งคล้ำเหนอื 
กุดทิง    KT01    บ้ำนนำโนน ต.บึงกำฬ อ.เมือง จ.บึงกำฬ 
กุดทิง    KT02    บ้ำนโนนสมบรูณ์ ต.โนน สมบูรณ์ อ.เมือง จ.บึงกำฬ 
กุดทิง    KT03    บ้ำนโนนวังเยี่ยม ต.โคกก่อง อ.เมอืง จ.บึงกำฬ 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่6
 (แ

ม่น
 ำ้ส

งค
รำ

ม)
 

0319 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำสงครำมตอนบน แม่น ้ำสงครำมตอนบน SO05  SO05    บ้ำนห้วยสงครำม อ.โซ่พสิัย จ.บึงกำฬ 

  SOU-01    สะพำนแม่น ้ำสงครำม บ. หนองกำ ต.บ้ำนจันทน์ อ.บ้ำน ดุง จ.อุดรธำน 

  SOU-02    สะพำนแม่น ้ำสงครำม บ.สำม แยก ต.โคกสี อ.สว่ำงแดนดิน จ.สกลนคร 

  SOU-03    สะพำนบ้ำนยำ บ.ยำ ต.บ้ำนยำ  อ.หนองหำน จ.อุดรธำน ี

  SOU-04    สะพำนบ้ำนค้ำบอน บ.ค้ำบอน ต.ค้ำเลำะ อ.ไชยวำน จ. อุดรธำน ี
0320 ลุ่มน ้ำห้วยคอง ห้วยคอง    HKO-01    สะพำนบ้ำนปำกคลอง บ.ปำก คลอง ต.หนองหัวช้ำง อ.พร เจริญ จ.บึงกำฬ 

  HKO-02    สะพำนห้วยกกต้อง บ.ห้วยกก ต้อง ต.โป่งเปือย อ.เมือง จ.บึงกำฬ 
0321 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำสงครำมตอนล่ำง แม่น ้ำสงครำม  SO03  SO03    สะพำนบ้ำนท่ำก้อน อ.อำกำศอ้ำนวย จ.สกลนคร 

SO04  SO04    สะพำนบ้ำนท่ำกกแดง อ.เซกำ จ.บึงกำฬ 
0322 ลุ่มน ้ำห้วยฮี  ห้วยฮี    HHE-01    สะพำนบ้ำนเซกำใต้ บ.เซกำใต้ ต.เซกำ อ.เซกำ จ.บึงกำฬ 

  HHE-02    สะพำนบ้ำนท่ำม่วงใต้ บ.ท่ำม่วงใต ้ต.น ้ำจัน อ.เซกำ จ.บึงกำฬ 

  HHE-03    สะพำนบ้ำนท่ำเชียงเครือ บ. ท่ำเชียงเครือ ต.ป่งไฮ อ.เซกำ จ.บึงกำฬ 
0323 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนที่ 2           

0324 ลุ่มน ้ำห้วยน ้ำยำม น ้ำยำม  HY01  HY01    สะพำนบ้ำนปำกยำม หมู่ 4 ต.สำมผง อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม 
HY02  HY02    สะพำนบ้ำนอำกำศอ้ำนวย หมู่ 19 ต.อำกำศอ้ำนวย อ.อำกำศ อ้ำนวย จ.สกลนคร 
HY03  HY03    สะพำนบ้ำนขัวสูงสวรรค์ หมู่ 13 ต.ศรีวิชัย อ.วำนรนิวำส จ.สกลนคร 
HY04  HY04    สะพำนบ้ำนหนองแสง หมู่9 ต.ตำลโกน อ.สว่ำงแดนดิน  จ.สกลนคร 

0325 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนที่ 3           

0326 ลุ่มน ้ำห้วยน ้ำอูน  อูน  ON01  ON01    ปำกแม่น ้ำอูน บ.ปำกอูน ต.ศรสีงครำม อ.ศรสีงครำม จ.นครพนม 
ON02  ON02    โรงสูบน ้ำแรงต่้ำกำรประปำนำ หว้ำ อ.นำหว้ำ จ.นครพนม 
ON03  ON03    บ.สว่ำง ต.บ้ำนสวำ่ง อ.พรรณำนคิม จ.สกลนคร 
ON04  ON04    บ.ตำลเลียน อ.พรรณำนิคม จ.สกลนคร 

ห้วยปลำหำง   HPH01    สะพำนบ้ำนสว่ำง  - หนอง หวำย ต.วังยำง อ.พรรณำนคิม จ.สกลนคร 

  HPH02    สะพำนบ้ำนเดื่อศรีคันไซ  อ.วำนรนิวำส จ.สกลนคร 

  HPH03    สะพำนบ้ำนหนองกุงกลำง หมู่ 17 ต.ค้ำบ่อ อ.วำริชภูมิ จ.สกลนคร 
0327 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนที่ 4 แม่น ้ำสงครำม  SO01  SO01    สะพำนบ้ำนไชยบุรี อ.ท่ำอุเทน จ.นครพนม 

SO02  SO02    บ้ำนปำกอูน อ.ศรีสงครำม จ.นครพนม 
บึงโขงหลง    BKL01    ท่ำเรือโคกคล้อย วัดดอนหม้อ ทอง บ.โคกกระแซ ต.บำ้นต้อง อ.เซกำ จ.บึงกำฬ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-10 31 
 

 

ตำรำงท่ี 5 สถำนีตรวจวัดคุณภำพน ้ำผิวดิน (ต่อ) 

กลุ่ม รหัสลุ่มน ้ำ ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ แหล่งน ้ำ 
จุดตรวจวดั 

ต้ำแหน่งจุดตรวจวัด 
คพ./1 สวล. 9/12/2 MK/3 

    
  BKL02    เขตห้ำมล่ำสตัว์ป่ำบึงโขงหลง อ.บงึโขงหลง จ.บึงกำฬ 

  BKL03    จุดสูบน ้ำประปำ ทต.บึงโขง หลง อ.บึงโขงหลง จ.บึงกำฬ 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่7
 (ห

ว้ย
ทว

ย)
 

0328 ลุ่มน ้ำห้วยทวย ห้วยทวย  

  HTU-01    ปำกห้วยทวย (ลงโขง) บ.ปำกทวย ต.เวินพระบำท อ.ท่ำอุเทน  จ.นครพนม 

  HTU-02    สะพำนห้วยทวย บ.นำหัวบ่อ ต.นำหัวบ่อ อ.โพนสวรรค์ จ. นครพนม 

  HTU-03    ห้วยทวยจำกหนองห้วยแดง ถ.นิตโย ต.กุสมุำลย์ อ. กุสุมำลย์  จ.สกลนคร 

0329 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขงส่วนที ่8 แม่น ้ำโขง สว่นที่ 8 

  K8-01    สะพำนห้วยบังฮวก บ.ดอน นำงหงส์ ต.ดอนนำงหงส์ อ. ธำตุพนม จ.นครพนม 

  K8-02    สะพำนห้วยบังกอ บ.ท่ำค้อ ต.ท่ำค้อ อ.เมือง จ.นครพนม 

  K8-03    สะพำนคลองบ่อ (ข้ำง รพ.จิต เวช)  บ.เวินพระบำท ต.เวิน พระบำท อ. ท่ำอุเทน จ. นครพนม 

    อ.เมืองนครพนม อ.เมืองนครพนม บรเิวณสถำนีวัดระดับน ้ำนครพนม  

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่8
 (น

 ้ำพ
ุง-น

 ้ำก
่้ำ) 

0330 ลุ่มน ้ำพุง 

หนองหำรสกลนคร 

NH01  NH01    จุดสูบน ้ำประปำหนองหำร จ. สกลนคร 
NH02  NH02    ปำกน ้ำพุงหนองหำร จ.สกลนคร 
NH03  NH03    ปำกล้ำน ้ำก่้ำ หนองหำร จ. สกลนคร 
NH04  NH04    ดอนพลำญ หนองหำร จ. สกลนคร 
NH05  NH05    ดอนแซง หนองหำร จ.สกลนคร 
NH06  NH06    ดอนสวรรค์ใหญ่ หนองหำร จ. สกลนคร 
NH07  NH07    หน้ำระบบบ้ำบดัน ้ำเสียคูหมำก เสือ่ หนองหำร จ.สกลนคร 

แม่น ้ำพุง  

  HPG-01    สะพำนบ้ำนบ่อแดง บ.ดอน ปอแดง ต.เหล่ำปอแดง อ. เมือง จ.สกลนคร 

  HPG-02    สะพำนโคกศรีสุพรรณ ต.ตอง โขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.บึงกำฬ 

  HPG-03    สะพำนบ้ำนเต่ำงอย บ.เต่ำงอย ต.เต่ำงอย อ.เต่ำงอย จ. สกลนคร 

  HPG-04    เขื่อนน ้ำพุง ต.โคกภู อ.ภูพำน จ.สกลนคร 

0331 ลุ่มน ้ำห้วยน ้ำก่ำ้ 

แม่น ้ำก่้ำ  

  HKA-01    ประตรูะบำยน ำ้ธรณีศนฤมิต บ.โนนสังข์ ต.น ้ำก่้ำ อ.ธำตุพนม จ.นครพนม 

  HKA-02    ประตรูะบำยน ำ้บ้ำนนำคู ่บ. นำคู่ ต.นำคู่ อ.นำแก จ. นครพนม 

  HKA-03    ประตรูะบำยน ำ้บ้ำนนำขำม บ.นำขำม ต.วังยำง อ.วังยำง จ.นครพนม 

  HKA-04    ประตรูะบำยน ำ้หนองบึง บ. หนองบึง ต.ด่ำนม่วงค้ำ อ.โคก สสีุพรรณ จ.สกลนคร 

ห้วยบัง  

  HBA-01    สะพำน ทต.พระซอง บ.พระ ซอง ต.พระซอง อ.นำแก จ. นครพนม 

  HBA-02    ประตรูะบำยน ำ้บ้ำนตับเต่ำ บ.ตับเต่ำ ต.หนองเทำใหญ่ อ. ปลำปำก จ.นครพนม 

  HBA-03    สะพำนห้วยบังพนัง บ.หนอง บัว ต.ปลำปำก อ.ปลำปำก จ. นครพนม 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่9
  

(ห
้วย

บำ
งท

รำ
ย-

ห้ว
ยม

ุก)
 

0332 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขงส่วนที ่9 ห้วยชะโนด  
CN01  CN01    บ้ำนย้อมพัฒนำ ต.ชะโนดน้อย อ.ดงหลวง  

    อ.ธำตุพนม อ.ธำตุพนม บริเวณบ้ำนคับพวง 
0333 ลุ่มน ้ำห้วยบำงทรำย ห้วยบำงทรำย  BC01  BC01    สะพำนห้วยบำงทรำย ต.บำงทรำยใหญ่ อ.เมือง  

0334 ลุ่มน ้ำห้วยมุก แม่น ้ำโขง  
NK01  NK01    บ้ำนบุ่งอทุัย ต.นำสีนวล อ.เมือง  
NK02  NK02  อ.เมืองมุกดำหำร ท่ำเรือตลำดอินโดจีน ต.มุกดำหำร อ.เมือง  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-10 32 
 

 

ตำรำงท่ี 5 สถำนีตรวจวัดคุณภำพน ้ำผิวดิน (ต่อ) 

กลุ่ม รหัสลุ่มน ้ำ ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ แหล่งน ้ำ 
จุดตรวจวดั 

ต้ำแหน่งจุดตรวจวัด 
คพ./1 สวล. 9/12/2 MK/3 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่9
  

(ห
้วย

บำ
งท

รำ
ย-

ห้ว
ยม

ุก)
 

  

ห้วยแข้  
  HK01   สะพำนข้ำมห้วยแข้ข้ำงหอแก้วเทศบำลเมืองมุกดำหำร  ต.ศรีบญุเรอืง อ.เมือง  

  HK02   ห้วยแข้ ก่อนเข้ำเขตเทศบำลเมืองมุกดำหำร  (ซอยค่ำยลูกเสือ 13 ถนนทิพย์นำม) ต.ศรีบญุเรืองอ.เมือง  

ห้วยมกุ  

  HM01    สะพำนหน้ำวัดศรีมงคลเหนือ ต.มกุดำหำร อ.เมือง  

  HM02    สะพำนห้วยมุกใกล้ระบบบ้ำบัดน ้ำเสีย ต.มุกดำหำร อ.เมือง  

  HM03    สะพำนบ้ำนดำ่นค้ำ ต.มุกดำหำร อ.เมือง  
0335 ลุ่มน ้ำห้วยบังอี  ห้วยบังอี ่ BI01  BI01    บ้ำนนำโพธ์ิ ต.นำโพธิ์ อ.ดอนตำล  

0336 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขงตอนลำ่ง แม่น ้ำโขงตอนล่ำง     อ.ชำนุมำน อ.ชำนุมำน บริเวณบำ้นศรสีมบรูณ ์

    อ.โขงเจียม อ.โขงเจียม บรเิวณสถำนีวัดระดับน ้ำโขงเจียม 

ที่มำ : กรมควบคุมมลพิษ ส้านักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 9 , 12 และ โครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้้าในแม่น้้าโขงสายประธาน (2563), 2563 
หมำยเหต ุ:  คพ/1  = กรมควบคุมมลพิษ  
    สวล 9/12 /2  =  ส้านักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 9 และ 12 
   MK/3  = คุณภาพน้้าผิวดินจากโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้้าในแม่น้า้โขงสายประธาน (2563) 

 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-10 33 
 

 

ตำรำงท่ี 6 พำรำมิเตอร์คุณภำพน ้ำผิวดิน  
กลุ่ม รหัสลุ่มน ้ำ ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ จุดตรวจวดั ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 

(WQI) 2558 
ปัญหำ

คุณภำพน ้ำ 
ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 

(WQI) 2559 
ปัญหำ

คุณภำพน ้ำ 
ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 

(WQI) 2560 
ปัญหำ

คุณภำพน ้ำ 
ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  

(WQI) 2561 
ปัญหำ

คุณภำพน ้ำ 
ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  

(WQI) 2562 
ปัญหำ

คุณภำพน ้ำ 
ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  

(WQI) 2563 
ปัญหำ

คุณภำพน ้ำ 
คพ./1 สวล. 

9/12/2 
MK/3 คพ./1 สวล. 

9/12/2 
คพ./1 สวล. 

9/12/2 
คพ./1 สวล. 

9/12/2 
คพ./1 สวล. 

9/12/2 
MK/3 คพ./1 สวล. 

9/12/2 
MK/3 คพ./1 สวล. 

9/12/2 
MK/3 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่1
 (น

 ้ำห
มัน

-น
 ำ้ส

ำน
) 

0301 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขง 
ส่วนที่ 3 

 
K3-01 

               
ค่อนข้ำง

เส่ือมโทรม 
(60) 

 
TCB, FCB 

    

 
K3-02 

               
ค่อนข้ำง

เส่ือมโทรม 
(58) 

 
TCB, FCB 

    

0302 ลุม่น ้ำหมัน 
 

HMU-01 
               

พอใข้ (65) 
 

FCB 
    

 
HMU-02 

               
พอใข้ (64) 

 
FCB 

    
 

HMU-03 
               

พอใข้  (64) 
 

FCB 
    

0303 ลุ่มน ้ำสำน 
 

HAS-01 
               

ดีมำก (93) 
 

 
    

 
HAS-02 

               
ดี (85) 

 
 

    
 

HAS-03 
                 

FCB 
    

0304 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขง 
ส่วนที่ 4 

 
K4-01 

               
ค่อนข้ำง

เส่ือมโทรม 
(60) 

 
FCB 

    

 
K4-02 

               
พอใข้ (63) 

 
FCB 

    
  

อ.เชียง
คำน 1 

           
ดีมำก (10) 

   
ดีมำก (10) 

   
ดีมำก (10) 

 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่2
 (แ

ม่น
 ำ้เล

ย)
 

0305 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำเลย
ตอนล่ำงส่วนที่ 1 

LY04 LY04 
 

พอใช้ (61) เส่ือมโทรม BOD, FCB ค่อนข้ำงดี 
(66) 

พอใช้ FCB ดี (75) พอใช้ TCB พอใช้ (61) พอใช้ 
 

FCB ดี (71) 
   

พอใช้ (62) พอใช้ 
 

BOD 

LY05 LY05 
 

พอใช้ (65) เส่ือมโทรม BOD ดี (77) พอใช้ BOD, FCB ดี (76) ดี 
 

ดี (90) ดี 
  

ดี (73) 
   

ดีมำก (94) ดี 
  

0306 ลุ่มน ้ำห้วยน ้ำปว่น 
 

HPU-01 
               

ดี (90) 
      

 
HPU-02 

               
ดี (70) 

 
BOD 

    
 

HPU-03 
                      

0307 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำเลย
ตอนล่ำงส่วนที่ 2 

LY01 LY01 
 

ดี (74) เส่ือมโทรม BOD ดี (81) พอใช้ FCB ดี (81) ดี 
 

ดี (76) พอใช้ 
 

BOD, FCB ดี (84) 
   

ดีมำก (91) ดี 
 

 
LY02 LY02 

 
ค่อนข้ำง

เส่ือมโทรม 
(54) 

เส่ือมโทรม
มำก 

NH3 ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(60) 

พอใช้ BOD, FCB ดี (71) เส่ือมโทรม
มำก 

As ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(59) 

พอใช้ 
 

TCB, FCB ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(59) 

   
ดี (78) ดี 

 
 

LY03 LY03 
 

ดี (74) เส่ือมโทรม
มำก 

Mn ดี (79) พอใช้ BOD ดี (84) พอใช้ DO ดี (75) เส่ือมโทรม 
 

FCB ดี (72) 
   

ดี (84) ดี 
 

 

 

 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-10 34 
 

 

ตำรำงท่ี 6 พำรำมิเตอร์คุณภำพน ้ำผิวดิน (ต่อ) 

 

 

 

กลุ่ม รหัสลุ่มน ้ำ ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ จุดตรวจวดั ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2558 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2559 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2560 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2561 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2562 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2563 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่3
 (น

 ้ำโม
ง-น

 ้ำส
วย

) 

0308 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขง 

ส่วนที่ 5  
K5-H1 

อ.เชียง
คำน 3 

              เส่ือมโทรม 
(50) 

 BOD   ดีมำก (10)  

 K5-H2                พอใข้ (62)  FCB     

 K5-C1                ดี (86)       

 
K5-C2                ค่อนข้ำงดี 

(66) 
 TCB, FCB     

 K5-C3                ดี (72)  FCB     

 K5-S1                ดี (87)  DO     

 K5-S2                ดี (71)  FCB     

 K5-S3                ดี (71)  FCB     

 
 

อ.เชียง
คำน 2 

                   ดีมำก (10)  

  อ.ปำกชม            ดีมำก (10)    ดีมำก (10)    ดีมำก (10)  

 HSO-01                ดี (87)       

 HSO-02                ดีมำก (93)       

 HSO-03                ดี (73)  FCB     

 HDA-01                ดี (71)  DO, FCB     

 HDA-02                ดี (77)       

 HDA-03                       

0309 ลุ่มน ้ำห้วยน ้ำโสม                         

0310 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขง 

ส่วนที่ 6/1    

                     

0311 ลุ่มน ้ำโมง SM01 SM01   พอใช้ BOD  พอใช้ DO ,FCB  พอใช้ DO  เส่ือมโทรม  DO, BOD, 

FCB 

 พอใข้ (62)  DO BOD 

FCB 

    

SM02 SM02   ดี   พอใช้ DO, FCB  ดี   พอใช้  DO  ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(57) 

 NH3     

SM03 SM03   ดี   ดี   ดี   ดี    ดี (88)       

SM04 SM04   พอใช้ BOD  พอใช้ DO, FCB  ดี   ดี    ค่อนข้ำงดี 
(70) 

 DO     



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-10 35 
 

 

ตำรำงท่ี 6 พำรำมิเตอร์คุณภำพน ้ำผิวดิน (ต่อ) 

 

 

 

กลุ่ม รหัสลุ่มน ้ำ ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ จุดตรวจวดั ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2558 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2559 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2560 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2561 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2562 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2563 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่3
 (น

 ้ำโม
ง-น

 ้ำส
วย

) 

0312 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขง 

ส่วนที่ 6/2 

 K6-01                       

 K6-02                ค่อนข้ำงดี 
(70) 

 BOD     

 K6-03                ดี (77)  BOD     

 K6-04                ดี (86)       

 K6-05                ดี (75)  BOD     

 K6-06                ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(60) 

 TCB, FCB     

 K6-07                เส่ือมโทรม 
(48) 

 NH3     

  อ.เมือง
หนอง 
คำย 

                   ดีมำก (10)  

0313 ลุ่มน ้ำสวย  NS01   เส่ือมโทรม
มำก 

NH3  พอใช้ DO  พอใช้ DO  พอใช้  DO, FCB  ดี (83)       

 NS02   เส่ือมโทรม BOD  พอใช้ DO  พอใช้ BOD, DO  เส่ือมโทรม  DO  ดี (80)       

 NS03   เส่ือมโทรม BOD  เส่ือมโทรม DO  เส่ือมโทรม
มำก 

As  พอใช้  DO  ค่อนข้ำงดี 
(70) 

 BOD     

0314 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขง 

ส่วนที่ 7/1 

                        

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่4
 (ห

ว้ย
หล

วง
) 

0315 ลุ่มน ้ำห้วยหลวง 

ส่วนที่ 1 

KL02 KL02 

 

 เส่ือมโทรม
มำก 

NH3  เส่ือมโทรม BOD  พอใช้ BOD, DO  พอใช้  DO      ดี   

KL03 KL03 

 

 เส่ือมโทรม
มำก 

NH3  เส่ือมโทรม
มำก 

NH3  เส่ือมโทรม DO  เส่ือมโทรม  BOD, TCB 

,FCB 

     เส่ือมโทรม  BOD 

KL04 KL04 

 

 เส่ือมโทรม BOD  พอใช้ DO  เส่ือมโทรม DO  พอใช้  DO, BOD      เส่ือมโทรม
มำก 

 NH3 

0316 ลุ่มน ้ำห้วยดำน                         

0317 ลุ่มน ้ำห้วยหลวง 

ส่วนที่ 2 

KL01 KL01 

 

 เส่ือมโทรม BOD  พอใช้ DO  พอใช้ DO  เส่ือมโทรม  DO      พอใช้  BOD 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-10 36 
 

 

ตำรำงท่ี 6 พำรำมิเตอร์คุณภำพน ้ำผิวดิน (ต่อ) 

 

 

 

กลุ่ม รหัสลุ่มน ้ำ ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ จุดตรวจวดั ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2558 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2559 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2560 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2561 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2562 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2563 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่5
 (ห

ว้ย
เป

–ห
้วย

หน
ิง) 

0318 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขง 

ส่วนที่ 7/2 
 K7-01                ดี (89)  -     

 K7-02                ดี (87)  -     

 K7-03                ดี (79)  DO     

 
K7-04 

 

              ค่อนข้ำงดี 
(70) 

 FCB     

 
 

อ.โพน
พิสัย 

                   ดีมำก (10)  

 
 

อ.เมือง
บึงกำฬ 

                   ดีมำก (10)  

  อ.บุ่งคล้ำ            ดี(8.3)    ดี(8.87)    ดี (9.62)  

 KT01   พอใช้ BOD  พอใช้ BOD  พอใช้ BOD  เส่ือมโทรม  BOD  ดี (85)  -     

 
KT02 

 

 เส่ือมโทรม BOD  พอใช้ DO, BOD  พอใช้ BOD, DO  พอใช้  FCB  ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(60) 

 FCB     

 
KT03 

 

 เส่ือมโทรม BOD  พอใช้ BOD  พอใช้ BOD, FCB  พอใช้  DO, BOD, 

FCB 

 ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(60) 

 FCB     

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่6
 (แ

ม่น
 ำ้ส

งค
รำ

ม)
 

0319 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำ

สงครำมตอนบน 

SO05 SO05 

 

ค่อนข้ำงดี 
(70) 

ดี - ดี (80) พอใช้ DO ดี (88) พอใช้ DO ดี (83) เส่ือมโทรม  DO ดี (79)    ดีมำก (91) ดี  - 

 SOU-01                ดี (80)  DO     

 SOU-02                ดีมำก (91)  -     

 SOU-03 

 

              ค่อนข้ำงดี 
(66) 

 BOD     

 SOU-04 

 

              ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(59) 

 BOD     

0320 ลุ่มน ้ำห้วยคอง  HKO-01                ดี (83)  -     

 HKO-02                ดี (88)  -     

0321 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำ

สงครำมตอนล่ำง 
SO03 SO03  ดี (74) ดี - ดี (84) พอใช้ DO ดี (87) พอใช้ DO ดี (82) เส่ือมโทรม  DO ดี (77)    ดีมำก (91) ดี  - 

SO04 SO04 
 ค่อนข้ำงดี 

(69) 
ดี - ดี (81) พอใช้ DO ดี (83) พอใช้ DO ดี (80) พอใช้  DO ดี (83)    ดี (84) ดี  - 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-10 37 
 

 

ตำรำงท่ี 6 พำรำมิเตอร์คุณภำพน ้ำผิวดิน (ต่อ) 

 

 

กลุ่ม รหัสลุ่มน ้ำ ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ จุดตรวจวดั ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2558 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2559 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2560 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2561 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2562 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2563 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่6
 (แ

ม่น
 ำ้ส

งค
รำ

ม)
 

0322 ลุ่มน ้ำห้วยฮี   HHE-01                ดีมำก (91)  -     

 HHE-02                ดี (86)  -     

 HHE-03                ดี (83)  -     

0323 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำ

สงครำมตอนล่ำง

ส่วนที่ 2 

  

 

                     

0324 ลุ่มน ้ำห้วยน ้ำยำม HY01 HY01 

 

 พอใช้ BOD  ดี -  พอใช้ DO  พอใช้  DO  ค่อนข้ำงดี 
(68) 

 FCB     

HY02 HY02 

 

 ดี -  ดี -  ดี -  พอใช้  DO  ค่อนข้ำงดี 
(66) 

 FCB     

HY03 HY03 

 

 พอใช้ BOD  พอใช้ DO  พอใช้ DO  พอใช้  DO  ค่อนข้ำงดี 
(68) 

 FCB     

HY04 HY04 

 

 พอใช้ BOD  เส่ือมโทรม BOD  พอใช้ BOD  พอใช้  BOD, FCB  ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(58) 

 BOD     

0325 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำ

สงครำมตอนล่ำง

ส่วนที่ 3 

  

 

                     

0326 ลุ่มน ้ำห้วยน ้ำอูน ON01 ON01 

 

ดี (71) เส่ือมโทรม
มำก 

Mn ดี (84) พอใช้ DO ดี (83) ดี - ดี (83) เส่ือมโทรม  DO ดี (79)    ดี (90) ดี  - 

ON02 ON02 

 

ค่อนข้ำงดี 
(70) 

ดี - ดี (87) พอใช้ DO ดี (82) พอใช้ BOD, DO ดี (85) พอใช้  DO ดี (76)    ดีมำก (93) ดี  - 

ON03 ON03  ดี (75) พอใช้ BOD ดี (83) พอใช้ DO ดี (80) พอใช้ BOD, DO ดี (82) เส่ือมโทรม  DO ดี (74)    ดี (83) ดี  - 

ON04 ON04 

 

ดี (78) พอใช้ BOD ดี (79) พอใช้ DO ค่อนข้ำงดี 
(69) 

เส่ือมโทรม BOD, DO ดี (79) ดี  - ดี (72)    ดี (72) พอใช้  TCB 

 HPH01 

 

 พอใช้ BOD  พอใช้ BOD  พอใช้ BOD, DO  เส่ือมโทรม  DO  ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(58) 

 TCB, FCB     

 HPH02 

 

 พอใช้ BOD  พอใช้ DO  ดี -  พอใช้  DO  ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(60) 

 TCB, FCB     

 HPH03 

 

 เส่ือมโทรม
มำก 

NH3  เส่ือมโทรม
มำก 

NH3  เส่ือมโทรม BOD  พอใช้  DO  ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(51) 

 NH3     



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-10 38 
 

 

ตำรำงท่ี 6 พำรำมิเตอร์คุณภำพน ้ำผิวดิน (ต่อ) 

 

 

กลุ่ม รหัสลุ่มน ้ำ ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ จุดตรวจวดั ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2558 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2559 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2560 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2561 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ (WQI) 2562 ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2563 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 

 

0327 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำ

สงครำมตอนล่ำง

ส่วนที่ 4 

SO01 SO01 

 

ค่อนข้ำงดี 
(68) 

ดี - ดี (80) พอใช้ DO ดี (76) พอใช้ DO ดี (81) พอใช้  DO ดี (81)    ดี (86) ดี  - 

SO02 SO02  ดี (71) ดี - ดี (89) พอใช้ DO ดี (79) พอใช้ DO ดี (82) พอใช ้  DO ดี (75)    ดี (87) ดี  - 

 BKL01   พอใช้ BOD  เส่ือมโทรม BOD  พอใช้ DO  พอใช้  DO  ดีมำก (91)  -     

 BKL02   ดี -  พอใช้ DO  ดี -  พอใช้  DO  ดี (73)  FCB     

 BKL03   ดี -  ดี -  ดี -  ดี  -  ดีมำก (91)  -     

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่7
 (ห

ว้ย
ทว

ย)
 

0328 ลุ่มน ้ำห้วยทวย  HTU-01                  FCB     

 
HTU-02 

 

              ค่อนข้ำงดี 
(68) 

 FCB     

 HTU-03                พอใข้ (62)  TCB, FCB     

0329 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขง 

ส่วนที่ 8 
 

K8-01 

 

              ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(56) 

 TCB, FCB     

 
K8-02 

 

              ค่อนข้ำงดี 
(70) 

 FCB     

 

K8-03 

 

              ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(57) 

 TCB, FCB     

 
 

อ.เมือง
นครพนม 

                   ดีมำก (10)  

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่8
 (น

 ้ำพ
ุง-น

 ้ำก
่้ำ) 

0330 ลุ่มน ้ำพุง NH01 NH01  ค่อนข้ำงดี 
(70) 

พอใช้ DO ดี (82) เส่ือมโทรม BOD ดี (77) พอใช้ BOD, DO ดี (81) พอใช้  DO ดี (80)    ดี (73) พอใช้  BOD TCB 

NH02 NH02  ดี (71) ดี - ดี (81) พอใช้ DO, BOD ดี (78) พอใช้ BOD, FCB ดี (78) ดี  - ดี (84)    ดี (85) ดี  - 

NH03 NH03  ดี (74) ดี - ดี (82) พอใช้ DO ดี (85) พอใช้ DO ดี (84) พอใช้  DO ดี (86)    ดีมำก (92) ดี  - 

NH04 NH04  ดี (77) ดี - ดีมำก (91) ดี - ดีมำก (92) ดี - ดี (86) พอใช้  DO ดี (88)    ดีมำก (91) ดี  - 

NH05 NH05  ดี (73) ดี - ดี (84) ดี - ดี (86) เส่ือมโทรม BOD ดี (87) ดี  - ดี (84)    ดีมำก (92) ดี  - 

NH06 NH06  ดี (75) ดี - ดี (82) ดี - ดี (88) ดี - ดี (89) พอใช้  DO ดี (84)    ดี (89) ดี  - 

NH07 NH07 

 

ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(60) 

เส่ือมโทรม
มำก 

NH3 ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(59) 

เส่ือมโทรม
มำก 

NH3 ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(59) 

เส่ือมโทรม
มำก 

NH3 พอใช้ (61) เส่ือมโทรม
มำก 

 NH3 ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(55) 

   พอใช้ (64) เส่ือมโทรม  BOD 

 HPG-01                พอใข้ (65)  TCB, FCB     

 HPG-02 

 

              ค่อนข้ำงดี 
(66) 

 FCB     



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-10 39 
 

 

ตำรำงท่ี 6 พำรำมิเตอร์คุณภำพน ้ำผิวดิน (ต่อ) 

 

 

กลุ่ม รหัสลุ่มน ้ำ ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ จุดตรวจวดั ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2558 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2559 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2560 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2561 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2562 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2563 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่8
 (น

 ้ำพ
ุง-น

 ้ำก
่้ำ) 

0330 ลุ่มน ้ำพุง  HPG-03 
 

              ค่อนข้ำงดี 
(67) 

 FCB     

 HPG-04 

 

              ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(59) 

 TCB, FCB     

0331 ลุ่มน ้ำห้วยน ้ำก่ำ้  HKA-01 

 

              ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(56) 

 TCB, FCB     

 HKA-02                พอใข้ (63)  TCB, FCB     

 HKA-03 

 

              ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(51) 

 NH3     

 HKA-04 

 

              ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(58) 

 TCB, FCB     

 HBA-01 

 

              ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(56) 

 NH3     

 HBA-02 

 

              ค่อนข้ำง
เส่ือมโทรม 

(59) 

 FCB     

 HBA-03                พอใข้ (61)  TCB     

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่9
 (ห

ว้ย
บำ

งท
รำ

ย-
ห้ว

ยม
ุก)

 

0332 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขง 

ส่วนที่ 9 

CN01 CN01            ดี  (84)    พอใช้ (69)  BOD, TCB  ดี(78)   

  อ.ธำตุ
พนม 

           ดี(8.3)    ดี(8.87)    ดี (9.62)  

0333 ลุ่มน ้ำห้วยบำง

ทรำย 

BC01 BC01          NH3-N  

(0.72มก./

ล.) 

 ดี  (84)  BOD  ดี (80)    ดี(79)   

0334 ลุ่มน ้ำห้วยมุก NK01 NK01      เส่ือมโทรม
มำก 

TCB, NH3-

N 

  BOD 

(2.4มก./ล.) 

 ดี (85)    ดี(73)    ดี(85)  BOD 

NK02 NK02 อ.เมือง
มุกดำ- 
หำร 

    เส่ือมโทรม
มำก 

TCB, NH3-

N 

  NH3-N  

(0.98มก./

ล.) 

 ดี (84)    ดี(78)     ดีมำก (10)  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-10 40 
 

 

ตำรำงท่ี 6 พำรำมิเตอร์คุณภำพน ้ำผิวดิน (ต่อ) 

หมำยเหต ุ:  คพ/1  = กรมควบคุมมลพิษ  
    สวล 9/12 /2  =  ส้านักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 9 และ 12 
   MK/3  = คุณภาพน้้าผิวดินจากโครงการศึกษาผลกระทบและติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ข้ามพรมแดนจากโครงการไฟฟ้าพลังน้้าในแม่น้า้โขงสายประธาน (2563) 
 

 
 
 

กลุ่ม รหัสลุ่มน ้ำ ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ จุดตรวจวดั ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2558 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2559 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ 
(WQI) 2560 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2561 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2562 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

ค่ำดัชนีคุณภำพน ้ำ  
(WQI) 2563 

ปัญหำ
คุณภำพน ้ำ 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 คพ./1 สวล. 
9/12/2 

MK/3 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำท

ี ่9
 (ห

ว้ย
บำ

งท
รำ

ย-
ห้ว

ยม
ุก)

 

0334 ลุ่มน ้ำห้วยมุก  HK01          DO  

(2.2มก./ล.) 

BOD  

(5.8 มก./ล.) 

NH3-N 

(6.41มก./ล.) 

 เส่ือมโทรม 
(56) 

 BOD  เส่ือมโทรม 
(52) 

 BOD  พอใช้(62)  DO, BOD 

 HK02          DO  
(3.8 มก./ล.) 

BOD 
(2.1มก./ล.) 

NH3-N 

(0.61มก./ล.) 

 พอใช้(69)  DO  

BOD 

NH3-N 

 พอใช้(61)  BOD    DO, BOD 

 HM01      เส่ือมโทรม
มำก 

BOD, TCB, 

FCB, NH3-

N 

  DO  
(3.9 มก./ล.) 

BOD 
(5.8มก./ล.) 

 NO3-N  
(6.4 มก./ล.) 

NH3-N  
(1.79มก./ล.) 

 พอใช้(66)  BOD  เส่ือมโทรม
(57) 

 BOD  ค่อน 
ข้ำงด ี(66) 

 DO, BOD 

 HM02      เส่ือมโทรม
มำก 

BOD, TCB, 

FCB, NH3-N 

  BOD 
(8.1มก./ล.) 

 เส่ือมโทรม 
(58) 

 BOD  เส่ือมโทรม 
(58) 

 BOD    BOD 

 HM03          DO  
(3.8 มก./ล.) 

 ดี (74)  BOD  พอใช้(65)  BOD    BOD 

0335 ลุ่มน ้ำห้วยบังอี  BI01 BI01          BOD 
(2.3มก./ล.) 

 ดี (81)    ดี(72)  BOD  ดี(76)   

0336 ลุ่มน ้ำแม่น ้ำโขง

ตอนล่ำง 

  อ.ชำนุมำน            ดี(8.3)    ดี(8.87)    ดี (9.62)  

  อ.โขงเจียม                    ดีมำก (10)  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-10 41 
 

 

 (4) แม่น ้ำโขงส่วนที่ 4 มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 2 สถานี ในพ้ืนที่อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย    
เริ่มจากบ้านปากคาน ต้าบลหนองผือ ถึงบ้านท่าลี่ ต้าบลท่าลี่ เมื่อเทียบกับคุณภาพน้้าในปี พ.ศ. 2559-2560 
พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดีมาก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2561-2562 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี-พอใช้ และในปี 
พ.ศ. 2563 คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ซึ่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึง
ปัญหาคุณภาพน้้าตลอดปี คือ TCB และFCB เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้้าหลายชุมชนและ
เกษตรกรรม ท้าให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้้า 

2) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) ประกอบไปด้วย ลุ่มน้้าแม่น้้าเลยตอนล่างส่วนที่ 1 ลุ่มน้้า    
ห้วยน้้าปวน และลุ่มน้้าแม่น้้าเลยตอนล่างส่วนที่ 2 โดยสามารถสรุปคุณภาพน้้าผิวดินในแต่ละลุ่มน้้าได้ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) แม่น ้ำเลย มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 5 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดเลย เริ่มจากอ่างเก็บน้้าแม่น้้า
เลย ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง จังหวัดเลย ถึงสะพานก่อนปากแม่น้้า 100 เมตร อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
คุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555-2559 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2558-
2562 พบว่า คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และเสื่อมโทรม ในขณะที่ปี 2563 คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ และเสื่อมโทรม พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้าตลอดปี คือ NH3 (แอมโมเนีย) 
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria: TCB) แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform Bacteria: FCB) เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้้าหลายชุมชนและเกษตรกรรม ท้าให้เกิดสะสม
สิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้้า 

(2) ห้วยปวน มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 3 สถานี พ้ืนที่จังหวัดเลย เริ่มจากบ้านวังแท่น     
ต้าบลผาน้อย อ้าเภอวังสะพุง ถึงบ้านหัวนายูง ต้าบลด่านซ้าย อ้าเภอด่านซ้าย เมื่อเทียบกับคุณภาพน้้าในปี 
พ.ศ. 2559-2562 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี และในปี พ.ศ. 2563 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพน้้ามีแนวโน้ม
ดีขึ้น 

3) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) ประกอบไปด้วย ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนที่ 5 ลุ่มน้้าห้วยน้้า
โสม ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนที่ 6/1 ลุ่มน้้าโมง ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนที่ 6/2 ลุ่มน้้าสวย และลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนที่ 
7/1 โดยสามารถสรุปคุณภาพน้้าผิวดินในแต่ละลุ่มน้้าได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) แม่น ้ำโขงส่วนที่ 5 มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 8 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดเลย มีล้าห้วยสาขา 3 
แหล่ง ได้แก่ (1) ห้วยฮวย 2 สถานี เริ่มจากบ้านเชียงคาน ต้าบลเชียงคาน ถึงบ้านตาดซ้อ ต้าบลเขาแก้ว อ้าเภอ
เชียงคาน (2) ห้วยชม 3 สถานี เริ่มจากบ้านปากชม ต้าบลปากชม ถึงบ้านชมน้อย ต้าบลชมเจริญ อ้าเภอปาก
ชม และ (3) ห้วยสงาว 3 สถานี เริ่มจากบ้านสงาว ต้าบลห้วยพิชัย ถึงบ้านวังผา ต้าบลบ่อซือ อ้าเภอปากชม 
เมื่อเทียบกับคุณภาพน้้าในปี พ.ศ. 2559-2561 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2562 
คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเสื่อมโทรมลง และในปี พ.ศ. 2563 คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อม
โทรม และมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้าตลอดปี คือ TCB และFCB 
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เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้้าหลายชุมชนและเกษตรกรรม ท้าให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้าง
สิ่งสกปรกในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้้า 

(2) น ้ำโมง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 4 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 2 สถานี และหนองคาย 
2 สถานี เริ่มจากสะพานบ้านม่วง ต้าบลจ้าปาโมง อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ถึงสะพานบ้านชุมชนป่างิ้ว 
ต้าบลท่าบ่อ อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย คุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555-2559 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่
ในเกณฑ์ดี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่าคุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้และดี ในปี พ.ศ. 2563 
คุณภาพน้้าดีเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

(3) ห้วยน ้ำโสม มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 3 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย    
เริ่มจากเทศบาลต้าบลผาตั้ง อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ถึงบ้านนาเมืองไทย ต้าบลน้้าโสม อ้าเภอน้้าโสม 
จังหวัดอุดรธานี เมื่อเทียบกับคุณภาพน้้าในปี พ.ศ. 2559-2562 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี และในปี พ.ศ. 
2563 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งคุณภาพน้้ามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหา
คุณภาพน้้าตลอดปี คือ TCB และ FCB เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้้าหลายชุมชนและเกษตรกรรม ท้า
ให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้้า 

(4) แม่น ้ำโขงส่วนที่ 6 มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 7 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย เริ่มจาก
บ้านบอน ต้าบลหาดค้า ถึงบ้านเวียงคุก ต้าบลเวียงคุก อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เมื่อเทียบกับคุณภาพน้้า
ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2560-2562 คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้-ถึงเสื่อมโทรม และในปี พ.ศ. 2563 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี-เสื่อมโทรมมาก และมีแนวโน้ม
คุณภาพน้้าดีขึ้น พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้าตลอดปี คือ NH3 TCB และFCB เนื่องจากชุมชน
อาศัยอยู่สองฝั่งหลายชุมชนและเกษตรกรรม ท้าให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพ้ืนที่ลงสู่
แหล่งน้้า 

(5) น ้ำสวย มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 3 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 1 สถานี และหนองคาย 
2 สถานี เริ่มจากต้นสะพานบ้านน้้าสวย ต้าบลสระใคร อ้าเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ถึงสะพานบ้านปาก
สวย ต้าบลบ้านเดื่อ อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย คุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี  พ.ศ. 2555-2559 พบว่า 
คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ด-ีพอใช้ จนกระท่ังปี พ.ศ. 2560-2562 พบว่าคุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และใน
ปี พ.ศ. 2563 คุณภาพน้้าดีลดลงจากปีท่ีผ่านมา พารามิเตอร์ส้าคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้าตลอดปี คือ NH3 
และTCB  
 4) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) ประกอบไปด้วย ลุ่มน้้าห้วยหลวงส่วนที่ 1 ลุ่มน้้าห้วยดาน 
และลุ่มน้้าห้วยหลวงส่วนที่ 2 โดยสามารถสรุปคุณภาพน้้าผิวดินในแต่ละลุ่มน้้าได้ ดังต่อไปนี้ 
  (1) ห้วยหลวง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 4 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี 3 สถานี และ
หนองคาย 1 สถานี เริ่มจากบริเวณสะพานบ้านหนองแวงฮี-บ้านแสงบูรพา ต.หนองอ้อ อ.หนองวัวซอ            
จ.อุดรธานี ถึงประตูระบายน้้าบ้านดอนดง ต้าบลวัดหลวง อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย คุณภาพน้้าเมื่อ
เทียบกับปี พ.ศ. 2555-2559 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า
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คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ และเสื่อมโทรมลง และในปี พ.ศ. 2563 มีคุณภาพน้้าดีลดลง และ
คุณภาพน้้าพอใช้-เสื่อมโทรมมากเพ่ิมขึ้น พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้าตลอดปี คือ BOD NH3 
TCB และ FCB เนื่องจากมีชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมอยู่สองฝั่งแม่น้้าหลายชุมชน ประกอบกับห้วยหลวงเป็น
ล้าน้้าที่รองรับน้้าทิ้งจากระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครอุดรธานี ท้าให้เกิดการสะสมสิ่งสกปรกที่ถูกชะล้างจาก
กิจกรรมในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้้า 

(2) ห้วยดำน มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 3 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี เริ่มจากบ้านเสรี
พัฒนา ต้าบลนาทราย อ้าเภอพิบูลรักษ์ ถึงบ้านหนองบ่อ ต้าบลหนองหาน อ้าเภอหนองหาน เมื่อเทียบกับ
คุณภาพน้้าในปี พ.ศ. 2559-2562 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี และในปี พ.ศ. 2563 คุณภาพน้้าอยู่ใน
เกณฑ์ดี แต่มีแนวโน้มคุณภาพน้้าเสื่อมโทรมลง พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้าตลอดปี คือ FCB 
เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งหลายชุมชนและเกษตรกรรม ท้าให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่ง
สกปรกในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้้า 

5) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง) ประกอบไปด้วย ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนที่ 7/2          
โดยสามารถสรุปคุณภาพน้้าผิวดินในแต่ละลุ่มน้้าได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) แม่น ้ำโขงส่วนที่  7 มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 4 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬและ
หนองคาย เริ่มจากบ้านบังบาตร ต้าบลชัยพร อ้าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ถึงบ้านน้้าเป ต้าบลรัตนวาปี อ้าเภอ
รัตนวาปี จังหวัดหนองคาย เมื่อเทียบกับคุณภาพน้้าในปี พ.ศ. 2559-2562 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี 
จนกระทั่งปี พ.ศ. 2563 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ และมีแนวโน้มคุณภาพน้้าเสื่อมโทรมลง พารามิเตอร์
ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้าตลอดปี คือ TCB และFCB เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งหลายชุมชนและ
เกษตรกรรม ท้าให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้้า 

(2) กุดทิง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 3 สถานี ในพ้ืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ เริ่มจาก
ต้าบลบึงกาฬ บ้านโนนสมบูรณ์ ถึงบ้านโคกก่อง ต้าบลโคกก่อง คุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557-2560 
พบว่า คุณภาพส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และคุณภาพน้้าพอใช้ในปี พ.ศ. 2561-2562 และในปี พ.ศ. 2563 
คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมขึ้น และมีแนวโน้มคุณภาพดีขึ้น พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึ งปัญหาคุณภาพน้้า
ตลอดปี คือ TCB และFCB เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้้าหลายชุมชนและเกษตรกรรมท้าให้เกิดสะสม
สิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้้า 

6) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) ประกอบไปด้วย ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนบน ลุ่มน้้า   
ห้วยคอง ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 1 ลุ่มน้้าห้วยฮ้ี ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 2 ลุ่มน้้า     
ห้วยน้้ายาม ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 3 ลุ่มน้้าห้วยน้้าอูน และลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 4 
โดยสามารถสรุปคุณภาพน้้าผิวดินในแต่ละลุ่มน้้าได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) แม่น ้ำสงครำมตอนบน มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 4 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานีและ
สกลนคร เริ่มจากบ้านหนองกา ต้าบลบ้านจันทน์ อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ถึงบ้านค้าบอน ต้าบลค้าเลาะ 
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อ้าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี เมื่อเทียบกับคุณภาพน้้าในปี พ.ศ. 2559-2562 คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์ดี และในปี พ.ศ. 2563 คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี คุณภาพน้้ามีแนวโน้มดีขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 

(2) แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 5 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ 2 สถานี 
สกลนคร 1 สถานี และนครพนม 2 สถานี เริ่มจากบ้านห้วยสงคราม อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ถึงสะพาน
บ้านไชยบุรี อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม คุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555-2559 พบว่า คุณภาพน้้า
อยู่ในเกณฑ์ดี-พอใช้ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2558-2562 พบว่า คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และในปี พ.ศ. 
2563 มีคุณภาพน้้าดีเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

(3) ห้วยคอง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 2 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ เริ่มจากบ้านปากคลอง 
ต้าบลหนองหัวช้าง อ้าเภอพรเจริญ ถึงบ้านห้วยกกต้อง ต้าบลโป่งเปือย อ้าเภอเมือง เมื่อเทียบกับคุณภาพน้้าใน
ปี พ.ศ. 2560-2562 คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และในปี พ.ศ. 2563 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
คุณภาพน้้ามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง 

(4) ห้วยฮี  มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 3 สถานี ในพ้ืนที่อ้าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เริ่มจากบ้าน
เซกาใต้ ต้าบลเซกา ถึงบ้านท่าเชียงเครือ ต้าบลป่งไฮ เมื่อเทียบกับคุณภาพน้้าในปี พ.ศ. 2560-2561 คุณภาพ
น้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี-เสื่อมโทรม และในปี พ.ศ. 2562 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี และมีแนวโน้มคุณภาพ
น้้าดีขึ้น 

(5) ห้วยน ้ำยำม มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 4 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 3 สถานี         
และนครพนม 1 สถานี เริ่มจากสะพานบ้านหนองแสง ต้าบลตาลโกน อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ถึง
สะพานบ้านปากยาม ต้าบลสามผง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม คุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555-
2561 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2562 พบว่า คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ในปี พ.ศ. 2563 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี และมีแนวโน้มคุณภาพน้้าดีเพ่ิมข้ึนพารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหา
คุณภาพน้้าตลอดปี คือ BOD 

(6) แม่น ้ำอูน มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 4 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร 2 สถานี และ
นครพนม 2 สถานี เริ่มจากบ้านตาลเลี่ยน อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ถึงบ้านปากอูน ต้าบลศรีสงคราม 
อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม คุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555-2559 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2560-2562 พบว่าคุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และในปี พ.ศ. 2563 มีคุณภาพ
น้้าดีเพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 
 (7) ห้วยปลำหำง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 3 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร เริ่มจากสะพาน
บ้านหนองกุงกลาง ต้าบลค้าบ่อ อ้าเภอวาริชภูมิ ถึงสะพานบ้านสว่าง-หนองหวาย ต้าบลวังยาง อ้าเภอพรรณา
นิคม โดยคุณภาพน้้าเม่ือเทียบกับปี พ.ศ. 2555-2559 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี-พอใช้ จนกระท่ังปี พ.ศ. 
2560-2562 พบว่า คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้-เสื่อมโทรม ในปี พ.ศ. 2563 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์
ดี โดยคุณภาพน้้าดีเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้าตลอดปี คือ BOD 
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เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้้าหลายชุมชนและเกษตรกรรม ท้าให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้าง
สิ่งสกปรกในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้้า 

(8) บึงโขงหลง มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 3 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ เริ่มจากจุดสูบ
น้้าประปา เทศบาลต้าบลบึงโขงหลง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง อ้าเภอบึงโขงหลง ถึงท่าเรือโคกคล้อย วัด
ดอนหม้อทอง บ้านโคกกระแซ ต้าบลบ้านต้อง อ้าเภอเชกา คุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2557-2562 พบว่า 
คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี และในปี พ.ศ. 2563 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี และมีแนวโน้มคุณภาพน้้า
เสื่อมโทรมลง พารามิเตอร์ส้าคัญท่ีบ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้าตลอดปี คือ TCB 

7) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) ประกอบไปด้วย ลุ่มน้้าห้วยทวย และลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนที่ 8 
โดยสามารถสรุปคุณภาพน้้าผิวดินในแต่ละลุ่มน้้าได้ ดังต่อไปนี้ 

1) ห้วยทวย มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 3 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนมและสกลนคร       
เริ่มจากบ้านปากทวย ต้าบลเวินพระบาท อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ถึงบ้านหนองห้วยแดง ต้าบล
กุสุมาลย์ อ้าเภอกุสุมาลย์ โดยคุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559-2562 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี-
พอใช้ และในปี พ.ศ. 2563 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคุณภาพน้้าดีเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา พารามิเตอร์
ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้าตลอดปี คือ FCB เนื่องจากชุมชนอาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้้าหลายชุมชนและ
เกษตรกรรม ท้าให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชะล้างสิ่งสกปรกในพ้ืนที่ลงสู่แหล่งน้้า 

2) แม่น ้ำโขงส่วนที่ 8 เมื่อเทียบกับคุณภาพน้้าในปี พ.ศ. 2559-2562 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่
ในเกณฑ์ดี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2562 คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และในปี พ.ศ. 2563 คุณภาพ
น้้าอยู่ในเกณฑ์ดีข้ึน 

8) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) ประกอบไปด้วย ลุ่มน้้าพุง และลุ่มน้้าห้วยน้้าก่้า โดย
สามารถสรุปคุณภาพน้้าผิวดินในแต่ละลุ่มน้้าได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) หนองหำรสกลนคร มีจุดตรวจวัดคุณภาพน้้า 7 สถานี ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร คุณภาพ
น้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555-2562 พบว่าคุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี ในปี พ.ศ. 2563 มีคุณภาพน้้าดี
เพ่ิมขึ้น พารามิเตอร์ส้าคัญที่บ่งชี้ถึงปัญหาคุณภาพน้้าตลอดปี คือ ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (BOD) และ 
NH3 เนื่องจากหนองหารสกลนครมีชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรมอยู่โดยรอบ ท้าให้เกิดการสะสมสิ่งสกปรกที่ถูก
ชะล้างจากกิจกรรมโดยรอบลงสู่แหล่งน้้า 

(2) ห้วยน ้ำพุง ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร คุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559-2561 พบว่า
คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี จนกระทั้งในปี พ.ศ. 2562คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ในปี พ.ศ. 
2563 มีคุณภาพน้้าดีเพ่ิมข้ึน 

(3) ห้วยน ้ำก่้ำ ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร คุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559-2561 พบว่า
คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี จนกระท้ังในปี พ.ศ. 2562 คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม ในปี 
พ.ศ. 2563 มีคุณภาพน้้าดีเพ่ิมข้ึน 
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(4) ห้วยน ้ำบัง ในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร คุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2559-2561 พบว่า
คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์ดี จนกระท้ังในป ีพ.ศ. 2562 คุณภาพน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้ ในปี พ.ศ. 
2563 มีคุณภาพน้้าดีเพ่ิมข้ึน 

9) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) ประกอบไปด้วย ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนที่ 9 ลุ่มน้้า
ห้วยบางทราย ลุ่มน้้าห้วยมุก ลุ่มน้้าห้วยบังอี่ และลุ่มน้้าแม่น้้าโขงตอนล่าง โดยสามารถสรุปคุณภาพน้้าผิวดินใน
แต่ละลุ่มน้้าได้ ดังต่อไปนี้ 

(1) แม่น ้ำโขงส่วนที่ 9 มีจุดตรวจวัด จ้านวน 2 สถานี ในพ้ืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 
มีคุณภาพน้้าโดยรวมตลอดปี โดยคุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555-2560 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์
พอใช้-เสื่อมโทรม และในปี พ.ศ. 2561-2563 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยคุณภาพน้้าที่ส้าคัญส่วนใหญ่มีค่า
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้า แหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 อย่างไรก็ตาม พบค่าความสกปรกในรูปของ
สารอินทรีย์ (BOD) ค่อนข้างสูง ในเดือนสิงหาคม บริเวณบ้านบุ่งอุทัย ต้าบลนาสีนวล อ้าเภอเมือง จังหวัด
มุกดาหาร (NK01) ตรวจวัดได้ 3.3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(2) ห้วยแข้ มีจุดตรวจวัดจ้านวน 2 สถานี ในพ้ืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร โดยคุณภาพ
น้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555-2560 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม และในปี พ.ศ. 2561-2563 
คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรม-พอใช้ ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดินประเภท
ที่ 3 อย่างไรก็ตาม พบปัญหาคุณภาพน้้าในบางช่วงของการตรวจวัด คือ ค่าความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์ 
(BOD) ซึ่งมีค่าสูงมากในช่วงเดือนมกราคมและพฤษภาคม 

(3) ห้วยชะโนด มีจุดตรวจวัดจ้านวน 1 สถานี ในพ้ืนที่ต้าบลชะโนดน้อย อ้าเภอดงหลวง 
จังหวัดมุกดาหาร โดยคุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555-2560 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้-เสื่อม
โทรม และในปี พ.ศ. 2561-2563 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี-พอใช้ และมีคุณภาพน้้าเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน ประเภทที่ 3 
 (4) ห้วยบังอ่ี มีจุดตรวจวัดจ้านวน 1 สถานี ในพ้ืนที่ต้าบลนาโพธิ์ อ้าเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร มีโดยคุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555-2560 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้-ดี และในปี 
พ.ศ. 2561-2563 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี และมีคุณภาพน้้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้าแหล่งน้้าผิวดิน
ประเภทที่ 3 

(5) ห้วยบำงทรำย มีจุดตรวจวัดจ้านวน 1 สถานี ในพ้ืนที่ต้าบลบางทรายใหญ่ อ้าเภอเมือง 
จังหวัดมุกดาหาร โดยคุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555-2560 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้-เสื่อม
โทรม และในปี พ.ศ. 2561-2563 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์ดี และมีคุณภาพน้้าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้า
แหล่งน้้าผิวดิน ประเภทที่ 3 

(6) ห้วยมุก มีจุดตรวจวัดจ้านวน 3 สถานี ในพ้ืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร มีคุณภาพน้้า
โดยคุณภาพน้้าเมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2555-2560 พบว่า คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้-เสื่อมโทรม และในปี 
พ.ศ. 2561-2563 คุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ โดยคุณภาพน้้าส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้้า
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แหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 อย่างไรก็ตาม พบปัญหาคุณภาพน้้าบางช่วงของการตรวจวัด คือ ค่าความสกปรก
ในรูปของสารอินทรีย์ (BOD) ซึ่งมีค่าสูงมากในบริเวณสะพานห้วยมุกใกล้ระบบบ้าบัดน้้าเสีย โดยเฉพาะในเดือน
มกราคม ตรวจวัดได้ 8.9 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
3. ดัชนีคุณภำพน ้ำผิวดิน (WQI)  

ส้าหรับการก้าหนดดัชนีชี้วัดคุณภาพน้้า (Water Quality Index; WQI) เพ่ือใช้บ่งชี้ระดับคุณภาพน้้า 
การปนเปื้อนของมลพิษในแหล่งน้้าที่ตรวจวัดได้ โดยค้านวณจากพารามิเตอร์ต่าง  ๆ ซึ่งแต่ละประเทศจะใช้
พารามิเตอร์ที่แตกต่างกันไป ตามความเหมาะสมของลักษณะภูมิประเทศ ภูมิอากาศ การประกอบกิจการ 
กฎหมาย การตั้งถิ่นฐาน และลักษณะการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้้า  โดยค้านวณจากพารามิเตอร์ 5 ตัว คือ 
ออกซิเจนละลายน้้า (DO) บีโอดี (BOD5) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform bacteria, 
TCB) ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform bacteria, FCB) และแอมโมเนีย-ไนโตรเจน 
(NH3-N) โดยสามารถสรุปได้ว่าในคุณภาพน้้าแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขา มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ใกล้เคียง
กัน โดยคุณภาพน้้าในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขามีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงในปี พ.ศ. 2555-2558 และมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้นในปี พ.ศ. 2558-2563 ยกเว้นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน-  น้้าสาน, กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวง และ กลุ่มลุ่ม
น้้าสาขาห้วยเป–ห้วยหนิง ที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงเล็กน้อยในปี พ.ศ. 2563 โดยสามารถแสดงรายละเอียด
การประเมินคุณภาพน้้าผิวดิน ตามค่า WQI ได้ดังตำรำงท่ี 7 
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ตำรำงท่ี 7 คุณภำพน ้ำแหล่งน ้ำผิวดิน ประเมินตำมค่ำ WQI ปี พ.ศ. 2555-2563 
กลุ่ม
ลุ่มน ้ำ 

รหัส
ลุ่มน ้ำ 

ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ แหล่งน ้ำ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

1 

0301 ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนท่ี 3 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 3 
 

      87 87 81 59 62 

0302 ลุ่มน้้าหมัน ห้วยหมัน 
 

      87 85 82 64 61 

0303 ลุ่มน้้าสาน ห้วยสาน 
 

      91 86 91 85 65 

0304 ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนท่ี 4 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 4 
 

      92 92 75 62 60 

2 

0306 ลุ่มน้้าห้วยน้้าป่วน ห้วยปวน 
 

      81 85 74 75 82 

0305 ลุ่มน้้าแม่น้้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 แม่น้้าเลย 80 68 69 66 69 78 73 71 70 

0307 ลุ่มน้้าแม่น้้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 

3 
0308 ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนท่ี 5 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 5 

 
      89 83 72 69 61 

0309 ลุ่มน้้าห้วยน้้าโสม ห้วยโสม 
 

      83 80 72 84 75 

 

0311 ลุ่มน้้าโมง น้้าโมง 83 72 74 77 75 83 80 69 83 

0310 ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนท่ี 6/1 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 6 
    

72 67 49 69 68 

0312 ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนท่ี 6/2 

0313 ลุ่มน้้าสวย น้้าสวย 71 70 71 63 72 72 72 80 66 

0314 ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนท่ี 7/1 
  

                

4 

0316 ลุ่มน้้าห้วยดาน ห้วยดาน 
 

      76 71 71 74 64 

0315 ลุ่มน้้าห้วยหลวงส่วนท่ี 1 ห้วยหลวง 70 69 73 62 64 68 64 63 67 

0317 ลุ่มน้้าห้วยหลวงส่วนท่ี 2 

5 
0318 ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนท่ี 7/2 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 7 

 
      75 78 73 81 70 

0318 ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนท่ี 7/2 กุดทิง 
 

  89 71 80 79 68 68 71 
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ตำรำงท่ี 7 คุณภำพน ้ำแหล่งน ้ำผิวดิน ประเมินตำมค่ำ WQI ปี พ.ศ. 2555-2563 (ต่อ) 
กลุ่ม
ลุ่มน ้ำ 

รหัส
ลุ่มน ้ำ 

ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ แหล่งน ้ำ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

6 

0319 ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนบน แม่น้้าสงครามตอนบน 
 

      78 77 77 73 73 

0320 ลุม่น้้าห้วยคอง ห้วยคอง 
 

      77 82 83 86 68 

0321 ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนล่าง แม่น้้าสงคราม 85 75 70 74 82 79 79 80 83 

0323 ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 

0325 ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 

0327 ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 แม่น้้าสงคราม 85 75 70 74 82 79 79 80 83 

0322 ลุ่มน้้าห้วยฮี้ ห้วยฮี้         78 82 76 87 77 

0324 ลุ่มน้้าห้วยน้้ายาม น้้ายาม 83 73 74 72 76 74 77 64 78 

0326 ลุ่มน้้าห้วยน้้าอูน  แม่น้้าอูน 83 70 70 73 79 79 81 75 80 

0326 ลุ่มน้้าห้วยน้้าอูน  ห้วยปลาหาง 77 69 73 68 68 79 68 56 74 

0327 ลุ่มน้้าแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 บึงโขงหลง     85 74 75 76 77 85 74 

7 
0328 ลุ่มน้้าห้วยทวย ห้วยทวย         76 82 82 66 79 

0329 ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนท่ี 8 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 8         79 80 73 59 80 

8 

0330 ลุ่มน้้าพงุ ห้วยพุง         89 82 75 64 91 

0330 ลุ่มน้้าพุง น้้าพุงสกลนคร             82 75 84 

0330 ลุ่มน้้าพุง หนองหาร 83 76 74 76 81 81 80 81 84 

0331 ลุ่มน้้าห้วยน้้าก่้า ห้วยก่้า         84 85 88 57 86 

0331 ลุ่มน้้าห้วยน้้าก่้า ห้วยบัง           88 84 62 79 
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ตำรำงที ่7 คุณภำพน ้ำแหล่งน ้ำผิวดิน ประเมินตำมค่ำ WQI ปี พ.ศ. 2555-2563 (ต่อ) 
กลุ่ม
ลุ่มน ้ำ 

รหัส
ลุ่มน ้ำ 

ชื่อลุ่มน ้ำสำขำ แหล่งน ้ำ ปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 

9 

0332 ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนท่ี 9 แม่น้้าโขงส่วนท่ี 9 59 62 58 60 58 62 85 75 71 

0332 ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงส่วนท่ี 9 ห้วยชะโนด 62 59 61   62 74 84 69 78 

0333 ลุ่มน้้าห้วยบางทราย ห้วยบางทราย 66 62 57   58 71 84 80 79 

0334 ลุ่มน้้าห้วยมุก ห้วยมุก 53 51 52 44 54 59 66 60 64 

0334 ลุ่มน้้าห้วยมุก ห้วยแข้ 43 52 43   43 53 62 56 64 

0335 ลุ่มน้้าห้วยบังอี้ ห้วยบังอี่ 71 62 64   61 66 81 72 76 

0336 ลุ่มน้้าแม่น้้าโขงตอนล่าง 
 

                  
ที่มา : ส้านักงานสิ่งแวดล้อม ภาค 9 และ 12, 2563 
*หมายเหตุ  
 
 
 
 
 

ช่วง 
WQI 

ระดับค่ำ WQI เทียบได้กับมำตรฐำนแหล่งน ้ำประเภท รหัสสี 

0-30 เสื่อมโทรมมำก 5  
31-60 เสื่อมโทรม 4  
61-70 พอใช้ 3  
71- 90 ดี 2  
91-100 ดีมำก 1  
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รูปที่ 3 แสดงแนวโน้มคุณภำพน ้ำของแม่น ้ำจ้ำแนกตำมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (WQI) ปี พ.ศ. 2559-2563 

 

 
 

รูปที่ 4 แสดงแนวโน้มคุณภำพน ้ำของแม่น ้ำจ้ำแนกตำมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (WQI) ปี พ.ศ. 2559-2563 
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รูปที่ 5 แสดงแนวโน้มคุณภำพน ้ำของแม่น ้ำจ้ำแนกตำมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (WQI) ปี พ.ศ. 2559-2563 

 

 
รูปที่ 6 แสดงแนวโน้มคุณภำพน ้ำของแม่น ้ำจ้ำแนกตำมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (WQI) ปี พ.ศ. 2559-2563 
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รูปที่ 6 แสดงแนวโน้มคุณภำพน ้ำของแม่น ้ำจ้ำแนกตำมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (WQI) ปี พ.ศ. 2559-2563 

 

 
รูปที่ 7 แสดงแนวโน้มคุณภำพน ้ำของแม่น ้ำจ้ำแนกตำมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (WQI) ปี พ.ศ. 2559-2563 
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รูปที่ 8 แสดงแนวโน้มคุณภำพน ้ำของแม่น ้ำจ้ำแนกตำมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (WQI) ปี พ.ศ. 2559-2563 

 

 
รูปที่ 9 แสดงแนวโน้มคุณภำพน ้ำของแม่น ้ำจ้ำแนกตำมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (WQI) ปี พ.ศ. 2559-2563 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 10 แสดงแนวโน้มคุณภำพน ้ำของแม่น ้ำจ้ำแนกตำมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (WQI) ปี พ.ศ. 2559-2563 
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ภำคผนวก ข.-11 
คุณภำพน ้ำใต้ดนิ 

 

1. กำรรวบรวม และวิเครำะห์ข้อมูลทุติยภูมิ 

สถำนกำรณ์แอ่งน ้ำบำดำลลุ่มน ้ำโขงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จากการทบทวนข้อมูลการศึกษาการประเมินการใช้น้้าบาดาลในปีพ.ศ. 2559 และปีพ.ศ. 2562 
ภายใต้โครงการส้ารวจสถานภาพบ่อน้้าบาดาล ศึกษาก้าหนดเครือข่ายบ่อสังเกตการณ์และประเมินการใช้น้้า
บาดาลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาลของประเทศ สามารถสรุปสถานการณ์ด้านคุณภาพน้้าบาดาล
พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า คุณภาพน้้าบาดาลส่วนใหญ่มีคุณภาพน้้าจืด ยกเว้นบางพ้ืนที่มี
คุณภาพน้้ากร่อยเค็ม ไม่เหมาะส้าหรับใช้เพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค มีปริมาณคลอไรด์มากกว่า 600 
มิลลิกรัมต่อลิตร เนื่องจากมีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกับชั้นน้้าเค็มที่รองรับอยู่ด้านล่างในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร และ
อุบลราชธานี โดยพบว่าพ้ืนที่บางแห่งมีปริมาณสารละลายบางตัวสูงเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุด มีปริมาณไนเตรท 
46-640 มิลลิกรัมต่อลิตร ในส่วนของสถานการณ์ด้านปริมาณน้้าบาดาล ตั้งแต่ปี 2547-2560 พบว่า ระดับน้้า
บาดาลในชั้นตะกอน ระดับน้้าอยู่ที่ 1-20 เมตรจากระดับผิวดินในชั้นหินแข็งมีระดับน้้าอยู่ที่ 1-27เมตรจาก
ระดับพ้ืนดิน ระดับน้้าบาดาลมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 1.0-2.0 เมตร ซึ่งถือว่าอยู่ในภาวะปกติ มีเพียงใน
พ้ืนที่แหล่งชุมชนที่ประชากรมีความหนาแน่นสูงหรือนิคมอุตสาหกรรมที่ระดับน้้าบาดาลมีแนวโน้มลดลง
เล็กน้อยเฉลี่ยไม่เกิน 0.4 เมตรต่อปี และพบแหล่งน้้าบาดาลศักยภาพสูงที่ให้น้้าบาดาลพุ 1.0-8.0 เมตรสูงจาก
ระดับผิวดิน ในพ้ืนที่จังหวัด สกลนคร และนครพนม ซึ่งปัจจุบันความสูงของน้้าพุบางจุดลดลงอยู่ที่ระดับผิวดิน 
แสดงดังรูปที่ 1  และ รูปที่ 2   
 โดยแบ่งออกเป็นสองส่วนคือพ้ืนที่แอ่งน้้าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร และแอ่งน้้าบาดาลเลย ได้ดังนี้ 
 (1) สถำนกำรณ์แอ่งน ้ำบำดำลอุดรธำนี-สกลนคร 
  1) กำรใช้น ้ำบำดำล 
    การใช้น้้าบาดาลในพ้ืนที่แอ่งน้้าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร การใช้น้้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคมีปริมาณการใช้น้้ารวมทั้งสิ้น 161.32 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี พบว่าเป็นการใช้น้้าจากระบบประปาหมู่บ้าน
และระบบปาปาเทศบาลมากที่สุด มีปริมาณการใช้น้้าเท่ากับ 119.49 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี รองลงคือการใช้น้้าจาก
ระบบปาภูมิภาคเท่ากับ 31.79 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี บ่อบาดาลเอกชน 7.23 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี และน้อยที่สุดคือการ
ใช้น้้าจากบ่อน้้าตื้นเท่ากับ 2.81 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี โดยสัดส่วนการใช้น้้าของแอ่งน้้าบาดาลอุดรธานี -สกลนคร 
ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้น้้าจากแหล่งน้้าบาดาลประมาณร้อยละ 57.97 คิดเป็นปริมาณการใช้น้้าเท่ากับ 93.48 
ล้าน ลบ.ม.ต่อปี และมีการใช้น้้าจากแหล่งน้้าผิวดินประมาณร้อยละ 42.05 คิดเป็นปริมาณการใช้น้้าเท่ากับ 
67.84 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี การใช้น้้าบาดาลเพ่ือการอุตสาหกรรม ซึ่งประเมินจากระบบประปาหมู่บ้าน และบ่อ
บาดาลเอกชน มีปริมาณการใช้น้้าบาดาลรวมทั้งสิ้น 3.40 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ส่วนใหญ่จะมีการใช้น้้าบาดาลจาก
บ่อเอกชนเป็นหลัก โดยพื้นที่ท่ีมีการใช้น้้าบาดาลเพ่ือการอุตสาหกรรมมากท่ีสุดอยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดหนองคาย 
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มีปริมาณการใช้น้้าเท่ากับ 1.37 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี  การใช้น้้าบาดาลเพ่ือการเกษตรกรรม ในปัจจุบันพบว่ามี
ปริมาณการใช้น้้ารวมทั้งสิ้น 122.46 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้้าจากบ่อน้้าบาดาลระดับตื้น บาง
แห่งใช้น้้าจากบ่อน้้าบาดาลระดับลึก จากการพิจารณาปริมาณการใช้น้้าเป็นรายพ้ืนที่ พบว่า พ้ืนที่จังหวัด
นครพนม จังหวัดสกลนคร และจังหวัดหนองคาย มีปริมาณการใช้น้้าบาดาลเพ่ือการเกษตรกรรมค่อนข้างสูง  
 

 
ที่มำ: รายงานสถานการณ์น้้าบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2562 

รูปที่ 1  แผนที่แสดงระดับน้้าบาดาลจากผิวดิน ปี พ.ศ. 2562 พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และแผนที่แสดงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าบาดาลในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2558 - 2562)  

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ที่มำ: รายงานสถานการณ์น้้าบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2562 

รูปที่ 2  กราฟแสดงการเปลี่ยนแปลงระดับน้้าบาดาลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  2) กำรติดตำมระดับน ้ำบำดำล 
          ในปัจจุบันพ้ืนที่แอ่งน้้าบาดาลอุดธานี-สกลนคร มีสถานีสังเกตการณ์จ้านวน 6 สถานี 6 
บ่อ ครอบคลุมในพ้ืนที่จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร และจังหวัดนครพนม ประกอบด้วยบ่อสังเกตการณ์น้้าบาดาล
ในชั้นหินแข็งทั้งหมด พ้ืนที่แอ่งน้้าบาดาลอุดธานี-สกลนคร โดยทั่วไประดับน้้าบาดาลมีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับ
สภาพภูมิประเทศในแต่ละบริเวณ จากการติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์น้้าบาดาลในพื้นที่แอ่งน้้าบาดาล
อุดรธานี-สกลนคร สามารถสรุปสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงระดับน้้าบาดาล ได้ว่า ชั้นน้้าบาดาลในชั้นหินแข็ง ความ
ลึก 50-90 เมตร ระดับน้้าบาดาลอยู่ในช่วง 5 – 12 เมตร ต่้าจากระดับผิวดิน ระดับน้้าบาดาลส่วนใหญ่มีการ
เปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นและลดลงตามช่วงฤดูกาลประมาณ 1- 3 เมตร ซึ่งเป็นไปตามปกติ พบเพียงพ้ืนที่อ้าเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี ที่ระดับน้้าบาดาลมีแนวโน้มลดลง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้้าฝนที่มี
แนวโน้มลดลงด้วยรูปที่ 3 
    

 
ที่มำ: รายงานสถานการณ์น้้าบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559 
 

รูปที่ 3 แสดงกำรเปลี่ยนแปลงของระดับน ้ำบำดำลจำกบ่อสังเกตกำรณ์ พื นที่แอ่งบำดำลอุดธำนี-สกลนคร 
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3) คุณภำพน ้ำบำดำล 
        การพิจารณาดูว่าน้้าบาดาลที่ใช้เหมาะสมกับการเกษตรหรือไม่  สามารถพิจารณา
จาก Sodium percentage (Soluble sodium percentage, %Na) ดังสมการ 

   %Na=
(Na+K)×100

Ca-mg+Na+K
       หน่วยเป็น epm 

 

   ซึ่งค่า Sodium percentage มีปริมาณแตกต่างกันดังนี้ 
   %Na < 20 epm เป็น excellent water 
   20-40 epm เป็น good water 
   40-60 epm เป็น permissible water 
   60-80 epm เป็น doubtful water 
   > 80 epm เป็น unsuitable water 
หรืออาจพิจารณาจาก Sodium absorption ratio (SAR) ดังต่อไปนี้ 

   𝑆𝐴𝑅 =
𝑁𝑎

√(𝐶𝑎+𝑀𝑔)/2
     หน่วยเป็น epm 

 

   ถ้า SAR <10 epm เป็นน้้าที่มีคุณภาพดีเยี่ยม excellent water 
   10-18 epm เป็นน้้าที่มีคุณภาพดี good water 
   18-26 epm เป็นน้้าที่มีคุณภาพปานกลาง fair water 
   >26 epm เป็นน้้าที่มีคุณภาพไม่เหมาะสม poor water 
 

   จากผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล เทียบกับมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 จากบ่อสังเกตการณ์น้้าบาดาลตัวแทน
ชั้นน้้ารวม 6 บ่อ ซึ่งเป็นชั้นหินให้น้้าในชั้นหินแข็ง สามารถสรุปสถานการณ์ด้านคุณภาพน้้าบาดาล (ตำรำงที่ 21) 
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ตำรำงท่ี 21 แสดงคุณภำพน ้ำบำดำลและควำมเหมำะสมของน ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร  
             (แอ่งน ้ำบำดำลอุดรธำนี-สกลนคร) 

 
  ที่มำ: รายงานสถานการณ์น้้าบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559 

 
 สรุปผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำบำดำล 
        จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลพบว่า ผลวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีที่เกิน
เกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ เหล็ก (Fe) ซึ่งคุณลักษณะทางเคมีนี้สามารถพบได้โดยทั่วไปในน้้าบาดาลอยู่แล้ว และ
แมงกานิส (Mn) มีค่าสูงถึง 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบในพ้ืนที่อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ส่วนผลวิเคราะห์
คุณภาพน้้าพารามิเตอร์อ่ืน ๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค ผลวิเคราะห์น้้าเพ่ือการเกษตร 
โดยภาพรวมแล้วมีความเหมาะสมสามารถน้าไปใช้เพื่อการเกษตรได้เป็นอย่างดี (ตำรำงท่ี 3) 
 

ตำรำงท่ี 3 สรุปผลวิเครำะห์คุณภำพน ้ำบำดำล (แอ่งน ้ำบำดำลอุดรธำนี-สกลนคร) 

 
    ที่มำ: รายงานสถานการณ์น้้าบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559 
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2. สถำนกำรณ์น ้ำบำดำลแอ่งน ้ำบำดำลเลย 

 1) กำรใช้น ้ำบำดำล 
   การใช้น้้าบาดาลในพ้ืนที่แอ่งน้้าบาดาลเลย ดังนี้ (ตำรำงที่ 4) การใช้น้้าเพ่ือการอุปโภค-
บริโภคมีปริมาณการใช้น้้ารวมทั้งสิ้น 23 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี พบว่ามีปริมาณการใช้น้้าจากระบบประปาหมู่บ้าน 
และระบบปาเทศบาลมากท่ีสุดเท่ากับ 16.99 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี  รองลงมาคือการใช้น้้าจากระบบประปาภูมิภาค 
4.64 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี บ่อบาดาลเอกชน 0.72 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี และน้อยที่สุดคือการใช้น้้าจากบ่อน้้าตื้น 0.36 
ล้าน ลบ.ม.ต่อปี  สัดส่วนการใช้น้้าในพ้ืนที่แอ่งน้้าบาดาลเลย ส่วนใหญ่จะมีการใช้น้้าจากแหล่งน้้าบาดาลร้อยละ 
58.09 คิดเป็นปริมาณการใช้น้้า เท่ากับ 13.36 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี และมีการใช้น้้าจากแหล่งน้้าผิวดินร้อยละ 
41.92 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี คิดเป็น ปริมาณการใช้น้้าเท่ากับ 9.64 ล้าน ลบ.ม.ต่อปี 
 

ตำรำงท่ี 4 สรุปปริมำณกำรใช้น ้ำพื นที่แอ่งน ้ำบำดำลเลย  

จังหวัด 

  กำรอุปโภค บริโภค (ล้ำน ลบ.ม.ปี)  

ประปำภูมิภำค ประปำหมู่บ้ำน/
เทศบำล บ่อน้้าตื น 

บ่อบำดำล
เอกชน 

รวมทั งหมด สัดส่วนแหล่งน ้ำที่
น้ำมำใช้ 

ผิวดิน บำดำล ผิวดิน บำดำล ผิวดิน บำดำล ผิวดิน บำดำล 

เลย 4.64 0.29 5.00 11.99 0.36 0.72 9.64 13.36 41.92 58.09 
ที่มำ: รายงานสถานการณ์น้้าบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559 

 
  2) กำรติดตำมระดับน ้ำบำดำล 
   พ้ืนที่แอ่งน้้าบาดาลเลย ในปัจจุบันมีการขยายตัวของแหล่งชุมชนเพ่ิมขึ้น อีกทั้ง
เกษตรกรในพ้ืนส่วนใหญ่นิยมเจาะบ่อบาดาลและบ่อตอกเพ่ือน้าน้้ามาใช้ในภาคเกษตรกรรม และยังมีการใช้น้้า
บาดาล ในเขตพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมน้้าตาลที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว จึงท้าให้พ้ืนที่แอ่งน้้าบาดาลเลยมี
แนวโน้มการใช้น้้าบาดาลเพ่ิมมากข้ึนด้วย นอกจากนี้พ้ืนที่แอ่งน้้าบาดาลเลยมีการประกอบกิจการเหมืองแร่เปิด
ท้าการ จึงท้าให้มีโอกาสเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของโลหะหนักและสารเคมีลงสู่ชั้นน้้าบาดาลได้  จาก ข้อมูลการ
ติดตามสถานการณ์น้้าบาดาลในพ้ืนที่แอ่งน้้าบาดาลเลย พบว่าแอ่งน้้าบาดาลเลย  ปัจจุบันมี สถานีสังเกตการณ์
น้้าบาดาล จ้านวน 5 สถานี 6 บ่อ ในพ้ืนที่อ้าเภอวังสะพุง และอ้าเภอหนองหิน จังหวัดเลย ซึ่งได้ด้าเนินการ
ก่อสร้างสถานีสังเกตการณ์ในช่วง ปี พ.ศ. 2556 สามารถสรุปสถานการณ์น้้าบาดาล ตั้งแต่เดือน มีนาคม พ.ศ. 
2556 – ปัจจุบัน ได้ว่า ชั้นน้้าบาดาลในชั้นหินแข็ง ความลึก 30 – 70 เมตร ระดับน้้าบาดาลอยู่ในช่วง 5 – 10 
เมตรแตกต่างกันตามแต่ละสภาพพ้ืนที่น้้าบาดาลจะอยู่ในรอยแตกของหินที่มีความต่อเนื่องกัน ระดับน้้าบาดาล
ในพ้ืนที่ส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นและลดลงตามฤดูกาล ประมาณ 2 – 3 เมตร ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ของระดับน้้าบาดาลมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้้าฝนที่ตกในพ้ืนที่ด้วย (รูปที่  และรูปที่ 5) 
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ที่มำ: รายงานสถานการณ์น้้าบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559 

รูปที่ 4 แสดงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงปริมำณน ้ำฝนฉลี่ยรำยปีกับระดับน ้ำบำดำล (แอ่งน ้ำบำดำลเลย) 
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ที่มำ: รายงานสถานการณ์น้้าบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559 

รูปที่ 5 แสดงกำรเปลี่ยนแปลงระดับน ้ำจำกบ่อสังเกตกำรณ์พื นที่แอ่งน ้ำบำดำลเลย  
ช่วง พ.ศ. 2556-2558 

 

  3) คุณภำพน ้ำบำดำล  
   จากผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลเทียบกับมาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2552 จากบ่อสังเกตการณ์น้้าบาดาลตัวแทน
ชั้นน้้า รวม 6 บ่อ แสดงดังตำรำงที่5 เมื่อพิจารณาค่า SAR ที่ได้จากผลการวิเคราะห์น้้าบาดาล พ้ืนที่แอ่งน้้า
บาดาลเลย จากบ่อสังเกตการณ์ตัวแทนชั้นน้้าจ้านวน 6 บ่อ ในพ้ืนที่อ้าเภอวังสะพุง และอ้าเภอหนองหินแล้ว 
พบว่าส่วนใหญ่มีความเหมาะสม สามารถน้าไปใช้เพ่ือการเกษตรได้เป็นอย่างดี 
 
ตำรำงที่ 5 แสดงคุณภำพน ้ำบำดำลและควำมเหมำะสมของน ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตรพื นที่แอ่งน ้ำบำดำลเลย 

หมำยเลขบ่อ  
%Na/คุณภำพน ้ำ SAR/คุณภำพน ้ำ 

%Na   คุณภำพน ้ำ SAR (epm/l.)  คุณภำพน ้ำ 

5604B100  14.93  excellent water 0.46 excellent water 

5604B101  20.33  good water 0.61 excellent water 

5604B102  16.51  excellent water 0.60 excellent water 

5604B104  65.35  doubtful water 4.42 excellent water 

5604B105  39.79  good water 2.03 excellent water 

5604B107  21.54  good water 1.20 excellent water 

ที่มำ: รายงานสถานการณ์น้้าบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559 
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   4) สรุปผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำบำดำล 
    จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล จากบ่อสถานีสังเกตการณ์น้้าบาดาลจ้านวน 
5 สถานี 6 บ่อ พบว่าผลวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ เหล็ก (Fe) และแมงกานิส (Mn) 
มีค่า เท่ากับ 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร พบในพ้ืนที่ต้าบลเขาหลวง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ส่วนผลวิเคราะห์
คุณภาพน้้า พารามิเตอร์อ่ืน ๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค ผลวิเคราะห์คุณลักษณะที่เป็น
พิษท่ีเกินเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) พบในบ่อ สังเกตการณ์ 5604B017 วัดศรีหนองหิน ต้าบลหนองหิน 
อ้าเภอหนองหิน จังหวัดเลย ส่วนผลวิเคราะห์ คุณภาพน้้าพารามิเตอร์อ่ืน ๆ เช่น สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) 
ปรอท (Hg) และ ซีลีเนียม (Se) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค ผลวิเคราะห์น้้าเพ่ือการเกษตร 
โดยภาพรวมแล้วมีความเหมาะสมสามารถน้าไปใช้เพื่อการเกษตรได้เป็นอย่างดี (ตำรำงท่ี6)  
 

ตำรำงท่ี 6 สรุปผลวิเครำะห์คุณภำพน ้ำบำดำล (แอ่งน ้ำบำดำลเลย) 

ดัชนีคุณภำพน ้ำ หน่วย 

ค่ำมำตรฐำน ปริมำณสำร 
ที่วัดได ้

จ้ำนวนตัวอย่ำงที่เกินมำตรฐำน 

เกณฑ์ก้ำหนด 
ที่เหมำะสม 

เกณฑ์อนุโลม 
สุงสุด 

เกณฑ์ก้ำหนด 
ที่เหมำะสม 

เกณฑ์อนุโลม  
สูงสุด 

ผลวิเครำะห์คุณลักษณะทำงเคม ี       

1. เหล็ก (Fe) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.5 1 0.1 - 29 - 2 

2. แมงกานิส (Mn) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.3 0.5 0.0 - 0.6 - 2 

3. ทองแดง (Cu) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 1.0 1.5 - - - 

4. สังกะสี (Zn) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 5.0 15 - - - 

5. ซัลเฟต (SO4) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 200 250 14 -35 - - 

6. คลอไรด์ (Cl) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 250 600 <1.5 - 130 - - 

7. ฟลูออไรต์ (F) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 0.8 1 <0.4 - 0.9 - - 

8. ไนเตรท (NO3) มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 45 45 <0.9 - 19 - - 

9. ความกระด้างทั้งหมด 
 (Total hardness as CaCO3) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 300 
500 140 - 480 - - 

10. ความกระด้างถาวร (Non-
carbonate hardness as CaCO3) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 200 250 0 - 83 - - 

11. ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได ้
(Total dissolved solids) 

มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่เกิน 600 1,200 240 - 767 1 - 

ผลวิเครำะห์คุณลักษณะที่เป็นพิษ       

12. สารหนู (AS) มิลลิกรัมต่อลิตร ต้องไม่มี 0.05 <0.0028 - 0.003 - - 

13. ไซยาไนด์ (CN) มิลลิกรัมต่อลิตร ต้องไม่มี 0.1 - - - 

14. ตะกั่ว (Pb) มิลลิกรัมต่อลิตร ต้องไม่มี 0.05 <0.0007 - 0.1554 - 1 

15. ปรอท (Hg) มิลลิกรัมต่อลิตร ต้องไม่มี 0.001 <0.0002 - - 

16. แคดเมียม (Cd)  มิลลิกรัมต่อลิตร ต้องไม่มี 0.01 <0.0004 - - 

17. ซีลีเนียม (Se) มิลลิกรัมต่อลิตร ต้องไม่มี 0.01 <0.0018 - - 

ที่มำ: รายงานสถานการณ์น้้าบาดาลประเทศไทย พ.ศ. 2559 
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  จากการวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิคุณภาพน้้าใต้ดินที่ทางกลุ่มที่ปรึกษา โดยครอบคลุม
พ้ืนทีลุ่่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยสามารถแยกตามพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขา 9 กลุ่มได้ดังนี้  
    กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่1  น ้ำหมัน-น ้ำสำน  และกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 แม่น ้ำเลย อยู่ใน
พ้ืนทีแ่อ่งน้้าบาดาลเลย มีผลการวิเคราะห์มีดังนี้  
    ผลวิเครำะห์คุณลักษณะทำงเคมี 
    1. เหล็ก (Fe) มีค่าระหว่าง 0.1 – 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนใหญ่อยู่ใน เกณฑ์
มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค มีปริมาณน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร พบเพียงพ้ืนที่ต้าบลเขา หลวง 
อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีปริมาณเหล็กเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดเมื่อเทียบกับมาตรฐานน้้าบาดาล เพ่ือการ
บริโภค มีค่าระหว่าง 2.0 ถึง 29 มิลลิกรัมต่อลิตร   
    2. แมงกำนิส (Mn) มีค่าระหว่าง 0.0 – 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนใหญ่อยู่ เกณฑ์
มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค มีปริมาณน้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบเพียงพ้ืนที่ต้าบลเขา หลวง 
อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีปริมาณแมงกานิสเกินเกณฑ์อนุโลมสูงสุดเมื่อเทียบกับมาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการ
บริโภค ค่าความเข้มข้นของแมงกานิสเท่ากับ 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร   
    3. ซัลเฟต(SO4) มีค่าระหว่าง 14 – 35 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณซัลเฟตอยู่ในเกณฑ์ 
มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค คือ มีปริมาณน้อยกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร   
    4. คลอไรด์ (Cl) มีค่าระหว่าง < 1.5 – 130 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณคลอไรด์อยู่ใน 
เกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค มีปริมาณน้อย 600 มิลลิกรัมต่อลิตร   
    5. ฟลูออไรด์ (F) มีค่าระหว่าง < 0.4 – 0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณฟลูออไรด์อยู่ใน 
เกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภคปริมาณ มีปริมาณน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร   
    6. ไนเตรท (NO3) มีค่าระหว่าง < 0.9 – 19 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณไนเตรทอยู่ใน 
เกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค มีปริมาณน้อยกว่า 45 มิลลิกรัมต่อลิตร  
    7. ควำมกระด้ำงทั งหมด (TH) มีค่าระหว่าง 140 – 480 มิลลิกรัมต่อลิตร ความ 
กระด้างทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค มีปริมาณน้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร   
    8. ควำมกระด้ำงถำวร (non-TH) มีค่าระหว่าง 0 – 83 มิลลิกรัมต่อลิตร ความ
กระด้าง ถาวร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค มีปริมาณน้อยกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร  
    9. สำรทั งหมดที่ละลำยได้ (TDS) มีค่าระหว่าง 240 – 767  มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร 
สารละลายทั้งหมดที่ละลายได้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค มีปริมาณน้อยกว่า 1,200 
มิลลิกรัมต่อลิตร              
   คณุภำพน ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร 
   เมื่อพิจารณาค่า Sodium absorption ratio (SAR)  ที่ได้จากผลการวิเคราะห์น้้า
บาดาล พ้ืนที่แอ่งน้้าบาดาลเลยจากบ่อสังเกตการณ์ตัวแทน จ้านวน 6 บ่อ ในพ้ืนที่อ้าเภอวังสะพุง และอ้าเภอ
หนองหิน พบว่าส่วนใหญ่มีความเหมาะสม สามารถน้าไปใช้เพ่ือการเกษตรได้เป็นอย่างดี  
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   สรุปผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำบำดำลแอ่งน ้ำบำดำลเลย 
   จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล จากบ่อสถานีสังเกตการณ์น้้าบาดาลจ้านวน  
5สถานี 6 บ่อ พบว่าผลวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ เหล็ก (Fe) และแมงกานิส (Mn) 
มีค่าเท่ากับ 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร พบในพ้ืนที่ต้าบลเขาหลวง อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ส่วนผลวิเคราะห์
คุณภาพน้้าพารามิเตอร์อ่ืนๆอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภคผลวิเคราะห์คุณลักษณะที่เป็นพิษที่
เกินเกิณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ ตะกั่ว (Pb) พบในบ่อสังเกตการณ์ 5604B017 วัดศรีหนองหิน ต้าบลหนองหิน 
อ้าเภอหนองหิน จังหวัดเลย ส่วนผลวิเคราะห์คุณภาพน้้าพารามิเตอร์อ่ืนๆ เช่น สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) 
ปรอท (Hg) และ ซีลีเนียม (Se) อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค 
    กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) กลุ่มลุ่มน ้ำ
สำขำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย)  
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) และกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) อยู่ในพ้ืนที่แอ่งน้้า
บาดาลอุดธานี-สกลนคร มีผลการวิเคราะห์มีดังนี้  
    ผลวิเครำะห์คุณลักษณะทำงเคมี 
    1. เหล็ก (Fe) มีค่าระหว่าง 0.4 – 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร และพบว่าบางพ้ืนที่มีปริมาณ
เหล็กเกินเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพื่อการบริโภค (1 มิลลิกรัมต่อลิตร) จ้านวน 3 ตัวอย่าง ทั้งนี้ โดยเฉพาะบ่อ
หมายเลข 5710F048 ต้าบลสว่างแดนดิน อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร มีปริมาณเหล็กเท่ากับ 2.9 
มิลลิกรัมต่อลิตร 
    2. แมงกำนิส (Mn) มีค่าระหว่าง 0.1 – 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณแมงกานิสส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค มีปริมาณน้อยกว่า 0.5 มิลลิกรัมต่อลิตร พบเพียงบ่อ
หมายเลข 5710F046 อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม และบ่อหมายเลข 5710F048 อ้าเภอสว่างแดนดิน 
จังหวัดสกลนคร ที่มีปริมาณแมงกานิสเกินเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค โดยมีปริมาณเท่ากับ  3.0 
และ 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล้าดับ 
    3. ซัลเฟต(SO4) มีค่าระหว่าง 7 – 67 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณซัลเฟตอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค มีปริมาณน้อยกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    4. คลอไรด์ (Cl) มีค่าระหว่าง 21 – 410 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณคลอไรด์อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค มีปริมาณน้อยกว่า 600 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    5. ฟลูออไรด์ (F) มีค่าเท่ากับ < 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณฟลูออไรด์อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการปริมาณโภค มีปริมาณน้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    6. ไนเตรท (NO3) มีค่าระหว่าง < 0.9 – 23 มิลลิกรัมต่อลิตร ปริมาณไนเตรทอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค มีปริมาณน้อยกว่า 45 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    7. ควำมกระด้ำงทั งหมด (TH) มีค่าระหว่าง 94 – 260 มิลลิกรัมต่อลิตร ความ
กระด้างทั้งหมด อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค มีปริมาณน้อยกว่า 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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    8. ควำมกระด้ำงถำวร (non-TH) มีค่าระหว่าง 0 – 51 มิลลิกรัมต่อลิตร ความ
กระด้างถาวร อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค มีปริมาณน้อยกว่า 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 
    9. สำรทั งหมดที่ละลำยได้ (TDS) มีค่าระหว่าง 352 – 1,130 มิลลิกรัมต่อลิตร 
สารละลายทั้งหมดที่ละลายได้ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค มีปริมาณน้อยกว่า 1 ,200 
มิลลิกรัมต่อลิตร 
   คณุภำพน ้ำบำดำลเพื่อกำรเกษตร 
   เมื่อพิจารณาค่า Sodium absorption ratio (SAR)  ที่ได้จากผลการวิเคราะห์น้้า
บาดาล พ้ืนที่แอ่งน้้าบาดาลอุดรธานี-สกลนคร จากบ่อสังเกตการณ์ตัวแทน จ้านวน 6 บ่อ พบว่าส่วนใหญ่มี
ความเหมาะสม สามารถน้าไปใช้เพ่ือการเกษตรได้เป็นอย่างดี  
   สรุปผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำบำดำลแอ่งน ้ำบำดำลอุดรธำนี-สกลนคร 
   จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาลพบว่า ผลวิเคราะห์ลักษณะทางเคมีที่เกินเกณฑ์
มาตรฐาน ได้แก่ เหล็ก (Fe) ซึ่งคุณลักษณะทางเคมีนี้สามารถพบได้โดยทั่วไปในน้้าบาดาลอยู่แล้ว  และ
แมงกานิส (Mn) มีค่าสูงถึง 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร พบในพ้ืนที่อ้าเภอวังยาง จังหวัดนครพนม ส่วนผลวิเคราะห์
คุณภาพน้้าพารามิเตอร์อ่ืนๆอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลเพ่ือการบริโภค ผลวิเคราะห์น้้าเพื่อการเกษตร โดย
ภาพรวมแล้วมีความเหมาะสมสามารถน้าไปใช้เพื่อการเกษตรได้เป็นอย่างดี 
 

3. กำรเก็บตัวอย่ำง และวิเครำะห์ข้อมูลปฐมภูมิ 

 ที่ปรึกษาได้ด้าเนินการวางแผนการเก็บข้อมูลเพ่ิมเติมโดยด้าเนินการคัดเลือกบ่อบาดาลเพ่ือตรวจวัด
ระดับน้้าและเก็บตัวอย่างน้้าบาดาล ในพ้ืนที่ที่มีศักยภาพน้้าบาดาลสูง และมีคุณภาพน้้าใต้ดินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี อ้างอิง
ตามข้อมูลแผนที่ศักยภาพแหล่งน้้าบาดาลของประเทศไทย ซึ่งจัดท้าโดยกรมทรัพยากรน้้าบาดาลดังตำรำงท่ี 7    
โดยการติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของระดับน้้าบาดาลและคุณภาพน้้าบาดาล โดยการวัดระดับน้้า
บาดาล และเก็บตัวอย่างน้้าบาดาล จากบ่อบาดาลที่ถูกคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของชั้นน้้าบาดาล ในแต่ละพ้ืนที่      
จะท้าการวัดระดับน้้าบาดาล โดยใช้เทปวัดระดับน้้าบาดาล พร้อมกับเก็บตัวอย่างน้้าบาดาล เพ่ือน้าวิเคราะห์
คุณสมบัติทางเคมี หลังจากนั้น น้าข้อมูลระดับน้้าบาดาลและคุณภาพน้้าบาดาล จากตัวแทนมาประมวลผล
สถานการณ์น้้าบาดาลของพ้ืนที่ศึกษามาใช้เพ่ือก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าบาดาลต่อไป โดยมี
ขัน้ตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดแสดงดังนี้ 
 ขั นตอนกำรปฏิบัติงำน 
 กำรวัดระดับน ้ำบำดำล  
 - อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน  
 1) เทปวัดระดับน้้าบาดาล  
 2) GPS เครื่องพิกัดต้าแหน่งที่ตั้ง  
 3) อุปกรณ์เปิดปากบ่อ ได้แก่ ปะแจคอม้า คีมล๊อค ค้อนปอนด์  
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 4) มีดดายหญ้าและจอบเพื่อท้าความสะอาดสถานีสังเกตการณ์บ่อน้้าบาดาล  
 - วิธีการวัดระดับน้้าบาดาล  
 1) จับพิกัดบ่อน้้าบาดาล โดยใช้เครื่อง GPS เพ่ือระบุต้าแหน่งที่ตั้งของบ่อบาดาลในสนามอีกครั้ง 
 2) เปิดบ่อน้้าบาดาลโดยใช้อุปกรณ์เปิดปากบ่อ หลังจากนั้นหย่อนสายเทปวัดระดับน้้าบาดาล จนถึง
ระดับน้้าบาดาล จะเกิดเสียงดังหรือไฟติดที่ตัวเครื่อง แล้วอ่านค่าที่วัดได ้ 
 3) วัดความสูงของปากบ่อบาดาลถึงพ้ืนดินแล้วอ่านค่าท่ีวัดได้ 
 4) น้าค่าระดับน้้าบาดาลที่ได้มาลบด้วยความสูงของปากบ่อบาดาลจะได้เป็นค่าระดับน้้าบาดาลจริง 
ทีว่ัดจากพ้ืนผิวดิน  
 5) น้าค่าระดับน้้าบาดาลที่วัดได้มาท้ากราฟเส้นเพ่ือตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของน้้าบาดาลต่อไป  
 วิธีกำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำบำดำล   
 ขั้นตอนการเก็บตัวอย่างน้้าบาดาล     
 1) เก็บตัวอย่างน้้าบาดาล  โดยใช้เครื่องสูบไฟฟ้า สูบน้้าทิ้งประมาณ 15 นาทีเพ่ือที่จะได้น้้าในชั้นน้้า
บาดาล จริงๆ ในกรณีที่ไม่ติดเครื่องสูบ จะใช้อุปกรณ์กระบอกเก็บตัวอย่าง (Bailer) ในการตักเก็บตัวอย่างใน
การเก็บจะต้องท้าการล้างอุปกรณ์ทุกครั้ง  
 2) ใช้ขวดพลาสติกหรือขวดแก้วที่สะอาดจะต้องล้างทั้งขวดและฝาด้วยตัวอย่างน้้าที่ เก็บประมาณ 2–3 
ครั้ง จากนั้นเก็บตัวอย่างน้้าให้เต็มขวดปริมาณไม่น้อยกว่า 1.5 ลิตร เมื่อเก็บ ตัวอย่างน้้าและปิดฝาให้สนิทแล้ว
ควรเช็ดขวดให้แห้ง  ควรปิดฉลากไว้ทุกขวดทันทีเพ่ือป้องกันการปิดฉลากผิดขวด  โดยฉลากต้องแจกแจงข้อมูล
ที่จ้าเป็น  มีดังต่อไปนี้  
 -  สถานที่เก็บตัวอย่าง  เช่น  ชื่อหมู่บ้านหรือ เจ้าของบ่อน้้าบาดาล  
 -  หมายเลขบ่อน้้าบาดาล    
 -  วัน/เดือน/ปีที่เก็บตัวอย่าง  
 -  ประเภทของบ่อน้้าบาดาล เช่น บ่อสังเกตการณ์  บ่อประปา บ่อเกษตร บ่อโรงงาน  
 -  ขนาดของบ่อน้้าบาดาล  
 -  ความลึกของบ่อน้้าบาดาล  
 -  การรักษาสภาพตัวอย่าง  ใช้สารเคมีชนิดใดรักษาสภาพตัวอย่าง  
 -  ชื่อ – สกุล  หรือหน่วยงานที่เก็บ 
 -  หน่วยงานเจ้าของบ่อ เช่น  กรมทรัพยากรน้้าบาดาล    
 3) การรักษาสภาพตัวอย่าง กรณีใช้วิธีการเติมสารเคมี เช่น กรดไนตริก (HNO3) หรือกรดซัลฟิวริก  
(H2SO4) เป็นการรักษาสภาพตัวอย่างน้้า โดยการควบคุมให้มีพีเอส น้อยกว่า 2 (pH<2) เพ่ือป้องกันการดูด
ซับอิออนที่ผิวภาชนะที่บรรจุ และการตกตะกอน นอกจากนี้ยังยับยั้งการท้างานของพวกจุลินทรีย์อีกด้วย และ
หลีกเลี่ยงการให้ตัวอย่างตากแดด   
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 4) การส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์คุณภาพน้้าบาดาล จะต้องด้าเนินการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเก็บ
ตัวอย่างน้้าบาดาล เพ่ือท้าการวิเคราะห์คุณสมบัติทางเคมี  ส้าหรับรายละเอียดดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพ
น้้าใต้ดินแสดงได้ดังตำรำงท่ี 7 
 
ตำรำงท่ี 7 รำยละเอียดดัชนีและวิธีกำรตรวจวัดคุณภำพน ้ำใต้ดิน 

พำรำมิเตอร์ หน่วย วิธีกำรตรวจวัด ขีดจ้ำกัดต่้ำสุดที่
ตรวจวัดได้ 

เกณฑ์ก้ำหนดที่
เหมำะสม 

เกณฑ์
อนุโลมสูงสุด 

ลักษณะทำงกำยภำพ 

1) สี Pt-Co Visual Comparison Method 5 5 15 

2) ความขุ่น NTU Nephelometric Method 0.1 5 20 

3) pH - Electrometric Method at site - 7.0-8.5 6.5-9.2 

ลักษณะทำงเคมี 

4) เหล็ก (Fe) มก./ล. Inductively Coupled Plasma (ICP) 
Method 

0.003 ไม่เกิน 0.5 1.0 

5) แมงกานีส (Mn) มก./ล. Inductively Coupled Plasma (ICP) 
Method 

0.003 ไม่เกิน 0.3 0.5 

6) ทองแดง (Cu) มก./ล. Inductively Coupled Plasma (ICP) 
Method 

0.001 ไม่เกิน 1.0 1.5 

7) สังกะสี (Zn) มก./ล. Inductively Coupled Plasma (ICP) 
Method 

0.003 ไม่เกิน 5.0 15.0 

8) ซัลเฟต (SO4) มก./ล. Turbidimetric Method 0.3 ไม่เกิน 200 250 

9) คลอไรด์ (Cl) มก./ล. Argentometric Method 2.0 ไม่เกิน 250 600 

10) ฟลูออไรด์ (F) มก./ล. SPANDS Method 0.02 ไม่เกิน 0.7 1.0 

11) ไนเตรท (NO3) มก./ล. Cadmium Reduction Method 0.02 ไม่เกิน 45 45 

12)  ความกระด้างท้ังหมด 
(Total Hardness as 
CaCO3) 

มก./ล. EDTA Titrimetric Method 4.0 ไม่เกิน 300 500 

13) ความกระด้างถาวร (Non-
carbonate hardness as 
CaCO3) 

มก./ล. Titrimetric Method 0 ไม่เกิน 200 250 

14) ปริมาณสารท้ังหมดท่ี
ละลายได้ (Total 
Dissolved Solids) 

มก./ล. Total Dissolved Solids Dried at 180 ºC 25 ไม่เกิน 600 1,200 
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ตำรำงท่ี 7 กำรตรวจวัดคุณภำพน ้ำใต้ดิน (ต่อ) 
พำรำมิเตอร์ หน่วย วิธีกำรตรวจวัด ขีดจ้ำกัดต่้ำสุดที่

ตรวจวัดได้ 
เกณฑ์ก้ำหนด
ที่เหมำะสม 

เกณฑ์
อนุโลมสูงสุด 

ลักษณะท่ีเป็นพิษ 

15) สารหนู (As) มก./ล Hydride Generation and Atomic 
Absorption Spectrometric Method 

0.0003 ต้องไม่มี 0.05 

16) ไซยาไนด์ (CN) มก./ล Pyridine-Barbituric Acid method 0.001 ต้องไม่มี 0.1 

17) ตะกั่ว (Pb) มก./ล Inductively Coupled Plasma (ICP) 
Method 

0.003 ต้องไม่มี 0.05 

18) ปรอท (Hg) มก./ล Cold  Vapour and Atomic Absorption 
Spectrometric Method 

0.0002 ต้องไม่มี 0.001 

19) แคดเมียม (Cd) มก./ล Inductively Coupled Plasma (ICP) 
Method 

0.001 ต้องไม่มี 0.01 

20) ซีลีเนียม (Se) มก./ล Hydride Generation and Atomic 
Absorption Spectrometric Method 

0.0005 ต้องไม่มี 0.01 

ลักษณะทำงแบคทีเรีย 

21) Standard Plate 
Count 

โคโลนี/ 
ลบ.ซม. 

Standard Plate Count 1 ไม่เกิน 500 - 

22) Most Probable 
Number of  
Coliform organism 
(MPN) 

MPN/100  
ลบ.ซม. 

Multiple Tube Fermentation Method 1.8 น้อยกว่า 2.2 - 

23) E.Coli MPN/100 
ลบ.ซม. 

Multiple Tube Fermentation Method 1.8 ต้องไม่มี - 

 
 

ที่ปรึกษาได้ก้าหนดจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้้าใต้ดิน จ้านวน 36 จุด โดยครอบคลุมพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแยกเป็น 9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา รวมจ้านวน 2 ครั้ง ได้แก่ รอบที่ 1 เดือนสิงหาคม 2564 

และรอบที ่2 เดือนกันยายน 2564 ดังแสดงในรูปที่  และ ตำรำงท่ี 8 ถึงตำรำงท่ี 9 
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                  ที่มา: ที่ปรึกษา, 2564 

รูปที่ 6 แสดงต้ำแหน่งเก็บตัวอย่ำงน ้ำใต้ดิน จ้ำนวน 36 จุด 
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ตำรำงท่ี 8 รำยละเอียดต้ำแหน่งเก็บตัวอย่ำงน ้ำใต้ดิน 

ลุ่มน ้ำสำขำ 
พิกัด

ตะวันออก 
พิกัดเหนือ หมำยเลขบ่อ ที่ตั งบ่อ หมู่ที ่ หมู่บ้ำน ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด 

แม่น้้าเลยตอนล่าง 789,876 1,962,002 JJ1090 ห้วยพอด 5 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บ.ห้วย ธาต ุ เชียงคาน เลย 

ลุ่มน้้าสาน 737,839 1,920,342 J20 โคกงาม 1 สถานีอนามยับ้านโคกงาม โคกงาม ด่านซ้าย เลย 

ลุ่มน้้าหมัน 728,113 1,918,421 J60 หนองผือ 3 โรงเรียนบ้านหนองผือ นาหอ ด่านซ้าย เลย 

ลุ่มน้้าโขงส่วนที่4 757,760 1,956,603 5504C063 ขอนแก่น 0 วัดง้ิวงาม หนองผือ ท่าลี่ เลย 

ห้วยน้า้ปวน 812,450 1,928,341 5504C067 งามวงศ์วาน 0 โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ ท่าสวรรค์ นาด้วง เลย 

แม่น้้าโขงส่วนที่3 718,600 1,930,754 PW25635 ลาด 6 บ้านลาด นาพึง นาแห้ว เลย 

ลุ่มน้้าโขงส่วนที่5 805,655 1,968,021 AFD5272 ห้วยอาลัย 3 ห้วยอาลัย ชมเจริญ ปากชม เลย 

ลุ่มน้้าโขงส่วนที่5 806,046 1,987,440 J49 นาค้อ 12 บ้านนาค้อ ปากชม ปากชม เลย 

ลุ่มน้้าสาน 742,060 1,923,695 5504B086 แก่งแล่น 0 วัดป่าแก่งแล่น ร่องจิก ภูเรือ เลย 

แม่น้้าเลย 790,740 1,937,797 J106 นาบอน 5 บ้านนาบอน ชัยพฤกษ ์ เมืองเลย เลย 

ห้วยน้า้โสม 208,298 1,988,987 DCD28175 วังเลา 1 วังเลา โนนทอง นายูง อุดรธาน ี

ห้วยโมง 222,924 1,951,313 DCD27870 โนนสว่าง 7 โรงเรียนจ้าปาโมงวิทยา จ้าปาโมง บ้านผือ อุดรธาน ี

ห้วยโมง 242,455 1,979,728 DCD28290 หงษ์ทอง 5 วัดหงษ์ทอง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 

แม่น้้าโขงส่วนที่6 250,376 1,964,186 E17 ถ่อนใต้ 3 โรงเรียนบ้านถ่อนใต้ บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 

ห้วยน้า้สวย 270,946 1,974,633 B329 เม็ก 2 วัดบ้านเม็ก วัดธาต ุ เมืองหนองคาย หนองคาย 

ห้วยหลวง 254,734 1,931,072 E307 เชียงยืน 1 วัดธาตุมังคลาราม เชียงยืน เมืองอุดรธานี อุดรธาน ี

ห้วยหลวง 294,175 1,942,141 ML678 แดง 10 บ้านแดง บ้านแดง พิบูลย์รักษ ์ อุดรธาน ี

ห้วยดาน 295,253 1,925,728 DCD27639 โนนสวรรค์ 5 โคกก่อง สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธาน ี

แม่น้้าสงครามตอนบน 328,638 1,946,455 E236 ดงเย็น 1 บ้านดงเย็น ดงเย็น บ้านดุง อุดรธาน ี

แม่น้้าสงครามตอนบน 325,471 2,003,894 DCD28526 โนนป่าบาก 6 โนนป่าบาก บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 

ห้วยคอง 342,270 2,024,806 DCD28513 ค้าไผ่ 3 โรงเรียนค้าไผ่ ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 

ลุ่มน้้าโขงส่วนที่7 314,851 2,016,443 5510C010 ดงตาล 0 ศาลากลางบ้านดงตาล โพนแพง รัตนวาป ี หนองคาย 
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ลุ่มน ้ำสำขำ 
พิกัด

ตะวันออก 
พิกัดเหนือ หมำยเลขบ่อ ที่ตั งบ่อ หมู่ที ่ หมู่บ้ำน ต้ำบล อ้ำเภอ จังหวัด 

ห้วยฮี ้ 380,482 1,990,770 DCD28567 ท่าไร ่ 5 ท่าไร่ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 

แม่น้้าสงครามตอนล่าง 409,374 1,972,494 5510A031 หนองซน 0 โรงเรียนบ้านหนองซน หนองซน นาทม นครพนม 

ห้วยน้า้ยาม 383,928 1,944,436 Z115 หนองบัวแดง 6 บ้านหนองบัวแดง วาใหญ ่ อากาศอา้นวย สกลนคร 

น้้าอูน 380,581 1,913,851 A92 ไร่ 1 โรงเรียนบ้านไร่ ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 

น้้าอูน 443,310 1,932,454 U177 ท่าเรือ 9 โรงเรียนบ้านท่าเรือ โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 

ห้วยน้า้ก่้า 425,799 1,894,349 Z1562 โคกสูง 5 บ้านโคกสูง โคกก่อง เมืองสกลนคร สกลนคร 

ห้วยน้า้ก่้า 463,635 1,877,938 U321 ดอนแดง 8 วัดบ้านดอนแดง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 

ลุ่มน้้าโขงส่วนที่8 477,613 1,917,783 G16 หนองจันทร์ 1 บ้านหนองจันทร ์ ท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม 

ห้วยบางทราย 449,969 1,852,240 5710F004 ก้านเหลืองดง 0 โรงเรียนบ้านก้านเหลืองดง หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร 

ลุ่มน้้าโขงส่วนที่9 473,246 1,843,932 PW13184 ชะโนดเหนือ 2 โรงเรียนบ้านชะโนด ชะโนด หว้านใหญ ่ มุกดาหาร 

ห้วยมกุ 5581 199,101 DCD19304 ม่วงหัก 8 ม่วงหัก โพนทราย เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 

ห้วยบังอี ่ 5154 337,755 5710C034 ค้าแอดใหญ ่ 0 โรงเรียนค้าแฮดประชาสรรค์ กกแดง นิคมค้าสร้อย มุกดาหาร 

ลุ่มน้้าโขงตอนล่าง 12635 206,531 DCD26710 เมืองเก่า 7 เมืองเก่า ค้าเขื่อนแก้ว ชานุมาน อ้านาจเจริญ 

ลุ่มน้้าโขงตอนล่าง 12517 206,153 DCD26332 นานางวาน 8 นานางวาน ม่วงใหญ่ โพธิ์ไทร อุบลราชธาน ี
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ตำรำงท่ี 8 จุดเก็บตัวอย่ำงน ้ำใต้ดิน ครอบคลุมพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน ้ำ รหัสลุ่มน ้ำ 

น ้ำใต้ดิน 

Station ลุ่มน ้ำ 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำ 

 
น ้ำ

หม
ัน-

น ้ำ
สำ

น 

0301 5504C067 ห้วยน้้าปวน 

0302 J60 ลุ่มน้้าหมัน 

0303 
J20 ลุ่มน้้าสาน 

5504B086 ลุ่มน้้าสาน 
0304 5504C063 ลุ่มน้้าโขงส่วนท่ี 4 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำ 

 
แม

่น ้ำ
เล

ย 0306 -  - 

0305 JJ1090 แม่น้้าเลยตอนล่าง 

0307  - - 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำ 

น ้ำ
โม

ง-น
 ้ำส

วย
 0308 

AFD5272 ลุ่มน้้าโขงส่วนท่ี5 
J49 ลุ่มน้้าโขงส่วนท่ี5 

0309  - - 

0311 DCD27870 ห้วยโมง 
0310  - - 

0312  - - 

0313 B329 ห้วยน้้าสวย 

0314  - - 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำ

ห้ว
ยห

ลว
ง 0316 DCD27639 ห้วยดาน 

0315 E307 ห้วยหลวง 

0317 ML678  ห้วยหลวง 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำ 

 ห
้วย

เป
–ห

้วย
หน

ิง 

0318 5510C010  ลุ่มน้้าโขงส่วนท่ี 7   
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ตำรำงท่ี 8 จุดเก็บตัวอย่ำงน ้ำใต้ดิน ครอบคลุมพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

กลุ่มลุ่มน ้ำ รหัสลุ่มน ้ำ 

น ้ำใต้ดิน 

Station ลุ่มน ้ำ 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำ 

 
แม

่น ้ำ
สง

คร
ำม

 

0319 
E236 แม่น้้าสงครามตอนบน  

DCD28526 แม่น้้าสงครามตอนบน 
0320 DCD28513 ห้วยคอง 

0321 5510A031 แม่น้้าสงครามตอนล่าง 

0323  - - 

0325  -  - 

0327  -  - 
0322 DCD28567 ห้วยฮี ้
0324 Z115 ห้วยน้้ายาม 
0326 U177 น้้าอูน 

A92 น้้าอูน 
0327  -  - 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำ 

 ห
้วย

ทว
ย 0328  -  - 

0329 G16 ลุ่มน้้าโขงส่วนท่ี8 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำพุ

ง-
น ้ำ

ก่้ำ
 

0330 z447 น้้าพุง 
Z1015 น้้าพุง 

0331 U321 ห้วยน้้าก้า 
Z1562 ห้วยน้้าก่้า 

กล
ุ่มล

ุ่มน
 ้ำส

ำข
ำ 

 
ห้ว

ยบ
ำง

ทร
ำย

-ห
้วย

มุก
 

0332 AFD6766 แม่น้้าโขงส่วนท่ี9 
PW13184 ลุ่มน้้าโขงส่วนท่ี 9  

0333 5710F004 ห้วยบางทราย 

0334 DCD19304 ห้วยมุก 
0335 U367 ห้วยบังอี ้

5710C034 ห้วยบังอี ้
0336 k1220 ลุ่มน้้าโขงตอนล่าง 

DCD26332 ลุ่มน้้าโขงตอนล่าง 
DCD26710 ลุ่มน้้าโขงตอนล่าง 
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 จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลตรวจวัดคุณภาพน้้าใต้ดิน รวมจ้านวน 2 ครั้ง พบว่า คุณภาพน้้าใต้ดินที่ส่วน
ใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าบาดาลที่ใช้บริโภค แสดงดังตำรำงที่ 10 และตำรำงที่ 11 แต่มีบาง
พารามิเตอร์ที่มีค่าคุณภาพน้้าใต้ดินที่ไม่อยู่เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

1) ควำมเป็นกรดและด่ำง (pH) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 มีจ้านวน 2 สถานี ที่มีค่าไม่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ได้แก่ น้้าอูน (A92) และ แม่น้้าโขงส่วนที่ (9AFD6766) และครั้งที่ 2 มีจ้านวน 5 สถานี 
ได้แก่ ห้วยหลวง (E307), น้้าอูน (A92), ลุ่มน้้าโขงส่วนที่ 4 (5504C063), ห้วยน้้าก่้า (U321), ห้วยบังอี ่(U367) 

2) ควำมขุ่น (Turbidity) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 มีจ้านวน 6 สถานี ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนด ได้แก่ น้้าอูน (A92), ห้วยน้้าก่้า (Z1562),  ลุ่มน้้าหมัน (J60), ห้วยน้้าปวน (5504C067),     
ลุ่มน้้าโขงส่วนที่5 (AFD5272), ลุ่มน้้าโขงตอนล่าง (DCD26710) และครั้งที่ 2 มีจ้านวน 5 สถานี ได้แก่ แม่น้้า
สงครามตอนบน (DCD28526), ห้วยน้้าก่้า (Z1562), ลุ่มน้้าหมัน (J60), ห้วยน้้าปวน (5504C067), ลุ่มน้้าโขง
ส่วนที่5 (AFD5272) 

3) ของแข็งละลำยน ้ำทั งหมด (TSS) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 มีจ้านวน 6 สถานี ที่มีค่าไม่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ได้แก่ ลุ่มน้้าโขงส่วนที่ 7  (5510C010), ห้วยดาน  (DCD27639), แม่น้้าสงคราม
ตอนล่าง (5510A031), ห้วยฮ้ี (DCD28567) และครั้งที่  2 มีจ้านวน 2 สถานี ได้แก่ ลุ่มน้้าโขงส่วนที่  7 
(5510C010), ห้วยดาน (DCD27639), แม่น้้าสงครามตอนล่าง (5510A031), ห้วยฮี ้(DCD28567) 

4) ควำมกระด้ำงทั งหมด ในรูปแคลเซียมคำร์บอเนต (CaCO3) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 
และครั้งที่ 2 มีจ้านวน 4 สถานี ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ได้แก่ ลุ่มน้้าโขงส่วนที่ 7 (5510C010), 
ห้วยดาน (DCD27639), แม่น้้าสงครามตอนล่าง (5510A031), ห้วยฮี ้(DCD28567)   

5) คลอไรด์ (Chloride) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีจ้านวน 2 สถานี ที่มีค่าไม่
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ได้แก่ แม่น้้าสงครามตอนล่าง (5510A031), ห้วยฮี ้(DCD28567)   

6) ควำมกระด้ำงถำวร ในรูปแคลเซียมคำร์บอเนต (CaCO3) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 มีจ้านวน 4 สถานี ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ได้แก่ ลุ่มน้้าโขงส่วนที่ 7 (5510C010), ห้วย
ดาน (DCD27639),  แม่น้้าสงครามตอนล่าง (5510A031), ห้วยฮี ้(DCD28567)  

7) ซัลเฟต (SO4) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 มีจ้านวน 6 สถานี ที่มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนด ได้แก่ แม่น้้าสงครามตอนล่าง (5510A031),  ห้วยฮ้ี (DCD28567)  และครั้งที่ 2 มีจ้านวน 2 สถานี 
ได้แก่ ห้วยฮี ้(DCD28567)  

8) โลหะหนักชนิด เหล็ก (Fe) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 มีจ้านวน 10 สถานี ที่มีค่าไม่อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ได้แก่ แม่น้้าสงครามตอนบน (DCD28526), ห้วยหลวง (E307), น้้าอูน (A92), ห้วยน้้า
ก่้า (Z1562), น้้าพุง (Z1015),  ลุ่มน้้าหมัน (J60), ห้วยน้้าปวน (5504C067), ลุ่มน้้าโขงส่วนที่5 (AFD5272), 
แม่น้้าสงครามตอนบน (E236), ลุ่มน้้าโขงตอนล่าง (CDC26332) และครั้งที่ 2 มีจ้านวน 8 สถานี ได้แก่ แม่น้้า
สงครามตอนบน  (DCD28526), น้้ า อูน  (A92),  ห้ วยน้้ าก่้ า  (Z1562), ลุ่ มน้้ าหมัน  (J60), ห้ วยน้้ าปวน 
(5504C067), ลุ่มน้้าโขงส่วนที่5 (AFD5272), แม่น้้าสงครามตอนบน (E236), ลุ่มน้้าโขงตอนล่าง (CDC26332) 
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9) โลหะหนักชนิด แมงกำนีส (Mn) ส้าหรับการเก็บตัวอย่างครั้งที่ 1 มีจ้านวน 6 สถานี ที่มีค่าไม่อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด ได้แก่ แม่น้้าสงครามตอนบน (DCD28526), ห้วยน้้าก่้า (Z1562), ลุ่มน้้าโขงตอนล่าง 
(DCD26710), ลุ่มน้้าโขงตอนล่าง (CDC26332) และครั้งที่ 2 มีจ้านวน 1 สถานี ได้แก่ แม่น้้าสงครามตอนบน 
(DCD28526)
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ตำรำงท่ี 10 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำใต้ดนิ ครั งที่ 1 (สิงหำคม 2564) 

ดัชนี หน่วย 
สถำนี 

มำตรฐำน* มำตรฐำน** 5510C010 DCD28526 DCD28513 DCD27870 E307 ML678 DCD27639 A92 Z1562 Z1015 Z447 5510A031 Z115 

ความเป็นกรดและด่าง - 7.0-8.5 6.5-9.2 6.8 7.2 7.1 7.8 7.0 7.2 7.7 6.2 6.8 6.8 7.3 7.2 7.4 

การน้าไฟฟา้ ไมโครโมส์ต่อ
เซนติเมตร 

- - 1,558 250 407 1,880 123 509 1,843 36.2 412 208 103 3,820 574 

ความเค็ม ส่วนในพันส่วน - - 0.8 0.2 0.2 1.0 0.1 0.3 1.0 < 0.1 0.2 0.1 0.1 2.1 0.3 

ความขุ่น เอ็นทียู 5 20 0.4 27 0.8 0.4 1.7 2.2 1.7 340 100 11 1.5 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สี แพลทินัม-โคบอลท ์ 5 15 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ของแข็งละลายน้า้ทั้งหมด มิลลิกรัมต่อลิตร < 600 1,200 1,434 106 261 1,149 93 328 1,816 ตรวจไม่พบ 258 128 56 2,552 346 

ความกระด้างทั้งหมด ในรูป
แคลเซียมคาร์บอเนต 

มิลลิกรัมต่อลิตร < 300 500 578 90.7 206 324 52.0 225 833 14.0 182 71.7 26.4 1,068 334 

คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร < 250 600 406 9.3 6.4 470 8.8 7.3 450 2.4 9.8 15.7 16.6 939 6.8 

ไซยาไนด์ ไมโครกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ฟลูออไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.7 1.0 0.34 0.29 0.32 0.25 0.16 0.21 0.16 0.03 0.03 0.14 0.10 0.13 0.31 

ไนเตรท ในรูปไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร < 45 45 1.95 0.53 0.44 0.84 5.01 0.53 0.27 3.90 ตรวจไม่พบ 0.84 4.03 0.84 0.62 

ความกระด้างถาวร ในรูป
แคลเซียมคาร์บอเนต 

มิลลิกรัมต่อลิตร < 200 250 347 0 0 147 3.85 0 544 1.02 0 0 4.29 863 0 

ซัลเฟต มิลลิกรัมต่อลิตร < 200 250 25.6 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 87.6 5.9 1.8 1.0 0.5 2.1 6.9 1.0 381 20.0 

โลหะหนัก 

สารหนู มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.05 ตรวจไม่พบ 0.0008 0.0013 0.0003 0.0004 0.0014 0.0006 ตรวจไม่พบ 0.0021 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.0028 0.0014 

แคดเมียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.01 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ทองแดง มิลลิกรัมต่อลิตร < 1.0 1.5 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.028 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

เหล็ก มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.5 1.0 0.060 7.68 0.073 0.085 1.33 < LOQ 0.402 13.8 6.68 1.09 0.221 < LOQ 0.149 

ตะกั่ว มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.05 ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < LOQ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

แมงกานีส มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.3 0.5 < LOQ 2.30 ตรวจไม่พบ 0.047 0.030 0.025 < LOQ 0.030 0.528 0.047 0.031 < LOQ < LOQ 

ปรอท มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.001 < LOQ < LOQ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ซีลีเนียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.01 0.0005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สังกะสี มิลลิกรัมต่อลิตร < 5.0 15.0 0.047 0.334 < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.174 0.061 0.191 ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

จุลชีววิทยำ 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เอ็มพีเอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร 

< 2.2 - 14 < 1.8 < 1.8 4.5 13 220 240 9.3 14 5.6 < 1.8 4.5 < 1.8 

อี.โคไล ต่อ 100 มิลลิลิตร ไม่พบ - ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจพบ ตรวจพบ ตรวจไม่พบ ตรวจพบ ตรวจพบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สแตนดาร์ดเพลตเคานท์ โคโลนีต่อมิลลิลิตร < 500 - 9.0 x 105 1.0 x 105 1.9 x 107 9.4 x 105 6.6 x 105 2.0 x 107 1.8 x 105 2.7 x 104 8.2 x 105 3.9 x 105 4.2 x 105 1.7 x 105 3.6 x 105 

สภำพตัวอยำ่ง 

สี/ลักษณะของน้้า - - - - เหลือง/ขุ่น ไม่มีส/ีใส ไม่มีส/ีใส เหลือง/ใส ไม่มีส/ีใส ไม่มีส/ีใส เหลือง/ขุ่น เหลือง/ขุ่น เหลือง/ใส ไม่มีส/ีใส ไม่มีสี/ใส ไม่มีส/ีใส 

สีของตะกอน - - - - น้้าตาล - เหลือง น้้าตาล เหลือง เหลือง น้้าตาล น้้าตาล น้้าตาล เหลือง - - 
<LOQ: <Level of Quantitation (ตะกั่ว ≥ 0.003 และ < 0.100 มิลลิกรัมตอ่ลิตร, ปรอท ≥ 0.0001 และ < 0.0005 มิลลกิรัมต่อลิตร, สังกะสี ≥ 0.003 และ < 0.025 มลิลิกรมัต่อลิตร, เหล็ก ≥ 0.005 และ < 0.050 มิลลิกรมัต่อลติร, แมงกานสี ≥ 0.002 และ < 0.025 มิลลกิรมัต่อลิตร, ทองแดง ≥ 0.002 และ < 0.050 มิลลกิรมัต่อลติร) 

* เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสม, ** เกณฑ์อนโุลมสูงสุด (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการปอ้งกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552) 

 เกนิเกณฑ์อนโุลมสูงสดุ 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-11 25  
 

ตำรำงที่ 10 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำใต้ดิน ครั งที่ 1 (สิงหำคม 2564) ตอ่ 

ดัชนี หน่วย 
สถำนี 

มำตรฐำน* มำตรฐำน** NO.J20 NO.J60 NO.5504B086 No.JJ1090 No.5504C067 AFD5272 J49 B329 E236 No.5504C063 DCD28567 5710C034 DCD26710 

ความเป็นกรดและด่าง - 7.0-8.5 6.5-9.2 7.6 6.8 7.1 7.6 6.7 7.2 8.6 7.4 7.2 7.2 7.4 7.3 7.0 

การน้าไฟฟา้ ไมโครโมส์ต่อ
เซนติเมตร 

- - 515 111 646 217 574 526 71.2 1,282 854 755 6,540 452 452 

ความเค็ม ส่วนในพันส่วน - - 0.3 0.1 0.4 0.1 0.3 0.3 < 0.1 0.7 0.5 0.4 3.7 0.3 0.2 

ความขุ่น เอ็นทียู 5 20 ตรวจไม่พบ 55 0.4 5.2 34 37 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 7.0 ตรวจไม่พบ 4.1 3.3 27 

สี แพลทินัม-โคบอลท ์ 5 15 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ของแข็งละลายน้า้ทั้งหมด มิลลิกรัมต่อลิตร < 600 1,200 295 ตรวจไม่พบ 334 142 374 317 35 1,134 566 529 5,927 264 267 

ความกระด้างทั้งหมด ในรูป
แคลเซียมคาร์บอเนต 

มิลลิกรัมต่อลิตร < 300 500 210 24.7 206 87.4 268 203 38.8 405 334 305 2,367 239 125 

คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร < 250 600 10.3 2.9 47.9 6.8 22.5 4.9 ตรวจไม่พบ 298 112 21.0 1,771 3.4 28.9 

ไซยาไนด์ ไมโครกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ฟลูออไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.7 1.0 0.48 0.28 0.33 0.19 0.20 0.15 0.12 0.25 0.30 0.43 0.41 0.16 0.38 

ไนเตรท ในรูปไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร < 45 45 5.27 1.51 1.51 2.48 2.39 0.53 ตรวจไม่พบ 5.32 ตรวจไม่พบ 32.9 0.80 0.27 8.73 

ความกระด้างถาวร ในรูป
แคลเซียมคาร์บอเนต 

มิลลิกรัมต่อลิตร < 200 250 0 0 0 40.6 0 0 0 226 76.0 44.1 2,220 0 0 

ซัลเฟต มิลลิกรัมต่อลิตร < 200 250 17.5 ตรวจไม่พบ 4.1 53.4 45.7 6.3 ตรวจไม่พบ 3.6 65.1 110 956 2.7 21.1 

โลหะหนัก 

สารหนู มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.05 0.0012 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.0029 0.0003 ตรวจไม่พบ 0.0006 ตรวจไม่พบ 0.0004 0.0110 0.0019 ตรวจไม่พบ 

แคดเมียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.01 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ทองแดง มิลลิกรัมต่อลิตร < 1.0 1.5 < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < LOQ 

เหล็ก มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.5 1.0 < LOQ 7.11 0.262 0.227 4.70 2.48 < LOQ < LOQ 1.12 < LOQ 0.309 0.936 0.517 

ตะกั่ว มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.05 ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

แมงกานีส มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.3 0.5 ตรวจไม่พบ 0.135 < LOQ < LOQ 0.260 0.154 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.313 < LOQ 0.209 0.113 1.97 

ปรอท มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.001 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ซีลีเนียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.01 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.0007 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.0014 

สังกะสี มิลลิกรัมต่อลิตร < 5.0 15.0 ตรวจไม่พบ 0.335 0.128 < LOQ 0.478 0.028 0.038 < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.119 0.176 0.035 

จุลชีววิทยำ 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เอ็มพีเอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร 

< 2.2 - 26 2.0 4.0 2.0 < 1.8 1.8 2.0 4.5 220 170 2.0 160,000 6.8 

อี.โคไล ต่อ 100 มิลลิลิตร ไม่พบ - ตรวจพบ ตรวจพบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจพบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจพบ ตรวจพบ 

สแตนดาร์ดเพลตเคานท์ โคโลนีต่อมิลลิลิตร < 500 - 2.7 x 105 2.7 x 105 5.4 x 105 7.7 x 103 3.5 x 105 1.6 x 105 4.1 x 105 6.4 x 104 1.5 x 105 9.6 x 105 5.6 x 105 8.2 x 105 1.5 x 105 

สภำพตัวอยำ่ง 

สี/ลักษณะของน้้า - - - เหลือง/ใส เหลือง/ขุ่น ไม่มีส/ีใส เหลือง/ใส เหลือง/ขุ่น เหลือง/ขุ่น ไม่มีส/ีใส ไม่มีส/ีใส เหลือง/ใส ไม่มีส/ีใส ไม่มีส/ีใส ไม่มีส/ีใส เหลือง/ใส 

สีของตะกอน - - - เหลือง น้้าตาล น้้าตาล เหลือง เหลือง เหลือง น้้าตาล น้้าตาล เหลือง เหลือง น้้าตาล เหลือง น้้าตาล 
<LOQ: <Level of Quantitation (ตะกั่ว ≥ 0.003 และ < 0.100 มิลลิกรัมตอ่ลิตร, ปรอท ≥ 0.0001 และ < 0.0005 มิลลกิรัมต่อลิตร, สังกะสี ≥ 0.003 และ < 0.025 มลิลิกรมัต่อลิตร, เหล็ก ≥ 0.005 และ < 0.050 มิลลิกรมัต่อลติร, แมงกานสี ≥ 0.002 และ < 0.025 มิลลกิรมัต่อลิตร, ทองแดง ≥ 0.002 และ < 0.050 มิลลกิรมัต่อลติร) 

* เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสม, ** เกณฑ์อนโุลมสูงสุด (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการปอ้งกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552) 

 เกนิเกณฑ์มาตรฐาน 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-11 26  
 

 

ตำรำงที่ 10 ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำใต้ดิน ครั งที่ 1 (สิงหำคม 2564) ตอ่ 

ดัชนี หน่วย 
สถำนี 

มำตรฐำน* มำตรฐำน** 5710F004 PW13184 DCD19304 U177 G16 U321 K1220 CDC26332 AFD6766 U367 

ความเป็นกรดและด่าง - 7.0-8.5 6.5-9.2 7.4 6.9 7.5 7.1 6.1 6.7 7.5 7.6 6.1 7.0 

การน้าไฟฟา้ ไมโครโมส์ต่อ
เซนติเมตร 

- - 245 442 608 483 150 192 513 205 118 256 

ความเค็ม ส่วนในพันส่วน - - 0.2 0.2 0.3 0.3 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 

ความขุ่น เอ็นทียู 5 20 2.0 ตรวจไม่พบ 0.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 1.8 6.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สี แพลทินัม-โคบอลท ์ 5 15 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ของแข็งละลายน้า้ทั้งหมด มิลลิกรัมต่อลิตร < 600 1,200 244 310 380 335 107 141 287 109 100 150 

ความกระด้างทั้งหมด ในรูป
แคลเซียมคาร์บอเนต 

มิลลิกรัมต่อลิตร < 300 500 230 172 152 235 23.5 36.4 263 75.2 45.3 93.4 

คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร < 250 600 4.9 31.3 41.1 7.8 25.9 49.4 11.3 4.9 7.8 12.2 

ไซยาไนด์ ไมโครกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ฟลูออไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.7 1.0 0.10 0.15 0.43 0.20 0.12 0.10 0.16 0.13 0.10 0.10 

ไนเตรท ในรูปไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร < 45 45 ตรวจไม่พบ 0.66 0.35 0.53 3.94 0.66 ตรวจไม่พบ 0.58 13.5 8.99 

ความกระด้างถาวร ในรูปแคลเซียม
คาร์บอเนต 

มิลลิกรัมต่อลิตร < 200 250 0 19.2 0 0 0 16.9 24.8 0 14.1 15.6 

ซัลเฟต มิลลิกรัมต่อลิตร < 200 250 2.5 65.1 21.0 58.2 0.4 ตรวจไม่พบ 4.1 1.1 ตรวจไม่พบ 6.3 

โลหะหนัก 

สารหนู มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.05 0.0028 0.0009 0.0040 0.0004 0.0005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.0019 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

แคดเมียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.01 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ทองแดง มิลลิกรัมต่อลิตร < 1.0 1.5 < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ < LOQ < LOQ < LOQ < LOQ 

เหล็ก มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.5 1.0 0.808 < LOQ 0.067 0.109 < LOQ 0.052 0.135 1.55 0.056 < LOQ 

ตะกั่ว มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.05 < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

แมงกานีส มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.3 0.5 0.330 < LOQ 0.134 < LOQ < LOQ 0.039 0.109 0.807 < LOQ 0.043 

ปรอท มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.001 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ซีลีเนียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.01 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.0005 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สังกะสี มิลลิกรัมต่อลิตร < 5.0 15.0 < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.036 < LOQ 0.082 < LOQ 0.075 ตรวจไม่พบ 0.070 

จุลชีววิทยำ 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เอ็มพีเอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร 

< 2.2 - 49 110 45 17,000 430 13 180 2,400 33 70 

อี.โคไล ต่อ 100 มิลลิลิตร ไม่พบ - ตรวจพบ ตรวจพบ ตรวจพบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจพบ ตรวจพบ ตรวจไม่พบ 

สแตนดาร์ดเพลตเคานท์ โคโลนีต่อมิลลิลิตร < 500 - 1.0 x 106 1.8 x 106 1.9 x 105 1.1 x 106 7.1 x 105 6.5 x 105 4.9 x 105 3.3 x 104 1.8 x 106 6.4 x 105 

สภำพตัวอยำ่ง 

สี/ลักษณะของน้้า - - - ไม่มีส/ีใส ไม่มีส/ีใส ไม่มีส/ีใส ไม่มีส/ีใส ไม่มีส/ีใส ไม่มีส/ีใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส ไม่มีส/ีใส ไม่มีส/ีใส 

สีของตะกอน - - - เหลือง - เหลือง - - - น้้าตาล น้้าตาล เหลือง - 
<LOQ: <Level of Quantitation (ตะกั่ว ≥ 0.003 และ < 0.100 มิลลิกรัมตอ่ลิตร, ปรอท ≥ 0.0001 และ < 0.0005 มิลลกิรัมต่อลิตร, สังกะสี ≥ 0.003 และ < 0.025 มลิลิกรมัต่อลิตร, เหล็ก ≥ 0.005 และ < 0.050 มิลลิกรมัต่อลติร, แมงกานสี ≥ 0.002 และ < 0.025 มิลลกิรมัต่อลิตร, ทองแดง ≥ 0.002 และ < 0.050 มิลลกิรมัต่อลติร) 

* เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสม, ** เกณฑ์อนโุลมสูงสุด (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการปอ้งกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552) 

 เกนิเกณฑ์มาตรฐาน 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-11 27  
 

ตำรำงที่ 11  ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำใต้ดิน ครั งที่ 2 (กันยำยน 2564) 

ดัชนี หน่วย 
สถำนี 

มำตรฐำน* มำตรฐำน** 5510C010 DCD28526 DCD28513 DCD27870 E307 ML678 DCD27639 A92 Z1562 Z1015 Z447 5510A031 Z115 

ความเป็นกรดและด่าง - 7.0-8.5 6.5-9.2 6.9 6.9 7.0 7.4 6.4 7.1 7.5 6.1 6.8 6.4 6.6 7.1 7.1 

การน้าไฟฟา้ ไมโครโมส์ต่อ
เซนติเมตร 

- - 1,680 200 402 1,808 86.2 460 1,867 33.4 460 207 101 4,140 581 

ความเค็ม ส่วนในพันส่วน - - 0.9 0.1 0.2 1.0 ตรวจไม่พบ 0.3 1.0  ตรวจไม่พบ 0.3 0.1 0.1 2.3 0.3 

ความขุ่น เอ็นทียู 5 20 1.4 30 0.8 0.9 3.6 0.5 5.7 12 85 2.1 0.9 0.7 0.9 

สี แพลทินัม-โคบอลท ์ 5 15 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ของแข็งละลายน้า้ทั้งหมด มิลลิกรัมต่อลิตร < 600 1,200 1,484 135 262 1,084 55 302 1,577 47 305 135 79 2,469 340 

ความกระด้างทั้งหมด ในรูป
แคลเซียมคาร์บอเนต 

มิลลิกรัมต่อลิตร < 300 500 546 93.0 192 298 23.5 213 809 13.7 185 66.3 18.6 1,092 255 

คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร < 250 600 420 4.4 6.8 441 5.3 8.7 469   10.7 17 17.8 991 6.8 

ไซยาไนด์ ไมโครกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ฟลูออไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.7 1.0 0.11 0.10 0.11 0.11 0.03 0.17 0.09 ตรวจไม่พบ 0.06 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.34 0.17 

ไนเตรท ในรูปไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร < 45 45 1.06 0.31 7.62 0.35 1.77 1.33 0.31 1.73 0.31 0.58 2.26 0.44 0.4 

ความกระด้างถาวร ในรูปแคลเซียม
คาร์บอเนต 

มิลลิกรัมต่อลิตร < 200 250 373 0 4.46 164 0 16.5 593 0.95 0 0 0 931 0 

ซัลเฟต มิลลิกรัมต่อลิตร < 200 250 22.4 ตรวจไม่พบ 0.5 85.3 1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 2 7.2 0.9 419 19.2 

โลหะหนัก 

สารหนู มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.05 0.0004 0.0009 0.0006 0.0007 0.0007 0.0017 0.0008 0.0005 0.0029 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.0032 0.0013 

แคดเมียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.01 < LOQ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ทองแดง มิลลิกรัมต่อลิตร < 1.0 1.5 < LOQ 0.104 < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ <LOQ ตรวจไม่พบ <LOQ ตรวจไม่พบ <LOQ 

เหล็ก มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.5 1.0 < LOQ 3.31 ตรวจไม่พบ < LOQ 0.630 ตรวจไม่พบ 0.581 3.61 5.32 0.332 0.117 < LOQ 0.092 

ตะกั่ว มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.05 ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

แมงกานีส มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.3 0.5 < LOQ 0.810 ตรวจไม่พบ 0.196 < LOQ 0.032 < LOQ 0.032 0.532 0.04 <LOQ < LOQ ตรวจไม่พบ 

ปรอท มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.001 < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ 

ซีลีเนียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.01 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สังกะสี มิลลิกรัมต่อลิตร < 5.0 15.0 < LOQ 0.226 0.075 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.203 0.102 0.178 ตรวจไม่พบ <LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

จุลชีววิทยำ 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เอ็มพีเอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร 

< 2.2 - 4.5 130 < 1.8 < 1.8 < 1.8 17 700 <1.8 33 <1.8 240 < 1.8 <1.8 

อี.โคไล ต่อ 100 มิลลิลิตร ไม่พบ - ตรวจไม่พบ ตรวจพบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจพบ ตรวจไม่พบ ตรวจพบ ตรวจไม่พบ ตรวจพบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สแตนดาร์ดเพลตเคานท์ โคโลนีต่อมิลลิลิตร < 500 - 2.2 x 103 1.9 x 104 1.7 x 106 1.0 x 106 2.2 x 104 1.4 x 107 4.8 x 106 7.6 x 104 2.5 x 105 3.7 x 106 8.7 x 106 2.0 x 106 4.1 x 106 

สภำพตัวอยำ่ง 

สี/ลักษณะของน้้า - - - ไม่มีส/ีใส เหลือง/ใส ไม่มีส/ีใส ไม่มีส/ีใส ไม่มีส/ีใส ไม่มีส/ีใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ขุ่น เหลือง/ใส ไม่มีสี/ใส ไม่มีส/ีใส ไม่มีสี/ใส 

สีของตะกอน - - - - เหลือง - เหลือง น้้าตาล - เหลือง น้้าตาล น้้าตาล เหลือง - - - 

<LOQ: <Level of Quantitation (ตะกั่ว ≥ 0.003 และ < 0.100 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปรอท ≥ 0.0001 และ < 0.0005 มิลลิกรัมต่อลิตร, สังกะสี ≥ 0.003 และ < 0.025 มิลลิกรัมต่อลิตร, เหล็ก ≥ 0.005 และ < 0.050 มิลลิกรัมต่อลิตร, แมงกานีส ≥ 0.002 และ < 0.025 มิลลิกรัมต่อลิตร, ทองแดง ≥ 0.002 และ < 0.050 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
* เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสม, ** เกณฑ์อนุโลมสูงสุด (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552) 
 เกินเกณฑอ์นุโลมสูงสุด 
  

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-11 28  
 

ตำรำงที่ 11  ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำใต้ดิน ครั งที่ 2 (กันยำยน 2564) ตอ่ 

ดัชนี หน่วย 
สถำนี 

มำตรฐำน* มำตรฐำน** NO.J20 NO.J60 NO.5504B086 No.JJ1090 No.5504C067 AFD5272 J49 B329 E236 No.5504C063 DCD28567 5710C034 DCD26710 

ความเป็นกรดและด่าง - 7.0-8.5 6.5-9.2 7.0 7 7.1 7.0 7.0 7.1 7.9 7.2 6.8 6.4 7.1 7.5 7.1 

การน้าไฟฟา้ ไมโครโมส์ต่อ
เซนติเมตร 

- - 479 107 691 378 555 512 67.9 1,080 928 508 7,180 452 552 

ความเค็ม ส่วนในพันส่วน - - 0.2 0.1 0.4 0.2 0.3 0.3 ตรวจไม่พบ 0.6 0.5 0.3 4.1 0.3 0.4 

ความขุ่น เอ็นทียู 5 20 1.4 390 0.6 2.3 80 39 0.6 0.6 13 0.8 5.7 2.5 1 

สี แพลทินัม-โคบอลท ์ 5 15 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 10 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ของแข็งละลายน้า้ทั้งหมด มิลลิกรัมต่อลิตร < 600 1,200 428 30 374 253 376 321 37 804 550 343 6,244 255 302 

ความกระด้างทั้งหมด ในรูป
แคลเซียมคาร์บอเนต 

มิลลิกรัมต่อลิตร < 300 500 213 12.1 229 183 273 196 40.4 310 328 184 2,123 232 150 

คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร < 250 600 13.6 ตรวจไม่พบ 53.4 4.9 23.8 5.3 ตรวจไม่พบ 222 104 10.7 1,914 2.9 14.1 

ไซยาไนด์ ไมโครกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ฟลูออไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.7 1.0 0.34  ตรวจไม่พบ 0.07 0.06 0.08 0.04 0.03 0.12 0.27 0.43 0.04 0.41 

ไนเตรท ในรูปไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร < 45 45 4.25 0.03 0.35 0.62 0.31 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 3.72 0.27 30.9 0.27 ตรวจไม่พบ 0.62 

ความกระด้างถาวร ในรูปแคลเซียม
คาร์บอเนต 

มิลลิกรัมต่อลิตร < 200 250 0 0.18 0 31.8 63.3 0 4.03 143 123 36.4 2,008 0 0 

ซัลเฟต มิลลิกรัมต่อลิตร < 200 250 49.8 ตรวจไม่พบ 1.5 31.8 41.6 6.4 ตรวจไม่พบ 3.0 62.3 68.0 986 1.7 4.9 

โลหะหนัก 

สารหนู มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.05 0.0014 0.0005 0.0005 0.0004 0.0050 0.0006 ตรวจไม่พบ 0.0009 0.0004 0.0004 0.0092 0.0003 ตรวจไม่พบ 

แคดเมียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.01 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ทองแดง มิลลิกรัมต่อลิตร < 1.0 1.5 < LOQ 0.03 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ 

เหล็ก มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.5 1.0 ตรวจไม่พบ 17.8 < LOQ 0.512 3.60 1.92 < LOQ ตรวจไม่พบ 1.04 < LOQ 0.288 0.786 ตรวจไม่พบ 

ตะกั่ว มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.05 ตรวจไม่พบ <LOQ < LOQ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

แมงกานีส มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.3 0.5 ตรวจไม่พบ 0.327 < LOQ 0.080 0.325 0.222 < LOQ < LOQ 0.317 ตรวจไม่พบ 0.203 0.181 <LOQ 

ปรอท มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.001 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ < LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ซีลีเนียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.01 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.0007 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สังกะสี มิลลิกรัมต่อลิตร < 5.0 15.0 < LOQ 1.38 0.166 ตรวจไม่พบ 0.296 0.028 0.038 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.099 0.15 ตรวจไม่พบ 

จุลชีววิทยำ 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด 
เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร 
< 2.2 - 490 <1.8 33 33 350 11 49 13 1,100 490 < 1.8 <1.8 490 

อี.โคไล ต่อ 100 มิลลิลิตร ไม่พบ - ตรวจพบ ตรวจไม่พบ ตรวจพบ ตรวจพบ ตรวจพบ ตรวจไม่พบ ตรวจพบ ตรวจพบ ตรวจพบ ตรวจพบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจพบ 

สแตนดาร์ดเพลตเคานท์ โคโลนีต่อมิลลิลิตร < 500 - 5.4 x 105 5.9 x 103 2.0 x 106 3.2 x 103 1.4 x 106 1.1 x 106 9.9 x 104 1.3 x 107 1.4 x 105 2.6 x 106 6.3 x 105 4.9 x 105 5.9 x 103 

สภำพตัวอยำ่ง 

สี/ลักษณะของน้้า - - - ไม่มีส/ีใส เหลือง/ใส ไม่มีส/ีใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ขุ่น ไม่มีส/ีใส ไม่มีส/ีใส เหลือง/ใส ไม่มีส/ีใส ไม่มีส/ีใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส 

สีของตะกอน - - - เหลือง น้้าตาล เหลือง เหลือง เหลือง น้้าตาล - เหลือง เหลือง - น้้าตาล เหลือง เหลือง 

<LOQ: <Level of Quantitation (ตะกั่ว ≥ 0.003 และ < 0.100 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปรอท ≥ 0.0001 และ < 0.0005 มิลลิกรัมต่อลิตร, สังกะสี ≥ 0.003 และ < 0.025 มิลลิกรัมต่อลิตร, เหล็ก ≥ 0.005 และ < 0.050 มิลลิกรัมต่อลิตร, แมงกานีส ≥ 0.002 และ < 0.025 มิลลิกรัมต่อลิตร, ทองแดง ≥ 0.002 และ < 0.050 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
* เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสม, ** เกณฑ์อนุโลมสูงสุด (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552) 
 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงที่ 11  ผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำใต้ดิน ครั งที่ 2 (กันยำยน 2564) ตอ่ 

ดัชนี หน่วย 
สถำนี 

มำตรฐำน* มำตรฐำน** 5710F004 PW13184 DCD19304 U177 G16 U321 K1220 CDC26332 AFD6766 U367 

ความเป็นกรดและด่าง - 7.0-8.5 6.5-9.2 7 7.2 7.3 7.6 7.6 6.3 7.4 6.9 7.1 6.3 

การน้าไฟฟา้ ไมโครโมส์ต่อ
เซนติเมตร 

- - 426 476 629 531 164 191 474 178 116 204 

ความเค็ม ส่วนในพันส่วน - - 0.2 0.3 0.4 0.3 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 

ความขุ่น เอ็นทียู 5 20 0.8 0.4 1.2 0.6 0.6 0.6 2.1 5.6 1.3 0.4 

สี แพลทินัม-โคบอลท ์ 5 15 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ของแข็งละลายน้า้ทั้งหมด มิลลิกรัมต่อลิตร < 600 1,200 234 308 380 311 105 128 268 112 81 120 

ความกระด้างทั้งหมด ในรูป
แคลเซียมคาร์บอเนต 

มิลลิกรัมต่อลิตร < 300 500 233 57.7 161 213 35.8 34.1 236 69.1 48.8 64.2 

คลอไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร < 250 600 4.9 28.7 40.3 6.3 24.8 44.7 7.8 4.9 4.9 10.7 

ไซยาไนด์ ไมโครกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ฟลูออไรด์ มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.7 1.0 0.05 0.1 0.35 0.11 0.02 ตรวจไม่พบ 0.03 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ไนเตรท ในรูปไนเตรท มิลลิกรัมต่อลิตร < 45 45 0.31 0.49 ตรวจไม่พบ 0.58 1.64 0.53 0.22 0.27 2.35 4.21 

ความกระด้างถาวร ในรูปแคลเซียม
คาร์บอเนต 

มิลลิกรัมต่อลิตร < 200 250 13.2 0 0 9.91 8.16 18.3 0.67 0 1.46 2.1 

ซัลเฟต มิลลิกรัมต่อลิตร < 200 250 1.4 66.1 18.1 47.3 0.9 0.7 5.4 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 4 

โลหะหนัก 

สารหนู มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.05 0.0014 0.0009 0.0033 0.0004 0.0006 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.0008 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

แคดเมียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.01 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ทองแดง มิลลิกรัมต่อลิตร < 1.0 1.5 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <LOQ <LOQ <LOQ <LOQ 

เหล็ก มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.5 1.0 0.235 ตรวจไม่พบ 0.062 <LOQ <LOQ <LOQ 0.183 1.42 0.111 ตรวจไม่พบ 

ตะกั่ว มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.05 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

แมงกานีส มิลลิกรัมต่อลิตร < 0.3 0.5 0.276 <LOQ 0.18 <LOQ ตรวจไม่พบ 0.04 0.192 0.38 <LOQ 0.032 

ปรอท มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.001 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ซีลีเนียม มิลลิกรัมต่อลิตร ไม่พบ 0.01 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สังกะสี มิลลิกรัมต่อลิตร < 5.0 15.0 <LOQ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.048 <LOQ <LOQ 0.039 0.065 <LOQ 0.025 

จุลชีววิทยำ 

แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด เอ็มพีเอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร 

< 2.2 - <1.8 <1.8 11 330 <1.8 <1.8 170 26 <1.8 17000 

อี.โคไล ต่อ 100 มิลลิลิตร ไม่พบ - ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจพบ ตรวจพบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจพบ ตรวจพบ ตรวจไม่พบ ตรวจพบ 

สแตนดาร์ดเพลตเคานท์ โคโลนีต่อมิลลิลิตร < 500 - 2.6 x 105 5.0 x 106 1.8 x 105 1.3 x 106 2.4 x 107 6.0 x 105 3.0 x 105 2.1 x 105 2.1 x 106 2.3 x 107 

สภำพตัวอยำ่ง 

สี/ลักษณะของน้้า - - - ไม่มีสี/ใส ไม่มีสี/ใส เหลือง/ใส ไม่มีสี/ใส ไม่มีสี/ใส ไม่มีสี/ใส เหลือง/ใส เหลือง/ใส ไม่มีสี/ใส ไม่มีสี/ใส 

สีของตะกอน - - - เหลือง - ไม่มีสี เหลือง - - น้้าตาล น้้าตาล - - 

<LOQ: <Level of Quantitation (ตะกั่ว ≥ 0.003 และ < 0.100 มิลลิกรัมต่อลิตร, ปรอท ≥ 0.0001 และ < 0.0005 มิลลิกรัมต่อลิตร, สังกะสี ≥ 0.003 และ < 0.025 มิลลิกรัมต่อลิตร, เหล็ก ≥ 0.005 และ < 0.050 มิลลิกรัมต่อลิตร, แมงกานีส ≥ 0.002 และ < 0.025 มิลลิกรัมต่อลิตร, ทองแดง ≥ 0.002 และ < 0.050 มิลลิกรัมต่อลิตร) 
* เกณฑ์ก้าหนดที่เหมาะสม, ** เกณฑ์อนุโลมสูงสุด (ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส้าหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552) 
 เกินเกณฑ์มาตรฐาน 
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ภำคผนวก ข.-12 

สถำนกำรณ์มลพิษสิ่งแวดล้อม 

1. มลพิษทำงน ้ำ 

 ที่ปรึกษาได้ด้าเนินการวิเคราะห์ปริมาณน้้าเสียที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
แบ่งออกเป็น 9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ประกอบด้วย น้้าหมัน-น้้าสาน, แม่น้้าเลย, น้้าโมง-น้้าสวย, ห้วยหลวง, ห้วย
เป-ห้วยหนิง, แม่น้้าสงคราม, ห้วยทวย, น้้าพุง-น้้าก่้า และห้วยบางทราย-ห้วยมุกโดยวิธีการคาดการณ์ปริมาณ
น้้าเสียในอัตราเกิดน้้าเสีย 150 ลิตรต่อคนต่อวัน (ส้านักจัดการคุณภาพน้้ากรมควบคุมมลพิษ) ซึ่งปริมาณน้้า
เสียที่เกิดขึ้นแปรผันตรงกับจ้านวนประชากร โดยในปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณน้้าเสียรวมที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
ประมาณ 789,822.38 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน รายละเอียดแสดงดังตำรำงที่ 1 และสามารถสรุปปริมาณฯเสียใน
แต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาได้ดังนี้ 

กลุ่มลุ่มน ้ำ จ้ำนวนประชำกร (คน) ปริมำณน ้ำเสียท่ีเกิดขึ น (ลบ.ม. ต่อวัน)  
ในปี พ.ศ. 2563 

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน)  116,474   17,471.11  
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 2 (แม่น้้าเลย)  330,191   49,528.69  
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 3 (น้้าโมง-น้้าสวย)  888,558   133,283.69  
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง)  729,359   109,403.83  
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง)  258,772   38,815.81  
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 6 (แม่น้้าสงคราม)  1,527,095   229,064.28  
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย)  288,831   43,324.58  
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า)  480,130   72,019.44  
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก)  646,073   96,910.95  
รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  5,265,483   789,822.38  

 

อย่างไรก็ตาม ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีโรงปรับปรุงคุณภาพน้้า จ้านวน 6 แห่ง ที่
ก่อสร้างแล้วเสร็จและอยู่ระหว่างด้าเนินการ ประกอบด้วย 1) โรงปรับปรุงคุณภาพน้้าเทศบาลนครอุดรธานี 2) 
โรงบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลต้าบลท่าแร่ 3) โรงปรับปรุงคุณภาพน้้าเทศบาลเมืองสกลนคร4) โรงปรับปรุงคุณภาพ
น้้าเทศบาลเมืองมุกดาหาร 5) โรงปรับปรุงคุณภาพน้้าเทศบาลเมืองอ้านาจเจริญ และ6) โครงการปรับปรุง
คุณภาพน้้าเทศบาลเมืองวารินช้าราบ ซึ่งมีศักยภาพในการปรับปรุงคุณภาพน้้ารวมทั้งหมด 102,373 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 12.96 ของปริมาณน้้าเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้น (ในปี พ.ศ. 2563 มีปริมาณน้้าเสีย
เกิดข้ึน ประมาณ 789,822.38 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) รายละเอียดแสดงดังตำรำงท่ี 2 
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ตำรำงท่ี 1 กำรคำดกำรณ์ปริมำณน ้ำเสียที่เกิดขึ นในพื นที่ตำมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำในปี พ.ศ. 2563 

 

กลุ่มลุ่มน ้ำ จ้ำนวนประชำกร (คน) จ้ำนวนครัวเรือน คนต่อครัวเรือน ปริมำณน ้ำเสียท่ีเกิดขึ น 

(150 ลิตรต่อคนต่อวัน) 

(ลบ.ม. ต่อวัน)

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 116,474                    41,526               2.80 17,471.11                     

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 3 (0301) 11,937                       4,444                 2.69 1,790.61                       

น ้ำหมัน (0302) 25,351                       9,393                 2.70 3,802.71                       

น ้ำสำน (0303) 32,205                       12,082               2.67 4,830.81                       

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 4 (0304) 46,980                       15,607               3.01 7,046.99                       

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 2 (แม่น ้ำเลย) 330,191                    130,515             2.53 49,528.69                     

แม่น ้ำเลยตอนล่ำง ส่วนท่ี 1 (0305) 80,108                       37,841               2.12 12,016.18                     

ห้วยน ้ำปวน (0306) 101,045                     32,384               3.12 15,156.68                     

แม่น ้ำเลยตอนล่ำง ส่วนท่ี 2 (0307) 149,039                     60,291               2.47 22,355.84                     

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) 888,558                    298,140             2.98 133,283.69                   

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 5 (0308) 127,085                     44,139               2.88 19,062.75                     

ห้วยน ้ำโสม (0309) 85,695                       32,352               2.65 12,854.24                     

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 6/1 (0310) 31,442                       10,576               2.97 4,716.32                       

น ้ำโมง (0311) 303,242                     89,806               3.38 45,486.25                     

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 6/2 (0312) 115,604                     42,208               2.74 17,340.66                     

น ้ำสวย (0313) 224,215                     78,626               2.85 33,632.32                     

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/1 (0314) 1,274                         434                   2.94 191.14                         

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 4 (ห้วยหลวง) 729,359                    284,866             2.56 109,403.83                   

ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 (0315) 496,575                     212,780              2.33 74,486.29                     

ห้วยดำน (0316) 109,184                     34,432               3.17 16,377.54                     

ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 (0317) 123,600                     37,654               3.28 18,540.01                     

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง) 258,772                    90,701               2.85 38,815.81                     

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/2 (0318) 258,772                     90,701               2.85 38,815.81                     

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 6 (แม่น ้ำสงครำม) 1,527,095                  489,767             3.12 229,064.28                   

แม่น ้ำสงครำมตอนบน(0319) 440,146                     134,412              3.27 66,021.90                     

ห้วยคอง (0320) 73,276                       21,667               3.38 10,991.33                     

แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 1 (0321) 198,849                     58,537               3.40 29,827.37                     

ห้วยฮี (0322) 80,832                       24,312               3.32 12,124.84                     

แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 2 (0323) 9,635                         2,938                 3.28 1,445.32                       

ห้วยน ้ำยำม (0324) 213,670                     76,926               2.78 32,050.46                     

แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 3 (0325) 17,783                       5,579                 3.19 2,667.44                       

ห้วยน ้ำอูน (0326) 406,307                     138,741              2.93 60,945.98                     

แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 4 (0327) 86,598                       26,656               3.25 12,989.63                     

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 7 (ห้วยทวย) 288,831                    93,037               3.10 43,324.58                     

ห้วยทวย (0328) 85,011                       25,356               3.35 12,751.70                     

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 8 (0329) 203,819                     67,681               3.01 30,572.88                     

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 8 (น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ) 480,130                    172,527             5.58                 72,019.44                     

น ้ำพุง (0330) 227,519                     89,263               2.55 34,127.86                     

ห้วยน ้ำก้่ำ (0331) 252,611                     83,265               3.03 37,891.58                     

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 646,073                    193,701             3.34 96,910.95                     

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 9 (0332) 60,318                       17,596               3.43 9,047.75                       

ห้วยบำงทรำย (0333) 76,405                       25,270               3.02 11,460.74                     

ห้วยมุก (0334) 111,924                     31,667               3.53 16,788.61                     

ห้วยบังอ่ี (0335) 103,975                     32,418               3.21 15,596.22                     

แม่น ้ำโขงตอนล่ำง (0336) 293,451                     86,751               3.38 44,017.61                     

รำยลุ่มน ้ำสำขำ
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ตำรำงท่ี 2 โรงปรับปรุงคุณภำพน ้ำในในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้ำดับที ่ ชื่อโครงกำร เทคโนโลย ี
ศักยภำพของระบบ 

(ลบ.ม./วัน) 
หน่วยงำนรับผิดชอบ 

1 โรงปรับปรุงคุณภาพน้้าเทศบาลนครอุดรธาน ี ระบบบ้าบดัแบบบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization Pond: SP) 

45,000  เทศบาลนครอุดรธาน ี จังหวัดอุดรธาน ี

2 โรงบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลต้าบลท่าแร่ ระบบบ้าบดัแบบบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization Pond: SP) 

2,054 เทศบาลตา้บลท่าแร ่ จังหวัดสกลนคร 

3 โรงปรับปรุงคุณภาพน้้าเทศบาลเมอืงสกลนคร ระบบบ้าบดัแบบบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization Pond: SP) 

16,000 เทศบาลเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 

4 โรงปรับปรุงคุณภาพน้้าเทศบาลเมอืงมุกดาหาร ระบบบ้าบดัแบบบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization Pond: SP) 

8,500 เทศบาลเมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 

5 โรงปรับปรุงคุณภาพน้้าเทศบาลเมอืงอ้านาจเจริญ ระบบบ้าบดัแบบบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization Pond: SP) 

12,819 เทศบาลเมืองอ้านาจเจรญิ อ้านาจเจรญิ 

6 โครงการปรับปรุงคณุภาพน้้าเทศบาลเมืองวารินช้าราบ ระบบบ้าบดัแบบบ่อปรับเสถียร 
(Stabilization Pond: SP) 

18,000 เทศบาลเมืองวารินช้าราบ อุบลราชธาน ี

รวม 102,373 - - 
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 เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์มลพิษทางน้้าที่มีการรวบรวมข้อมูลคุณภาพน้้าผิวดินของแม่น้้าส้าคัญ
ทั้งหมดที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือและอธิบายไว้ในภาคผนวก ข-10 คุณภาพน้้า ซึ่งมีการ
ประเมินคุณภาพน้้าโดยใชดัชนีคุณภาพน้้าทัว่ไป (WQI) จากการรวมคะแนนดัชนีคุณภาพน้้า 8 พารามเิตอร ์ได
แก ความเปนกรด-ดาง (pH), ออกซิเจนละลายน้้า (DO), ของแข็งทั้งหมด (Total Solid, TS), แบคทีเรียกลุมฟ
คอลโคลิฟอร ม (Fecal Coliform Bacteria, FCB), ไนเตรท (NO3

-), ฟอสฟอรัสทั้งหมด (TP), ของแข็ง
แขวนลอย (SS), และความสกปรกในรูปสารอินทรีย์ (Biological Oxygen Demand, BOD) พบว่า คุณภาพ
น้้าแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาทั้ง 9 กลุ่มลุ่มน้้าส่วนใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ใกล้เคียงกัน โดยคุณภาพ
น้้าในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขามีแนวโน้มที่ดีข้ึนตั้งแตป่ี พ.ศ. 2558-2562 และอยู่ในเกณฑ์ประเภทที่ 3 (พอใช้) ถึง
ประเภทที่ 2 (ดี) ขณะที่ในปี 2563 คุณภาพน้้าในแหล่งน้้าของบางกลุ่มลุ่มน้้าที่มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลงจากเดิม
สรุปดังตำรำงที่ 3  
 
ตำรำงท่ี 3 สถำนกำรณ์คุณภำพน ้ำของกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำปี 2563  
 

กลุ่มลุ่มน ้ำ แหล่งน ้ำ สถำนกำรณ์คุณภำพน ้ำปี 2563 ของกลุ่มลุ่มน ้ำ 

1 
(น้้าหมัน-น้้าสาน) 

แม่น้้าโขงส่วนที ่3 มีแนวโนม้เสื่อมโทรมลง คุณภาพน้า้ของแหล่งน้้าทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ ห้วยหมนั 

ห้วยสาน 
แม่น้้าโขงส่วนที่ 4 

2 
(แม่น้้าเลย) 

ห้วยปวน มีแนวโนม้เสื่อมโทรมลงเล็กน้อย คณุภาพน้้าของแหล่งน้้าห้วยปวนยัง
อยู่ในเกณฑ์ดี ขณะที่แม่น้้าเลยอยู่ในเกณฑ์พอใช้ แม่น้้าเลย 

3 
(น้้าโมง-น้้าสวย) 

แม่น้้าโขงส่วนที ่5 มีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ คุณภาพน้้าของแหล่งน้้าส่วนใหญ่อยู่ใน
เกณฑ์พอใช้ถึงดี โดยแหล่งน้้าที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ น้้าโมงและ
ห้วยโสม  

ห้วยโสม 
น้้าโมง 

แม่น้้าโขงส่วนที ่6 
น้้าสวย 

4 
(ห้วยหลวง) 

ห้วยดาน มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง คุณภาพน้้าของแหล่งน้้าทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์
พอใช้ ห้วยหลวง 

5 
(ห้วยเป-ห้วยหนิง) 

แม่น้้าโขงส่วนที ่7 มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง คุณภาพน้้าของแหล่งน้้าอยู่ในเกณฑ์พอใช้
และดี กุดทิง 
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ตำรำงท่ี 3 สถำนกำรณ์คุณภำพน ้ำของกลุ่มลุ่มน ้ำปี 2563 (ต่อ) 
 

กลุ่มลุ่มน ้ำ แหล่งน ้ำ สถำนกำรณ์คุณภำพน ้ำปี 2563 ของกลุ่มลุ่มน ้ำ 

6 
(แม่น้้าสงคราม) 

แม่น้้าสงครามตอนบน มีแนวโนม้ค่อนข้างคงที่ คณุภาพน้้าของแหล่งน้้าทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์
ด ีห้วยคอง 

แม่น้้าสงคราม 
ห้วยฮี ้

น้้ายาม 
แม่น้้าอูน 
ห้วยปลาหาง 

บึงโขงหลง 

7  
(ห้วยทวย) 

ห้วยทวย มีแนวโนม้ค่อนข้างคงที่ คณุภาพน้้าของแหล่งน้้าทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์
ด ีแม่น้้าโขงส่วนที่ 8 

8  
(น้้าพุง-น้้าก่้า) 

ห้วยพุง มีแนวโนม้ดีขึ้น คณุภาพน้้าของแหล่งน้้าทั้งหมดอยู่ในเกณฑด์ีถึงดี
มาก น้้าพุงสกลนคร 

หนองหาร 
ห้วยก่้า 
ห้วยบัง 

9 
(ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 

แม่น้้าโขงส่วนที่ 9 มีแนวโนม้ดีขึ้น คณุภาพน้้าของแหล่งน้้าส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์พอใช้
ถึงดี โดยแหล่งน้้าที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ แม่น้้าโขงส่วนที่ 9 ห้วยชะ
โนด ห้วยบางทราย และห้วยบังอี ่

ห้วยชะโนด 
ห้วยบางทราย 

ห้วยมุก 
ห้วยแข ้

ห้วยบังอี ่
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2. มลพิษทำงอำกำศ  
 ที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศจากกรมควบคุมมลพิษและส้านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 และส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคท่ี 12 ซึ่งมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ทั้งหมด 10 สถานี
กระจายครอบคลุมในพื้นท่ีลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 

สถำนี จังหวัด พิกัด 

1. ส้านักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย อ.เมือง เลย 17.48462, 101.732734 

2. สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อุดรธานี 17.414174, 102.780926 

3. บ้านโคกกลาง หนองบัวล้าภู 17.196999, 102.315179 

4. สวนสาธารณะหนองถิ่น อ.เมือง หนองคาย 17.87748, 102.728925 

5. ท่ีว่าการอ้าเภอเมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 18.357696, 103.652417 

6. สถานีอุตุนิยมวิทยานครพนม  นครพนม 17.412345, 104.7786123 

7. ส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสกลนคร สกลนคร 17.15662, 104.133216 

8. สถานีตรวจวัดมุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 16.32290, 104.43440 

9. บ้านปลาค้าว อ้านาจเจริญ 15.755476, 104.776103 

10. ศูนย์แสดงและจ้าหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดอุบลราชธานี  อุบลราชธานี 15.245413, 104.846219 
 

 จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษในช่วงปี พ.ศ. 2560-2563 แสดงข้อมูลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น
ละอองขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) ดังตำรำงที่ 4 และรูปที่ 1 พบว่ามีบางจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีการตรวจวัดค่า PM2.5 ซึ่งบางช่วงมีค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน โดยเฉพาะจังหวัด
หนองคายมีค่า PM2.5 สูงที่สุด ซึ่งมีค่าสูงถึง 139 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และจังหวัดเลย มีค่า PM2.5 112 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ตำรำงท่ี 4 ข้อมูลกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองขนำด 2.5 ไมครอน พ.ศ. 2560-2563 ในพื นที่เขตเมือง ของ
จังหวัดในพื นลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

จังหวัด 
พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด 

เลย  - - 7 32 3 120 3 112 

อุดรธานี 12 84 - - 6 52 8 45 

หนองคาย 18 108 16 93 26 38 3 139 

บึงกาฬ - - - - - - 4 17 

นครพนม 11 61 7 80 - - - - 
หมำยเหตุ เกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
             - ไม่พบข้อมูลการตรวจวัดปริมาณการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 1 ปริมำณฝุ่นละอองขนำด 2.5 ไมครอน (PM2.5) พ.ศ. 2560-2563 

ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 จากรายงานของส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 และส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 แสดงข้อมูลการ
ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน (PM10) ในเขตเมือง ของจังหวัดในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
ทั้ง 10 จังหวัด ส้าหรับการตรวจวัดจากการเก็บตัวอย่างฝุ่นละอองบรรยากาศแบบปริมาตรสูง (High-Volume 
Air Sample) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง จากสถานีตรวจวัดและรถตรวจวัดเคลื่อนที่ แสดงข้อมูลการตรวจวัด PM10 
แสดงดังตำรำงท่ี 5 และ 
รูปที่ 2 พบว่าในช่วงการตรวจวัดช่วงปี พ.ศ. 2555-2563 มีบางจังหวัดและบางช่วง ที่มีค่า PM10 เกินมาตรฐาน 
และพบว่าในจังหวัดมุกดาหารในปี พ.ศ. 2561มีค่าสูงถึง 338 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งสูงกว่าค่า
มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ถึง3เท่า 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 5 ข้อมูลกำรตรวจวัดปริมำณฝุ่นละอองขนำด 10 ไมครอน ในปี พ.ศ. 2555-2563 ในพื นที่เขตเมืองของจังหวัดในพื นลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
หน่วย : ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

จังหวัด  
พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด 

เลย  9 112 7 108 10 135 14 133 14 133 12 106 8 114 10 180 9 132 

อุดรธานี - - - - 46 65 129 145 59 86 19 130 73 134 12 89 - - 

หนองคาย - - - - 110 284 155 183 37 161 35 176 23 210 - - 6 186 

บึงกาฬ - - - - 58 127 65 87 66 81 30 40 52 89 68 157 14 63 

สกลนคร - - - - 23 92 50 86 80 92 27 79 35 73 49 64 - - 

นครพนม - - - - 35 65 38 149 32 160 22 163 28 105 - - - - 

มุกดาหาร - - - - - - - - 66 109 27 60 67 338* 34 45 15 99 

อ้านาจเจริญ - - - - - - - - 116 131 13 51 63 117 59 77 13 99 

อุบลราชธานี - - - - - - - - 82 97 47 55 29 98 28 49 - - 

หนองบัวล้าภู - - - - - - - - - - 48 120 - - 66 77 - - 
ที่มำ : ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 และส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 
หมำยเหตุ เกณฑ์มาตรฐานฝุ่นละออง 10 ไมครอน ไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร, กรมควบคุมมลพิษ 

- ไม่พบข้อมูลการตรวจวัดปริมาณการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาด 10 ไมครอน 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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รูปที่ 2 ปริมำณฝุ่นละอองขนำด 10 ไมครอน (PM10) พ.ศ. 2555-2563 ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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จากข้อมูลการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งได้ท้าการตรวจวัดในพ้ืนที่เขตเมือง 
ของจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ. 2559-2563 พบว่าค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนด แสดงดังตำรำงท่ี 6 และรูปที่ 3  

ตำรำงที่ 6 ปริมำณตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) พ.ศ. 2559-2563 ในพื นที่เขตเมือง ของจังหวัดใน
พื นลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

หน่วย : ppb ปี 

จังหวัด 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด 

อุดรธานี - - 1 6 - - 0 2 - - 

หนองคาย 0 10 0 5 1 7 - - - - 

นครพนม 0 6 0 5 0 4 - - - - 

มุกดาหาร - - - - - - - - 0 5 

อ้านาจเจริญ - - - - - - - - 2 57 
ที่มำ : ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 และส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 
หมำยเหตุ เกณฑ์มาตรฐานการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 300 ppb 

- ไม่พบข้อมูลการตรวจวัดซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

 

 
ที่มำ : กลุ่มทีป่รึกษา, 2564 

รูปที่ 3 ปริมำณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) หน่วย ppb ปี พ.ศ. 2559-2563 

ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 ส้าหรับข้อมูลการตรวจวัดไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติ
แบบเคลื่อนที่และการตรวจวัดจากสถานีตรวจวัด กรมควบคุมมลพิษ ซึ่งได้ท้าการตรวจวัดในพ้ืนที่เขตเมือง ของจังหวัดใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าค่าไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในปี พ.ศ. 2559-2563 อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก้าหนด แสดงดัง ตำรำงท่ี 7 และรูปที่ 4  
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 7 ปริมำณตรวจวัดไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) หน่วย ppb ปี พ.ศ. 2559-2563 
ในพื นที่เขตเมือง ของจังหวัดในพื นลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

หน่วย : ppb 

จังหวัด 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด 

อุดรธานี - - 0 0 - - 1 26 - - 

หนองคาย 5 39 0 0 2 72 - - - - 

นครพนม 1 62 0 0 2 63 - - - - 

มุกดาหาร - - - - - - - - 0 5 

อ้านาจเจริญ - - - - - - - - 0 5 
หมำยเหตุ  เกณฑ์มาตรฐานการตรวจวัดไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  ไม่เกิน 170 ppb 

- ไม่พบข้อมูลการตรวจวัดไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

 

 
 

รูปที่ 4 ปริมำณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) หน่วย ppb ปี พ.ศ. 2559-2563 

ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 จากข้อมูลการตรวจวัดโอโซน (O3) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่และการ
ตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งได้ท้าการตรวจวัดในพ้ืนที่เขตเมือง ของจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าค่าโอโซน (O3) ของจุดตรวจวัดในจังหวัดอ้านาจเจริญ ปี พ.ศ. 2563 มีค่าเกินมาตรฐานและ
สูงสุดถึง 158 ppb แสดงดังตำรำงท่ี 8 และรูปที่  5 

 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 8 ปริมำณตรวจวัดโอโซน (O3) พ.ศ. 2559-2563 ในพื นที่เขตเมืองของจังหวัดในพื นลุ่มน ้ำ 
              โขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

หน่วย : ppb ปี 

จังหวัด 
พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 

ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด 

อุดรธานี - - 1 158 - - 3 72 - - 

หนองคาย 0 89 7 99 1 78 - - - - 

นครพนม 0 99 5 82 2 80 - - - - 

มุกดาหาร - - - - - - - - 1 67 

อ้านาจเจริญ - - - - - - - - 6 97 
หมำยเหตุ เกณฑ์มาตรฐานการตรวจวัดโอโซน (O3) ไม่เกิน 100 ppb 

- ไม่พบข้อมูลการตรวจวัดโอโซน (O3) 

 

 
ที่มำ: กลุ่มทีป่รึกษา, 2564 

รูปที่ 5 ปริมำณโอโซน (O3) ปี พ.ศ. 2559-2563 

ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 ส้าหรับข้อมูลการตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยการตรวจวัดคุณภาพอากาศอัตโนมัติแบบ
เคลื่อนที่และการตรวจวัดจากสถานีตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ ซึ่งได้ท้าการตรวจวัดในพ้ืนที่เขตเมือง ของจังหวัดใน
พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าค่าคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในปี พ.ศ. 2559-2563 อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก้าหนด แสดงดังตำรำงที่ 9 และรูปที่ 6 

 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงที่ 9 ปริมำณตรวจวัดคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปี พ.ศ. 2559-2563 ในพื นที่เขตเมืองของจังหวัดใน
พื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

หน่วย : ppb  

จังหวัด 
2559 2560 2561 2562 2563 

ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด ต่้ำสุด สูงสุด 

อุดรธานี - - 0 2 - - 0.1 1.2 - - 

หนองคาย 0 2.1 0 2.4 0 3 - - - - 

นครพนม 0.3 2.8 0 2.9 0.3 1.9 - - - - 

มุกดาหาร - - - - - - - - 0.2 1.7 

อ้านาจเจริญ - - - - - - - - 0.1 1.5 
หมำยเหต ุเกณฑ์มาตรฐานคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  ไม่เกิน 30 ppb 

- ไม่พบข้อมูลการตรวจวัดคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
 

 
รูปที่ 6 ปริมำณคำร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ปี พ.ศ. 2559-2563 

ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

 จากการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์มลพิษทางอากาศในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่าข้อมูลที่

รวบรวมได้เป็นข้อมูล ณ จุดตรวจวัดที่อยู่ในเขตเมืองของแต่ละจังหวัด ซึ่งยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ในรายกลุ่มลุ่มน้้า

สาขา จึงท้าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ไปในแต่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาได้ แต่จากผลตรวจวัดคุณภาพอากาศตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2559-2563 พบว่าค่าคุณภาพอากาศในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

ยกเว้นค่า PM2.5 และPM10 ที่มีค่าเกินมาตรฐานในบางจังหวัด 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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3) ขยะมูลฝอยและของเสีย 

 จากรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทยในช่วง พ.ศ. 2556-2562 ของส้านักจัดการ

กากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ ที่มีการจัดการเก็บขนขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นจริงโดยองค์การบริหาร

ส่วนต้าบลและเทศบาลต้าบล ในพ้ืนที่ลุ่มแม่น้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ และการส้ารวจข้อมูลโดยส้านักงาน

สิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 (จังหวัดเลย อุดรธานี หนองคาย สกลนคร นครพนม และบึงกาฬ) ส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 12 

(จังหวัดมุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี) และส้านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 (จังหวัดหนองบัวล้าภู) พบว่า 

ปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดในลุ่มแม่น้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มลดลงในช่วงปี พ.ศ.2556-

2558 และเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ.2558-2562 แสดงดังตำรำงที่ 10 สอดคล้องกับปริมาณขยะที่ได้

ถูกดึงน้ามากลับมาใช้ประโยชน์ในแต่ละจังหวัดที่มีสัดส่วนแนวโน้มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงปี พ.ศ.2556-

2562 ดังตำรำงที ่11 

 ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกน้าไปใช้ประโยชน์ (ตัน/ปี) คือปริมาณขยะมูลฝอยที่มีการถูกดึงกลับไปใช้

ประโยชน์ก่อนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเก็บขนไปก้าจัด หรือก่อนเข้าสู่สถานที่ก้าจัดขยะมูลฝอย จากระบบ

คัดแยกโดยเครื่องจักรหรือแรงงานคน ส่วนขยะมูลฝอยที่เหลือจะถูกน้าไปก้าจัด ซึ่งมีทั้งการก้าจัดอย่างถูกต้อง

ตามหลักวิชาการ (หลุมฝังกลบที่ถูกตามหลักวิศวกรรมและสุขาภิบาล, เตาเผาผลิตพลังงาน, การหมักท้าปุ๋ย, 

RDF, MBT และการเทกองควบคุม น้อยกว่า 50 ตันต่อวัน) และการก้าจัดไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ (การเท

กอง, เผาก้าจัดกลางแจ้ง, เตาเผาแบบไม่มีระบบก้าจัดมลพิษอากาศ และเทกองควบคุม มากกว่า 50 ตันต่อวัน) 

จากข้อมูล พบว่าปริมาณขยะมูลฝอยที่ก้าจัดถูกต้องตามหลักวิชาการในช่วงปี  พ.ศ. 2556-2562 มีปริมาณ

แนวโน้มคงที่ แต่ปริมาณขยะมูลฝอยที่ก้าจัดไม่ถูกต้องมีปริมาณลดลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากที่ผ่านมาการ

จัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายได้ถูกน้ามาเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งด้าเนินการบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยโดยการเพ่ิมศักยภาพในการเก็บขนและการเดินระบบ รวมถึงส่งเสริมการให้ความรู้ความเข้าใจให้กับ

ประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมากขึ้น แสดงดังรูปที่ 7 รายละเอียดปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูก

ก้าจัดอย่างถูกต้องหลักวิชาการ และไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการแยกรายจังหวัด แสดงในตำรำงที่ 12  และ

ตำรำงที ่13 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ที่มำ: กลุ่มทีป่รึกษา, 2564 

รูปที่ 7 ปริมำณขยะมูลฝอยที่ถูกก้ำจัดในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่ำงปี พ.ศ. 2556-2562 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงที ่10 ปริมำณขยะมูลฝอยในพื นที่ลุ่มแม่น ้ำโขง พ.ศ. 2556-2562 

หน่วย : ตันต่อป ี

จังหวัด 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 

 เลย     228,066.60    224,007.80    210,579.45    217,031.48    217,159.92    196,570.93    223,265.28  

 หนองคาย    181,981.70    180,722.45    180,251.60    128,882.38       2,220.00    179,587.94    178,327.38  
 อุดรธานี    372,245.25    370,018.75    364,664.20    371,118.79    469,288.64    354,117.25    367,365.08  

 หนองบัวล้าภู      77,533.30      76,839.80      76,029.50      76,024.32      75,104.90      76,581.84      78,912.75  
 บึงกาฬ    138,068.55    134,816.40    134,695.95    135,297.61    135,297.61    115,156.13    119,427.29  

 สกลนคร    354,272.65    355,298.30    348,867.00    349,764.73    349,764.73    338,744.41    319,099.90  

 นครพนม     240,389.00    237,552.95    235,271.70    235,500.01    237,522.79    226,086.88    209,119.37  
 มุกดาหาร    155,741.85    155,749.15      43,814.60      63,506.35      64,152.40      62,853.00    113,592.99  

 อ้านาจเจริญ      30,156.30      30,156.30      23,473.15      12,282.25      20,903.55      20,907.20      27,631.54  

 อุบลราชธานี      97,068.10      91,585.80      81,661.45      72,996.35      66,372.21      75,572.90      94,118.88  
รวม  1,875,523.30   1,856,747.70   1,699,308.60   1,662,404.27   1,637,786.75   1,646,178.48   1,730,860.46  

ที่มำ : ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอย ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรมควบคุมมลพิษ 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงที่ 11 ปริมำณขยะมูลฝอยท่ีถูกดึงน้ำไปใช้ประโยชน์ พ.ศ. 2556-2562 

หน่วย :ตันต่อปี  
จังหวัด 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 

เลย      125,300.85     79,351.00     67,517.70     65,286.80     64,053.79     58,956.15     76,843.87  

หนองคาย      98,484.30     83,402.50     70,215.05     41,202.62     70,717.91     81,301.24     61,116.00  
อุดรธานี     243,221.40   218,894.15   166,783.10   169,366.31   209,408.28   108,319.26   114,877.10  

หนองบัวล้าภู      47,366.05     47,585.05     52,647.60     41,222.96     17,188.96     34,462.75     36,347.20  
บึงกาฬ     108,116.65     76,376.25     57,994.85     60,713.96     56,248.32     37,026.74     37,026.74  

สกลนคร     304,088.80   145,251.75   118,424.25   115,630.31     93,968.53     74,638.83     49,550.14  

นครพนม      178,495.95     94,827.00     89,425.00     93,011.17     86,424.21   120,107.47     38,453.72  
มุกดาหาร      99,272.70     99,097.50     12,727.55     21,531.35      3,131.70      3,157.25     20,528.50  

อ้านาจเจริญ      23,195.75     12,906.40      6,449.55      3,376.25         503.70         470.85      5,726.65  

อุบลราชธานี      72,912.40     63,834.85     20,399.85     20,542.20      5,642.72      6,199.54     19,338.58  
รวม  1,300,454.85   921,526.45   662,584.50   631,883.93   607,288.12   524,640.08   459,808.50  

ที่มำ : ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอย ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรมควบคุมมลพิษ 

  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงที่ 12 ปริมำณขยะมูลฝอยท่ีถูกก้ำจัดอย่ำงถูกต้องตำมหลักวิชำกำร พ.ศ. 2556-2562 

หน่วย : ตันต่อป ี

จังหวัด 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 

 เลย       7,446.00      8,395.00      8,212.50      7,300.00     58,257.65     37,018.30      1,277.50  

 หนองคาย     54,607.65     47,289.40     59,896.50     43,102.85     62,133.95     67,003.05     54,779.20  

 อุดรธานี     54,563.85     32,583.55     65,491.95     48,709.25     97,509.75     83,445.08     46,106.80  

 หนองบัวล้าภู     11,909.95     12,592.50      9,165.15      6,975.15      5,442.15      6,675.85      6,257.93  

 บึงกาฬ     13,191.10      9,964.50      8,541.00      4,496.80      7,847.50     15,549.00     11,862.50  

 สกลนคร     21,429.15     19,151.55     25,206.90     19,053.00     29,732.90     34,043.55     34,044.77  

 นครพนม       7,752.60     10,818.60     30,222.00      9,026.45      9,208.95      5,398.35      1,277.50  

 มุกดาหาร               -       17,461.60     25,444.15     24,816.35     25,039.00     25,148.50     27,539.25  

 อ้านาจเจริญ      1,598.70      1,598.70      5,146.50      2,321.40               -                 -                 -    

 อุบลราชธานี      2,463.75      7,135.75     39,230.20      9,172.45      5,694.00      8,856.36      9,351.30  

รวม  174,962.75   166,991.15   276,556.85   174,973.70   300,865.85   283,138.04   192,496.75  
หมำยเหตุ  ไม่พบข้อมูลปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกก้าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

ที่มำ : ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอย ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรมควบคุมมลพิษ 
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ตำรำงที่ 13 ปริมำณขยะมูลฝอยท่ีถูกก้ำจัดไม่ถูกต้องตำมหลักวิชำกำร พ.ศ. 2556-2562 

หน่วย : ตันต่อป ี

จังหวัด 2562 2561 2560 2559 2558 2557 2556 

เลย     95,319.75   136,261.80   134,849.25   144,444.69     94,848.49   100,596.48      145,143.89  

หนองคาย    28,889.75     50,030.55     50,140.05     44,576.90     50,551.49     31,283.65       62,432.18  

อุดรธานี    74,460.00   118,541.05   132,389.15   153,043.23   162,370.61   162,352.91      206,381.18  

หนองบัวล้าภู    18,257.30     16,662.25     14,216.75     27,826.21     52,476.00     35,450.53       36,307.62  

บึงกาฬ    16,760.80     48,475.65     68,160.10     70,086.85     71,201.79     65,890.52       70,538.05  

สกลนคร    28,754.70   190,895.00   205,235.85   215,081.42   226,063.30   230,062.03      235,504.99  

นครพนม     54,140.45   131,907.35   115,624.70   133,462.39   141,889.63   100,581.06      169,388.15  

มุกดาหาร    19,939.95     39,190.05      5,642.90     17,158.65     35,981.70     34,547.25       65,525.24  

อ้านาจเจริญ     5,361.85     15,651.20     11,877.10      6,584.60     20,399.85     20,436.35       21,904.89  

อุบลราชธานี    21,691.95     20,615.20     22,031.40     43,281.70     55,035.49     60,517.00       65,429.00  

รวม  363,576.50   768,230.10   760,167.25   855,546.64   910,818.35   841,717.78   1,078,555.19  
ที่มำ : ข้อมูลสถานการณ์ขยะมูลฝอย ระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน กรมควบคุมมลพิษ 
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ภำคผนวก ข.-13 

พื นที่เสี่ยงภัย 

 

จากโครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พ้ืนที่พิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ ได้มีการ
ก้าหนด Area-based ในประเทศไทย โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  เป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้้าท่วม/น้้า
แล้ง ซ้้าซากหรือปัญหาอ่ืน ๆ ของทรัพยากรน้้า จ้าเป็นต้องได้รับการแก้ไขเชิงบูรณาการเพ่ือให้พ้ืนที่ที่ประสบ
ปัญหา และความรุนแรงที่กิดขึ้นลดน้อยลง รวมถึงพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษตามนโยบายของรัฐบาลไว้จ้านวน 66 
พ้ืนที่ โดยมีพ้ืนที่ทับซ้อนกบัการศึกษาในพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือครั้งนี้ จ้านวน 7 พื้นที่ ดังนี้  

Area-based ลุ่มน้้าเลยตอนล่าง เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 31 ต้าบล 6 อ้าเภอ ใน 
จังหวัดเลย เป็น พื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 62,500 ไร่  

Area-based ลุ่มน้้าโมงตอนบน เป็นพ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมและภัยแล้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 33 ต้าบล 8 อ้าเภอ 3 
จังหวัด ได้แก่ หนองคาย หนองบัวล้าภู และอุดรธานี แบ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม 46,100 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 
166,800 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมและน้้าแล้ง 6,000 ไร่ รวมพ้ืนที่เสี่ยงภัย 218,900 ไร่   

Area-based ลุ่มน้้าห้วยหลวง เป็นพื้นที่เสี่ยงน้้าท่วมและภัยแล้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 41 ต้าบล 8 อ้าเภอ 
2 จังหวัด ได้แก่ หนองคาย และอุดรธานี แบ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม 142,100 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 
170,900 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมและน้้าแล้ง 13,200 ไร่ รวมพ้ืนที่เสี่ยงภัย 326,200 ไร่  

Area-based ลุ่มน้้าสงคราม เป็นพ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมและภัยแล้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 79 ต้าบล 19 อ้าเภอ 
3 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร บึงกาฬ และ นครพนม แบ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม 343,100 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 
500,800 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมและน้้าแล้ง 46,500 ไร่ รวมพ้ืนที่เสี่ยงภัย 890,400 ไร่  

Area-based ลุ่มน้้าน้้าพุง-น้้าก่้า เป็นพ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมและภัยแล้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 47 ต้าบล 8 
อ้าเภอ 2 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร และนครพนม แบ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม 17,300 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 
160,800 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมและภัยแล้ง 2,200 ไร่ รวมพ้ืนที่เสี่ยงภัย 180,300 ไร่  

Area-based สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เป็นพ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมและภัยแล้ง 
ครอบคลุมพ้ืนที่ 13 ต้าบล ใน 2 อ้าเภอ ของ จังหวัดนครพนม ได้แก่ อ้าเภอเมือง และ อ้าเภอท่าอุเทน 
แบ่งเป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม 3,300 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง 30,800 ไร่ พ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมและภัยแล้ง 400 ไร่ 
รวมพ้ืนที่เสี่ยงภัย 34,5400 ไร่  

Area-based สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมุกดาหาร เป็นพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้ง ครอบคลุมพ้ืนที่ 
11 ต้าบล ใน 3 อ้าเภอ ของ จังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ อ้าเภอเมือง อ้าเภอหว้านใหญ่ และ อ้าเภอดอนตาล   
เป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง 7,300 ไร่  ดังแสดงในตำรำงที ่1  
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ตำรำงที่ 1 กำรศึกษำในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จ้ำนวน 7 พื นที่ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำในพื นที่
ลุ่มน ้ำโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
พื นที่เป้ำหมำย 

พื นที่ (ไร่) 

เสี่ยงภัย 
น ้ำท่วม 

เสี่ยงภัย 
น ้ำแล้ง 

เสี่ยงภัยน ้ำท่วม- 
น ้ำแล้ง 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 2  
(แม่น้้าเลย) 

ลุ่มน้้าเลยตอนล่าง - 62,500 - 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 3  
(น้้าโมง-น้้าสวย) 

ลุ่มน้้าโมงตอนบน 46,100 166,800 6,000 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 4  
(ห้วยหลวง) 

ลุ่มน้้าห้วยหลวง 142,100 170,900 13,200 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 6  
(แม่น้้าสงคราม) 

ลุ่มน้้าสงคราม 343,100 500,800 46,500 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 7  
(ห้วยทวย) 

สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
นครพนม 

3,300 30,800 400 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 8  
(น้้าพุง-น้้าก่้า) 

ลุ่มน้้าน้้าพุง-น้้าก่้า 17,300 160,800 2,200 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 9  
(ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 

สนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
มุกดาหาร 

- 7,300 - 

รวม  551,900 1,099,900 68,300 

ท่ีมา : โครงการศึกษาความเหมาะสมวิเคราะห์พื้นท่ีพิเศษและแนวทางแก้ไขเชิงบูรณาการ, ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 2562 

 

1. พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 
 ปัญหาการขาดแคลนน้้าและภัยแล้งของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีสาเหตุมาจากฝนไม่ตกตาม

ฤดู กาลและเกิ ดสภาวะฝนทิ้ งช่ ว งที่ ติ ดต่ อยาวนานใน พ้ืนที่ ลุ่ มน้้ า  ประกอบกับระบบนิ เวศของ 
ลุ่มน้้าที่เปลี่ยนแปลงไป ผลจากการขยายตัวของชุมชน กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ รวมทั้งการขยายพ้ืนที่
การเกษตรทั้งในเขตชลประทานและนอกเขตชลประทาน ท้าให้มีความต้องการน้้าจืดเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งท้าให้เกิดการ
ขาดแคลนน้้าในฤดูแล้ง ขณะที่ศักยภาพในการพัฒนาแหล่งน้้าเก็บกักน้้าต้นทุนของพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีจ้านวนจ้ากัด  
อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ อ่างเก็บน้้าขนาดกลาง และขนาดเล็ก ฝายตามล้าน้้า หนองบึง และสระเก็บน้้าที่มีอยู่ยังไม่
สามารถเก็บกักน้้าไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการเพ่ือการเกษตร การอุปโภคบริโภคและภาคอุตสาหกรรม 
แหล่งเก็บกักน้้าและแหล่งน้้าธรรมชาติที่มีไม่สามารถเก็บกักน้้าได้เต็มประสิทธิภาพ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อ  
ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชน ดังนั้นจึงสรุปสาเหตุของปัญหาด้านการขาดแคลนน้้าและภัยแล้งได้ดังนี้ 

 1) เนื่องจากการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้้าท่าเป็นลักษณะโครงการขนาดกลางและขนาดเล็ก จึงไม่สามารถ
เพ่ิมปริมาณน้้าให้ล้าน้้าสายหลักได้มากนัก 

 2) การใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรในเขตต้นน้้าท้าให้น้้าท่าลดลงในฤดูแล้ง โดยเฉพาะบริเวณท่ีปลูก
ไม้ผล และพ้ืนที่ไร่นา เป็นต้น 
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 3) การขาดแคลนน้้าอุปโภค-บริโภคในพ้ืนที่ชุมชนยังคงมีอยู่ เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนไปในพ้ืนที่
ที่อยู่ห่างจากแหล่งน้้า หรือพ้ืนที่ลาดเชิงเขา 

จากการรวบรวมข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือในปี 2557 พบว่า 
พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งในระดับต่้าถึงสูง กล่าวคือมีการเกิดภัยแล้งต่้า
ตั้งแต่น้อยกว่า 3 ครั้ง จนถึง มากกว่า 6 ครั้งในรอบ 10 ปี) โดยในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่พบว่ามี ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 
3 (น้้าสวย-น้้าโมง) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 
(ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งสูงรวม 147.56 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 0.31 ของพ้ืนที่ลุ่มน้้า ส้าหรับ
พ้ืนที่เสี่ยงภัยปานกลางมีพ้ืนที่รวม 2,544.94 ตร.กม.คิดเป็นร้อยละ 5.40 และพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งต่้ามีพ้ืนที่รวม 
8,416.70 ตร.กม. คิดเป็นร้อยละ 5.39 ดังแสดงแผนที่เสี่ยงภัยแล้ง/ภัยแล้งซ้้าซากในรูปที่ 1 และตำรำงที่ 2 
แสดงพื้นท่ีภัยแล้งรายลุ่มน้้าสาขาในพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-13 4  
 

 

รูปที ่1 แสดงพื นที่เสี่ยงภัยแล้งซ ้ำซำก 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-13 5  
 

  ตำรำงที่ 2 พื นที่เสี่ยงภัยแล้งรำยลุ่มน ้ำสำขำในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 

ความเส่ียงต่่า ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง รวม ความเส่ียงต่่า ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง รวม

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 4.04% 2.18% 0.00% 6.22% 0.74% 0.11% 0.00% 0.85%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 63.78% 34.48% 0.00% 98.27% 11.67% 1.72% 0.00% 13.39%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 1 (น่้าหมัน-น่้าสาน) 2,986.25    1,904.75    1,029.71            -          2,934.46  98.27% 6.22% 348.42      51.47                 -            399.89     13.39% 0.85%

0301 680.35        218.10       456.71                674.81      22.60% 8.50          0.11                   8.61         0.29%

0302 621.39        399.60       220.18                619.78      20.75% 63.63         2.45                   66.08        2.21%

0303 866.80        775.32       72.61                 847.92      28.39% 112.1644    2.47                   114.63      3.84%

0304 817.71        511.73       280.22                791.95      26.52% 164.12       46.44                 210.57      7.05%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 7.18% 1.16% 0.00% 8.34% 1.54% 0.38% 0.00% 1.92%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 85.71% 13.83% 0.00% 99.54% 18.43% 4.52% 0.00% 22.95%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 2 (แม่น่้าเลย) 3,953.58    3,388.63   546.73               -          3,935.35  99.54% 8.34% 728.68      178.58               -            907.27     22.95% 1.92%

0305 1,314.96      1,184.61     115.23                1,299.84    32.88% 221.24       42.2924              263.53      6.67%

0306 1,027.11      614.97       411.51                1,026.48    25.96% 341.54       121.15                462.69      11.70%

0307 1,611.51      1,589.05     19.99                 1,609.03    40.70% 165.91       15.14                 181.04      4.58%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 14.68% 0.40% 0.00% 15.08% 2.92% 0.81% 0.03% 3.76%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 93.06% 2.53% 0.00% 95.59% 18.54% 5.12% 0.18% 23.85%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 3 (น่้าโมง-น่้าสวย) 7,438.43    6,921.95   188.29               -          7,110.24   95.59% 15.08% 1,379.43   381.21               13.14         1,773.78   23.85% 3.76%

0308 1,739.18      1,698.94     2.63                   1,701.57    22.88% 166.57       16.74                 183.31      2.46%

0309 1,065.24      1,059.90     1,059.90    14.25% 78.27         22.12                 100.39      1.35%

0310 172.21        142.76       142.76      1.92% 7.21          7.21         0.10%

0311 2,685.74      2,457.83     185.67                2,643.49    35.54% 581.71       199.33                9.57           790.60      10.63%

0312 448.82        286.10       286.10      3.85% 99.40         2.48                   101.88      1.37%

0313 1,318.73      1,272.59     1,272.59    17.11% 445.76       140.54                3.58           589.88      7.93%

0314 8.51           3.83          3.83         0.05% 0.51          0.51         0.01%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 7.05% 1.41% 0.00% 8.46% 2.44% 0.89% 0.05% 3.39%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 80.21% 16.00% 0.00% 96.21% 27.81% 10.17% 0.59% 38.57%

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้ง (ตร .กม.)

ปี 2546 ปี 2557

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้ง (ตร .กม.)
%พ้ืนท่ีเส่ียง

ภัยแ ล้งเทียบ

กลุ่มลุ่มน่้าสาขา

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัย

แ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ี

ลุ่มน่้าโขงอีสาน

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัย

แ ล้งเทียบกับ

พ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขง

อีสาน

%พ้ืนท่ีเส่ียง

ภัยแ ล้งเทียบ

กลุ่มลุ่มน่้าสาขา

กลุ่มลุ่มน่้า รหัสลุ่มน่้า
พ้ืนท่ี ลุ่มน่้า 

(ตร .กม.)



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-13 6  
 

ตำรำงที ่2 พื นที่เสี่ยงภัยแล้งรำยลุ่มน ้ำสำขำในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

 
 
 
 

ความเส่ียงต่่า ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง รวม ความเส่ียงต่่า ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง รวม

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 7.05% 1.41% 0.00% 8.46% 2.44% 0.89% 0.05% 3.39%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 80.21% 16.00% 0.00% 96.21% 27.81% 10.17% 0.59% 38.57%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง) 4,146.42    3,325.80   663.29               3,989.08   96.21% 8.46% 1,153.18    421.73               24.53         1,599.44  38.57% 3.39%

0315 2,329.68      1,524.52     663.29                2,187.81    52.76% 575.48       154.96                9.08           739.52      17.84%

0316 683.69        682.70       682.70      16.46% 255.17       165.53                3.48           424.17      10.23%

0317 1,133.05      1,118.58     1,118.58    26.98% 322.54       101.24                11.97          435.75      10.51%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 4.70% 0.00% 0.00% 4.70% 0.29% 0.00% 0.00% 0.29%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 92.86% 0.00% 0.00% 92.86% 5.77% 0.02% 0.00% 5.79%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง) 0318 2,388.23    2,217.71    -                    2,217.71   92.86% 4.70% 137.84      0.39                  -            138.23     5.79% 0.29%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 27.12% 0.00% 0.00% 27.12% 5.32% 1.04% 0.12% 6.49%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 97.33% 0.00% 0.00% 97.33% 19.09% 3.75% 0.44% 23.27%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 6 (แม่น่้าสงคราม) 13,141.91   12,791.40  -                    -          12,791.40 97.33% 27.12% 2,508.30    492.53              57.88         3,058.71   23.27% 6.49%

0319 3,302.97      3,276.36     3,276.36    24.93% 956.29       321.39                51.99          1,329.67    10.12%

0320 703.34        698.65       698.65      5.32% 51.40         51.40        0.39%

0321 1,807.77      1,769.17     1,769.17    13.46% 127.72       11.71                 0.23           139.66      1.06%

0322 740.38        738.72       738.72      5.62% 61.64         1.79                   63.43        0.48%

0323         108.57        105.86 105.86      0.81%           2.13 2.13         0.02%

0324 1,725.16      1,706.57     1,706.57    12.99% 463.27       70.19                 1.64           535.10      4.07%

0325 264.56        259.11       259.11      1.97% 25.95         25.95        0.20%

0326 3,561.80      3,320.86     3,320.86    25.27% 700.75       87.12                 4.01           791.88      6.03%

0327 927.36        916.10       916.10      6.97% 119.13       0.33                   119.46      0.91%

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้ง (ตร .กม.)

ปี 2546 ปี 2557

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้ง (ตร .กม.)
%พ้ืนท่ีเส่ียง

ภัยแ ล้งเทียบ

กลุ่มลุ่มน่้าสาขา

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัย

แ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ี

ลุ่มน่้าโขงอีสาน

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัย

แ ล้งเทียบกับ

พ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขง

อีสาน

%พ้ืนท่ีเส่ียง

ภัยแ ล้งเทียบ

กลุ่มลุ่มน่้าสาขา

กลุ่มลุ่มน่้า รหัสลุ่มน่้า
พ้ืนท่ี ลุ่มน่้า 

(ตร .กม.)



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงที่ 2 พื นที่เสี่ยงภัยแล้งรำยลุ่มน ้ำสำขำในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

 
ท่ีมำ : กรมพัฒนาที่ดิน 
หมำยเหตุ : พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งที่ระดับเสี่ยงสูง  (เกิดภัยแลง้ 6 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี) 
 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งที่ระดับปานกลาง  (เกิดภัยแล้ง 4-5 ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี) 
 พื้นที่เสี่ยงภัยแล้งที่ระดับเสี่ยต่้า  (เกิดภัยแล้งไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งขึ้นไปในรอบ 10 ปี) 
 

ความเส่ียงต่่า ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง รวม ความเส่ียงต่่า ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง รวม

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 3.98% 0.00% 0.00% 3.98% 0.66% 0.01% 0.00% 0.67%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 97.02% 0.00% 0.00% 97.02% 15.97% 0.30% 0.00% 16.26%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย) 1,935.22    1,877.49    -                    1,877.49   97.02% 3.98% 308.97      5.73                  -            314.69     16.26% 0.67%

0328 806.74        787.30       787.30      40.68% 126.17       0.34                   126.51      6.54%

0329 1,128.48      1,090.19     1,090.19    56.33% 182.80       5.39                   188.19      9.72%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 7.14% 0.00% 0.00% 7.14% 2.10% 0.23% 0.01% 2.33%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 95.26% 0.00% 0.00% 95.26% 28.00% 3.01% 0.07% 31.08%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 8 (น่้าพุง-น่้าก่่า) 3,535.97    3,368.31   -                    3,368.31   95.26% 7.14% 989.95      106.38               2.52          1,098.84   31.08% 2.33%

0330 1,651.31      1,571.19     1,571.19    44.43% 358.38       8.87                   0.10           367.35      10.39%

0331 1,884.66      1,797.13     1,797.13    50.82% 631.56       97.51                 2.42           731.49      20.69%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 16.02% 0.00% 0.00% 16.02% 1.83% 1.92% 0.10% 3.86%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 98.90% 0.00% 0.00% 98.90% 11.28% 11.87% 0.65% 23.80%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 7,639.07    7,554.93   -                    7,554.93   98.90% 16.02% 861.94      906.92               49.49        1,818.35   23.80% 3.86%

0332 460.60        445.21       445.21      5.83% 113.50       33.77                 0.47           147.74      1.93%

0333 1,402.63      1,397.55     1,397.55    18.29% 46.09         28.97                 1.69           76.75        1.00%

0334 797.00        781.54       781.54      10.23% 219.98       119.22                12.05          351.25      4.60%

0335 1,528.07      1,520.87     1,520.87    19.91% 213.86       113.73                11.22          338.81      4.44%

0336 3,450.77      3,409.76     3,409.76    44.64% 268.51       611.24                24.07          903.82      11.83%

47,165.08   43,350.96  2,428.01            -          45,778.97 90.84% 8,416.70    2,544.94            147.56       11,109.20 23.55%

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้ง (ตร .กม.)

ปี 2546 ปี 2557

พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้ง (ตร .กม.)
%พ้ืนท่ีเส่ียง

ภัยแ ล้งเทียบ

กลุ่มลุ่มน่้าสาขา

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัย

แ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ี

ลุ่มน่้าโขงอีสาน

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัย

แ ล้งเทียบกับ

พ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขง

อีสาน

%พ้ืนท่ีเส่ียง

ภัยแ ล้งเทียบ

กลุ่มลุ่มน่้าสาขา

รวม

กลุ่มลุ่มน่้า รหัสลุ่มน่้า
พ้ืนท่ี ลุ่มน่้า 

(ตร .กม.)



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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2. พื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วม 
สาเหตุของน้้าท่วมในพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ เกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของลมมรสุมที่พัดมา

จากอ่าวตังเกี๋ย ท้าให้มีปริมาณฝนตกมากกว่าจังหวัดอ่ืน ๆ โดยเฉพาะจังหวัดหนองคาย ระดับน้้าในแม่น้้าโขงสูงใน
ฤดูฝนเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมพ้ืนที่ที่อยู่ริมแม่น้้าโขง เช่น จังหวัดหนองคาย นครพนม และมุกดาหาร เป็นต้น  

ส่วนพ้ืนที่ในเขตลุ่มน้้าสงครามสาเหตุของปัญหาน้้าท่วมมาจากเกิดฝนตกหนักบริเวณต้นน้้า ปริมาณน้้าจะ
ไหลลงมาอย่างรวดเร็ว เนื่องจากความลาดชันของล้าน้้าในช่วงต้นน้้ามีมาก ช่วงถัดมาจะมีความลาดชันน้อย        
ในเวลาเดียวกันระดับน้้าในแม่น้้าโขงก็สูงจึงท้าให้ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้้าโขงได้ รวมทั้งน้้าโขงบางส่วนยังเอ่อ
หนุนเข้ามาตามล้าน้้าสงครามอีกด้วย ปริมาณน้้าเหล่านี้ จึงเอ่อเข้าท่วมพ้ืนที่ลุ่มน้้าสงครามเป็นบริเวณกว้างใน    
ทุก ๆ ปี และจากสภาพทางกายภาพในลุ่มน้้า เช่น พ้ืนที่ป่าต้นน้้าตอนบนถูกท้าลาย การขาดแคลนแหล่งน้้าขนาด
ใหญ่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบนเพ่ือที่ช่วยการชะลอน้้าหลาก ประสิทธิภาพของระบบระบายน้้าไม่เพียงพอเนื่องจากตื้น
เขินหรือถูกบุกรุก มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวางทางน้้า การเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ที่ดิน เป็นต้น 

สภาพการเกิดอุทกภัยในลุ่มน้้า แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ อุทกภัยที่เกิดในบริเวณพ้ืนที่ลุ่มน้้าตอนบน
และล้าน้้าสาขาต่าง ๆ ซึ่งจะเกิดจากฝนตกหนักและน้้าป่าไหลหลากจากต้นน้้าลงมามากจนล้าน้้าสายหลักไม่
สามารถระบายน้้าได้ทัน เช่น อ้าเภอภูเรือ อ้าเภอท่าลี่ อ้าเภอเมือง จังหวัดเลย อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร 
ส่วนในลักษณะที่สอง คือ อุทกภัยในพ้ืนที่ราบลุ่ม มักจะเกิดน้้าท่วมขังเป็นประจ้าเนื่องจากปริมาณน้้าหลากเกิดขึ้น
ในขณะเดียวกันกับระดับน้้าในแม่น้้าโขงมีระดับสูง จึงท้าให้ไม่สามารถระบายน้้าจากท่ีลุ่มออกสู่แม่น้้าโขงได้ เช่น 
อ้าเภอโซ่พิสัย อ้าเภอพรเจริญ อ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อ้าเภอนาหว้า อ้าเภอโพนสวรรค์ อ้าเภอปลาปาก 
จังหวัดนครพนม เป็นต้น ส้าหรับพ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือพบว่ากลุ่มลุ่ม
น้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) มีพ้ืนที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยที่สุด 969.87 ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ กลุ่มลุ่มน้้า
สาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย), กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) คิดเป็นพ้ืนที่ 
270.27 ตารางกิโลเมตร, 269.08 ตารางกิโลเมตร และ 223.97 ตารางกิโลเมตร ตามล้าดับ แสดงดังรูปที่  และแสดง
รายละเอียดพ้ืนที่เสี่ยงภัยระดับต่าง ๆ รายลุ่มน้้าสาขา ไว้ในตำรำงที่ 3  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ  รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-13 9  
 

 
รูปที่ 2 แสดงพื นที่เสี่ยงอุทกภัยซ ้ำซำก



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงที่ 3 พื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมรำยลุ่มน ้ำสำขำในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 
 
 

ความเส่ียงต่่า ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง
รวมพ้ืนท่ี

เส่ียงน่้าท่วม
ความเส่ียงต่่า ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง

รวมพ้ืนท่ี

เส่ียงน่้าท่วม

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 1.81% 0.31% 0.00% 2.13% 0.01% 0.00% 0.00% 0.01%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 28.66% 4.95% 0.00% 33.62% 0.21% 0.00% 0.00% 0.21%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 1 (น่้าหมัน-น่้าสาน) 2,986.25     855.94      147.96               -            1,003.90   33.62% 2.13% 6.13         -                    -             6.13         0.31% 0.01%

0301 680.35         30.71         8.64                   39.35        1.32% -           0.00%

0302 621.39         174.33       18.85                 193.18      6.47% 4.94          4.94          0.17%

0303 866.80         399.63       26.35                 425.97      14.26% -           0.00%

0304 817.71         251.27       94.12                 345.39      11.57% 1.19          1.19          0.04%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 2.76% 2.80% 0.00% 5.56% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 32.92% 33.38% 0.00% 66.30% 0.01% 0.01% 0.00% 0.02%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 2 (แม่น่้าเลย) 3,953.58     1,301.59    1,319.63            -            2,621.21   66.30% 5.56% 0.37         0.50                  -             0.87         0.02% 0.00%

0305 1,314.96       515.66       212.79                728.45      18.43% -           0.00%

0306 1,027.11       286.88       619.73                906.61      22.93% -           0.00%

0307 1,611.51       499.04       487.11                986.15      24.94% 0.37          0.50                   0.87          0.02%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 6.41% 5.07% 0.29% 11.77% 0.18% 0.35% 0.04% 0.57%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 40.63% 32.17% 1.86% 74.66% 1.17% 2.23% 0.23% 3.63%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 3 (น่้าโมง-น่้าสวย) 7,438.43     3,022.47   2,392.75            138.19       5,553.40   74.66% 11.77% 87.16        165.77               17.33         270.27     15.33% 0.57%

0308 1,739.18       558.63       118.31                676.94      9.10% -           0.00%

0309 1,065.24       561.85       131.44                693.28      9.32% 0.08          0.08          0.00%

0310 172.21         63.50         59.01                 22.87          145.38      1.95% 13.19         14.77                 0.24            28.20        0.38%

0311 2,685.74       1,284.41     1,007.07              27.19          2,318.66    31.17% 31.38         78.11                 9.36            118.85      1.60%

0312 448.82         139.38       259.63                7.15           406.15      5.46% 11.88         17.98                 0.84            30.70        0.41%

0313 1,318.73       413.71       814.51                80.98          1,309.20    17.60% 30.64         54.92                 6.12            91.67        1.23%

0314 8.51            1.00          2.79                   3.79          0.05% 0.78            0.78          0.01%

%พ้ืนท่ีเส่ียง

ภัยน่้าท่วม

เทียบกลุ่มลุ่ม

น่้าสาขา

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัย

น่้าท่วมเทียบกับ

พ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขง

อีสาน

พ้ืนท่ีเส่ียงน่้าท่วมซ่้าซาก 2546 %พ้ืนท่ีเส่ียง

ภัยน่้าท่วม

เทียบกลุ่มลุ่ม

น่้าสาขา

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัย

น่้าท่วมเทียบกับ

พ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขง

อีสาน

พ้ืนท่ีเส่ียงน่้าท่วมซ่้าซาก 2560

กลุ่มลุ่มน่้า รหัสลุ่มน่้า
พ้ืนท่ี ลุ่มน่้า 

(ตร .กม.)



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงที ่3 พื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมรำยลุ่มน ้ำสำขำในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 
 

 
 

 

ความเส่ียงต่่า ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง
รวมพ้ืนท่ี

เส่ียงน่้าท่วม
ความเส่ียงต่่า ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง

รวมพ้ืนท่ี

เส่ียงน่้าท่วม

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 3.40% 4.43% 0.34% 8.17% 0.22% 0.34% 0.01% 0.57%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 38.70% 50.43% 3.84% 92.97% 2.54% 3.88% 0.07% 6.49%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง) 4,146.42     1,604.83    2,090.99            159.29       3,855.11   92.97% 8.17% 105.34      160.72               3.02           269.08     117.55%

0315 2,329.68       966.21       1,077.07              11.63          2,054.92    49.56% 38.81         91.68                 0.08            130.57      3.15%

0316 683.69         277.60       390.02                14.21          681.84      16.44% 20.68         37.19                 0.22            58.08        1.40%

0317 1,133.05       361.02       623.89                133.45        1,118.36    26.97% 45.85         31.85                 2.71            80.42        1.94%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 1.81% 2.45% 0.00% 4.26% 0.28% 0.18% 0.02% 0.47%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 35.71% 48.41% 0.08% 84.21% 5.43% 3.48% 0.47% 9.38%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง) 0318 2,388.23     852.90      1,156.11             2.01          2,011.02   84.21% 4.26% 129.80      83.05                 11.12         223.97     126.14%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 13.86% 12.25% 0.71% 26.82% 1.05% 0.85% 0.16% 2.06%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 49.75% 43.95% 2.56% 96.26% 3.75% 3.04% 0.58% 7.38%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 6 (แม่น่้าสงคราม) 13,141.91    6,537.84    5,776.08             336.48       12,650.39 96.26% 26.82% 493.38      399.85               76.64         969.87     510.98%

0319 3,302.97       1,609.06     1,648.35              18.43          3,275.84    24.93% 67.24         91.04                 1.25            159.54      1.21%

0320 703.34         397.73       281.57                15.32          694.62      5.29% 6.78          24.23                 1.19            32.21        0.25%

0321 1,807.77       1,059.13     669.92                49.63          1,778.68    13.53% 72.06         83.12                 6.12            161.29      1.23%

0322 740.38         321.68       398.53                9.30           729.51      5.55% 62.03         20.26                 82.29        0.63%

0323          108.57 3.62          36.26                 54.05          93.92        0.71% 18.07         6.56                   2.67            27.30        0.21%

0324 1,725.16       1,053.43     582.80                54.84          1,691.07    12.87% 83.75         63.43                 12.16          159.34      1.21%

0325 264.56         64.45         105.06                46.41          215.92      1.64% 61.47         11.25                 11.58          84.29        0.64%

0326 3,561.80       1,619.77     1,628.17              57.74          3,305.68    25.15% 60.34         61.05                 8.70            130.09      0.99%

0327 927.36         408.98       425.42                30.76          865.15      6.58% 61.64         38.91                 32.97          133.52      1.02%

%พ้ืนท่ีเส่ียง

ภัยน่้าท่วม

เทียบกลุ่มลุ่ม

น่้าสาขา

พ้ืนท่ีเส่ียงน่้าท่วมซ่้าซาก 2546 %พ้ืนท่ีเส่ียง

ภัยน่้าท่วม

เทียบกลุ่มลุ่ม

น่้าสาขา

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัย

น่้าท่วมเทียบกับ

พ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขง

อีสาน

พ้ืนท่ีเส่ียงน่้าท่วมซ่้าซาก 2560

กลุ่มลุ่มน่้า รหัสลุ่มน่้า
พ้ืนท่ี ลุ่มน่้า 

(ตร .กม.)



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงที่ 3 พื นที่เสี่ยงภัยแล้งรำยลุ่มน ้ำสำขำในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
 

ความเส่ียงต่่า ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง
รวมพ้ืนท่ี

เส่ียงน่้าท่วม
ความเส่ียงต่่า ความเส่ียงปานกลาง ความเส่ียงสูง

รวมพ้ืนท่ี

เส่ียงน่้าท่วม

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 1.39% 2.58% 0.00% 3.97% 0.04% 0.14% 0.07% 0.25%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 33.91% 62.96% 0.00% 96.87% 1.05% 3.31% 1.73% 6.08%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย) 1,935.22     656.20      1,218.44            -            1,874.63   96.87% 3.97% 20.23       63.99                33.43         117.64      #DIV/0! 0.25%

0328 806.74         331.97       457.40                789.37      40.79% 7.88          14.62                 8.40            30.90        1.60%

0329 1,128.48       324.23       761.04                1,085.27    56.08% 12.35         49.36                 25.03          86.74        4.48%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 2.63% 4.14% 0.00% 6.77% 0.14% 0.13% 0.02% 0.28%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 35.13% 55.18% 0.00% 90.31% 1.89% 1.67% 0.22% 3.78%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 8 (น่้าพุง-น่้าก่่า) 3,535.97     1,242.31   1,950.99            -            3,193.30   90.31% 6.77% 66.83        59.00                 7.77           133.60     69.23% 0.28%

0330 1,651.31       662.61       692.95                1,355.56    38.34% 21.74         6.89                   0.63            29.25        0.83%

0331 1,884.66       579.70       1,258.03              1,837.74    51.97% 45.10         52.11                 7.13            104.34      2.95%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกับพ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขงอีสาน 10.51% 4.06% 0.00% 14.57% 0.06% 0.12% 0.00% 0.18%

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัยแ ล้งเทียบกลุ่มลุ่มน่้าสาขา 64.86% 25.07% 0.00% 89.93% 0.38% 0.74% 0.02% 1.14%

กลุ่มลุ่มน่้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 7,639.07     4,954.86   1,915.24            -            6,870.10   89.93% 14.57% 28.97        56.56                 1.25           86.78       12.62% 0.18%

0332 460.60         287.62       141.47                429.08      5.62% 8.20          5.28                   13.48        0.18%

0333 1,402.63       943.02       214.29                1,157.31    15.15% 1.99          3.85                   5.85          0.08%

0334 797.00         459.76       268.55                728.30      9.53% 11.82         23.13                 34.95        0.46%

0335 1,528.07       1,011.40     330.52                1,341.93    17.57% 6.50          23.89                 1.25            31.64        0.41%

0336 3,450.77       2,253.07     960.41                3,213.48    42.07% 0.46          0.41                   0.87          0.01%

47,165.08    21,028.94  17,968.17           635.96       39,633.07 938.20      989.44              150.56        2,078.19   

%พ้ืนท่ีเส่ียง

ภัยน่้าท่วม

เทียบกลุ่มลุ่ม

น่้าสาขา

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัย

น่้าท่วมเทียบกับ

พ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขง

อีสาน

พ้ืนท่ีเส่ียงน่้าท่วมซ่้าซาก 2546 %พ้ืนท่ีเส่ียง

ภัยน่้าท่วม

เทียบกลุ่มลุ่ม

น่้าสาขา

%พ้ืนท่ีเส่ียงภัย

น่้าท่วมเทียบกับ

พ้ืนท่ีลุ่มน่้าโขง

อีสาน

รวม

พ้ืนท่ีเส่ียงน่้าท่วมซ่้าซาก 2560

กลุ่มลุ่มน่้า รหัสลุ่มน่้า
พ้ืนท่ี ลุ่มน่้า 

(ตร .กม.)
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 จากการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งและพ้ืนที่น้้าท่วมจากกรมพัฒนาที่ดิน พ้ืนที่เสี่ยงภัย
แล้งปี 2546 และปี 2557 พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมปี 2546 และปี 2560 พบว่าแนวโน้มของพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วมและ
น้้าแล้งมีแนวโน้มลดลง ดังแสดงในตำรำงท่ี  และรูปที่  ถึง รูปที่   

 

พื นที่แล้งซ ้ำซำกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2546 พื นที่แล้งซ ้ำซำกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2557 

พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 45,788.97 ตร.กม. 
พื้นท่ีเสี่ยงน้้าท่วมสูง 1% ของพื้นท่ีลุ่มน้้า 
พื้นท่ีเสี่ยงน้้าท่วมปานกลาง 38% ของพื้นท่ีลุ่มน้้า 
พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งต่้า 45% ของพื้นท่ีลุ่มน้้า 

พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง 11,109.20 ตร.กม. 
พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งสูง 0.32% ของพื้นท่ีลุ่มน้้า 
พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 5% ของพื้นท่ีลุ่มน้้า 
พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งต่้า 18% ของพื้นท่ีลุ่มน้้า 

พื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2546 พื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2560 

พื นที่เสี่ยงน ้ำท่วม 39,633.07 ตร.กม. 
พื้นท่ีเสี่ยงน้้าท่วมสูง 1% ของพื้นท่ีลุ่มน้้า 
พื้นท่ีเสี่ยงน้้าท่วมปานกลาง 38% ของพื้นท่ีลุ่มน้้า 
พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งต่้า 45% ของพื้นท่ีลุ่มน้้า 

พื นที่เสี่ยงน ้ำท่วม 2,078.19 ตร.กม. 
พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งสูง 0.32% ของพื้นท่ีลุ่มน้้า 
พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งปานกลาง 2.10% ของพื้นท่ีลุ่มน้้า 
พื้นท่ีเสี่ยงภัยแล้งต่้า 1.99 % ของพื้นท่ีลุ่มน้้า 

 

ตำรำงท่ี 4 พื นที่เสี่ยงภัยแล้งและพื นที่น ้ำท่วม  

กลุ่มลุ่มน ้ำ 
พื นที่เสี่ยงภัยแล้ง (ตร.กม.) พื นที่เสี่ยงน ้ำท่วมซ ้ำซำก (ตร.กม.) 

ปี 2564 ปี 2560 ปี 2564 ปี 2560 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 1  
(น้้าหมัน-น้้าสาน) 

2,934.46 399.89 1,003.90 6.13 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 2 
(แม่น้้าเลย) 

3,935.35 907.27 2,621.21 0.87 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 3  
(น้้าโมง-น้้าสวย) 

7,110.24 1,773.78 5,553.40 270.27 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 4 
 (ห้วยหลวง) 

3,989.08 1,599.44 3,855.11 269.08 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 5  
(ห้วยเป–ห้วยหนิง) 

2,217.71 138.23 2,011.02 223.97 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 6 
(แม่น้้าสงคราม) 

12,791.40 3,058.71 12,650.39 969.87 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 7  
(ห้วยทวย) 

1,877.49 314.69 1,874.63 117.64 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 8  
(น้้าพุง-น้้าก่้า) 

3,368.31 1,098.84 3,193.30 133.60 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 9 
(ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 

7,554.93 1,818.35 6,870.10 86.78 

รวม 45,778.97 11,109.20 39,633.07 2,078.19 
ที่มำ: กรมพัฒนาที่ดิน, 2563 
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รูปที่ 3 กรำฟแสดงพื นที่เสี่ยงภัยแล้งและพื นที่เสี่ยงภัยน ้ำท่วมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แผนที่พื นที่แล้งซ ้ำซำก ปี พ.ศ. 2546 

 

แผนที่พื นที่แล้งซ ้ำซำก ปี พ.ศ. 2557 

 

รูปที่ 4 แผนที่พื นที่แล้งซ ้ำซำกปี 2546 และปี 2557 ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

http://irw101.ldd.go.th/index.php/2017-05-23-02-00-40/2017-05-23-02-00-39
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แผนที่พื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำก ปี พ.ศ. 2546 

 

แผนที่พื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำก ปี พ.ศ. 2560 

 

รูปที่ 5 แผนที่พื นที่น ้ำท่วมซ ้ำซำกปี 2546 และปี 2560 ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

http://irw101.ldd.go.th/index.php/2017-05-23-02-00-40/2017-05-23-02-00-39
http://irw101.ldd.go.th/index.php/2017-05-23-02-00-40/2017-05-23-02-00-39
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3. พื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น ้ำป่ำไหลหลำก และน ้ำท่วมฉับพลัน 
 ลักษณะของพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม มักเป็นพื้นที่ท่ีอยู่ตามลาดเชิงเขา หรือบริเวณท่ีลุ่มที่ติดอยู่กับภูเขา
สูงที่มีการพังทลายของดินสูง หรือสภาพพ้ืนที่ต้นน้้าที่มีการท้าลายป่าไม้สูง นอกจากนั้นในบางพ้ืนที่อาจเป็น
บริเวณภูเขาหรือหน้าผาที่เป็นหินผุพังง่าย ซึ่งมักก่อให้เกิดเป็นชั้นดินหนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่หิน
รองรับชั้นดินนั้นมีความเอียงเทสูง และเป็นชั้นหินที่ไม่ยอมให้น้้าซึมผ่านได้สะดวก ลักษณะดังกล่าวทั้งหมดพบ
ได้ทั่วไปในประเทศไทย ซึ่งกรมทรัพยากรธรณีได้ท้าการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลส้ารวจเก็บข้อมูลทางธรณีวิทยา
และสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่เบื้องต้น และรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอ่ืน พบว่าใน 51 จังหวัดทั่วประเทศ 
ซึ่งมีลักษณะพ้ืนที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่มอยู่บริเวณลาดเชิงเขาและที่ลุ่มใกล้เขา โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านที่ตั้งอยู่
ในบริเวณดังกล่าวมีความเสี่ยงภัยต่อดินถล่มมาก เนื่องจากเมื่อมีพายุฝนตกหนักต่อเนื่องจะท้าให้เกิดน้้าท่วม
ฉับพลัน น้้าป่าไหลหลาก และดินถล่มตามมาได้ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นจากกรมทรัพยากรธรณี 
พบว่าในเขตจังหวัดเลย และหนองคาย อยู่ในพ้ืนที่ที่มีโอกาสเกิดดินถล่มเมื่อมีปริมาณน้้าฝนมากกว่า 200 
มิลลิเมตรต่อวัน ดังแสดงในรูปที่ 6 รวมทั้งได้รวบรวมข้อมูลแผนที่พ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น้้าป่าไหลหลาก และ
น้้าท่วมฉับพลัน ดังแสดงในรูปที่ 7 และสามารถสรุปพ้ืนที่เสี่ยงดินถล่ม น้้าป่า น้้าท่วมฉับพลัน ดังแสดงใน
ตำรำงท่ี  ซึ่งจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาเสี่ยงดินถล่ม น้้าป่า น้้าท่วมฉับพลัน กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 1 (น้้าหมัน-น้้า
สาน) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 2 (แม่น้้าเลย) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย)  

ตำรำงท่ี 5 พื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น ้ำป่ำไหลหลำก และน ้ำท่วมฉับพลัน 

กลุ่มลุ่มน ้ำ 
พื นที่เสี่ยงดินถลม่ 

น ้ำป่ำ น ้ำท่วมฉับพลัน 
ร้อยละของพื นที่ลุม่น ้ำ 

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน)    1,906.88  4.04% 
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 2 (แม่น้้าเลย)    1,586.48  3.36% 
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 3 (น้้าโมง-น้้าสวย)    2,315.88  4.91% 
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง)            -    0.00% 
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง)            -    0.00% 

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 6 (แม่น้้าสงคราม)            -    0.00% 
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย)            -    0.00% 

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า)            -    0.00% 
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก)            -    0.00% 
รวมพื นที่/ดินถล่ม น ้ำป่ำ น ้ำท่วมฉับพลัน (ตร.กม.)    5,809.24   12.3% 

ที่มำ : กรมทรัพยากรธรณี 
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ที่มำ : กรมทรัพยากรธรณี 

รูปที่ 6 แผนที่แสดงพื นที่ที่มีโอกำสเกิดดินถล่มประเทศไทย 
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ที่มำ : กรมทรัพยากรธรณี 

รูปที่ 7 แผนที่พื นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม น ้ำป่ำไหลหลำก และน ้ำท่วมฉับพลัน  
ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภำคผนวก ข.-14 
ประชำกรและสภำพทำงเศรษฐกิจสังคม 

 
1.  ข้อมูลจ้ำนวนครัวเรือน 
  จากการศึกษาพบว่าจ้านวนต้าบลในแต่ละลุ่มน้้ามีจ้านวนครัวเรือนดังนี้ พ้ืนที่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 1  
(น้้าหมัน-น้้าสาน) มี 32 ต้าบล จ้านวนครัวเรือน 41,527 ครัวเรือน กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่2 (แม่น้้าเลย) 52 ต้าบล 
มี จ้ า น วนครั ว เ รื อน  130,076  ค รั ว เ รื อน  กลุ่ ม ลุ่ ม น้้ า ส า ข าที่  3 ( น้้ า โ ม ง - น้้ า ส ว ย )  111 ต้ า บล  
มีจ้านวนครัวเรือน 285,483 ครัวเรือน กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่4 (ห้วยหลวง) 86 ต้าบล มีจ้านวนครัวเรือน 289,026  
ครัวเรือน กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง) 51 ต้าบล มีจ้านวนครัวเรือน 135,285 ครัวเรือน กลุ่มลุ่ม
น้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) 202  ต้าบล มีจ้านวนครัวเรือน 489,740 ครัวเรือน กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7      
(ห้วยทวย) 42 ต้าบล มีจ้านวนครัวเรือน 92,646 ครัวเรือน กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) 78 ต้าบล  
มีจ้านวนครัวเรือน 172,527 ครัวเรือน  และ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 108 ต้าบล  
มีจ้ านวนครั ว เรื อน 206,499 ครั ว เรื อน ดั งแสดงในตำรำงที่  1  และรูปที่  1  จ้ านวนครั ว เรื อน 
ที่มีมากที่สุดได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) ร้อยละ 26.58 รองลงมา คือกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4  
(ห้วยหลวง) ร้อยละ 15.68 และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย) ร้อยละ 15.49 และ ตามล้าดับ โดยกลุ่ม
ลุ่มน้้าสาขาท่ี 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน) มีจ้านวนครัวเรือนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.25 
 

ตำรำงท่ี 1 จ้ำนวนต้ำบล จ้ำนวนครัวเรือน และร้อยละ แยกรำยกลุ่มลุ่มน ้ำ 

กลุ่มลุ่มน ้ำ จ้ำนวนต้ำบล 
ครัวเรือน 

จ้ำนวน ร้อยละ 

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน) 32        41,527  2.25% 

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 2 (แม่น้้าเลย) 52       130,076  7.06% 
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 3 (น้้าโมง-น้้าสวย) 111       285,483 15.49% 

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง) 86 289,026 15.68% 
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง) 51 135,285        7.34% 

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 6 (แม่น้้าสงคราม) 202      489,740  26.58% 
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย) 42        92,646  5.03% 
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) 78       172,527  9.36% 
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 108       206,499 11.21% 

 รวม    1,842,810 100% 

ที่มา: ที่ปรกึษา, 2564 
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ที่มา: ที่ปรกึษา, 2564 

รูปที่ 1 ร้อยละของจ้ำนวนครัวเรือนแยกรำยลุ่มน ้ำ 

 
2.  จ้ำนวนประชำกร 

ที่ปรึกษาได้ท้าการรวบรวมข้อมูลจากส้านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง ปี 
พ.ศ. 2563 โดยการน้าข้อมูลประชากรรายต้าบลน้ามาคูณกับสัดส่วนพ้ืนที่ต้าบลในลุ่มน้้า ซึ่งลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือครอบคลุมพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใน 10 จังหวัด 98 อ้าเภอ 653 ต้าบล มีประชากรรวมทั้งสิ้น 
5,283,016 คน มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 112 คนต่อตารางกิโลเมตร โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วย
หลวง) มีความหนาแน่นสูงที่สุด คิดเป็น 186 คน/ตารางกิโลเมตร รองลงมาคือ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย) คิด
เป็น 147 คน/ตารางกิโลเมตร ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน) เป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความหนาแน่น
ของประชากรน้อยที่สุด คิดเป็น 39 คน/ตารางกิโลเมตร ดังแสดงในรูปที่ 2 และจ้านวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,842,810 
ครัวเรือน เฉลี่ย 2 คนต่อครัวเรือน  รายละเอียดข้อมูลประชากรในแต่ละลุ่มน้้าสาขาแสดงในตำรำงที่ 2 และ
ตำรำงที่ 2 โดยแยกกลุ่มลุ่มน้้าพบว่าพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) มีจ้านวนประชากรมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 29.05 ของประชากรในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด รองลงมาคือกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 
(น้้าโมง-น้้าสวย) คิดเป็นร้อยละ 16.13 และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) คิดเป็น ร้อยละ 14.61 โดยกลุ่ม
ลุ่มน้้าสาขาท่ี 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน) มีจ้านวนประชากรน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.20 เมื่อพิจารณาประชากรใน
พ้ืนที่ในเขต/นอกเขตเทศบาล ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ดังแสดงในรูปที่ 3 พบว่าประชากรนอก
เขตเทศบาล มีจ้านวนมากกว่าประชากรในเขตเทศบาล คิดเป็นร้อยละ 56.23  สรุปจ้านวนประชากรในพ้ืนที่
ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือในตำรำงที่ 3 และได้ท้าการรวบรวมข้อมูลจ้านวนประชากรแยกรายจังหวัดดัง
แสดงในตำรำงที่ 4 ถึงตำรำงที ่12 
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รูปท่ี 2 

ที่มา : กรมการปกครอง, 2563 

ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  
(คน/ตารางกิโลเมตร) 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-14 4  
 

ตำรำงท่ี 2 จ้ำนวนประชำกรในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือโดยแยกในเขตและนอกเขตเทศบำล 

กลุ่มลุ่มน ้ำ 

จ้ำนวนประชำกรทั งหมด ประชำกรในเขตเทศบำล ประชำกรนอกเขตเทศบำล ควำม
หนำแน่น
ประชำกร 

(คน/ตำรำง
กิโลเมตร) 

จ้ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ จ้ำนวน (คน) ร้อยละ 
จ้ำนวน 
(คน) 

ร้อยละ 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่1 (น้้าหมัน-น้า้สาน) 116,479 2.20% 10,063 8.64% 106,416 91.36% 39 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่2 (แม่น้า้เลย) 329,797 6.24% 90,836 27.54% 238,961 72.46% 83 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่3 (น้้าโมง-น้้าสวย) 851,912 16.13% 214,013 25.12% 637,898 74.88% 115 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่4 (หว้ยหลวง) 771,678 14.61% 278,692 36.12% 492,986 63.88% 186 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่5 (หว้ยเป–ห้วยหนิง) 258,731 4.90% 46,260 17.88% 212,471 82.12% 108 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่6 (แม่น้า้สงคราม) 1,534,468 29.05% 233,784 15.24% 1,300,685 84.76% 117 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่7 (หว้ยทวย) 285,239 5.40% 41,211 14.45% 244,029 85.55% 147 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) 480,130 9.09% 107,970 22.49% 372,160 77.51% 136 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่9 (หว้ยบางทราย- 
ห้วยมกุ) 

654,582 12.39% 133,285 20.36% 521,297 79.64% 86 

รวม 5,283,016 100.00% 1,156,113 21.88% 4,126,903 78.12% (เฉลี่ย) 112 
ที่มา: ที่ปรกึษา, 2564 

 

 
ที่มา: ที่ปรกึษา, 2564 

รูปที่ 3 ร้อยละของจ้ำนวนประชำกรแยกกลุ่มลุ่มน ้ำ 9 กลุ่ม 
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ตำรำงท่ี 3 สรุปจ้ำนวนประชำกรในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ที่มา : ส้านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2563 

 
 

กลุ่มลุ่มน ้ำ
จ้ำนวน

ประชำกร  (คน)

จ้ำนวน

ครั วเรื อน

คนต่อ

ค รัวเ รือน

พื นท่ี (ตร .

กม.)

ควำมหนำแ น่น

ประชำกรเฉ ล่ีย  

(คน/ตร .กม.)

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 116,479         41,527       2.80 2,985.940 39                    

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 3 (0301) 11,937            4,444          2.69 680.200 18                     

น ้ำหมัน (0302) 25,351            9,393          2.70 621.230 41                     

น ้ำสำน (0303) 32,206            12,082         2.67 866.800 37                     

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 4 (0304) 46,984            15,609         3.01 817.710 57                     

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 2 (แม่น ้ำเลย) 329,797        130,076      2.54 3,955.730 83                    

แม่น ้ำเลยตอนล่ำง ส่วนท่ี 1 (0305) 79,713            37,402         2.13 1,316.690 61                     

ห้วยน ้ำปวน (0306) 101,045          32,384         3.12 1,027.530 98                     

แม่น ้ำเลยตอนล่ำง ส่วนท่ี 2 (0307) 149,039          60,291         2.47 1,611.510 92                     

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) 851,912         285,483      2.98 7,438.430 115                   

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 5 (0308) 97,153            33,922         2.86 1,739.180 56                     

ห้วยน ้ำโสม (0309) 78,936            29,891         2.64 1,065.240 74                     

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 6/1 (0310) 31,442            10,576         2.97 172.210 183                   

น ้ำโมง (0311) 303,242          89,806         3.38 2,685.740 113                   

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 6/2 (0312) 115,649          42,229         2.74 448.820 258                   

น ้ำสวย (0313) 224,215          78,626         2.85 1,318.730 170                   

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/1 (0314) 1,274             434             2.94 8.510 150                   

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 4 (ห้วยหลวง) 771,678         289,026      2.67 4,145.320 186                   

ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 (0315) 546,009          219,173       2.49 2,329.170 234                   

ห้วยดำน (0316) 102,069          32,199         3.17 683.100 149                   

ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 (0317) 123,600          37,654         3.28 1,133.050 109                   

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง) 258,731         135,285      1.91 2,388.230 108                   

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/2 (0318) 258,731          135,285       1.91 2,388.230 108                   

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 6 (แม่น ้ำสงครำม) 1,534,468      489,740      3.13 13,139.060 117                   

แม่น ้ำสงครำมตอนบน (0319) 447,548          134,412       3.33 3,303.040 135                   

ห้วยคอง (0320) 73,276            21,667         3.38 703.340 104                   

แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำง ส่วนท่ี 1 (0321) 198,562          58,436         3.40 1,807.770 110                   

ห้วยฮี (0322) 80,835            24,313         3.32 740.380 109                   

แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำง ส่วนท่ี 2 (0323) 9,635             2,938          3.28 108.570 89                     

ห้วยน ้ำยำม (0324) 213,926          76,999         2.78 1,725.160 124                   

แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำง ส่วนท่ี 3 (0325) 17,783            5,579          3.19 264.560 67                     

ห้วยน ้ำอูน (0326) 405,689          138,553       2.93 3,558.880 114                   

แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำง ส่วนท่ี 4 (0327) 87,214            26,843         3.25 927.360 94                     

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 7 (ห้วยทวย) 285,239        92,646       3.08 1,935.220 147                  

ห้วยทวย (0328) 89,493            27,171         3.29 806.740 111                   

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 8 (0329) 195,747          65,475         2.99 1,128.480 173                   

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 8 (น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ) 480,130         172,527      2.78 3,536.510 136                  

น ้ำพุง (0330) 227,519          89,263         2.55 1,651.850 138                   

ห้วยน ้ำก้่ำ (0331) 252,611          83,265         3.03 1,884.660 134                   

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 654,582         206,499     3.17 7,636.650 86                    

แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 9 (0332) 60,330            17,599         3.43 460.600 131                   

ห้วยบำงทรำย (0333) 78,556            25,474         3.08 1,399.900 56                     

ห้วยมุก (0334) 118,161          44,226         2.67 797.000 148                   

ห้วยบังอ่ี (0335) 103,975          32,418         3.21 1,528.150 68                     

แม่น ้ำโขงตอนล่ำง (0336) 293,561          86,783         3.38 3,451.000 85                     

5,283,016      1,842,810   3            47,161       112                  

ร ำยลุ่มน ้ำสำขำ
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ตำรำงท่ี 4 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 

 

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำโขงส่วนท่ี 3   (0301) -          -          2,015       9,922         -             11,937   4,444           

จ.เลย (6) นาแห้ว -           -           2,015         8,357           -              10,372     3,554             

(1) นาแห้ว -            -           2,015          -              -              2,015       890                

(2) แสงภา -            -           -            1,869           -              1,869       618                

(3) นาพึง -            -           -            2,056           -              2,056       616                

(4) นามาลา -            -           -            1,923           -              1,923       578                
(5) เหล่ากอหก -            -           -            2,509           -              2,509       852                

(5) ด่านซ้าย -           -           -            1,565           -              1,565      890               

(3) นาดี -            -           -            1,565           -              1,565       890                

ลุ่มน ้ำหมัน (0302) -          -          2,930       22,414       7               25,351   9,393           
จ.เลย (5) ด่านซ้าย -           -           2,930         21,123         7                24,060     9,006             

(1) ด่านซ้าย -            -           2,930          4,275           7                 7,212       3,545             

(2) ปากหมัน -            -           -            680              -              680         203                
(3) นาดี -            -           -            2,258           -              2,258       686                
(4) โคกงาม -            -           -            1,825           -              1,825       722                
(5) โพนสูง -            -           -            943              -              943         294                
(7) กกสะทอน -            -           -            7,826           -              7,826       2,514             
(8) โป่ง -            -           -            357              -              357         118                
(10) นาหอ -            -           -            2,961           -              2,961       923                

(6) นาแห้ว -           -           -            1,291           -              1,291      388               

(4) นามาลา -            -           -            1,291           -              1,291       388                

ลุ่มน ้ำสำน (0303) -          -          3,069       29,096       41              32,206   12,082         
จ.เลย (5) ด่านซ้าย -           -           200           9,996           1                10,197     3,501             

(1) ด่านซ้าย -            -           200            291              0                 491         241                

(2) ปากหมัน -            -           -            1,722           -              1,722       514                
(4) โคกงาม -            -           -            3,288           -              3,288       1,302             
(5) โพนสูง -            -           -            4,114           -              4,114       1,282             
(6) อิปุ่ม -            -           -            257              0                 257         75                 
(9) วังยาว -            -           -            324              0                 325         86                 

(7) ภูเรือ -           -           2,869         19,100         41               22,009     8,581             

(1) หนองบัว -            -           2,869          2,888           13               5,770       3,042             

(2) ท่าศาลา -            -           -            2,603           4                 2,607       778                

(3) ร่องจิก -            -           -            5,153           -              5,153       1,867             

(4) ปลาบ่า -            -           -            3,480           16               3,495       1,165             

(5) ลาดค่าง -            -           -            1,970           -              1,970       590                

(6) สานตม -            -           -            3,006           8                 3,014       1,139             

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำโขงส่วนท่ี 4 (0304) -          -          2,049       42,983       1,952         46,984   15,609         
จ.เลย (1) เมืองเลย -           -           -            7,854           2                7,856      2,562             

(4) กกดู่ -            -           -            951              -              951         316                
(12) นาแขม -            -           -            6,903           2                 6,905       2,246             

(3) เชียงคาน -           -           -            8,804           2                8,806      2,203             

(1) เชียงคาน -            -           -            951              -              951         121                

(5) ปากตม -            -           -            6,903           2                 6,905       1,705             
(8) หาดทรายขาว -            -           -            951              -              951         378                

(7) ภูเรือ -           -           51             439             0                490         170               

(1) หนองบัว -            -           51             51               0                 103         54                 

(5) ลาดค่าง -            -           -            387              -              387         116                

(8) ท่าล่ี -           -           1,998         25,886         1,948           29,832     10,673           

(1) ท่าล่ี -            -           1,998          3,959           132              6,089       2,490             

(2) หนองผือ -            -           -            7,032           144              7,176       2,943             

(3) อาฮี -            -           -            4,574           225              4,799       1,896             

(4) น ้าแคม -            -           -            5,495           916              6,411       1,889             

(5) โคกใหญ่ -            -           -            3,021           84               3,105       929                

(6) น ้าทูน -            -           -            1,805           447              2,252       526                

รวมจ้ำนวนประชำกร กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) -          -          10,063      104,415      2,000         116,479 41,527         

รายช่ือ จังหวัด
รวม

จ านวนประชากร
จ านวนครัวเรือนเขตเทศบาล

นคร
เทศบาลเมือง เทศบาลต าบล นอกเขตเทศบาล

ประชากรแฝง
ในพ้ืนท่ี

อ าเภอ ต าบล
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ตำรำงท่ี 5 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย)  

 

 
 
 

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำเลยตอนล่ำงส่วนท่ี 1 (0305) 0 11,027 0 68,685 2 79,713 37,402
จ.เลย (5) ด่านซ้าย -          -             -             1,070          1           1,070        285               

(1) วังยาว -          -              -              1,070           1            1,070         285                
(7) ภูเรือ -          -             -             287             1           288          90                

(2) ท่าศาลา -          -              -              161              0            162           48                 
(4) ปลาบ่า -          -              -              126              1            126           42                 

(9) วังสะพุง -          11,027        -             40,944        -        51,971      28,976          
(1) วังสะพุง -          11,027         -              5,430           -         16,457       15,172            
(2) ทรายขาว -          -              -              13,902          -         13,902       5,326             
(4) หนองง้ิว -          -              -              237              -         237           70                 
(5) ปากปวน -          -              -              3,757           -         3,757         1,302             
(6) ผาน้อย -          -              -              1,137           -         1,137         304                
(7) ผาบ้ิง -          -              -              4,528           -         4,528         1,538             
(8) เขาหลวง -          -              -              6,133           -         6,133         2,184             
(10) ศรีสงคราม -          -              -              5,821           -         5,821         3,081             

(11) ภูหลวง -          -             -             25,045        -        25,045      7,690            
(1) ภูหอ -          -              -              6,784           -         6,784         2,107             
(2) หนองคัน -          -              -              4,707           -         4,707         1,510             
(3) ห้วยสีเสียด -          -              -              4,175           -         4,175         1,347             
(4) เลยวังไสย์ -          -              -              4,846           -         4,846         1,526             
(5) แก่งศรีภูมิ -          -              -              4,533           -         4,533         1,200             

(14) หนองหิน -          -             -             1,339          1           1,339       361               
(3) ปวนพุ -          -              -              1,339           1            1,339         361                

ลุ่มน ้ำห้วยน ้ำป่วน (0306) -         -            15,985       85,041       18         101,045   32,384         
จ.เลย (1) เมืองเลย               -             9,389              358           -          9,747             3,363

(7) นาอาน -          -              246             -              -         246           112                
(9) นาดินด้า -          -              8,953           -              -         8,953         3,078             
(10) น้้าสวย -          -              190             358              -         549           173                

(2) นาด้วง            -                 -             3,574           6,697            5 10,276                  3,267
(2) นาดอกค้า -          -              3,574           -              3            3,576         1,079             
(3) ท่าสะอาด -          -              -              3,825           -         3,825         1,298             
(4) ท่าสวรรค์ -          -              -              2,872           3            2,874         890                

(9) วังสะพุง -          -             -             45,201        -        45,201                 13,650
(3) หนองหญ้าปล้อง -          -              -              15,842          -         15,842       5,025             
(6) ผาน้อย -          -              -              13,219          -         13,219       3,535             
(9) โคกขม้ิน -          -              -              13,767          -         13,767       3,834             
(10) ศรีสงคราม -          -              -              2,373           -         2,373         1,256             

(10) ภูกระดึง -          -             42              38              -        80            30                
(3) ภูกระดึง -          -              42               38               -         80             30                 

(12) ผาขาว -          -             -             437            1           437          120               
(5) บ้านเพ่ิม -          -              -              437              1            437          120                

(13) เอราวัณ -          -             -             21,619        0           21,619      7,538            
(1) เอราวัณ -          -              -              9,783           -         9,783         3,333             
(2) ผาอินทร์แปลง -          -              -              10,790          -         10,790       3,880             
(4) ทรัพย์ไพวัลย์ -          -              -              1,046           0            1,046         325                

(14) หนองหิน -          -             2,980          10,692        12         13,684      4,415            
(1) หนองหิน -          -              2,980           4,139           9            7,129         2,639             
(2) ตาดข่า -          -              -              175              0            175           55                 
(3) ปวนพุ -          -              -              6,378           3            6,380         1,721             

ร ำยช่ือ จังหวัด
จ้ำนวนประชำกร จ้ำนวน

ครั วเรื อนเขต

เทศบำล
เทศบำลเมือง เทศบำลต้ำบล

นอกเขต

เทศบำล

ประชำกร

แฝงใน
รวม

อ้ำเภอ ต้ำบล
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ตำรำงท่ี 5 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) (ต่อ) 

 
ที่มา : ส้านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำเลยตอนล่ำงส่วนท่ี 2 (0307) -         20,798       43,025       85,205       11         149,039   60,291         
จ.เลย (1) เมืองเลย            -           20,798         33,871         57,204            2      111,875            47,718

(1) กุดป่อง -          20,798         -              -              -         20,798       11,715            
(2) เมือง -          -              -              12,983          -         12,983       7,586             
(3) นาอ้อ -          -              6,099           -              -         6,099         2,231             
(4) กกดู่ -          -              -              6,285           -         6,285         2,088             
(5) น้้าหมาน -          -              -              4,036           -         4,036         1,509             
(6) เส้ียว -          -              -              3,779           -         3,779         1,207             
(7) นาอาน -          -              12,708          -              -         12,708       5,783             
(8) นาโป่ง -          -              10,262          -              -         10,262       3,452             
(9) นาดินด้า -          -              1,707           -              -         1,707         587                
(10) น้้าสวย -          -              3,095           5,821           -         8,916         2,810             
(11) ชัยพฤกษ์ -          -              -              6,941           -         6,941         2,553             
(12) นาแขม -          -              -              6,903           2            6,905         2,246             
(13) ศรีสองรัก -          -              -              7,685           -         7,685         3,232             
(14) กกทอง -          -              -              2,771           -         2,771         719                

(3) เชียงคาน -          -             9,154          13,069        -        22,224     7,640            
(1) เชียงคาน -          -              773             809              -         1,582         835                
(2) ธาตุ -          -              6,691           -              -         6,691         2,300             
(3) นาซ่าว -          -              -              5,187           -         5,187         1,876             
(4) เขาแก้ว -          -              1,690           -              -         1,690         466                
(5) ปากตม -          -              -              1,416           -         1,416         477                
(7) จอมศรี -          -              -              4,236           -         4,236         1,255             
(8) หาดทรายขาว -          -              -              1,421           -         1,421         430                

(7) ภูเรือ -          -             -             926            2           928          348              
(2) ท่าศาลา -          -              -              31               0            31             9                   
(6) สานตม -          -              -              895              2            897           339                

(8) ท่าล่ี -          -             -             220            6           226          68                
(5) โคกใหญ่ -          -              -              220              6            226           68                 

(9) วังสะพุง -          -             -             13,786         -        13,786      4,517            
(4) หนองง้ิว -          -              -              5,069           -         5,069         1,489             
(5) ปากปวน -          -              -              4,356           -         4,356         1,509             
(6) ผาน้อย -          -              -              389              -         389           104                
(8) เขาหลวง -          -              -              3,972           -         3,972         1,414             

รวมจ้ำนวนประชำกร  กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 2 (แม่น ้ำเลย) -          31,825        59,011        238,931      31         329,797    130,076         

ร ำยช่ือ จังหวัด
จ้ำนวนประชำกร จ้ำนวน

ครั วเรื อนเขต

เทศบำล
เทศบำลเมือง เทศบำลต้ำบล

นอกเขต

เทศบำล

ประชำกร

แฝงใน
รวม

อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-14 9  
 

ตำรำงท่ี 6 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) 
 

 
 

 

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำโขงส่วนท่ี 5 (0308) 0 0 24,220 72,842 92 97,153 33,922
จ.เลย 0 0 22,389 52,671 0 75,060 26,790

4201 (1) เมืองเลย                 -                    -               298             560                -            858                270
420110 (10) น้้าสวย -               -                 298             560             -              858          270                

4203 (3) เชียงคาน -               -                13,453        18,674        -             32,126     12,243          
420301 (1) เชียงคาน -               -                 4,258           4,457           -              8,715        4,599             
420302 (2) ธาตุ -               -                 3,095           -              -              3,095        1,064             

420303 (3) นาซ่าว -               -                 -              6,304           -              6,304        2,280             

420304 (4) เขาแก้ว -               -                 6,100           -              -              6,100        1,682             

420306 (6) บุฮม -               -                 -              7,912           -              7,912        2,618             

4204 (4) ปากชม -               -                8,639          33,437       -             42,076     14,276          
420401 (1) ปากชม -               -                 3,467           5,722           -              9,189        3,696             
420402 (2) เชียงกลม -               -                 5,172           5,727           -              10,899      3,521             
420403 (3) หาดคัมภีร์ -               -                 -              4,117           -              4,117        1,294             

420404 (4) ห้วยบ่อซืน -               -                 -              5,709           -              5,709        1,829             

420405 (5) ห้วยพิชัย -               -                 -              7,485           -              7,485        2,449             

420406 (6) ชมเจริญ -               -                 -              4,677           -              4,677        1,487             

จ.หนองคาย -              -                1,830          19,442        92              21,364     6,904            
4308 (5) สังคม -               -                1,830          19,442       92              21,364     6,904            

430801 (1) แก้งไก่ -               -                 113             213             1                 327          127                
430802 (2) ผาต้ัง -               -                 -              6,660           10               6,670        2,214             
430803 (3) บ้านม่วง -               -                 -              3,310           20               3,330        1,047             
430804 (4) นาง้ิว -               -                 -              6,733           12               6,745        2,090             
430805 (5) สังคม -               -                 1,717           2,526           49               4,292        1,426             

จ.อุดรธานี -              -                -             729            -             729         229               
4122 (13) นายูง -               -                -             729            -             729         229              

412203 (3) นาแค -               -                 -              729             -              729          229                

ลุ่มน ำ้ห้วยน ำ้โสม(0309) 0 0 16,414 62,479 43 78,936 29,891
จ.เลย 0 0 0 48 0 48 15

4204 (4) ปากชม -               -                -             48              -             48           15                
420404 (4) ห้วยบ่อซืน -               -                 -              48               -              48            15                 

จ.หนองคาย -              -                1,767          4,975          19              6,761       2,462            
4308 (5) สังคม -               -                1,767          4,975         19              6,761       2,462            

430801 (1) แก้งไก่ -               -                 1,482           2,794           8                 4,284        1,656             
430802 (2) ผาต้ัง -               -                 -              990             1                 991          329                
430804 (4) นาง้ิว -               -                 -              772             1                 773          240                
430805 (5) สังคม -               -                 285             420             8                 713          237                

จ.อุดรธานี -              -                14,647        57,456        24              72,127     27,414           
-              -                -             2,382          -             2,382       805               

4117 (9) บ้านผือ 411708 (8) กลางใหญ่ -               -                 -              455             -              455          147
411710 (10) ค้าด้วง -               -                 -              1,926           -              1,926        658

4118 (10) น้้าโสม                 -                    -           14,647         27,146               24      41,817            15,767
411801 (1) นางัว -               -                 3,438           3,062           -              6,500        2,289
411802 (2) น้้าโสม -               -                 6,220           3,619           -              9,839        3,231
411805 (3) หนองแวง -               -                 -              8,378           1                 8,379        2,606
411806 (4) บ้านหยวก -               -                 -              926             10               936          272
411807 (5) โสมเย่ียม -               -                 -              4,389           -              4,389        1,379
411810 (6) ศรีส้าราญ -               -                 4,988           3,366           -              8,354        4,975
411812 (7) สามัคคี -               -                 -              3,407           13               3,419        1,015

4122 (13) นายูง -               -                -             27,928        -             27,928     10,842          
412201 (1) นายูง -               -                 -              8,564           -              8,564        4,474             
412202 (2) บ้านก้อง -               -                 -              7,047           -              7,047        2,392             
412203 (3) นาแค -               -                 -              4,054           -              4,054        1,272             
412204 (4) โนนทอง -               -                 -              8,263           -              8,263        2,704             

ร ำยช่ือ จังหวัด ร หัสอ้ำเภอ อ้ำเภอ ร หัสต้ำบล ต้ำบล

จ้ำนวนประชำกร
จ้ำนวน

ครั วเรื อนเขตเทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต้ำบล
นอกเขต

เทศบำล

ประชำกรแฝง

ในพื นท่ี
ร วม



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 6 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) (ต่อ) 

ลุ่มน ำ้แม่น ำ้โขงส่วนท่ี 6/1 (0310) 0 0 6,425 24,940 77 31,442 10,576
จ.หนองคำย -              -                6,425          24,940        77              31,442     10,576           

4302 (2) ท่ำบ่อ                 -                    -                 -            5,227               19        5,246             1,547
430203 (3) กองนำง -               -                 -              5,227           19               5,246        1,547             

4307 (4) ศรีเชียงใหม่ -               -                6,425          17,461        55              23,941     8,282            
430701 (1) พำนพร้ำว -               -                 6,425           6,048           20               12,493      4,623             
430703 (2) บ้ำนหม้อ -               -                 -              4,388           -              4,388        1,508             
430704 (3) พระพุทธบำท -               -                 -              3,864           18               3,882        1,215             
430705 (4) หนองปลำปำก -               -                 -              3,162           16               3,178        936                

4308 (5) สังคม -               -                -             2,079         3                2,082       691               
430802 (2) ผำตั ง -               -                 -              2,079           3                 2,082        691                

4317 (9) โพธ์ิตำก -               -                -             173            -             173         55                

431702 (2) โพนทอง -               -                 -              173             -              173          55                 

ลุ่มน ้ำโมง (0311) 0 10,944 44,422 247,548 327 303,242 89,806
จ.หนองบัวล้ำภู 0 0 24,397 95,808 152 120,356 31,296

3901 (1) เมืองหนองบัวล้ำภู                 -                    -             1,640         13,611                 5      15,256 4,262
390102 (2) หนองภัยศูนย์ -               -                 -              479             5                 484          174                
390111 (11) กุดจิก -               -                 -              11,125         -              11,125      2,929             
390113 (13) นำค้ำไฮ -               -                 1,640           2,006           -              3,646        1,159             

3902 (2) นำกลำง -               -                8,668          28,341        -             37,009     8,530
390201 (1) นำกลำง -               -                 2,571           373             -              2,944        1,134             
390205 (3) กุดดินจ่ี -               -                 5,641           11,069         -              16,710      2,716             
390207 (5) เก่ำกลอย -               -                 -              9,108           -              9,108        2,424             
390211 (8) ดงสวรรค์ -               -                 -              6,980           -              6,980        2,023             
390213 (9) กุดแห่ -               -                 455             812             -              1,267        234                

3905 (3) สุวรรณคูหำ -               -                14,089        53,713        147             67,949     18,466
390501 (1) นำสี -               -                 2,930           5,798           -              8,728        2,383             
390502 (2) บ้ำนโคก -               -                 6,300           6,075           -              12,375      1,665             
390503 (3) นำดี -               -                 -              10,885         -              10,885      3,001             
390504 (4) นำด่ำน -               -                 -              9,187           -              9,187        2,296             
390505 (5) ดงมะไฟ -               -                 -              10,018         94               10,112      2,923             
390506 (6) สุวรรณคูหำ -               -                 2,587           2,093           -              4,680        2,718             
390507 (7) บุญทัน -               -                 -              6,044           52               6,096        1,902             
390508 (8) กุดผึ ง -               -                 2,272           3,613           1                 5,886        1,578             

3906 (4) นำวัง -               -                -             143            -             143         38
390604 (4) วังปลำป้อม -               -                 -              143             -              143          38                 

จ.อุดรธำนี 0 0 14,910 94,563 116 109,589 34,543
4102 (2) กุดจับ                 -                    -             4,189           4,001                 2        8,192             2,278

410203 (3) ขอนยูง -               -                 -              165             -              165          46                 
410205 (5) สร้ำงก่อ -               -                 1,609           2,107           2                 3,718        1,053             
410207 (7) ตำลเลียน -               -                 2,580           1,728           -              4,308        1,179             

4117 (9) บ้ำนผือ -               -                7,598          76,512        4                84,114     26,826          
411701 (1) บ้ำนผือ -               -                 7,598           4,943           -              12,541      5,555
411702 (2) หำยโศก -               -                 -              6,674           -              6,674        2,173
411704 (4) ค้ำบง -               -                 -              5,004           -              5,004        1,634
411705 (5) โนนทอง -               -                 -              10,922         -              10,922      2,874
411706 (6) ข้ำวสำร -               -                 -              5,739           -              5,739        1,778
411707 (7) จ้ำปำโมง -               -                 -              10,349         -              10,349      2,855
411708 (8) กลำงใหญ่ -               -                 -              8,392           -              8,392        2,710
411709 (9) เมืองพำน -               -                 -              8,664           4                 8,668        2,418
411710 (10) ค้ำด้วง -               -                 -              4,999           -              4,999        1,707
411711 (11) หนองหัวคู -               -                 -              642             -              642          185
411712 (12) บ้ำนค้อ -               -                 -              3,125           -              3,125        1,007
411713 (13) หนองแวง -               -                 -              7,060           -              7,060        1,929

ร ำยช่ือ จังหวัด ร หัสอ้ำเภอ อ้ำเภอ ร หัสต้ำบล ต้ำบล

จ้ำนวนประชำกร
จ้ำนวน

ครั วเรื อนเขตเทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต้ำบล
นอกเขต

เทศบำล

ประชำกรแฝง

ในพื นท่ี
ร วม



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
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ตำรำงท่ี 6 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) (ต่อ) 

 

จ.อุดรธำนี (10) น้้าโสม            -             -             3,123         14,050              110      17,283             5,439
(1) นางัว -           -          1,342           1,195           -              2,537        893
(2) น้้าโสม -           -          1,474           858             -              2,332        766
(4) บ้านหยวก -           -          -              9,068           100              9,168        2,663
(6) ศรีส้าราญ -           -          307             207             -              514          306
(7) สามัคคี -           -          -              2,722           10               2,733        811

จ.เลย            -             -             5,115           1,308                 4        6,427             2,288
(2) นาด้วง            -             -             5,115           1,308                 4 6,427       2,288            

(1) นาด้วง -           -          2,903           1,308           2                 4,213        1,620             
(2) นาดอกค้า -           -          2,212           -              2                 2,214        668                

จ. หนองคำย            -       10,944               -           55,870               55      66,870            21,678
(2) ท่าบ่อ            -       10,944               -           31,050               19      42,014           13,569

(1) ท่าบ่อ -           8,579       -              1,922           2                 10,504      4,419             
(2) น้้าโมง -           2,365       -              7,067           -              9,432        2,671             
(3) กองนาง -           -          -              4,092           15               4,107        1,212             
(4) โคกคอน -           -          -              5,978           -              5,978        1,688             
(5) บ้านเด่ือ -           -          -              1,442           -              1,442        394                
(7) บ้านว่าน -           -          -              6,143           2                 6,144        1,783             
(8) นาข่า -           -          -              4,406           -              4,406        1,402             

(4) ศรีเชียงใหม่ -          -         -             6,146          31              6,177       1,844            
(3) พระพุทธบาท -           -          -              1,319           6                 1,325        415                
(4) หนองปลาปาก -           -          -              4,827           25               4,852        1,430             

(5) สังคม -          -         -             3,563         5                3,568       1,184            
(2) ผาต้ัง -           -          -              3,563           5                 3,568        1,184             

(9) โพธ์ิตาก -          -         -             15,111        -             15,111     5,081            
(1) โพธ์ิตาก -           -          -              4,023           -              4,023        1,297             
(2) โพนทอง -           -          -              6,274           -              6,274        2,013             
(3) ด่านศรีสุข -           -          -              4,814           -              4,814        1,771             

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำโขงส่วนท่ี 6/2 (0312) 0 32,360 12,414 70,779 96 115,649 42,229
จ.อุดรธำนี 0 0 0 7,274 0 7,274 2,308

(9) บ้านผือ -          -         -             7,274         -             7,274       2,308            
(2) หายโศก -           -          -              4,653           -              4,653        1,516
(4) ค้าบง -           -          -              937             -              937          306
(11) หนองหัวคู -           -          -              1,684           -              1,684        487

จ. หนองคำย -          32,360    12,414        63,505        96              108,375    39,921           
(1) เมืองหนองคาย -          25,920    8,645          36,581        61              71,206     27,685           

(1) ในเมือง -           16,640      -              -              -              16,640      8,745
(2) มีชัย -           3,150       -              -              -              3,150        1,776
(4) กวนวัน -           1,293       -              4,089           -              5,382        1,646
(5) เวียงคุก -           -          5,978           -              -              5,978        1,888
(7) หาดค้า -           2,065       2,173           -              -              4,238        1,600
(8) หินโงม -           -          -              2,375           -              2,375        745
(9) บ้านเด่ือ -           -          -              1,698           -              1,698        540
(10) ค่ายบกหวาน -           -          494             893             -              1,387        481
(12) พระธาตุบังพวน -           -          -              11,254         -              11,254      3,630
(13) หนองกอมเกาะ -           2,435       -              4,026           39               6,500        2,881
(14) ปะโค -           -          -              6,157           -              6,157        1,836
(15) เมืองหมี -           337         -              4,273           20               4,630        1,374
(16) สีกาย -           -          -              1,815           2                 1,817        543

(2) ท่าบ่อ            -         6,440           3,769        24,903               35      35,147           11,642
(1) ท่าบ่อ -           6,440       -              1,443           2                 7,885        3,317             
(5) บ้านเด่ือ -           -          -              6,425           -              6,425        1,756             
(6) บ้านถ่อน -           -          -              6,421           15               6,436        2,111             
(7) บ้านว่าน -           -          -              1,388           0                 1,389        403                
(9) โพนสา -           -          3,769           3,175           3                 6,947        2,292             
(10) หนองนาง -           -          -              6,051           15               6,066        1,762             

(6) สระใคร -          -         -             2,022         -             2,022      594              
(3) บ้านฝาง -           -          -              2,022           -              2,022        594                

อ้ำเภอ ต้ำบล

จ้ำนวนประชำกร
จ้ำนวน

ครั วเรื อน
เขต

เทศบำล

เทศบำล

เมือง
เทศบำลต้ำบล

นอกเขต

เทศบำล

ประชำกรแฝง

ในพื นท่ี
ร วม

ร ำยช่ือ จังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
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ตำรำงท่ี 6 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) (ต่อ) 

 
ที่มา : ส้านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 

ลุ่มน ้ำสวย (0313) 0 21,155 45,660 157,357 44 224,215 78,626
จ.อุดรธำนี 0 0 25,992 83,597 9 109,598 36,306

(1) เมืองอุดรธานี 0 0 6,441 15,039 0      21,480             7,421
(3) บ้านขาว -           -          -              7,916           -              7,916        2,460             
(18) นากว้าง -           -          -              703             -              703          225                
(20) นาข่า -           -          6,441           6,420           -              12,861      4,736             

(9) บ้านผือ -          -         -             14,659        -             14,659     4,344            
(3) เขือน้้า -           -          -              8,731           -              8,731        2,604
(4) ค้าบง -           -          -              700             -              700          228
(11) หนองหัวคู -           -          -              5,228           -              5,228        1,511

(11) เพ็ญ -          -         19,551        53,899        9                73,459     24,541          
(1) เพ็ญ -           -          2,631           9,683           -              12,314      4,830             
(2) บ้านธาตุ -           -          16,920          -              6                 16,926      5,103             
(3) นาพู่ -           -          -              12,594         -              12,594      3,807             
(4) เชียงหวาง -           -          -              14,981         3                 14,984      4,843             
(5) สุมเส้า -           -          -              2,228           -              2,228        675                
(8) จอมศรี -           -          -              9,871           -              9,871        2,809             
(10) โคกกลาง -           -          -              4,541           -              4,541        2,475             

จ. หนองคำย 0 21,155 19,667 73,760 35 114,618 42,319
(1) เมืองหนองคาย            -       21,155         19,667         39,082               35      79,939           31,503

(2) มีชัย -           3,275       -              -              -              3,275        1,846             
(3) โพธ์ิชัย -           9,037       7,700           110             -              16,847      8,723             
(6) วัดธาตุ -           -          -              10,379         -              10,379      3,535             
(7) หาดค้า -           6,788       7,143           -              -              13,930      5,259             
(8) หินโงม -           -          -              1,846           -              1,846        579                
(9) บ้านเด่ือ -           -          -              5,671           -              5,671        1,803             
(10) ค่ายบกหวาน -           -          4,825           8,731           -              13,555      4,704             
(11) โพนสว่าง -           -          -              6,454           -              6,454        1,859             
(12) พระธาตุบังพวน -           -          -              716             -              716          231                
(13) หนองกอมเกาะ -           2,055       -              3,398           33               5,486        2,431             
(16) สีกาย -           -          -              1,778           2                 1,780        532                

(3) โพนพิสัย -          -         -             10,720        -             10,720     3,376            
(2) วัดหลวง -           -          -              508             -              508          173                
(5) ทุ่งหลวง -           -          -              3,459           -              3,459        1,076             
(6) เหล่าต่างค้า -           -          -              6,753           -              6,753        2,127             

(6) สระใคร -          -         -             23,958        -             23,958     7,440            
(1) สระใคร -           -          -              10,347         -              10,347      3,433             
(2) คอกช้าง -           -          -              6,642           -              6,642        1,958             
(3) บ้านฝาง -           -          -              6,969           -              6,969        2,049             

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/1 (0314) 0 0 0 1,274 0 1,274 434
จ.อุดรธำนี 0 0 0 1,274 0 1,274 434

(3) โพนพิสัย -          -         -             1,274         -             1,274       434              
(2) วัดหลวง -           -          -              1,274           -              1,274        434                

รวมจ้ำนวนประชำกร  กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) -         64,459   149,554     637,220    679            851,912  285,483       

อ้ำเภอ ต้ำบล

จ้ำนวนประชำกร
จ้ำนวน

ครั วเรื อน
เขต

เทศบำล

เทศบำล

เมือง
เทศบำลต้ำบล

นอกเขต

เทศบำล

ประชำกรแฝง

ในพื นท่ี
ร วม

ร ำยช่ือ จังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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ตำรำงท่ี 7 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) 

 
 
 

รวม

ลุ่มน ้ำห้วยหลวงส่วนท่ี 15 (0315) 120,202 34,007 95,610 296,164 27 546,009 219,173
จ.หนองบัวล้ำภู (1) เมืองหนองบัวล้ำภู              -          1,010             -              9,363              -       10,373 3,620

(1) หนองบัว -            1,010        -            805              -             1,815      998         
(6) บ้ำนขำม -            -           -            928              -             928         279         
(12) โนนทัน -            -           -            7,630            -             7,630      2,344      

จ.อุดรธำนี 120,202 32,997 95,610 286,800 27 535,636 215,553
(1) เมืองอุดรธำนี 120,202 32,997 49,534 166,580 19  369,333   166,787

(1) หมำกแข้ง 120,202      -           -            -               -             120,202   61,123     
(2) นิคมสงเครำะห์ -            -           1,091         8,499            -             9,590      3,521      
(3) บ้ำนขำว -            -           -            10,389           -             10,389     3,228      
(4) หนองบัว -            -           18,516        295              -             18,811     9,374      
(5) บ้ำนตำด -            -           -            8,518            -             8,518      2,850      
(6) โนนสูง -            5,439        -            6,788            -             12,228     4,941      
(7) หมูม่น -            10,004       -            8,013            -             18,017     9,031      
(8) เชียงยืน -            -           -            16,853           -             16,853     5,527      
(9) หนองนำค้ำ -            -           7,359         14,617           -             21,976     10,480     
(10) กุดสระ -            -           -            9,334            -             9,334      3,807      
(11) บ้านเล่ือม -            16,590       -            2,187            -             18,777     9,399      
(12) เชียงพิณ -            17            -            12,793           -             12,810     4,788      
(13) สามพร้าว -            -           1,725         19,197           -             20,922     10,376     
(14) หนองไฮ -            -           -            11,103           18              11,121     3,201      
(15) บ้านจ่ัน -            -           6,743         9,344            -             16,087     7,430      
(16) หนองขอนกว้าง -            -           4,487         8,264            -             12,751     5,635      
(17) โคกสะอาด -            -           2,623         4,907            -             7,530      2,714      
(18) นากว้าง -            -           -            6,517            -             6,517      2,089      
(19) หนองไผ่ -            -           549            -               1                550         167         
(20) นาข่า -            -           6,441         6,420            -             12,861     4,736      
(21) นาดี -            946          -            2,542            -             3,489      2,370      

(2) กุดจับ              -              -         29,021          39,752                5     68,778     21,187
(1) กุดจับ -            -           3,024         6,331            2                9,357      2,609      
(2) ปะโค -            -           11,287        9,172            -             20,459     6,017      
(3) ขอนยูง -            -           -            9,306            -             9,306      2,591      
(4) เชียงเพ็ง -            -           3,999         5,562            -             9,561      2,831      
(5) สร้างก่อ -            -           2,342         3,066            3                5,412      1,533      
(6) เมืองเพีย -            -           7,230         5,552            -             12,782     5,086      
(7) ตาลเลียน -            -           1,139         763              -             1,902      520         

(3) หนองวัวซอ -            -          17,054       43,933         -            60,987    16,289   
(1) หมากหญ้า -            -           2,601         5,311            -             7,912      2,266
(2) หนองอ้อ -            -           3,751         5,067            -             8,818      2,328
(3) อูบมุง -            -           -            8,519            -             8,519      2,142
(4) กุดหมากไฟ -            -           -            7,887            -             7,887      1,973
(5) น้้าพ่น -            -           -            7,094            -             7,094      1,833
(6) หนองบัวบาน -            -           -            6,109            -             6,109      1,688
(7) โนนหวาย -            -           3,874         3,256            -             7,130      1,950
(8) หนองวัวซอ -            -           6,828         690              -             7,518      2,109

(4) หนองหาน -            -          -           3,208           3               3,211     937       
(8) โพนงาม -            -           -            915              1                916         265
(11) ดอนหายโศก -            -           -            2,293            2                2,295      671

(9) บ้านผือ -            -          -           1,382           -            1,382     425       
(3) เขือน้้า -            -           -            937              -             937         280
(4) ค้าบง -            -           -            445              -             445         145

จ้ำนวนประชำกร
จ้ำนวน

ครั วเรื อน
 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี

 เขต

เทศบำลนคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล

รำยช่ือ จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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ตำรำงท่ี 7 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) (ต่อ) 

รวม

4119 (11) เพ็ญ -            -          -           22,870         -            22,870   6,810     
(5) สุมเส้ำ -            -           -            9,139            -             9,139      2,767      
(6) นำบัว -            -           -            6,802            -             6,802      1,929      
(9) เตำไห -            -           -            768              -             768         216         
(11) สร้ำงแป้น -            -           -            6,161            -             6,161      1,898      

4123 (14) พิบูลย์รักษ์ -            -          -           9,074           -            9,074     3,118     
(1) บ้ำนแดง -            -           -            5,318            -             5,318      1,870      
(3) ดอนกลอย -            -           -            3,756            -             3,756      1,248      

ลุ่มน ้ำห้วยดำน (0316) 0 0 20,673 81,277 119 102,069 32,199
จ.อุดรธานี 0 0 20,673 81,277 119 102,069 32,199

4101 (1) เมืองอุดรธำนี 0 0 1,746 2,581 1      4,328      1,986
(9) หนองนำค้ำ -            -           1,299         2,581            -             3,880      1,850      
(19) หนองไผ่ -            -           447            -               1                448         136         

4106 (4) หนองหำน -            -          18,927      58,668          82             77,677    23,926   
(1) หนองหำน -            -           4,248         12,151           30              16,429     6,239
(2) หนองเม็ก -            -           5,236         4,369            3                9,608      2,738
(3) พังงู -            -           -            1,509            1                1,511      422
(4) สะแบง -            -           -            8,107            3                8,110      2,496
(5) สร้อยพร้ำว -            -           -            5,982            3                5,985      1,706
(8) โพนงำม -            -           -            13,194           14              13,208     3,825
(9) ผักตบ -            -           -            8,828            10              8,838      2,461
(10) หนองไผ่ -            -           9,443         -               14              9,457      2,713
(11) ดอนหำยโศก -            -           -            4,529            3                4,532      1,326

4107 (5) ทุ่งฝน              -              -                -             3,424               -        3,424        949

(2) ทุ่งใหญ่ -            -           -            998              -             998         275
(4) นำทม -            -           -            2,426            -             2,426      675

4123 (14) พิบูลย์รักษ์ -            -          -           13,206         -            13,206   4,386     
(1) บ้ำนแดง -            -           -            3,878            -             3,878      1,364      
(2) นำทรำย -            -           -            5,753            -             5,753      1,835      
(3) ดอนกลอย -            -           -            3,574            -             3,574      1,187      

4125 (15) ประจักษ์ศิลปำคม -            -          -           3,398           36             3,434     951        
(1) นำม่วง -            -           -            3,008            36              3,043      848         
(2) อุ่มจำน -            -           -            391              0                391         104         

ลุ่มน ้ำห้วยหลวงส่วนท่ี 2 (0317) 0 485 7,715 115,372 28 123,600 37,654
จ.อุดรธำนี 0 485 7,532 78,313 4 86,334 26,001

4107 (5) ทุ่งฝน              -              -                -                 607               -           607         163
(3) นำชุมแสง -            -           -            607              -             607         163

4111 (8) บ้ำนดุง -            485         -           33,875         -            34,360   9,653     
(2) บ้ำนดุง -            485          -            3,308            -             3,793      1,172
(7) บ้ำนชัย -            -           -            5,347            -             5,347      1,558
(8) นำไหม -            -           -            9,816            -             9,816      2,649
(9) ถ่อนนำลับ -            -           -            5,170            -             5,170      1,519
(13) นำค้ำ -            -           -            10,234           -             10,234     2,754

4119 (11) เพ็ญ -            -          143          19,590         -            19,734   6,353     
(1) เพ็ญ -            -           143            528              -             671         263         
(5) สุมเส้ำ -            -           -            946              -             946         286         
(7) บ้ำนเหล่ำ -            -           -            8,902            -             8,902      2,404      
(8) จอมศรี -            -           -            855              -             855         243         
(9) เตำไห -            -           -            5,305            -             5,305      1,491      
(10) โคกกลำง -            -           -            3,055            -             3,055      1,664      

ร ำยช่ือ จังหวัด ร หัสอ้ำเภอ อ้ำเภอ ต้ำบล
จ้ำนวนประชำกร

จ้ำนวน

ครั วเรื อน
 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี

 เขต

เทศบำลนคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล
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ตำรำงท่ี 7 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง (ต่อ) 

 
ที่มา : ส้านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รวม

(12) สร้างคอม -            -          7,389        21,878         4               29,271   9,079     
(1) สร้างคอม -            -           7,389         9                  -             7,398      2,598      
(2) เชียงดำ -            -           -            3,519            2                3,521      1,006      
(3) บ้ำนยวด -            -           -            4,240            -             4,240      1,208      
(4) บ้ำนโคก -            -           -            7,523            -             7,523      2,395      
(5) นำสะอำด -            -           -            2,417            2                2,419      723         
(6) บ้ำนหินโงม -            -           -            4,170            -             4,170      1,149      

(14) พิบูลย์รักษ์ -            -          -           2,363           -            2,363     754        
(2) นำทรำย -            -           -            2,363            -             2,363      754         

จ. หนองคำย (3) โพนพิสัย -            -          183           37,059         24             37,266   11,654    
(1) จุมพล -            -           183            1,121            -             1,303      536         
(2) วัดหลวง -            -           -            7,573            -             7,573      2,576      
(4) ชุมช้ำง -            -           -            6,041            19              6,060      1,932      
(5) ทุ่งหลวง -            -           -            2,110            -             2,110      656         
(7) นำหนัง -            -           -            10,643           2                10,645     3,157      
(9) บ้ำนโพธ์ิ -            -           -            2,721            3                2,724      815         
(10) บ้ำนผือ -            -           -            3,165            -             3,165      940         
(11) สร้ำงนำงขำว -            -           -            3,685            -             3,685      1,040      

รวมจ้ำนวนประชำกร  กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 4 (ห้วยหลวง) 120,202     34,492     123,998    492,812       174            771,678  289,026  

จ้ำนวนประชำกร
จ้ำนวน

ครั วเรื อน
 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี

 เขต

เทศบำลนคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล

รำยช่ือ จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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ตำรำงท่ี 8 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง) 

 
 
 
 

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/2 (0318) 0 18,436 27,824 211,608 863 258,731 90,690
จ.บึงกาฬ -           18,436    18,509        104,053      267              141,265    51,320   

(1) เมืองบึงกาฬ             -       18,436          5,875         38,277                 84      62,672   23,207
(1) บึงกาฬ -           9,826       -             182             30                 10,038      5,485
(2) โนนสมบูรณ์ -           -          -             7,386           -                7,386        2,421
(3) โนนสว่าง -           -          3,424          -             -                3,424        0
(4) หอค้า -           -          2,451          -             1                   2,452        779
(5) หนองเลิง -           -          -             8,752           17                 8,769        2,733
(6) โคกก่อง -           -          -             7,015           -                7,015        2,378
(8) ไคสี -           -          -             5,491           27                 5,518        1,607
(9) ชัยพร -           -          -             8,422           4                   8,426        2,833
(10) วิศิษฐ์ -           8,610       -             -             5                   8,615        4,650
(12) โป่งเปือย -           -          -             1,030           -                1,030        321

(4) เซกา -           -         -            14,672        -               14,672     4,340    
(4) บ้านต้อง -           -          -             8,978           -                8,978        2,642
(9) โสกก่าม -           -          -             5,693           -                5,693        1,698

(5) ปากคาด -           -         5,501         19,923       -               25,424     9,044    
(1) ปากคาด -           -          3,827          3,897           -                7,724        2,962
(2) หนองยอง -           -          -             4,947           -                4,947        1,491
(3) นาก้ัง -           -          -             4,169           -                4,169        1,353
(4) โนนศิลา -           -          1,675          2,250           -                3,924        1,630
(5) สมสนุก -           -          -             518             -                518          162
(6) นาดง -           -          -             4,142           -                4,142        1,446

(6) บึงโขงหลง -           -         2,539         16,636        71                19,246     6,268    
(1) บึงโขงหลง -           -          2,401          2,613           -                5,014        1,716
(2) โพธ์ิหมากแข้ง -           -          138             257             -                395          121
(3) ดงบัง -           -          -             6,575           -                6,575        2,242
(4) ท่าดอกค้า -           -          -             7,191           71                 7,262        2,189

(7) ศรีวิไล             -             -            4,594             533                 -          5,127     1,764
(1) ศรีวิไล -           -          4,594          0                -                4,594        1,589     
(5) นาสิงห์ -           -          -             533             -                533          176        

(8) บุ่งคล้า -           -         -            14,012        112              14,124     6,696    
(1) บุ่งคล้า -           -          -             5,216           53                 5,269        4,176
(2) หนองเด่ิน -           -          -             3,797           19                 3,816        1,134
(3) โคกกว้าง -           -          -             4,999           40                 5,039        1,386

จ.นครพนม -           -         5,492         26,464       537              32,493    10,340  
(3) ท่าอุเทน -           -         -            7,913         28                7,941       2,474     

(5) พนอม -           -          -             1,933           28                 1,961        574        
(6) พะทาย -           -          -             1,973           -                1,973        566        
(9) หนองเทา -           -          -             4,007           -                4,007        1,238     

(4) บ้านแพง -           -         5,492         18,319        507               24,318     7,795    
(1) บ้านแพง -           -          5,492          7                -                5,500        2,224     
(2) ไผ่ล้อม -           -          -             3,280           440               3,720        1,104     
(3) โพนทอง -           -          -             4,975           -                4,975        1,484     
(4) หนองแวง -           -          -             2,446           9                   2,455        723        
(5) นางัว -           -          -             5,323           -                5,323        1,583     
(6) นาเข -           -          -             2,287           58                 2,345        677        

(11) นาทม -           -         -            233           1                  234         71        
(2) หนองซน -           -          -             233             1                   234          71         

จ้ำนวน

ครั วเรื อน
 ประชำกรแฝง

ในพื นท่ี
ร วม

จ้ำนวนประชำกร
 เขต

เทศบำลนคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล

รำยช่ือ 

จังหวัด
อ้ำเภอ ต้ำบล
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แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 8 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง)  (ต่อ) 

 
ที่มา : ส้านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/2 (0318) 0 18,436 27,824 211,608 863 258,731 90,690
จ.หนองคาย 0 0 3,823 81,091 59 84,973 29,031

(3) โพนพิสัย -           -         2,467         31,344       12                33,824     12,379  
(1) จุมพล -           -          2,467          15,132         -                17,599      7,239     
(3) กุดบง -           -          -             8,780           -                8,780        2,840     
(4) ชุมช้าง -           -          -             3,854           12                 3,866        1,232     
(7) นาหนัง -           -          -             791             0                   791          235        
(8) เซิม -           -          -             190             -                190          62         
(10) บ้านผือ -           -          -             2,598           -                2,598        772        

(7) เฝ้าไร่             -             -            1,356         16,250                   6      17,611     5,157
(1) เฝ้าไร่ -           -          1,356          7                0                   1,363        494        
(3) หนองหลวง -           -          -             12,927         2                   12,929      3,770     
(4) วังหลวง -           -          -             3,316           3                   3,319        892        

(8) รัตนวาปี -           -         -            33,497       41                33,538     11,495  
(1) รัตนวาปี -           -          -             8,128           -                8,128        3,082     
(2) นาทับไฮ -           -          -             5,598           -                5,598        1,738     
(3) บ้านต้อน -           -          -             3,945           7                   3,952        1,281     
(4) พระบาทนาสิงห์ -           -          -             10,012         -                10,012      3,392     
(5) โพนแพง -           -          -             5,814           34                 5,848        2,001     

รวมจ้ำนวนประชำกร  กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง) -          18,436   27,824      211,608     863             258,731  90,690 

จ้ำนวน

ครั วเรื อน
 ประชำกรแฝง

ในพื นท่ี
ร วม

จ้ำนวนประชำกร
 เขต

เทศบำลนคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล

รำยช่ือ 

จังหวัด
อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 9 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) 

 
 

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำสงครำมตอนบน (0319) 0 14,966 66,097 366,291 194 447,548   134,412      
จ.อุดร ธำนี              -        14,966        28,270         120,686                3      163,925           49,746

(4) หนองหำน -            -          8,207        18,110          1               26,319       8,112            
(2) หนองเม็ก -            -           2,258         1,884            1                4,144          1,181             
(6) บ้ำนเชียง -            -           5,949         5,154            -             11,103        3,692             
(7) บ้ำนยำ -            -           -            5,242            -             5,242          1,532             
(12) หนองสระปลำ -            -           -            5,830            -             5,830          1,707             

(5) ทุ่งฝน              -              -           7,221          15,291               -          22,512             6,663
(1) ทุ่งฝน -            -           7,221         5,627            -             12,848        4,032             
(2) ทุ่งใหญ่ -            -           -            3,994            -             3,994          1,099             
(3) นำชุมแสง -            -           -            4,501            -             4,501          1,206             
(4) นำทม -            -           -            1,170            -             1,170          325               

(6) ไชยวำน -            -          5,006        9,583           2               14,591       3,866            
(1) ไชยวำน -            -           5,006         3,226            -             8,233          2,283             
(3) ค้ำเลำะ -            -           -            6,357            2                6,358          1,583             

(7) วังสำมหมอ -            -          434          -              -            434           180              
(4) ผำสุก -            -           434            -               -             434            180               

(8) บ้ำนดุง -            14,966     7,402        77,701          -            100,069     30,925          
(1) ศรีสุทโธ -            13,637       -            119              -             13,756        5,728             
(2) บ้ำนดุง -            1,329        -            9,060            -             10,389        3,212             
(3) ดงเย็น -            -           -            6,873            -             6,873          1,909             
(4) โพนสูง -            -           7,402         11,543           -             18,945        5,429             
(5) อ้อมกอ -            -           -            8,737            -             8,737          2,629             
(6) บ้ำนจันทน์ -            -           -            14,373           -             14,373        4,021             
(7) บ้ำนชัย -            -           -            3,472            -             3,472          1,012             
(8) นำไหม -            -           -            676              -             676            183               
(9) ถ่อนนำลับ -            -           -            315              -             315            92                 
(10) วังทอง -            -           -            6,193            -             6,193          1,826             
(11) บ้ำนม่วง -            -           -            9,136            -             9,136          2,833             
(12) บ้ำนตำด -            -           -            7,204            -             7,204          2,052             

จ.หนองคำย              -              -           9,585          43,368              74        53,027           16,431
(3) โพนพิสัย -            -          -           15,156          10             15,166       4,739           

(8) เซิม -            -           -            7,510            -             7,510          2,447             
(9) บ้ำนโพธ์ิ -            -           -            7,646            10              7,656          2,292             

(7) เฝ้ำไร่              -              -           9,585          23,718              64        33,367           10,255
(1) เฝ้ำไร่ -            -           9,585         51                4                9,639          3,496             
(2) นำดี -            -           -            4,273            -             4,273          1,291             
(3) หนองหลวง -            -           -            1,700            0                1,700          496               
(4) วังหลวง -            -           -            9,907            10              9,917          2,667             
(5) อุดมพร -            -           -            7,787            51              7,838          2,306             

(8) รัตนวำปี -            -          -           4,493          -            4,493        1,437           
(2) นำทับไฮ -            -           -            3,006            -             3,006          934               
(4) พระบำทนำสิงห์ -            -           -            1,487            -             1,487          504               

จ.บึงกำฬ              -              -           6,615          41,028             113        47,756           14,435
(3) โซ่พิสัย -            -          6,615        39,110         113            45,838       13,852          

(1) โซ่ -            -           6,615         9,265            94              15,974        5,229             
(2) หนองพันทำ -            -           -            8,988            3                8,991          2,492             
(4) ค้ำแก้ว -            -           -            4,631            1                4,632          1,345             
(5) บัวตูม -            -           -            9,545            14              9,559          2,797             
(6) ถ ้ำเจริญ -            -           -            983              0                983            274               
(7) เหล่ำทอง -            -           -            5,698            1                5,699          1,715             

(5) ปำกคำด -            -          -           1,918           -            1,918         583              
(2) หนองยอง -            -           -            1,456            -             1,456          439               
(5) สมสนุก -            -           -            462              -             462            145               

ร ำยช่ือ จังหวัด
รวม

จ้ำนวนประชำกร  จ้ำนวน

ครั วเรื อน เขต

เทศบำลนคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล

 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี

อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 9 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

 
 

จ.สกลนคร              -              -         21,627         161,210                4      182,841           53,799
(10) บ้ำนม่วง -            -          -           33,404         -            33,404      9,477           

(2) มำย -            -           -            5,371            -             5,371          1,680             
(3) ดงหม้อทอง -            -           -            6,672            -             6,672          1,932             
(4) ดงเหนือ -            -           -            191              -             191            58                 
(5) ดงหม้อทองใต้ -            -           -            8,654            -             8,654          2,338             
(6) ห้วยหลัว -            -           -            7,712            -             7,712          2,106             
(8) หนองกว่ัง -            -           -            4,805            -             4,805          1,364             

(12) สว่ำงแดนดิน -            -          17,244      87,952         -            105,197     32,993         
(1) สว่ำงแดนดิน -            -           7,061         18,585           -             25,647        9,944             
(2) ค้ำสะอำด -            -           -            10,953           -             10,953        3,344             
(3) บ้ำนต้ำย -            -           -            6,478            -             6,478          1,864             
(4) บงเหนือ -            -           -            10,699           -             10,699        2,912             
(5) โพนสูง -            -           -            6,197            -             6,197          1,687             
(6) โคกสี -            -           -            11,567           -             11,567        3,445             
(7) หนองหลวง -            -           -            8,132            -             8,132          2,242             
(8) บงใต้ -            -           10,183        -               -             10,183        2,955             
(9) ค้อใต้ -            -           -            6,687            -             6,687          1,850             
(16) บ้ำนถ่อน -            -           -            8,654            -             8,654          2,750             

(13) ส่องดำว -            -          1,705        15,657          4               17,366       4,668            
(1) ส่องดำว -            -           1,690         2,369            -             4,059          1,175             
(2) ท่ำศิลำ -            -           -            10,434           4                10,438        2,757             
(3) วัฒนำ -            -           -            2,752            -             2,752          707               
(4) ปทุมวำปี -            -           15             102              -             117            29                 

(16) เจริญศิลป์ -            -          2,677        24,197         -            26,874       6,660            
(1) บ้ำนเหล่ำ -            -           -            9,601            -             9,601          2,637             
(2) เจริญศิลป์ -            -           570            851              -             1,420          241               
(3) ทุ่งแก -            -           2,107         4,965            -             7,072          1,429             
(5) หนองแปน -            -           -            8,780            -             8,780          2,353             

ลุ่มน ้ำห้วยคอง (0320) 0 1,576 5,554 66,120 26 73,276     21,667         
จ.บึงกำฬ              -          1,576         5,554          66,120              26        73,276           21,667

(1) เมืองบึงกำฬ              -          1,576         4,360          27,381              17       33,335             9,511
(2) โนนสมบูรณ์ -            -           -            2,447            -             2,447          802               
(3) หนองเข็ง -            -           3,482         -               -             3,482          -                
(4) หอค้ำ -            -           879            -               0                879            279               
(5) หนองเลิง -            -           -            8,121            16              8,137          2,536             
(7) นำสวรรค์ -            -           -            7,808            -             7,808          2,345             
(10) วิศิษฐ์ -            1,576        -            -               1                1,577          851               
(11) ค้ำนำดี -            -           -            4,727            -             4,727          1,365             
(12) โป่งเปือย -            -           -            4,277            -             4,277          1,333             

(2) พรเจริญ -            -          -           6,205           4               6,209                    1,775
(4) หนองหัวช้ำง -            -           -            5,121            3                5,124          1,490             
(7) ศรีส้ำรำญ -            -           -            1,084            0                1,084          285               

(3) โซ่พิสัย -            -          -           25,901         4               25,905       7,644           
(3) ศรีชมภู -            -           -            12,987           -             12,987        3,984             
(4) ค้ำแก้ว -            -           -            5,394            1                5,395          1,567             
(6) ถ ้ำเจริญ -            -           -            7,520            3                7,523          2,093             

(5) ปำกคำด -            -          1,194        6,248           -            7,441        2,604           
(1) ปำกคำด -            -           123            125              -             248            95                 
(4) โนนศิลำ -            -           1,071         1,438            -             2,509          1,042             
(5) สมสนุก -            -           -            4,684            -             4,684          1,466             

(7) ศรีวิไล              -              -                -                384                1            385               133
(2) ชุมภูพร -            -           -            384              1                385            133               

ร ำยช่ือ จังหวัด
รวม

จ้ำนวนประชำกร  จ้ำนวน

ครั วเรื อน เขต

เทศบำลนคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล

 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี

อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 9 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

 
 

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำสงครำมตอนล่ำง (0321) 0 0 33,900 164,470 191 198,562    58,436        
จ.บึงกำฬ              -              -          22,356          44,720              78        67,154           18,012

(2) พรเจริญ -            -          15,459      18,571          40             34,070                 10,190
(1) ศรีชมภู -            -           -            5,036            12              5,048          1,476             
(2) ดอนหญ้ำนำง -            -           5,124         -               -             5,124          1,484             
(3) พรเจริญ -            -           10,335        -               -             10,335        3,484             
(4) หนองหัวช้ำง -            -           -            2,994            2                2,996          871               
(5) วังชมภู -            -           -            4,711            20              4,731          1,359             
(6) ป่ำแฝก -            -           -            1,934            4                1,938          491               
(7) ศรีส้ำรำญ -            -           -            3,896            2                3,898          1,024             

(4) เซกำ -            -          6,897        26,148         38             33,083       7,823           
(2) ซำง -            -           -            7,107            -             7,107          1,971             
(3) ท่ากกแดง -            -           -            7,144            29              7,173          2,220             
(5) ป่งไฮ -            -           -            2,606            -             2,606          823               
(7) ท่าสะอาด -            -           6,897         3,014            -             9,911          1,090             
(8) หนองทุ่ม -            -           -            6,278            9                6,287          1,718             

จ.สกลนคร              -              -          11,544         119,750             113      131,408           40,423
(8) วำนรนิวำส -            -          670           37,818         -            38,489       10,561          

(1) วานรนิวาส -            -           670            1,354            -             2,025          684               
(5) คูสะคาม -            -           -            5,915            -             5,915          1,558             
(6) ธาตุ -            -           -            917              -             917            253               
(7) หนองแวง -            -           -            4,897            -             4,897          1,244             
(9) นาซอ -            -           -            2,085            -             2,085          604               
(10) อินทร์แปลง -            -           -            4,322            -             4,322          1,116             
(11) นาค้า -            -           -            1,234            -             1,234          391               
(13) กุดเรือค้า -            -           -            7,071            -             7,071          2,021             
(14) หนองแวงใต้ -            -           -            10,023           -             10,023        2,689             

(9) ค้ำตำกล้ำ -            -          7,314        32,803         65             40,182       13,790          
(1) ค้ำตำกล้ำ -            -           7,314         5,215            64              12,593        4,728             
(2) หนองบัวสิม -            -           -            8,638            1                8,639          2,886             
(3) นำแต้ -            -           -            8,672            -             8,672          2,936             
(4) แพด -            -           -            10,278           -             10,278        3,240             

(10) บ้ำนม่วง -            -          3,560        33,929         9               37,498       11,672          
(1) ม่วง -            -           3,560         4,910            5                8,475          3,132             
(2) มำย -            -           -            869              -             869            272               
(3) ดงหม้อทอง -            -           -            743              -             743            215               
(4) ดงเหนือ -            -           -            7,146            -             7,146          2,168             
(7) โนนสะอำด -            -           -            5,702            -             5,702          1,731             
(8) หนองกว่ัง -            -           -            4,822            -             4,822          1,368             
(9) บ่อแก้ว -            -           -            9,737            4                9,741          2,785             

(11) อำกำศอ้ำนวย -            -          -           12,494         39             12,533       3,658            
(4) โพนงำม -            -           -            2,311            -             2,311          701               
(5) ท่ำก้อน -            -           -            5,897            -             5,897          1,648             
(6) นำฮี -            -           -            4,286            39              4,325          1,309             

(16) เจริญศิลป์ -            -          -           2,705           -            2,705         743              
(1) บ้ำนเหล่ำ -            -           -            2,705            -             2,705          743               

ลุ่มน ้ำห้วยฮี  (0322) -           -         13,243     67,559        34            80,835      24,313        
จ.บึงกำฬ              -              -          13,243          63,105              29        76,377           22,917

(1) เมืองบึงกำฬ              -              -                -              1,123               -           1,123               349
(2) โนนสมบูรณ์ -            -           -            518              -             518            170               
(6) โคกก่อง -            -           -            87                -             87              30                 
(11) ค้ำนำดี -            -           -            518              -             518            149               

(2) พรเจริญ -            -          -           4,094           10             4,104                    1,040
(6) ป่ำแฝก -            -           -            4,094            10              4,104          1,040             

ร ำยช่ือ จังหวัด
รวม

จ้ำนวนประชำกร  จ้ำนวน

ครั วเรื อน เขต

เทศบำลนคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล

 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี

อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
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ที่มา : ส้านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2563 

(4) เซกำ -            -          6,194        29,056         1               35,251       9,693           
(1) เซกำ -            -           6,194         11,543           -             17,737        4,227             
(2) ซำง -            -           -            1,777            -             1,777          493               
(4) บ้ำนต้อง -            -           -            564              -             564            166               
(5) ป่งไฮ -            -           -            7,890            -             7,890          2,493             
(6) น ้ำจั น -            -           -            6,441            -             6,441          2,085             
(8) หนองทุ่ม -            -           -            840              1                841            230               

(6) บึงโขงหลง -            -          553           974             -            1,527         474              
(1) บึงโขงหลง -            -           70             76                -             146            50                 
(2) โพธ์ิหมำกแข้ง -            -           483            898              -             1,381          424               

(7) ศรีวิไล              -              -           6,496          27,858              19       34,373           11,361
(1) ศรีวิไล -            -           6,496         1                  -             6,497          2,246             
(2) ชุมภูพร -            -           -            7,176            19              7,195          2,480             
(3) นำแสง -            -           -            8,240            -             8,240          2,617             
(4) นำสะแบง -            -           -            6,377            -             6,377          2,020             
(5) นำสิงห์ -            -           -            6,064            -             6,064          1,998             

จ.นครพนม              -              -               -              4,454                5          4,458             1,396
(11) นำทม -            -          -           4,454           5               4,458        1,396           

(1) นำทม -            -           -            4,454            5                4,458          1,396             

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำสงครำมตอนล่ำง ส่วนท่ี 2 (0323) 0 0 1,006 8,627 2 9,635       2,938          
จ.สกลนคร              -              -           1,006            4,709              -            5,715             1,694

(11) อำกำศอ้ำนวย -            -          1,006        4,709           -            5,715         1,694           
(4) โพนงำม -            -           -            4,709            -             4,709          1,429             
(8) สำมัคคีพัฒนำ -            -           1,006         -               -             1,006          265               

จ.นครพนม              -              -               -              3,918                2          3,920             1,245
(8) ศรีสงครำม 0.00 0.00 0.00 431.64 0.00 432           138              

(4) สำมผง -            -           -            432              -             432            138               
(11) นำทม -            -          -           3,486           2               3,489        1,107            

(1) นำทม -            -           -            2,115            2                2,118          663               
(3) ดอนเตย -            -           -            1,371            -             1,371          443               

ลุ่มน ้ำห้วยยำม (0324) 0 0 31,829 182,040 57 213,926 76,999
จ.สกลนคร              -              -          31,829         172,207              57      204,093           74,043

(4) พรรณำนิคม -            -          -           1,384           -            1,384        424              
(9) บะฮี -            -           -            1,384            -             1,384          424               

(5) พังโคน -            -          -           153             -            153           48                
(5) ต้นผ้ึง -            -           -            153              -             153            48                 

(6) วาริชภูมิ -            -          2,634        10,575          2               13,212       18,034          
(3) หนองลาด -            -           -            5,961            -             5,961          15,718           
(4) ค้าบ่อ -            -           2,634         -               2                2,637          782               
(5) ค้อเขียว -            -           -            4,614            -             4,614          1,534             

(8) วานรนิวาส -            -          5,194        70,265         -            75,458       22,083          
(1) วานรนิวาส -            -           5,194         10,492           -             15,685        5,297             
(2) เด่ือศรีคันไชย -            -           -            351              -             351            108               
(3) ขัวก่าย -            -           -            8,709            -             8,709          2,320             
(4) หนองสนม -            -           -            13,713           -             13,713        3,685             
(5) คูสะคาม -            -           -            143              -             143            38                 
(6) ธาตุ -            -           -            13,550           -             13,550        3,742             
(8) ศรีวิชัย -            -           -            8,876            -             8,876          2,451             
(9) นาซอ -            -           -            4,923            -             4,923          1,425             
(11) นาค้า -            -           -            3,421            -             3,421          1,085             
(12) คอนสวรรค์ -            -           -            5,529            -             5,529          1,780             
(13) กุดเรือค้า -            -           -            172              -             172            49                 
(14) หนองแวงใต้ -            -           -            386              -             386            104               

ร ำยช่ือ จังหวัด
รวม

จ้ำนวนประชำกร  จ้ำนวน

ครั วเรื อน เขต

เทศบำลนคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล

 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี

อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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(11) อากาศอ้านวย -            -          14,553      32,971         53             47,577       16,374          
(1) อากาศ -            -           6,549         5,771            -             12,320        4,458             
(2) โพนแพง -            -           -            9,658            -             9,658          3,470             
(3) วาใหญ่ -            -           -            9,552            42              9,594          3,889             
(4) โพนงาม -            -           -            1,637            -             1,637          497               
(6) นาฮี -            -           -            1,180            11              1,191          360               
(7) บะหว้า -            -           -            5,174            -             5,174          1,596             
(8) สามัคคีพัฒนา -            -           8,004         -               -             8,004          2,104             

(12) สว่างแดนดิน -            -          2,037        31,613         2               33,652       9,474           
(1) สว่างแดนดิน -            -           1,230         3,236            -             4,465          1,732             
(10) พันนำ -            -           -            6,793            -             6,793          1,891             
(11) แวง -            -           808            1,206            -             2,014          328               
(12) ทรำยมูล -            -           -            7,125            -             7,125          2,008             
(13) ตำลโกน -            -           -            6,007            2                6,009          1,564             
(14) ตาลเน้ิง -            -           -            1,414            -             1,414          363               
(15) ธาตุทอง -            -           -            5,832            -             5,832          1,589             

(13) ส่องดาว -            -          3,229        13,856         0               17,085       4,535           
(1) ส่องดาว -            -           2,310         3,236            -             5,546          1,605             
(2) ท่าศิลา -            -           -            197              0                197            52                 
(3) วัฒนา -            -           -            4,103            -             4,103          1,054             
(4) ปทุมวาปี -            -           920            6,320            -             7,239          1,823             

(16) เจริญศิลป์ -            -          4,182        11,390         -            15,573       3,071            
(1) บ้านเหล่า -            -           -            151              -             151            42                 
(2) เจริญศิลป์ -            -           4,056         6,061            -             10,118        1,716             
(3) ทุ่งแก -            -           126            297              -             423            85                 
(4) โคกศิลา -            -           -            4,881            -             4,881          1,228             

จ.นครพนม              -              -               -              9,833              -            9,833             2,956
(8) ศรีสงคราม 0.00 0.00 0.00 3,422.53 0.00 3,423        1,030            

(6) บ้านข่า -            -           -            3,423            -             3,423          1,030             
(9) นาหว้า 0.00 0.00 0.00 6,410.63 0.00 6,411         1,926           

(3) บ้านเสียว -            -           -            620              -             620            193               
(5) เหล่าพัฒนา -            -           -            5,791            -             5,791          1,733             

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำสงครำมตอนล่ำง ส่วนท่ี 3 (0325) 0 0 0 17,782 1 17,783 5,579
จ.นครพนม              -              -               -            17,782                1        17,783             5,579

(8) ศรีสงครำม -            -           -            12,737           -             12,737       3,972           
(4) สำมผง -            -           -            6,731            -             6,731          2,152             
(5) ท่ำบ่อสงครำม -            -           -            2,338            -             2,338          717               
(6) บ้ำนข่ำ -            -           -            3,667            -             3,667          1,103             

(9) นำหว้ำ -            -          -           527             -            527           158              
(5) เหล่ำพัฒนำ -            -           -            527              -             527            158               

(11) นำทม -            -          -           4,518           1               4,519        1,449           
(1) นำทม -            -           -            1,204            1                1,205          377               
(3) ดอนเตย -            -           -            3,314            -             3,314          1,072             

ลุ่มน ้ำห้วยน ้ำอูน (0326) 0 0 54,430 349,592 1,667 405,689 138,553
จ.สกลนคร              -              -          41,230         277,716          1,667      320,613         111,357

(1) เมืองสกลนคร              -              -           7,314          27,491          1,504        36,309           10,526
(2) ขมิ น -            -           5,370         11,073           1,499          17,942        4,217             
(5) เชียงเครือ -            -           1,655         -               -             1,655          574               
(6) ท่ำแร่ -            -           288            170              -             458            70                 
(9) ห้วยยำง -            -           -            1,857            -             1,857          691               
(10) พังขว้ำง -            -           -            8,240            3                8,244          3,118             
(14) หนองลำด -            -           -            6,151            2                6,153          1,857             

ร ำยช่ือ จังหวัด
รวม

จ้ำนวนประชำกร  จ้ำนวน

ครั วเรื อน เขต

เทศบำลนคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล

 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี

อ้ำเภอ ต้ำบล
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(2) กุสุมำลย์ -            -          -           21,626         25             21,651       6,662            
(2) นำโพธ์ิ -            -           -            3,427            14              3,442          1,051             
(3) นำเพียง -            -           -            7,869            1                7,870          2,435             
(4) โพธิไพศำล -            -           -            218              1                219            67                 
(5) อุ่มจำน -            -           -            10,112           9                10,121        3,108             

(3) กุดบำก -            -          5,123        27,813         -            32,936      10,680          
(1) กุดบำก -            -           5,123         5,918            -             11,041        3,743             
(2) นำม่อง -            -           -            12,293           -             12,293        3,976             
(3) กุดไห -            -           -            9,602            -             9,602          2,961             

(4) พรรณำนิคม -            -          2,433        76,617          123           79,173       27,469          
(1) พรรณำ -            -           2,433         5,952            1                8,386          3,788             
(2) วังยำง -            -           -            8,108            -             8,108          2,622             
(3) พอกน้อย -            -           -            8,602            6                8,608          2,775             
(4) นำหัวบ่อ -            -           -            9,993            -             9,993          3,601             
(5) ไร่ -            -           -            9,682            15              9,697          3,450             
(6) ช้ำงม่ิง -            -           -            8,830            -             8,830          3,012             
(7) นำใน -            -           -            7,833            97              7,930          2,511             
(8) สว่ำง -            -           -            7,331            -             7,331          2,543             
(9) บะฮี -            -           -            5,067            -             5,067          1,552             
(10) เชิงชุม -            -           -            5,219            4                5,223          1,615             

(5) พังโคน -            -          6,474        45,958         -            52,432      21,170          
(1) พังโคน -            -           6,474         7,142            -             13,616        7,159             
(2) ม่วงไข่ -            -           -            8,958            -             8,958          3,138             
(3) แร่ -            -           -            8,546            -             8,546          3,241             
(4) ไฮหย่อง -            -           -            12,785           -             12,785        4,953             
(5) ต้นผึ ง -            -           -            8,527            -             8,527          2,679             

(6) วำริชภูมิ -            -          14,060       25,476         11             39,546       17,552          
(1) วำริชภูมิ -            -           2,858         11,606           -             14,464        5,843             
(2) ปลำโหล -            -           -            12,240           -             12,240        4,085             
(3) หนองลำด -            -           -            1,630            -             1,630          4,298             
(4) ค้ำบ่อ -            -           11,202        -               11              11,212        3,326             

(7) นิคมน ้ำอูน -            -          -           14,880         -            14,880       4,578
(1) นิคมน ้ำอูน -            -           -            5,170            -             5,170          1,597             
(2) หนองปลิง -            -           -            3,820            -             3,820          1,301             
(3) หนองบัว -            -           -            1,782            -             1,782          526               
(4) สุวรรณคำม -            -           -            4,108            -             4,108          1,154             

(8) วำนรนิวำส -            -          -           12,316         -            12,316       3,765            
(2) เด่ือศรีคันไชย -            -           -            11,379           -             11,379        3,508             
(4) หนองสนม -            -           -            171              -             171            46                 
(8) ศรีวิชัย -            -           -            766              -             766            211               

(11) อำกำศอ้ำนวย -            -          2,435        3,854           -            6,288         2,184           
(1) อำกำศ -            -           2,435         2,145            -             4,580          1,657             
(7) บะหว้ำ -            -           -            1,708            -             1,708          527               

(12) สว่ำงแดนดิน -            -          3,392        8,698           -            12,090       2,313           
(11) แวง -            -           3,392         5,065            -             8,457          1,379             
(14) ตำลเนิ ง -            -           -            3,525            -             3,525          905               
(15) ธำตุทอง -            -           -            108              -             108            29                 

(17) โพนนำแก้ว -            -          -           2,948           4               2,952        1,047            
(2) นำแก้ว -            -           -            2,948            4                2,952          1,047             

(18) ภูพำน -            -          -           10,038         -            10,038       3,410           
(3) โคกภู -            -           -            10,038           -             10,038        3,410             

ร ำยช่ือ จังหวัด
รวม

จ้ำนวนประชำกร  จ้ำนวน

ครั วเรื อน เขต

เทศบำลนคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล

 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี

อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-14 24  
 

ตำรำงท่ี 9 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 
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จ.นครพนม              -              -          13,199          71,876                0        85,076           27,196
(8) ศรีสงคราม -            -           1,006         26,677           0                27,684       8,167            

(1) ศรีสงคราม -            -           1,006         745              -             1,751          721               
(2) นาเด่ือ -            -           -            6,234            -             6,234          1,886             
(3) บ้านเอ้ือง -            -           -            11,407           -             11,407        3,124             
(5) ท่าบ่อสงคราม -            -           -            2,228            -             2,228          683               
(7) นาค้า -            -           -            139              0                139            41                 
(8) โพนสว่าง -            -           -            5,924            -             5,924          1,711             

(9) นาหว้า -            -          12,193      32,948         -            45,141       15,069          
(1) นาหว้า -            -           7,574         6,396            -             13,970        5,049             
(2) นางัว -            -           4,619         5,627            -             10,246        3,577             
(3) บ้านเสียว -            -           -            6,032            -             6,032          1,879             
(4) นาคูณใหญ่ -            -           -            4,780            -             4,780          1,380             
(5) เหล่าพัฒนา -            -           -            4,027            -             4,027          1,205             
(6) ท่าเรือ -            -           -            6,085            -             6,085          1,979             

(10) โพนสวรรค์ -            -          -           12,251         -            12,251       3,960           
(5) บ้านค้อ -            -           -            12,251           -             12,251        3,960             

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำสงครำมตอนล่ำง ส่วนท่ี 4 (0327) 0 0 11,182 75,852 180 87,214 26,843
จ.บึงกำฬ              -              -           7,127          13,614              -          20,741             6,456

(4) เซกา -            -          441          3,329          -            3,770         1,041            
(1) เซกา -            -           441            823              -             1,264          301
(4) บ้านต้อง -            -           -            1,896            -             1,896          558
(9) โสกก่าม -            -           -            611              -             611            182

(6) บึงโขงหลง -            -          6,686        10,285         -            16,971       5,414           
(1) บึงโขงหลง -            -           2,785         3,031            -             5,816          1,991
(2) โพธ์ิหมากแข้ง -            -           3,901         7,254            -             11,155        3,424

จ.นครพนม              -              -           4,055          62,238             180        66,473           20,388
(3) ท่าอุเทน -            -          -           17,841         49             17,889       4,950             

(3) ท่าจ้าปา -            -           -            3,555            -             3,555          990               
(4) ไชยบุรี -            -           -            7,380            -             7,380          2,333             
(5) พนอม -            -           -            3,330            49              3,379          989               
(6) พะทาย -            -           -            3,150            -             3,150          903               
(9) หนองเทา -            -           -            425              -             425            131               

(4) บ้านแพง -            -          -           8,197           27             8,224        2,426           
(3) โพนทอง -            -           -            766              -             766            229               
(4) หนองแวง -            -           -            7,431            27              7,458          2,198             

(8) ศรีสงคราม -            -           4,055         21,259           45              25,359       8,357            
(1) ศรีสงคราม -            -           4,055         3,003            -             7,058          2,907             
(2) นาเด่ือ -            -           -            1,241            -             1,241          376               
(4) สามผง -            -           -            1,437            -             1,437          459               
(5) ท่าบ่อสงคราม -            -           -            383              -             383            117               
(7) นาค้า -            -           -            9,982            26              10,008        2,957             
(9) หาดแพง -            -           -            5,214            19              5,233          1,541             

(10) โพนสวรรค์ -            -          -           4,014           -            4,014        1,288            
(2) นาหัวบ่อ -            -           -            2,487            -             2,487          814               
(3) นาขม้ิน -            -           -            701              -             701            207               
(5) บ้านค้อ -            -           -            826              -             826            267               

(11) นาทม -            -          -           10,927         59             10,986       3,367           
(1) นาทม -            -           -            751              1                752            235               
(2) หนองซน -            -           -            9,144            59              9,203          2,798             
(3) ดอนเตย -            -           -            1,032            -             1,032          334               

รวมจ้ำนวนประชำกร  กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 6 (แม่น ้ำสงครำม) -           16,542    217,241   1,298,333   2,352        1,534,468 489,740       

ร ำยช่ือ จังหวัด
รวม

จ้ำนวนประชำกร  จ้ำนวน

ครั วเรื อน เขต

เทศบำลนคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล

 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี

อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 10 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) 

 
 
 
 

ลุ่มน ้ำห้วยทวย (0328) -           -         13,661     75,574       258         89,493    27,171   
จ.สกลนคร              -              -           3,513          20,402            71       23,986       7,745

(2) กุสุมาลย์ -            -          3,513       20,402        71           23,986     7,745      
(1) กุสุมาลย์ -            -          3,513         5,797            2              9,311        3,269       
(2) นาโพธ์ิ -            -          -            4,371            18            4,389        1,341       
(4) โพธิไพศาล -            -          -            10,235          51            10,286       3,135       

จ.นครพนม -          -        10,148    55,171       187        65,507    19,426  
(1) เมืองนครพนม              -              -               -             2,714              2        2,716 789        

(5) กุรุคุ -            -          -            111              0              111           35           
(6) บ้านผ้ึง -            -          -            1,255            -           1,255        376         
(14) วังตามัว -            -          -            1,348            2              1,350        378         

(3) ท่าอุเทน -            -          4,839       18,101         9             22,949     6,636       
(1) ท่าอุเทน -            -          4,839         -              -           4,839        1,947       
(2) โนนตาล -            -          -            7,411            -           7,411        2,123       
(3) ท่าจ้าปา -            -          -            5,298            -           5,298        1,475       
(4) ไชยบุรี -            -          -            1,066            -           1,066        337         
(7) เวินพระบาท -            -          -            924              5              929           265         
(8) รามราช -            -          -            3,402            4              3,406        838         

(10) โพนสวรรค์ -            -          5,309       34,356        177          39,842     12,001    
(1) โพนสวรรค์ -            -          2,565         7,566            6              10,137       3,729       
(2) นาหัวบ่อ -            -          -            3,580            -           3,580        1,172       
(3) นาขม้ิน -            -          -            8,939            -           8,939        2,638       
(4) โพนบก -            -          -            6,090            -           6,090        1,761       
(6) นาใน -            -          -            3,185            -           3,185        880         
(7) โพนจาน -            -          2,744         4,997            171           7,912        1,822       

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำโขงส่วนท่ี 8 (0329) -           26,093   1,457      168,139      58           195,747  65,475   
จ.นครพนม -          26,093   1,457      168,139     58          195,747  65,475  

(1) เมืองนครพนม              -       26,093             -          114,124            17    140,234 49,518    
(1) ในเมือง -            13,751      -            -              -           13,751       9,260       
(2) หนองแสง -            4,536        -            -              -           4,536        1,903       
(3) นาทราย -            -          -            5,603            -           5,603        1,583       
(4) นาราชควาย -            -          -            7,713            -           7,713        2,584       
(5) กุรุคุ -            -          -            7,820            9              7,829        2,492       
(6) บ้านผ้ึง -            -          -            15,631          -           15,631       4,679       
(7) อาจสามารถ -            2,981        -            7,535            -           10,516       3,685       
(8) ขามเฒ่า -            -          -            8,871            -           8,871        2,688       
(9) บ้านกลาง -            -          -            8,498            -           8,498        2,371       
(10) ท่าค้อ -            -          -            9,016            -           9,016        2,911       
(11) ค้าเตย -            -          -            12,524          -           12,524       3,385       
(12) หนองญาติ -            4,825        -            10,904          -           15,729       6,427       
(13) ดงขวาง -            -          -            6,511            -           6,511        1,784       
(14) วังตามัว -            -          -            6,563            8              6,571        1,838       
(15) โพธ์ิตาก -            -          -            6,935            -           6,935        1,928       

(2) ปลาปาก -            -          300          15,150         6              15,457      4,320     
(1) ปลาปาก -            -          300           537              -           837           293         
(3) กุตาไก้ -            -          -            7,974            5              7,979        2,322       
(7) นามะเขือ -            -          -            6,639            1              6,640        1,705       

(3) ท่าอุเทน -            -          -           10,818         35           10,854      2,816       
(7) เวินพระบาท -            -          -            5,378            29            5,407        1,540       
(8) รามราช -            -          -            5,441            6              5,447        1,341       

ร ำยช่ือ 

จังหวัด

จ้ำนวนประชำกร จ้ำนวน

ครั วเรื อน
 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี
ร วม

 เขต

เทศบำลนคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล

อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 10 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย)(ต่อ) 

 
ที่มา : ส้านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(5) ธาตุพนม -            -          1,097        23,216        -          24,313     7,373      
(1) ธาตุพนม -            -          955           609              -           1,564        674         
(3) โพนแพง -            -          -            4,877            -           4,877        1,329       
(4) พระกลางทุ่ง -            -          -            548              -           548           181         
(5) นาถ่อน -            -          -            8,169            -           8,169        2,465       
(6) แสนพัน -            -          -            3,846            -           3,846        1,199       
(7) ดอนนางหงส์ -            -          -            4,209            -           4,209        1,209       
(11) กุดฉิม -            -          -            888              -           888           242         
(12) ธาตุพนมเหนือ -            -          142           69               -           211           74           

(6) เรณูนคร -            -          -           3,057          -          3,057       918        
(4) นางาม -            -          -            3,057            -           3,057        918         

(10) โพนสวรรค์ -            -          60            1,774          0             1,834       528        
(1) โพนสวรรค์ -            -          60             176              0              236           87           
(6) นาใน -            -          -            1,597            -           1,597        441         

รวมจ้ำนวนประชำกร  กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 7 (ห้วยทวย) -           26,093   15,118     243,712     316         285,239  92,646   

ร ำยช่ือ 

จังหวัด

จ้ำนวนประชำกร จ้ำนวน

ครั วเรื อน
 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี
ร วม

 เขต

เทศบำลนคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล

อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-14 27  
 

ตำรำงท่ี 11 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ)

 
 
 

ลุ่มน ้ำน ้ำพุง (0330) 51,331      -         27,326    148,659      202        227,519  89,263    
จ.สกลนคร 51,331      -         27,326    148,485     202        227,345  89,213    

(1) เมืองสกลนคร         51,331            -         22,589          82,817           165     156,901 64,023
(1) ธาตุเชิงชุม 51,331         -           -            -              -           51,331       28,316       
(2) ขม้ิน -             -           577           1,190            161           1,928        453           
(3) ง้ิวด่อน -             -           -            8,764            1              8,765        3,523         
(4) โนนหอม -             -           -            7,010            -           7,010        2,541         
(5) เชียงเครือ -             -           15,586       -              -           15,586       5,400         
(6) ท่าแร่ -             -           6,426         3,783            -           10,209       1,572         
(7) ม่วงลาย -             -           -            4,851            -           4,851        1,465         
(8) ดงชน -             -           -            4,668            -           4,668        1,470         
(9) ห้วยยาง -             -           -            13,157          -           13,157       4,893         
(10) พังขว้าง -             -           -            6,879            3              6,881        2,602         
(11) ดงมะไฟ -             -           -            9,979            -           9,979        3,662         
(12) ธาตุนาเวง -             -           -            3,885            -           3,885        1,882         
(13) เหล่าปอแดง -             -           -            7,602            -           7,602        2,271         
(14) หนองลาด -             -           -            437              0              437           132           
(15) ฮางโฮง -             -           -            9,138            -           9,138        3,389         
(16) โคกก่อง -             -           -            1,474            -           1,474        452           

(2) กุสุมาลย์ -             -          61            711             2             774          244         
(1) กุสุมาลย์ -             -           61             100              0              161           57            
(2) นาโพธ์ิ -             -           -            473              2              475           145           
(5) อุ่มจาน -             -           -            138              0              138           43            

(14) เต่างอย -             -          -           22,500         3             22,503     7,926       
(1) เต่างอย -             -           -            5,857            3              5,860        2,319         
(2) บึงทวาย -             -           -            5,629            -           5,629        2,016         
(3) นาตาล -             -           -            5,647            -           5,647        1,715         
(4) จันทร์เพ็ญ -             -           -            5,367            -           5,367        1,876         

(15) โคกศรีสุพรรณ -             -          4,677        456             -          5,133       2,253       
(1) ตองโขบ -             -           4,677         -              -           4,677        2,096         
(3) ด่านม่วงค้า -             -           -            456              -           456           157           

(17) โพนนาแก้ว -             -          -           16,114         17           16,131      5,851        
(2) นาแก้ว -             -           -            8,280            11            8,291        2,941         
(3) นาตงวัฒนา -             -           -            775              1              776           297           
(4) บ้านแป้น -             -           -            7,059            5              7,064        2,613         

(18) ภูพาน -             -          -           25,888         15           25,903     8,917       
(1) สร้างค้อ -             -           -            10,691          13            10,704       3,765         
(2) หลุบเลา -             -           -            7,234            2              7,236        2,418         
(3) โคกภู -             -           -            3,773            -           3,773        1,282         
(4) กกปลาซิว -             -           -            4,190            -           4,190        1,452         

จ.นครพนม -            -          -           174             -          174          49           
(7) นาแก -             -          -           174             -          174          49           

(8) หนองบ่อ -             -           -            174              -           174           49            

ลุ่มน ้ำห้วยน ้ำก้่ำ (0331) -            -         29,312    222,730     569         252,611  83,265    
จ.สกลนคร -            -          8,424        42,713         15           51,152      18,826      

(1) เมืองสกลนคร               -              -               -             2,753             -          2,753 844
(16) โคกก่อง -             -           -            2,753            -           2,753        844           

(2) กุสุมาลย์ -             -          491          811             0             1,303       457          
(1) กุสุมาลย์ -             -           491           811              0              1,303        457           

ร ำยช่ือ จังหวัด
จ้ำนวนประชำกร

จ้ำนวน

ครั วเรื อน
 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี
 ร วม

 เขตเทศบำล

นคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล

อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 11 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) (ต่อ) 

 

(15) โคกศรีสุพรรณ -             -          7,933       21,354        -          29,287     10,932     
(1) ตองโขบ -             -           7,933         -              -           7,933        3,555         
(2) เหล่าโพนค้อ -             -           -            5,665            -           5,665        2,119         
(3) ด่านม่วงค้า -             -           -            6,739            -           6,739        2,323         
(4) แมดนาท่ม -             -           -            8,950            -           8,950        2,935         

(17) โพนนาแก้ว -             -          -           17,794         15           17,809      6,593       
(1) บ้านโพน -             -           -            6,569            3              6,572        2,393         
(2) นาแก้ว -             -           -            190              0              190           68            
(3) นาตงวัฒนา -             -           -            6,111            11            6,122        2,345         
(5) เชียงสือ -             -           -            4,924            1              4,925        1,788         

จ.นครพนม -            -          20,888      180,017       553          201,458    64,439      
(1) เมืองนครพนม               -              -               -             1,199              1        1,200 339         

(5) กุรุคุ -             -           -            93               0              93            30            
(14) วังตามัว -             -           -            1,106            1              1,107        310           

(2) ปลาปาก -             -          3,628       35,315         20            38,963     13,463     
(1) ปลาปาก -             -           3,628         6,486            -           10,115       3,538         
(2) หนองฮี -             -           -            7,886            12            7,898        2,962         
(3) กุตาไก้ -             -           -            1,140            1              1,141        332           
(4) โคกสว่าง -             -           -            4,789            2              4,791        1,695         
(5) โคกสูง -             -           -            5,493            -           5,493        1,980         
(6) มหาชัย -             -           -            6,176            -           6,176        1,909         
(8) หนองเทาใหญ่ -             -           -            3,345            5              3,350        1,047         

(5) ธาตุพนม -             -          8,918        23,659        -          32,577     11,264      
(1) ธาตุพนม -             -           5,316         3,393            -           8,709        3,756         
(2) ฝ่ังแดง -             -           -            2,505            -           2,505        803           
(4) พระกลางทุ่ง -             -           -            6,910            -           6,910        2,277         
(5) นาถ่อน -             -           -            394              -           394           119           
(7) ดอนนางหงส์ -             -           -            2,445            -           2,445        702           
(8) น้้าก้่า -             -           -            784              -           784           215           
(10) นาหนาด -             -           -            1,982            -           1,982        564           
(11) กุดฉิม -             -           -            3,488            -           3,488        952           
(12) ธาตุพนมเหนือ -             -           3,602         1,758            -           5,361        1,877         

(6) เรณูนคร -             -          4,503       39,938        19           44,460     13,585      
(1) เรณู -             -           3,083         4,776            -           7,859        2,794         
(2) โพนทอง -             -           1,420         5,742            7              7,169        2,011         
(3) ท่าลาด -             -           -            3,117            -           3,117        923           
(4) นางาม -             -           -            5,894            -           5,894        1,771         
(5) โคกหินแฮ่ -             -           -            7,166            -           7,166        1,991         
(6) หนองย่างช้ิน -             -           -            4,366            12            4,378        1,333         
(7) เรณูใต้ -             -           -            4,963            -           4,963        1,597         
(8) นาขาม -             -           -            3,914            -           3,914        1,165         

(7) นาแก -             -          3,838       64,417         505          68,761      21,105      
(1) นาแก -             -           3,838         3,795            2              7,635        3,415         
(2) พระซอง -             -           -            7,320            -           7,320        1,992         
(3) หนองสังข์ -             -           -            7,368            481           7,849        2,334         
(4) นาคู่ -             -           -            6,442            -           6,442        1,850         
(5) พิมาน -             -           -            6,237            1              6,238        1,874         
(6) พุ่มแก -             -           -            5,481            -           5,481        1,550         
(7) ก้านเหลือง -             -           -            6,132            -           6,132        1,772         
(8) หนองบ่อ -             -           -            4,143            -           4,143        1,172         
(9) นาเลียง -             -           -            4,120            -           4,120        1,172         
(10) บ้านแก้ง -             -           -            5,896            4              5,901        1,859         
(11) ค้าพ้ี -             -           -            3,767            -           3,767        1,056         
(12) สีชมพู -             -           -            3,716            17            3,733        1,059         

ร ำยช่ือ จังหวัด
จ้ำนวนประชำกร

จ้ำนวน

ครั วเรื อน
 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี
 ร วม

 เขตเทศบำล

นคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล

อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-14 29  
 

ตำรำงท่ี 11 จ้ำนวนประชำกรกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) (ต่อ) 

 
ที่มา : ส้านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(12) วังยาง -             -          -           15,489         8             15,497     4,682       
(1) วังยาง -             -           -            4,949            -           4,949        1,625         
(2) โคกสี -             -           -            3,353            5              3,358        917           
(3) ยอดชาด -             -           -            5,009            3              5,012        1,496         
(4) หนองโพธ์ิ -             -           -            2,178            -           2,178        644           

รวมจ้ำนวนประชำกร  กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 8 (น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ) -            -         29,312    228,223     569         480,130  172,527  

ร ำยช่ือ จังหวัด
จ้ำนวนประชำกร

จ้ำนวน

ครั วเรื อน
 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี
 ร วม

 เขตเทศบำล

นคร

 เทศบำล

เมือง

 เทศบำล

ต้ำบล

 นอกเขต

เทศบำล

อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-14 30  
 

ตำรำงท่ี 12 จ้ำนวนประชำกรลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 

 
 

เขตเทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต้ำบล นอกเขตเทศบำล

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำโขงส่วนท่ี 9 (0332) 0 0 0 59,501 829 60,330 17,599
จ.นครพนม -            -         -         26,698       -         26,698    7,699     

(5) ธาตุพนม -             -          -           25,225        -          25,225     7,282       
(2) ฝ่ังแดง -              -           -            4,293            -           4,293        1,375        
(8) น้้าก้่า -              -           -            11,383          -           11,383       3,122        
(9) อุ่มเหม้า -              -           -            5,832            -           5,832        1,727        
(10) นาหนาด -              -           -            3,717            -           3,717        1,058        

(7) นาแก -             -          -           1,473          -          1,473       417         
(6) พุ่มแก -              -           -            1,473            -           1,473        417          

จ.มุกดำหำร -            -         -         32,803       829        33,632    9,900     
(1) เมืองมุกดาหาร                -              -               -             3,696           189        3,885        1,208

(9) ค้าป่าหลาย -              -           -            3,696            189           3,885        1,208
(4) ดงหลวง -             -          -           14,451         639         15,090      4,165       

(1) ดงหลวง -              -           -            4,599            -           4,599        1,437
(2) หนองบัว -              -           -            4,016            639           4,655        1,144
(5) ชะโนดน้อย -              -           -            5,836            -           5,836        1,584

(6) หว้านใหญ่ -             -          -           14,655         2             14,657      4,528       
(1) หว้านใหญ่ -              -           -            4,646            -           4,646        1,524
(2) ป่งขาม -              -           -            5,821            -           5,821        1,772
(3) บางทรายน้อย -              -           -            766              2              768           246
(4) ชะโนด -              -           -            1,804            -           1,804        572
(5) ดงหมู -              -           -            1,618            -           1,618        413

ลุ่มน ้ำห้วยบำงทรำย (0333) -             -         546         77,454       556         78,556    25,474   
จ.สกลนคร -            -         -         7,680         3            7,683     2,423     

(14) เต่างอย -             -          -           7,680           3             7,683       2,423      
(1) เต่างอย -              -           -            5,857            3              5,860        2,319        
(4) จันทร์เพ็ญ -              -           -            1,823            -           1,823        104

จ.นครพนม -            -         546        6,287         1            6,833     2,146     
(7) นาแก -             -          546          6,287          1             6,833       2,146       

(1) นาแก -              -           546           539              0              1,085        485          
(7) ก้านเหลือง -              -           -            1,928            -           1,928        557          
(8) หนองบ่อ -              -           -            1,989            -           1,989        563          
(10) บ้านแก้ง -              -           -            792              1              792           250          
(11) ค้าพ้ี -              -           -            1,039            -           1,039        291          

จ.มุกดำหำร -            -         -         63,488       552        64,040    20,905   
(1) เมืองมุกดาหาร                -              -               -           21,240          443      21,683        7,091

(3) บ้านโคก -              -           -            2,335            1              2,336        628
(4) บางทรายใหญ่ -              -           -            5,017            -           5,017        2,118
(5) โพนทราย -              -           -            2,427            -           2,427        797
(9) ค้าป่าหลาย -              -           -            8,660            442           9,102        2,830
(12) ดงมอน -              -           -            2,801            -           2,801        717

(4) ดงหลวง -             -          -           24,473        100          24,574     7,936       
(1) ดงหลวง -              -           -            3,536            -           3,536        1,105
(2) หนองบัว -              -           -            624              99            723           178
(3) กกตูม -              -           -            9,358            1              9,359        3,605
(4) หนองแคน -              -           -            5,195            -           5,195        1,548
(6) พังแดง -              -           -            5,760            -           5,760        1,500

(5) ค้าชะอี -             -          -           12,794        -          12,794     4,280       
(2) ค้าชะอี -              -           -            2,617            -           2,617        1,022
(4) บ้านค้อ -              -           -            5,981            -           5,981        2,073
(5) บ้านเหล่า -              -           -            3,443            -           3,443        982
(6) โพนงาม -              -           -            753              -           753           203

ร ำยช่ือ 

จังหวัด

จ้ำนวนประชำกร
จ้ำนวน

ครั วเรื อน
 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี
ร วม

อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-14 31  
 

ตำรำงท่ี 12 จ้ำนวนประชำกรลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) (ต่อ) 

 
ที่มา : ส้านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2563 

เขตเทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต้ำบล นอกเขตเทศบำล

(6) หว้านใหญ่ -             -          -           4,981          8             4,989       1,598       
(1) หว้านใหญ่ -              -           -            105              -           105           34
(3) บางทรายน้อย -              -           -            4,037            8              4,045        1,298
(4) ชะโนด -              -           -            839              -           839           266

ลุ่มน ้ำห้วยบำงมุก (0334) -             33,111    14,565     70,417       69           118,161   44,226   
จ.มุกดำหำร -            33,111   14,565    70,417       69          118,161  44,226   

(1) เมืองมุกดาหาร                -        33,111       10,108          45,307            43       88,569      34,956
(1) มุกดาหาร -              26,175       -            6,473            -           32,648       15,644
(2) ศรีบุญเรือง -              6,936        -            -              -           6,936        3,247
(3) บ้านโคก -              -           -            6,124            4              6,128        1,649
(4) บางทรายใหญ่ -              -           -            4,122            -           4,122        1,740
(5) โพนทราย -              -           -            6,145            -           6,145        2,018
(6) ผ่ึงแดด -              -           -            5,657            -           5,657        1,632
(7) นาโสก -              -           -            844              -           844           252
(8) นาสีนวน -              -           -            8,425            -           8,425        2,998
(9) ค้าป่าหลาย -              -           -            777              40            816           254
(10) ค้าอาฮวน -              -           10,000       -              -           10,000       3,605
(11) ดงเย็น -              -           108           -              -           108           31
(12) ดงมอน -              -           -            2,880            -           2,880        737
(13) กุดแข้ -              -           -            3,860            -           3,860        1,149

(3) ดอนตาล -             -          2,770        3,357          17           6,143       1,883       
(2) โพธ์ิไทร -              -           -            3,175            16            3,191        1,001
(4) เหล่าหมี -              -           -            182              0              182           48
(7) บ้านแก้ง -              -           2,770         -              1              2,770        834

(4) ดงหลวง -             -          -           97              -          97           29           
(4) หนองแคน -              -           -            97               -           97            29

(5) ค้าชะอี -             -          1,688        21,655         8             23,351     7,357       
(1) บ้านซ่ง -              -           -            3,055            -           3,055        923
(3) หนองเอ่ียน -              -           -            5,384            -           5,384        1,659
(4) บ้านค้อ -              -           -            1,314            -           1,314        456
(5) บ้านเหล่า -              -           -            1,123            -           1,123        320
(6) โพนงาม -              -           -            4,596            -           4,596        1,236
(7) เหล่าสร้างถ่อ -              -           -            3,697            -           3,697        975
(9) น้้าเท่ียง -              -           1,688         2,485            8              4,181        1,787

ลุ่มน ้ำห้วยบังอี  (0335) -             -         23,673    80,272       30          103,975  32,418   
จ.มุกดำหำร 0 0 23,673 80,272 30 103,975 32,418

(1) เมืองมุกดาหาร -             -          13,420      -              -          13,420     4,018       
(10) ค้าอาฮวน -              -           2,801         -              -           2,801        1,010
(11) ดงเย็น -              -           10,618       -              -           10,618       3,008

(2) นิคมค้าสร้อย -             -          9,242       33,066         -          42,308     12,960     
(1) นิคมค้าสร้อย -              -           4,927         3,438            -           8,365        2,874
(2) นากอก -              -           491           5,123            -           5,614        1,667
(3) หนองแวง -              -           -            7,625            -           7,625        2,249
(4) กกแดง -              -           -            5,517            -           5,517        1,675
(5) นาอุดม -              -           -            8,177            -           8,177        2,288
(6) โชคชัย -              -           677           3,186            -           3,863        1,211
(7) ร่มเกล้า -              -           3,147         -              -           3,147        997

(3) ดอนตาล -             -          313          19,000         25           19,338     5,392      
(2) โพธ์ิไทร -              -           -            1,404            7              1,411        443
(3) ป่าไร่ -              -           -            7,837            -           7,837        2,204
(4) เหล่าหมี -              -           -            6,809            10            6,818        1,809
(6) นาสะเม็ง -              -           -            2,950            9              2,958        842
(7) บ้านแก้ง -              -           313           -              0              313           94

ร ำยช่ือ 

จังหวัด

จ้ำนวนประชำกร
จ้ำนวน

ครั วเรื อน
 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี
ร วม

อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ 
แผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-14 32  
 

ตำรำงท่ี 12 จ้ำนวนประชำกรลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) (ต่อ) 

 
 

เขตเทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต้ำบล นอกเขตเทศบำล

(5) ค้าชะอี -             -          697          10,013         4             10,714      3,771       
(1) บ้านซ่ง -              -           -            1,223            -           1,223        370
(2) ค้าชะอี -              -           -            4,138            -           4,138        1,616
(5) บ้านเหล่า -              -           -            838              -           838           239
(7) เหล่าสร้างถ่อ -              -           -            313              -           313           83
(8) ค้าบก -              -           -            2,475            -           2,475        726
(9) น้้าเท่ียง -              -           697           1,027            4              1,728        738

(7) หนองสูง                -              -               -            18,194              1       18,195        6,277
(1) หนองสูง -              -           -            1,785            -           1,785        578
(2) โนนยาง -              -           -            3,615            -           3,615        1,198
(3) ภูวง -              -           -            2,738            -           2,738        823
(4) บ้านเป้า -              -           -            3,449            1              3,450        1,292
(5) หนองสูงใต้ -              -           -            3,883            -           3,883        1,263
(6) หนองสูงเหนือ -              -           -            2,723            -           2,723        1,123

ลุ่มน ้ำแ ม่น ้ำโขงตอนล่ำง (0336) 0 0 61,391 230,957 1,213 293,561 86,783
จ.อุบลรำชธำนี 0 0 55,167 157,041 1,134 213,342 62,272

(1) ศรีเมืองใหม่                -              -               -            11,973            13       11,985        3,488
(6) สงยาง -              -           -            68               -           68            19
(8) ค้าไหล -              -           -            799              -           799           224
(9) หนามแท่ง -              -           -            8,403            13            8,416        2,428
(10) นาเลิน -              -           -            2,703            -           2,703        816

(2) โขงเจียม -             -          1,408        25,416         -          26,824     7,696       
(1) โขงเจียม -              -           1,408         3,203            -           4,611        1,661
(2) ห้วยยาง -              -           -            7,867            -           7,867        2,109
(3) นาโพธ์ิกลาง -              -           -            8,337            -           8,337        2,207
(4) หนองแสงใหญ่ -              -           -            192              -           192           53
(5) ห้วยไผ่ -              -           -            5,818            -           5,818        1,665

(3) เขมราฐ -             -          50,701      31,606         829         83,136     25,486     
(1) เขมราฐ -              -           17,918       -              25            17,943       6,525
(2) ขามป้อม -              -           9,563         -              34            9,597        3,156
(3) เจียด -              -           -            5,043            -           5,043        1,295
(4) หนองผือ -              -           9,936         -              31            9,967        3,348
(5) นาแวง -              -           -            8,090            649           8,739        2,171
(6) แก้งเหนือ -              -           -            6,606            2              6,608        1,948
(7) หนองนกทา -              -           -            6,281            34            6,315        1,927
(8) หนองสิม -              -           -            5,586            47            5,633        1,604
(9) หัวนา -              -           13,284       -              7              13,291       3,512

(4) กุดข้าวปุ้น -             -          -           4,314          1             4,315       1,148       
(2) โนนสวาง -              -           -            2,457            1              2,458        687
(5) หนองทันน้้า -              -           -            1,857            1              1,857        460

(5) โพธ์ิไทร -             -          3,058        44,207        128          47,393     12,922     
(1) โพธ์ิไทร -              -           3,058         8,646            39            11,743       3,723
(2) ม่วงใหญ่ -              -           -            6,149            51            6,200        1,615
(3) ส้าโรง -              -           -            8,039            -           8,039        2,088
(4) สองคอน -              -           -            7,043            2              7,045        1,686
(5) สารภี -              -           -            7,922            -           7,922        2,218
(6) เหล่างาม -              -           -            6,408            36            6,444        1,592

(6) สิรินธร -             -          -           1,108           -          1,108       350         
(6) ค้าเข่ือนแก้ว -              -           -            1,108            -           1,108       350

(7) นาตาล -             -          -           38,418         163          38,581      11,183     
(1) นาตาล -              -           -            11,777          63            11,840       3,436
(2) พะลาน -              -           -            7,276            85            7,361        2,061
(3) กองโพน -              -           -            8,012            -           8,012        2,285
(4) พังเคน -              -           -            11,353          15            11,368       3,401

ร ำยช่ือ 

จังหวัด

จ้ำนวนประชำกร
จ้ำนวน

ครั วเรื อน
 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี
ร วม

อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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ตำรำงท่ี 12 จ้ำนวนประชำกรลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) (ต่อ) 

 
ที่มา : ส้านกับริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี พ.ศ. 2563 

เขตเทศบำลนคร เทศบำลเมือง เทศบำลต้ำบลนอกเขตเทศบำล

จ.อ้ำนำจเจริญ -             -          3,656        57,630         8             61,295      18,438     
(1) เมืองอ้านาจเจริญ                -              -               -                282             -            282            84

(7) คึมใหญ่ -              -           -            282              -           282         84            
(2) ชานุมาน -             -          3,200       38,649        -          41,849     13,033     

(1) ชานุมาน -              -           3,200         7,336            -           10,536       3,950        
(2) โคกสาร -              -           -            6,105            -           6,105        1,688        
(3) ค้าเข่ือนแก้ว -              -           -            9,482            -           9,482        2,560        
(4) โคกก่ง -              -           -            7,042            -           7,042        2,008        
(5) ป่าก่อ -              -           -            8,684            -           8,684        2,827        

(3) ปทุมราชวงศา -             -          115          13,523        -          13,638     3,661       
(1) หนองข่า -              -           -            6,356            -           6,356        1,640        
(2) ค้าโพน -              -           -            6,973            -           6,973        1,905        
(3) นาหว้า -              -           115           194              -           309           116          

(4) เสนางคนิคม -             -          341          5,177           8             5,526       1,660       
(1) เสนางคนิคม -              -           341           391              0              733           258          
(2) โพนทอง -              -           -            2,343            1              2,344        673          
(5) หนองไฮ -              -           -            2,442            7              2,449        729          

จ.มุกดำหำร 0 0 2,568 16,285 70 18,924 6,072
(3) ดอนตาล -             -          2,568        16,285         70           18,924     6,072       

(1) ดอนตาล -              -           2,568         4,420            57            7,045        2,804
(3) ป่าไร่ -              -           -            1,422            -           1,422        400
(5) บ้านบาก -              -           -            5,932            -           5,932        1,581
(6) นาสะเม็ง -              -           -            4,511            13            4,525        1,287

รวมจ้ำนวนประชำกร  กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) -             33,111    100,174   518,601      2,696      654,582  206,499  

ร ำยช่ือ 

จังหวัด

จ้ำนวนประชำกร
จ้ำนวน

ครั วเรื อน
 ประชำกร

แฝงในพื นท่ี
ร วม

อ้ำเภอ ต้ำบล



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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3. คำดกำรณ์จ้ำนวนประชำกร 
ท้าการวิเคราะห์ โดยใช้ข้อมูลการคาดการณ์จากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 

พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง) โดยการคาดประมาณประชากรของไทยจะเพ่ิมขึ้นจาก 66.5 ล้านคน ในปี 
2563 เป็น 67.2 ล้านคน ในปี 2571 หลังจากนั้นจ้านวนประชากรจะลดลงในอัตราร้อยละ  -0.2 ต่อปี ซึ่งในปี 
2583 คาดประมาณว่าจะมีประชากรทั้งหมดประมาณ 65.4 ล้านคน 

ซึ่งเหตุผลที ่จ้านวนประชากรไทยที่ลดลงในปี 2563 เนื่องจากส้านักทะเบียนกลางได้ท้าการตรวจสอบ 
ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนราษฎร โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงจ้าหน่ายหรือยกเลิกข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง ดังนี้ 

1) บุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางติดต่อกันเกินกว่า 10 ปี โดยไม่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียน 
จ้านวนประมาณ 464,780 ราย 

2) บุคคลที่แจ้งย้ายออกจากทะเบียนบ้านเป็นเวลาเกินกว่า 30 วัน โดยไม่ได้แจ้งย้ายเข้าทะเบียนบ้าน
ใด จ้านวนประมาณ 116,759 ราย 

เป็นการสะสางข้อมูลของระบบทะเบียนกลางที่มีการจัดระเบียบรายชื่อบุคคลที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ไม่
ทราบสถานภาพ หรืออาจจะเสียชีวิตแต่ยังมีชื่ออยู่ออก ประชากรไม่ได้ลดลงแต่เป็นเพียงรายชื่อในระบบ
ทะเบียนกลางเท่านั้นที่หายไป 

ในส่วนของการคาดการณ์แนวโน้มประชากรลดง 
เนื่องจากอัตราการเกิดน้อย-ประชากรผู้สูงอายุที่มีมากขึ้น ประชากรวัยเด็ก (แรกเกิด - 14 ปี) มี

แนวโน้มลดลง โดยในปี 2563  มีจ้านวนประชากรเด็ก 11.2 ล้านคน (ร้อยละ 16.9) ลดลงเป็น 8.4 ล้านคน 
(ร้อยละ 12.8) ในปี 2583   

ประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในปี 2563 มีจ้านวนประชากรผู้สูงอายุ 12 ล้านคน (ร้อยละ 18) เพ่ิม
เป็น 20.42 ล้านคน (ร้อยละ 31.28) ในปี 2583  

ประชากรวัยแรงงาน (15-59 ปี) มีแนวโน้มลดลงจาก 43.26 ล้านคน (ร้อยละ 65) ในปี 2563 เป็น 
36.5 ล้านคน (ร้อยละ 56) ในปี 2583 

 
ที่มา : รายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง) 

รูปที่ 4 คำดกำรณ์จ้ำนวนประชำกรของประเทศไทย 
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ที่มา : ที่ปรึกษาวิเคราะห์ โดยอ้างอิงจากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 (ฉบับปรับปรุง) 

รูปที่ 5 คำดกำรณ์จ้ำนวนประชำกรประชำกรในพื นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  

จากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ. 2553 – 2583 
(ฉบับปรับปรุง) น้ามาวิเคราะห์คาดการณ์จ้านวนประชากรในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยได้ท้าการ
เปรียบเทียบข้อมูลตั้งแต่ปี 2558 และคาดการณ์ไปถึงปี 2580 เพ่ือดูแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากร 
ดังแสดงในตำรำงที่ 13 และรูปที่ 6 สามารถสรุปได้ว่าในปี 2580 จะมีจ้านวนประชากร  4,816,905 คน ซึ่ง
ลดลงร้อยละ 0.56 เมื่อเทียบกับปี 2563 
 

 
ที่มา : ที่ปรึกษา, 2564 

รูปที่ 6 คำดกำรณ์จ้ำนวนประชำกรลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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ตำรำงท่ี 13 คำดกำรณ์จ้ำนวนประชำกรในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ถึงปีพ.ศ. 2580 

 

ปี พ.ศ .
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 1

 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน)

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 2

 (แม่น ้ำเลย)

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 3

 (น ้ำโมง-น ้ำสวย)

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 4

 (ห้วยหลวง)

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 5

 (ห้วยเป–ห้วยหนิง)

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 6

 (แม่น ้ำสงครำม)

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 7

 (ห้วยทวย)

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 8

 (น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ)

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 9 

(ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก)

รวมจ้ำนวน

ประชำกร  (คน)

ปี 2558 114,066              326,031              852,146              777,468              257,949              1,530,063            284,404              478,554              645,809                     5,266,489        

ปี 2559 114,609              326,161              852,599              778,844              258,318              1,531,823            284,934              479,524              649,733                     5,276,545        

ปี 2560 114,797              329,305              855,687              782,232              260,082              1,536,279            286,333              480,010              650,965                     5,295,689        

ปี 2561 115,270              332,212              855,126              784,958              261,283              1,538,635            286,150              481,684              654,038                     5,309,356        

ปี 2562 115,290              332,071              856,969              785,925              261,439              1,541,941            286,307              481,711              656,092                     5,317,745        

ปี 2563 116,479              329,797              851,912              771,678              258,731              1,534,468            285,239              480,130              654,582                     5,283,016        

ปี 2564 116,111              328,629              849,005              768,634              257,873              1,527,950            283,127              477,417              658,480                     5,267,227        

ปี 2565 115,728              327,427              846,100              765,511              256,988              1,521,271            280,997              474,667              662,057                     5,250,746        

ปี 2566 115,331              326,184              842,993              762,296              256,070              1,514,416            278,845              471,868              665,278                     5,233,283        

ปี 2567 114,920              324,922              839,763              758,975              255,114              1,507,354            276,667              469,012              668,109                     5,214,836        

ปี 2568 114,490              323,575              836,382              755,522              254,113              1,500,039            274,453              466,086              670,514                     5,195,174        

ปี 2569 114,040              322,161              832,827              751,918              253,058              1,492,428            272,227              463,077              672,462                     5,174,199        

ปี2570 113,573              320,672              829,075              748,139              251,943              1,484,479            269,921              459,972              673,924                     5,151,698        

ปี 2571 113,070              319,097              825,095              744,163              250,759              1,476,144            267,557              456,756              674,877                     5,127,518        

ปี 2572 112,537              317,425              820,863              739,965              249,498              1,467,376            265,129              453,417              675,299                     5,101,509        

ปี 2573 111,970              315,648              816,359              735,527              248,153              1,458,137            262,629              449,943              675,173                     5,073,539        

ปี 2574 111,368              313,773              811,561              730,829              246,719              1,448,374            260,053              446,323              674,488                     5,043,488        

ปี 2575 110,728              311,767              806,453              725,860              245,190              1,438,099            257,397              442,551              673,242                     5,011,286        

ปี 2576 110,048              309,637              801,025              720,565              243,564              1,427,274            254,658              438,621              671,433                     4,976,824        

ปี 2577 109,329              307,380              795,269              714,982              241,838              1,415,888            251,834              434,530              669,069                     4,940,119        

ปี 2578 108,568              304,996              789,178              709,107              240,009              1,403,931            248,927              430,278              666,158                     4,901,153        

ปี 2579 107,767              302,484              782,753              702,941              238,079              1,391,599            245,936              425,863              662,714                     4,860,136        

ปี 2580 106,926              299,844              775,997              696,486              236,082              1,378,668            242,863              421,288              658,751                     4,816,905        
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4. ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร 
เนื่องจากอาชีพหลักของประชาชนในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือเป็นเกษตรกรและท้านาข้าว 

จ้านวนครัวเรือนเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายอ้าเภอในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ฐานข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563 Farmer Map 2562 ของกรมส่งเสริมการเกษตร  จะเห็นได้ว่า 
จ้านวนครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรในลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้ง 778,915 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 42 
ของจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด โดยสัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรต่อครัวเรือนของลุ่มน้้าที่สูงสุดได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้า
สาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) มี 193,845 ครัวเรือน มีครัวเรือนเกษตรกร  119,216  คิดเป็นร้อยละ 58 
รองลงมาคือกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) มี 489,740 ครัวเรือน มีครัวเรือนเกษตรกร 256,732 คิดเป็น
ร้อยละ 52 และสัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรต่อครัวเรือนของลุ่มน้้าที่น้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วย
หลวง) มี 289,026 ครัวเรือน มีครัวเรือนเกษตรกร 76,279  คิดเป็นร้อยละ 26 ซ่ึงสอดคล้องกับพื้นที่ห้วยหลวง
ที่มีจังหวัดอุดรธานีเป็นหลักมี GPP มาจากนอกภาคการเกษตร มากกว่าภาคเกษตรอย่างมาก (ร้อยละ 83.35 
GPP มาจากนอกภาคการเกษตร) เมื่อวิเคราะห์โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยพบว่า ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการของประเทศไทยเป็นโครงสร้างหลัก ก่อให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะที่กลุ่มจังหวัดมี
ภาคเกษตรกรรมและบริการเป็นตัวน้าเศรษฐกิจ สะท้อนว่าสินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดบางส่วนไม่สามารถ
น้าไปแปรรูปเป็นสินค้าอุตสาหกรรม หรือสินค้าด้านบริการ ในพ้ืนที่ของจังหวัด แต่น้าสินค้าเกษตรกรรมแปรรูป
ในพ้ืนที่อ่ืน ๆ โดยภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดเป็นโรงงานขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยส่วน
ใหญ่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
      จากข้อมูลจ้านวนครัวเรือนในกลุ่มลุ่มน้้า น้ามาวิเคราะห์ความหนาแน่นของจ้านวน
ครัวเรือนต่อพ้ืนที่ พบว่ากลุ่มลุ่มน้้าที่ 4 ห้วยหลวงมีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อพ้ืนที่มากท่ีสุด คิดเป็น 
186 คนต่อตารางกิโลเมตร และ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน) มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยต่อ
พ้ื น ที่ น้ อ ย ที่ สุ ด  คิ ด เ ป็ น  39 ค น ต่ อ ต า ร า ง กิ โ ล เ ม ต ร  ร า ย ล ะ เ อี ย ด ดั ง ต ำ ร ำ ง ที่  1 4  แ ล ะ 
รูปที่ 7 
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ตำรำงท่ี 14 สัดส่วนครัวเรือนเกษตรกรต่อครัวเรือนในลุ่มน ้ำ 

กลุ่มลุ่มน ้ำ 
จ้ำนวน

ครัวเรือนใน
ลุ่มน ้ำ 

 จ้ำนวน
ครัวเรือน
เกษตรกร  

สัดส่วนครัวเรือน
เกษตรกรต่อ

ครัวเรือนในลุ่มน ้ำ 
(ร้อยละ) 

ควำม
หนำแน่นของ

ประชำกร 
(คน/ตำรำง
กิโลเมตร) 

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน)  41,527   17,660  43% 39 

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 2 (แม่น้้าเลย)  130,076  44,697  34% 83 
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 3 (น้้าโมง-น้้าสวย)  285,483   105,777  37% 115 

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง)  289,026   76,279  26% 186 
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง)  135,285   38,557  29% 108 

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 6 (แม่น้้าสงคราม)  489,740   256,732  52% 117 
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย)  92,646   41,951  45% 147 
กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า)  172,527   78,046  45% 136 

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก)  206,499   119,216  58% 86 
   1,842,810   778,915  42% 112 

ที่มา : กรมส่งเสริมการเกษตร  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
http://www.aiu.doae.go.th/ 

 
ที่มา: ที่ปรกึษา, 2564 

รูปที่ 7 สัดส่วนจ้ำนวนครัวเรือนเกษตรกรต่อจ้ำนวนครัวเรือนในลุ่มน ้ำ 
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ส่วนรายได้จากของครัวเรือนเกษตรกรมาจากทั้งภาคการเกษตรและนอกภาค
การเกษตร ดังข้อมูลของปี พ.ศ. 2562 ตำรำงที่ 15 และรูปที่ 88 แสดงถึงสัดส่วนของรายได้จากนอกภาค
การเกษตรและภาคการเกษตรในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน) ต่างกันมากถึง ร้อยละ 109 แสดงให้
เห็นว่าเกษตรกรมีรายได้จากนอกภาคการเกษตรมากกว่ารายได้จากภาคการเกษตร  

ทีก่ลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 2 (แม่น้้าเลย) ร้อยละ 89 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย)
ร้อยละ 81 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) ร้อยละ 77 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) และกลุ่ม
ลุ่มน้้าสาขาท่ี 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) ร้อยละ 74 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง) ร้อยละ 71 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา
ที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) ร้อยละ 68 และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย) ร้อยละ 63  

ทุกลุ่มน้้ารายได้ภาคการเกษตรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 2 (แม่น้้า
เลย) รายได้จากการเกษตรไม่เพียงพออย่างมากต้องหารายได้จากนอกภาคการเกษตรมาเสริม อย่างไรก็ตาม
รายได้ของครัวเรือนเกษตรกรกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 2 (แม่น้้าเลย)  (11,358 บาท/ครัวเรือน/เดือน) มีรายได้มาก
ที่สุด มีสัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคเกษตร ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมร้อยละ 73 แต่ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัดต่อคนสูงเป็นอันดับที่ 1 ของลุ่มน้้า โครงสร้างเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ สาขาเกษตรกรรม รองลงมาสาขา
อุตสาหกรรม สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ และสาขาการศึกษา 

ทั้งนี้เนื่องจากพืชที่ปลูกมีหลากหลาย พืชเศรษฐกิจส้าคัญของจังหวัดเลย อันดับ 1 
ได้แก่ ยางพารา อันดับที่ 2 ได้แก่ อ้อย  รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส้าปะหลัง  และข้าว ซึ่งยางพารา
มีพ้ืนที่ปลูกมากกว่าข้าวถึง 2 เท่า ด้วยข้อมูลด้านรายได้ของเกษตรกรบ่งชี้ได้ว่าควรพิจารณาถึงการปลูกพืชที่มี
มูลค่าสูงและใช้น้้าน้อยเพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้มากข้ึน  

 

ตำรำงท่ี 16 รำยได้จำกภำคกำรเกษตรและนอกภำคกำรเกษตร พ.ศ.2562 

กลุ่มลุ่มน ้ำ จังหวัด 
จ้ำนวนครัวเรือน

เกษตรกร 
รวม 

รำยได ้(ล้ำนบำท/ปี) รำยได ้

ภำค
กำรเกษตร 

นอกภำค
กำรเกษตร 

รวม 
(ล้ำนบำท/ปี) 

บำท/ครัวเรือน/
เดือน 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่1 
(น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 

เลย 3,007 3,007 178.53 193.83 372.37 10,319 

 รวมรำยได ้  178.53 193.83   
สัดส่วนรำยได้นอกภำคกำรเกษตร/รำยได้ภำคกำรเกษตร 109%   

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่2 
(แม่น ้ำเลย) 

เลย 5,000 5,000 360.57 320.92 681.49 11,358 

รวมรำยได ้ 360.57 320.92   
สัดส่วนรำยได้นอกภำคกำรเกษตร/รำยได้ภำคกำรเกษตร 89%   

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่3 
(น ้ำโมง-น ้ำสวย) 

หนองบัวล้าภ ู 1,950 

14,076 

107.97 111.93 

1,274.97 7,548 

อุดรธาน ี 8,847 341.80 288.20 

เลย 2,346 186.29 148.14 

หนองคาย 933 69.06 21.59 

รวมรำยได ้ 705.12 569.85   
สัดส่วนรำยได้นอกภำคกำรเกษตร/รำยได้ภำคกำรเกษตร 81%   



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-14 40  
 

กลุ่มลุ่มน ้ำ จังหวัด 
จ้ำนวนครัวเรือน

เกษตรกร 
รวม 

รำยได ้(ล้ำนบำท/ปี) รำยได ้

ภำค
กำรเกษตร 

นอกภำค
กำรเกษตร 

รวม 
(ล้ำนบำท/ปี) 

บำท/ครัวเรือน/
เดือน 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่4 
(ห้วยหลวง) 

หนองบัวล้าภ ู 861 

9,837 

54.49 17.06 

587.69 4,979 

อุดรธาน ี 8,811 277.50 228.58 

หนองคาย 165 5.72 4.35 

รวมรำยได ้ 337.70 249.99   
สัดส่วนรำยได้นอกภำคกำรเกษตร/รำยได้ภำคกำรเกษตร 74%   

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่5 
(ห้วยเป–ห้วยหนิง) 

บึงกาฬ 6,490 

9,363 

536.53 363.31 

1,134.45 10,097 

หนองคาย 1,450 73.59 74.85 

นครพนม 1,423 52.73 33.44 

รวมรำยได ้ 662.85 471.60   
สัดส่วนรำยได้นอกภำคกำรเกษตร/รำยได้ภำคกำรเกษตร 71%   

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่6 
(แม่น ้ำสงครำม) 

บึงกาฬ 6,532 

20,595 

538.66 363.61 

1,767.12 7,150 

อุดรธาน ี 2,111 71.23 79.37 

หนองคาย 1,450 73.59 74.85 

สกลนคร 6,612 214.24 119.64 

นครพนม 3,890 153.69 78.23 

รวมรำยได ้ 1,051.42 715.70   
สัดส่วนรำยได้นอกภำคกำรเกษตร/รำยได้ภำคกำรเกษตร 68%   

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่7 
(ห้วยทวย) 

สกลนคร 1,600 

3,359 

59.86 32.51 

195.24 4,844 นครพนม 1,759 60.00 42.88 

รวมรำยได ้ 119.86 75.38   
สัดส่วนรำยได้นอกภำคกำรเกษตร/รำยได้ภำคกำรเกษตร 63%   

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่8 
(น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) 

สกลนคร 3,195 

4,886 

94.69 70.12 

248.61 4,240 นครพนม 1,691 48.24 35.57 

รวมรำยได ้ 142.93 105.69   
สัดส่วนรำยได้นอกภำคกำรเกษตร/รำยได้ภำคกำรเกษตร 74%   

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่9 
(ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 

อุบลราชธาน ี 10,426 

14,240 

366.18 308.98 

1,019.15 5,964 

อ้านาจเจริญ 1,206 59.73 81.17 

สกลนคร 247 5.54 6.59 

จ.นครพนม 484 14.69 7.91 

จ.มุกดาหาร 1,877 129.22 39.13 

รวมรำยได ้ 575.37 443.78 7,281.09 3.82 

สัดส่วนรำยได้นอกภำคกำรเกษตร/รำยได้ภำคกำรเกษตร 77%   
ที่มา : Fast BI (Farmer Analytic System of Thailand)  กรมส่งเสริมการเกษตร  
หมำยเหต ุ: ขอ้มูลจ้านวนครัวเรอืนเกษตรกรจ้าแนกตามที่อยู่ทะเบียนบ้าน เฉพาะครัวเรือนที่ให้ขอ้มูลรายได้ หนี้สิน เท่านั้น 
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ที่มา: ที่ปรกึษา, 2564 

รูปที ่8 รำยได้จำกภำคกำรเกษตรและนอกภำคกำรเกษตร ของครัวเรือนเกษตรกร พ.ศ. 2562 
 
4) ค่ำใช้จ่ำยและดัชนีควำมรุนแรงของควำมยำกจน 
ค่ า ใช้ จ่ ายและดั ชนี ความรุ นแรงของความยากจน ในลุ่ มน้้ า ลุ่ มน้้ า โ ข ง

ตะวันออกเฉียงเหนือจากข้อมูลส้านักงานสถิติแห่งชาติ และกรมพัฒนาชุมชน รายได้เป็นตัวบ่งชี้ที่ส้าคัญที่บอก
ฐานจากข้อมูลส้านักงานสถิติแห่งชาติ และกรมพัฒนาชุมชน รายได้เป็นตัวบ่งชี้ที่ส้าคัญที่บอกฐานะความมั่งมี 
และความอยู่ดีกินดีของ ประชากร เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน และยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของประชากร 
รัฐบาลจึงมีนโยบายต่าง ๆ เพื่อเพ่ิมรายได้และลดค่าใช้จ่ายของประชากร 

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน (Monthly Consumption Expenditures Per 
Capita) หมายถึง ค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภค ที่จ้าเป็นต่อการครองชีพที่ครัวเรือนต้อง ซื้ อ/จ่ายด้วยเงิน 
หรือได้มาโดยไม่ได้ซื้อ/จ่าย (ผลิตเอง ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน รัฐ เป็นสวัสดิการ จากการท้างาน 
หรือเบิกได้จากนายจ้าง) ซึ่งประกอบด้วย 

(1) ที่อยู่อาศัย 
(2) เครื่องแต่งบ้าน เครื่องใช้เบ็ดเตล็ด และการด้าเนินการในครัวเรือน 
(3) ค่าจ้างบุคคลทีใ่ห้บริการแก่ครัวเรือน 
(4) เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย รองเท้า ของใช้/บริการส่วนบุคคล 
(5) เวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล 
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ภาคการเกษตร นอกภาคการเกษตร
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(6) การเดินทางและการสื่อสาร 
(7) การศึกษา 
(8) การบันเทิง การอ่าน และกิจกรรมทางศาสนา 
ไม่รวม รายจ่ายอ่ืน ๆ เช่น ค่าภาษี เงินบริจาค ค่าเบี้ยประกันภัย ค่าสลากกินแบ่ง 

ดอกเบี้ยจ่าย และรายจ่ายที่มิใช่เพื่อการบริโภคอ่ืน ๆ 
ค่าใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคเป็นตัวบ่งชี้อย่างหนึ่งที่จะบอกฐานะความเป็นอยู่

ของประชากรและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากกับรายได้ กล่าวคือ ผู้มีรายได้สูงจะมีความสามารถในการใช้จ่ายสูง
โดยปกติผู้มีฐานะดีจะใช้จ่ายเพ่ือการอุปโภคบริโภคมากกว่าผู้มีฐานะยากจน โดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยที่ไม่
จ้าเป็นต่อการด้ารงชีพในขณะที่คนยากจนจะใช้จ่ายน้อยด้วยข้อจ้ากัดมีรายได้ต่้า 

จากตำรำงที่ 17 ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อเดือน พบว่า พ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 1 (น้้า
หมัน-น้้าสาน) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 2 (แม่น้้าเลย)  กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 
(ห้วยเป–ห้วยหนิง) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 8 
(น้้าพุง-น้้าก่้า) มีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อเดือน ประมาณ 5,000–6,000 บาทต่อคนต่อเดือน   

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 
มีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อเดือน ประมาณ 4,500 – 4,800 บาทต่อคนต่อเดือน  

โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน) มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยสูงที่สุด 6,000 บาทต่อ
คนต่อเดือน ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่มี GPP เป็นอันดับที่ 1 ของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
ตำรำงท่ี 17 ข้อมูลเฉลี่ยของรำยได้ ค่ำใช้จ่ำยและดัชนีควำมรุนแรงของควำมยำกจน แยกกลุ่มลุ่มน ้ำ 

กลุ่มลุ่มน ้ำ 
 ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อคน

ต่อเดือน  (บำท)  
สัดส่วนคน

จน 
ควำมรุนแรงควำม
ยำกจน (ร้อยละ)   

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน)  6,007   1.41   0.10   

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 2 (แม่น้้าเลย)  5,823   1.56   0.14   

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 3 (น้้าโมง-น้้าสวย)  5,059   3.36   0.31   

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง)  4,520   3.25   0.31   

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป–ห้วยหนิง)  5,288   2.64   0.28   

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 6 (แม่น้้าสงคราม)  5,035   3.25   0.33   

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย)  5,194   4.72   0.49   

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า)  5,213   4.14   0.44   

กลุ่มลุม่น้้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก)  4,735   5.22   0.52   

ที่มา: ที่ปรกึษา, 2564 
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5) ควำมยำกจน 
ความยากจน แสดงโดยดัชนีความรุนแรงของความยากจนดังนี้ 
ดัชนีความรุนแรงของความยากจน (Severity of Poverty Index, Squared of 

Poverty Gap Index ) เป็นค่าที่ใช้วัด ความเหลื่อมล้้าของรายได้/ค่าใช้จ่ายของคนจนด้วยกัน ว่าระดับความ
รุนแรงของความยากจน มีมากน้อยเพียงใด (Depth or Severity of Poverty) โดยให้น้้าหนักหรือความส้าคัญ
กับคนยากจนมาก ๆ (มีรายได้หรือค่าใช้จ่ายต่้ากว่าเส้นความยากจนมาก) ดัชนีมีค่าอยู่ระหว่าง 0 และ 1 (กรณี
ที่มีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ามีรายได้/ค่าใช้จ่ายแตกต่างกันมากในบางพ้ืนที่) ค่าดัชนียิ่งสูงขึ้นแสดงว่ามีความ
รุนแรงของความยากจนมากขึ้น ซึ่งหากมีจ้านวนคนจนที่มีรายได้หรือค่าใช้จ่าย อยู่ในระดับต่้ามากจากใต้เส้น
ความยากจนอยู่เป็นจ้านวนมาก ค่าดัชนีดังกล่าวจะมีค่าสูงกว่า กรณีที่มีคนจนจ้านวนมากที่มีรายได้หรือ
ค่าใช้จ่ายไล่เลี่ยกับเส้นความยากจน  

ตำรำงท่ี 29  เมื่อพิจารณาพื้นท่ีกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) จะพบว่า 
ดัชนีความรุนแรงของความยากจนมีค่ามาก จะกระจุกตัวอยู่ทางทิศใต้ของกลุ่มลุ่มน้้า บริเวณจังหวัด
อุบลราชธานี โดยเฉพาะบริเวณอ้าเภอนาตาลและอ้าเภอเขมราฐ มีค่าความรุนแรงความยากจน 0.73 และ 
0.67 ตามล้าดับ  

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) ดัชนีความรุนแรงของความยากจนมีค่ามาก จะ
กระจุกตัวอยู่ตอนบนของกลุ่มลุ่มน้้า บริเวณอ้าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี มีค่าความรุนแรงความยากจน 
0.67 มีค่าเฉลี่ยของสัดส่วนคนจนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 6.53 ซึ่งในมิติค่าใช้จ่ายมีค่าใช้จ่ายต่อคน
ต่อเดือนน้อย (4,520 บาท) และสอดคล้องกับข้อมูลรายได้ครัวเรือนของเกษตรกรในลุ่มน้้ามีเพียง 4,979 บาท  

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) ดัชนีความรุนแรงของความยากจนมีค่ามาก จะ
กระจุกตัวอยู่ตอนบนของกลุ่มลุ่มน้้า บริเวณอ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม มีค่าความรุนแรงความยากจน 0.68 
ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนคนจนในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาล 5.60 เนื่องจากสภาพปัญหาในพ้ืนที่ที่เกิดปัญหา
น้้าท่วมอยู่เป็นประจ้าและบางปีก็เกิดปัญหาภัยแล้ง ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยปัญหา
ดังกล่าวจึงท้าให้มีรายได้ภาคการเกษตรน้อย และรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากภาคการเกษตรมากกว่านอกภาค
การเกษตร จึงท้าให้มีความยากจนมาก  

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) มีดัชนีความ
รุนแรงของความยากจน 0.49 และ 0.44 ตามล้าดับ ค่าเฉลี่ยของสัดส่วนคนจนในเขตเทศบาลและนอกเขต
เทศบาล 4.72 และ 4.14 ตามล้าดับ ซึ่งสาเหตุเกิดจากสภาพปัญหาในพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาน้้าท่วมอยู่เป็นประจ้า
และบางปีก็เกิดปัญหาภัยแล้ง คล้ายคลึงกับกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่  6 (แม่น้้าสงคราม) ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมด้วยปัญหาดังกล่าวจึงท้าให้มีรายได้ภาคการเกษตรน้อย รวมถึงรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากภาค
การเกษตรมากกว่านอกภาคการเกษตร จึงท้าให้มีความยากจนมาก และสอดคล้องกับข้อมูลรายได้ครัวเรือน
ของเกษตรกรในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย) มีรายได้ครัวเรือนต่อเดือน 4,844 บาท และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 
8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) มีรายได้ครัวเรือนต่อเดือน 4,240 บาท ซึ่งมีรายได้น้อยท่ีสุดของลุ่มน้้า
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ที่มา : บริการสถิตริายได้และความยากจน ส้านักงานสถิตแิห่งชาติ ข้อมลูจากการส้ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2560 http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/บริการสถิติ%20รายได้และความยากจน/2560/2560.aspx6)  

รูปที่ 9 ภำพรวมดัชนีควำมรุนแรงของควำมยำกจนแยกรำยกลุ่มลุ่มน ้ำ ในพื นที่ลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

http://www.nso.go.th/sites/2014/Pages/บริการสถิติ%20รายได้และความยากจน/2560/2560.aspx6
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       ที่มำ: ที่ปรึกษา, 2564 

รูปที ่10 แผนภูมิข้อมูลเฉลี่ยค่ำใช้จ่ำย สัดส่วนคนจน และดัชนีควำมรุนแรงของควำมยำกจน (2560) 
 

6)  ผลิตภัณฑ์ภำคและจังหวัด 
     เมื่อพิจารณาผลิตภัณฑ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจังหวัดที่ในลุ่มน้้าโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยใช้ฐานข้อมูล ปี พ.ศ.2562 ของส้านักงานสถิติแห่งชาติ สรุปได้ดังตำรำงที่ 18 และ
รูปที ่11 จัดล้าดับโดยใช้ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน (บาท) ได้ดังนี้  

จังหวัดเลย มีผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) จ้านวน 54,985  
ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 542,000 คน ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน หรือรายได้ต่อหัว (GPP Per 
Capita) ของจังหวัดเลย คือ 101,527 บาท เป็นล้าดับที่ 3 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่นับเป็นล้าดับที่ 1 มี
ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคนมากที่สุดของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โครงสร้างเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับ 
สาขาเกษตรกรรม รองลงมาสาขาอุตสาหกรรม สาขาการขายส่ง ขายปลีกฯ และสาขาการศึกษา ตามล้าดับ  

จังหวัดหนองคำย มีผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) จ้านวน 
41,515 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 456,000 คน ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน หรือรายได้ต่อหัว (GPP 
Per Capita) ของจังหวัดหนองคาย คือ 91,068 บาท เป็นล้าดับที่ 4 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่นับเป็น
ล้าดับที่ 2 ของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 18 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภำค และจังหวัด ณ รำคำประจ้ำ ปี พ.ศ.2562 

ภำค และจังหวดั 
ผลิตภัณฑ์ภำค และ
จังหวัด (ล้ำนบำท) 

ประชำกร 
(1,000 คน) 

ผลิตภัณฑ์จังหวดั
ต่อคน (บำท) 

กำรเรียงลำ้ดบัผลิตภณัฑ์จังหวดัต่อคน 

ภำค ประเทศ 
ลุ่มน ้ำโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ(1)   1,596,094 18,523 86,171       

เลย 54,985 542 101,527 3 45 1 

หนองคาย 41,515 456 91,068 4 53 2 

อุดรธาน ี 113,887 1,262 90,269 5 54 3 

หนองบัวล้าภ ู 30,003 476 63,002 19 75 10 

บึงกาฬ 24,711 360 68,727 16 71 7 

สกลนคร 60,737 922 65,900 18 73 9 

นครพนม 45,053 557 80,956 6 57 4 

มุกดาหาร 27,316 410 66,599 17 72 8 

อุบลราชธาน ี 126,088 1,737 72,607 13 68 5 

อ้านาจเจริญ 20,267 282 71,815 14 69 6 

ที่มา  : สา้นักงานสถิติแห่งชาติ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/10.aspx    

หมายเหตุ : (1) จ้านวนมาจากผลรวมของ 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนอื      
            จังหวัดที่น้าเสนอในตารางเปน็จังหวัดที่พิจารณาในลุม่น้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
    

 
         ที่มา  : ส้านกังานสถิติแห่งชาต ิhttp://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/10.aspx    

รูปที่ 11 ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน ณ รำคำประจ้ำ ปี พ.ศ.2562 
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จังหวัดอุดรธำนี มีผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) จ้านวน 
113,887 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 1,262,000 คน ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน หรือรายได้ต่อหัว 
(GPP Per Capita) ของจังหวัดอุดรธานี คือ 90,269 บาท เป็นล้าดับที่ 5 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่
นับเป็นล้าดับที่ 3 ของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดหนองบัวล้ำภู มีผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) จ้านวน 
30,003 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 476,000 คน ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน หรือรายได้ต่อหัว (GPP 
Per Capita) ของจังหวัดหนองบัวล้าภู คือ 63,002 บาท เป็นล้าดับที่ 19 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่
นับเป็นล้าดับที่ 10 มีผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคนน้อยที่สุดของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดบึงกำฬ มีผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) จ้านวน 
24,711 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 360,000 คน ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน หรือรายได้ต่อหัว (GPP 
Per Capita) ของจังหวัดบึงกาฬ คือ 68,727 บาท เป็นล้าดับที่ 16 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่นับเป็น
ล้าดับที่ 7 ของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดสกลนคร มีผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) จ้านวน 
60,737 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 922,000 คน ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน หรือรายได้ต่อหัว (GPP 
Per Capita) ของจังหวัดสกลนคร คือ 65,900 บาท เป็นล้าดับที่ 18 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่นับเป็น
ล้าดับที่ 9 ของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดนครพนม มีผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) จ้านวน 
45,053 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 557,000 คน ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน หรือรายได้ต่อหัว (GPP 
Per Capita) ของจังหวัดสกลนคร คือ 80,956 บาท เป็นล้าดับที่ 6  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่นับเป็น
ล้าดับที่ 4 ของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดมุกดำหำร มีผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) จ้านวน 
27,316 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 410,000 คน ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน หรือรายได้ต่อหัว (GPP 
Per Capita) ของจังหวัดมุกดาหาร คือ 66 ,599 บาท เป็นล้าดับที่ 17  ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่
นับเป็นล้าดับที่ 8 ของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดอุบลรำชธำนี มีผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) จ้านวน 
126,088 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 1,737,000 คน ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน หรือรายได้ต่อหัว (GPP 
Per Capita) ของจังหวัดอุบลราชธานี คือ 72 ,607 บาท เป็นล้าดับที่ 13 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่
นับเป็นล้าดับที่ 5 ของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

จังหวัดอ้ำนำจเจริญ มีผลิตภัณฑ์จังหวัด (Gross Provincial Product: GPP) จ้านวน 
20,267 ล้านบาท เมื่อเทียบกับจ้านวนประชากร 282,000 คน ผลิตภัณฑ์จังหวัดต่อคน หรือรายได้ต่อหัว (GPP 
Per Capita) ของจังหวัดอ้านาจเจริญ คือ 71,815 บาท เป็นล้าดับที่ 14 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่
นับเป็นล้าดับที่ 6 ของจังหวัดที่อยู่ในลุ่มโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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เมื่อพิจารณาที่มาของ GPP พบว่ามาจากนอกภาคการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ แสดงในตำรำงที่ 19 และ
รูปที่ 12 พบว่าจังหวัดอุดรธานี และอุบลราชธานี มีสัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์
มวลรวม ร้อยละ 81-84 จังหวัดเลย หนองคาย หนองบัวล้าภู สกลนคร นครพนม มุกดาหารและอ้านาจเจริญ มี
สัดส่วนของผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ร้อยละ 71-79 ส่วนจังหวัดบึงกาฬมีสัดส่วน
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมนอกภาคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมน้อยที่สุด ร้อยละ 66 โดยจังหวัดส่วนใหญ่มาจาก
ผลิตภัณฑ์นอกภาคเกษตรมาจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และอุตสาหกรรมบริการ/การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม
ขนาดกลางขนาดย่อมและครัวเรือน ส่วนจังหวัดขนาดเล็กถึงขนาดกลางมาจากอุตสาหกรรมขนาดกลางขนาด
ย่อม/ครัวเรือนและอุตสาหกรรมบริการ และข้อมูลรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของจังหวัดนครพนมมีรายได้มาก
ที่สุด โดยมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 7,197 บาท ต่อเดือนของครัวเรือน และจังหวัดที่มีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
น้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย 561 บาท ต่อเดือนของครัวเรือน ซึ่งรายได้หลัง
หักค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่จะอยู่ที่ 3,500-5,000 บาท ต่อเดือนของครัวเรือน แสดงในตำรำงท่ี 110 

 
 

ตำรำงท่ี 19 สัดส่วนผลิตภัณฑ์จังหวัดนอกภำคเกษตรต่อผลิตภัณฑ์จังหวัด (2562) 

จังหวัด 
ผลิตภัณฑ์จังหวดั 

(ล้ำนบำท) 

ผลิตภัณฑ์จังหวดันอก
ภำคเกษตร 
(ล้ำนบำท) 

ผลิตภัณฑ์จังหวดั
ภำคเกษตร 
(ล้ำนบำท) 

สัดส่วนผลิตภณัฑ์จังหวัดนอก
ภำคเกษตร ต่อผลิตภณัฑ์

จังหวัด 

เลย 54,985 40,303 14,682 73.30% 

หนองคาย 41,515 32,618 8,897 78.57% 

อุดรธาน ี 113,887 94,927 18,961 83.35% 

หนองบัวล้าภ ู 30,003 23,398 6,605 77.98% 

บึงกาฬ 24,711 16,322 8,389 66.05% 

สกลนคร 60,737 45,424 15,313 74.79% 

นครพนม 45,053 32,557 12,497 72.26% 

มุกดาหาร 27,316 20,276 7,040 74.23% 

อุบลราชธาน ี 126,088 102,568 23,520 81.35% 

อ้านาจเจริญ 20,267 14,680 5,587 72.43% 
ที่มา  : ส้านักงานสถิติแห่งชาติ http://statbbi.nso.go.th/staticreport/page/sector/th/10.aspx 
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รูปที่ 12 ผลิตภัณฑ์จังหวัด ผลิตภัณฑ์จังหวัดนอกภำคเกษตร และผลิตภัณฑ์จังหวัดภำคเกษตร 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-14 50  
 

ตำรำงท่ี 110 ข้อมูลรำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำย 

จังหวัด 
รำยได้เฉลี่ยต่อเดือน

ของครัวเรือน ปี 2562 
(บำท) 

ค่ำใช้จ่ำยเฉลี่ยต่อเดือน
ของครัวเรือน ป2ี562 

(บำท) 

รำยได้หลังหักค่ำใช้จ่ำย
เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน 

(บำท) 

ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 20,600.34 16,552.64 4,047.70 
อุบลราชธาน ี 18,397.86 13,496.02 4,901.84 

อ้านาจเจรญิ 20,320.06 16,693.42 3,626.64 
บึงกาฬ 22,787.29 22,225.38 561.91 

หนองบัวล้าภ ู 18,745.43 16,007.80 2,737.63 
อุดรธาน ี 25,766.53 22,576.64 3,189.89 
เลย 25,422.29 19,220.31 6,201.98 
หนองคาย 20,579.85 19,104.40 1,475.45 
สกลนคร 18,451.97 14,840.92 3,611.05 

นครพนม 23,431.14 16,233.73 7,197.41 
มุกดาหาร 18,842.75 14,901.97 3,940.78 
  ทีม่า: ทีป่รึกษา, 2564 

 

7)  จ้ำนวนแรงงำน 
ข้อมูลก้าลั งแรงงาน ของประชากรในจั งหวัดที่ อยู่ ใน พ้ืนที่ ลุ่ มน้้ า โขง

ตะวันออกเฉียงเหนือแยกตามช่วงอายุ พบว่า ช่วงอายุที่มีจ้านวนแรงงานมากที่สุดอยู่ในช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

โดยจังหวัด เลย  หนองคาย  หนองบัวล้าภู  บึงกาฬ นครพนม  และอ้านาจเจริญ จะมีจ้านวนแรงงานที่อยู่

ในช่วงอายุ 45-54 ปี เป็นล้าดับที่ 2 รองลงมาจะเป็นช่วงอายุ 15-24 ปี  ส่วนจังหวัดอุดรธานี  สกลนคร จะมี

จ้านวนแรงงานที่อยู่ในช่วงอายุ 15-24 ปี   เป็นล้าดับที่ 2 จะมีจ้านวนแรงงานที่อยู่ในช่วงอายุ 45-54 ปี เป็น

ล้าดับที่  3 และจ้านวนแรงงานที่น้อยที่สุดอยู่ ในช่วงอายุ  55-59 ปี  ดั งแสดงในตำรำงที่  20  และ 

 

รูปที่ 13 
และได้ท้าการวิเคราะห์แนวโน้มของจ้านวนแรงงานตั้งแต่ปี 2557 – 2563 

พบว่าจ้านวนแรงงานมีแนวโน้มลดลงเกือบทุกจังหวัด  ยกเว้นจังหวัดเลย ที่มีแนวโน้มจ้านวนแรงงานเพ่ิมขึ้น
ตั้งแต่ปี 2561 เนื่องจากมีการจ้างแรงงานนอกภาคการเกษตรเพ่ิมขึ้น รวมถึงจังหวัดเลยมีสถานประกอบกิจการ 
ขนาดใหญ่มาเปิดกิจการในจังหวัดเลย แรงงานในจังหวัดจึงมีงานท้ามากขึ้น เพ่ิมอาชีพให้คนในพ้ืนที่ และยังเป็น
การขยายเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย – ลาว ท้าให้สภาพเศรษฐกิจดีขึ้น   
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ในส่วนจังหวัดอ่ืน ๆ สาเหตุที่จ้านวนแรงงานลดลง เนื่องจากแรงงานภาคเกษตร
เข้าสู่วัยสูงอายุมากขึ้นแรงงานอายุน้อยออกไปท้างานภาคเกษตรต้นทุนในการผลิตสูง ผลตอบแทนต่้าดังแสดง
ในตำรำงท่ี 21 และ 

รูปที่ 14 
 

ตำรำงท่ี 20 จ้ำนวนแรงงำน ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ นไป จ้ำแนกตำมกลุ่มอำยุ 

จังหวัด  
จ้ำนวนแรงงำน
ทั งหมด (คน) 

กลุ่มอำยุ 

 15-24   25-34   35-44   45-54   55-59   60 ขึ นไป  

เลย 446,008 83,595 58,571 56,109 93,396 42,125 112,212 

หนองคาย 353,022 66,917 45,869 49,361 70,737 33,859 86,279 

อุดรธานี 1,009,240 211,310 139,954 147,553 189,522 89,551 231,351 

หนองบัวล้าภู 368,931 65,019 46,275 51,696 72,725 40,364 92,852 

บึงกาฬ 269,286 48,008 38,668 37,374 53,075 25,495 66,666 

สกลนคร 730,451 147,572 102,212 105,033 139,608 69,420 166,606 

นครพนม 442,034 81,666 59,070 64,255 86,806 40,231 110,007 

มุกดาหาร 275,313 53,421 39,957 40,217 53,175 24,279 64,264 

อุบลราชธานี 1,362,322 295,154 181,631 173,268 263,706 113,353 335,210 

อ้านาจเจริญ 219,784 40,145 26,270 30,097 47,697 18,813 56,762 
ที่มา : ส้ารวจความตอ้งการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร สา้นักงานสถติิแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
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ที่มา: ที่ปรกึษา, 2564 
รูปที่ 13 จ้ำนวนแรงงำน ประชำกรอำยุ 15 ปีขึ นไป จ้ำแนกตำมกลุ่มอำยุ รำยจังหวัด 

 

ตำรำงท่ี 21 แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของจ้ำนวนประชำกรวัยแรงงำน 

จังหวัด 

จ้ำนวนแรงงำน อำยุ 15 ปขีึ นไป พ.ศ. 2557 - 2563  แนวโน้มกำรเปลีย่นของจ้ำนวนประชำกร 

 พ.ศ. 

2557  

 พ.ศ. 

2558  

 พ.ศ. 

2559  

 พ.ศ. 

2560  

 พ.ศ.

2561  

 พ.ศ. 

2562  

 พ.ศ.

2563  

 พ.ศ.

2558  

 พ.ศ.

2559  

 พ.ศ.

2560  

 พ.ศ.

2561  

 พ.ศ.

2562  

 พ.ศ.

2563  

เลย 438,838   440,646  442,197  443,516   444,654  445,466    446,008  0.41% 0.35% 0.30% 0.26% 0.18% 0.12% 

หนองคาย   350,812    351,720    352,306   352,746  352,942  353,052   353,022  0.26% 0.17% 0.12% 0.06% 0.03% -0.01% 

อุดรธาน ี 1,001,817  1,004,601  1,006,517  1,008,078  1,009,015  1,009,449  1,009,240  0.28% 0.19% 0.16% 0.09% 0.04% -0.02% 

หนองบัวล้าภ ู 365,768  366,843  367,480  368,129  368,498  368,778  368,931  0.29% 0.17% 0.18% 0.10% 0.08% 0.04% 

บึงกาฬ 267,852  268,236  268,477  268,682  268,903  269,071  269,286  0.14% 0.09% 0.08% 0.08% 0.06% 0.08% 

สกลนคร 726,841  728,300  729,323  730,174  730,742  730,784  730,451  0.20% 0.14% 0.12% 0.08% 0.01% -0.05% 

นครพนม 439,364  440,274  440,938  441,402  441,797  441,914  442,034  0.21% 0.15% 0.11% 0.09% 0.03% 0.03% 

มุกดาหาร 274,381  274,689  275,053  275,194  275,300  275,403  275,313  0.11% 0.13% 0.05% 0.04% 0.04% -0.03% 

อุบลราชธาน ี 1,344,640  1,350,052  1,353,980  1,357,236  1,359,701  1,361,343  1,362,322  0.40% 0.29% 0.24% 0.18% 0.12% 0.07% 

อ้านาจเจริญ 218,090  218,737  219,158  219,457  219,621  219,740  219,784  0.30% 0.19% 0.14% 0.07% 0.05% 0.02% 

ที่มา : ส้ารวจความตอ้งการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร สา้นักงานสถติิแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพ.ศ.2563 

   

 

ที่มา: ที่ปรกึษา, 2564 
รูปที่ 14 แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของจ้ำนวนประชำกรวัยแรงงำน พ.ศ.2557-2563 
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จ้านวนแรงงานจ้าแนกประเภทในภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร พบว่าสัดส่วน
จ้านวนแรงงานนอกภาคการเกษตรต่อจ้านวนแรงงานทั้งหมดอยู่ที่ร้อยละ 30.15 และจังหวัดหนองคายมีสัดส่วน
จ้านวนแรงงานนอกภาคการเกษตรต่อจ้านวนแรงงานทั้งหมด สูงสุดร้อยละ 48 ดังแสดงในรูปที่ 15  

 

 

ที่มำ : ตารางสถิติโครงการส้ารวจภาวะการท้างานของประชากรระดับจังหวัด ไตรมาสที่ 4 : ตุลาคม – ธันวาคม 2563 ,ส้านักงานสถิติแห่งชาต ิ

รูปที่ 25 จ้ำนวนแรงงำนจ้ำแนกประเภทในภำคกำรเกษตรและนอกภำคกำรเกษตร 



ภาคผนวก ข-15
ระบบเมืองและชมุชน
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ภำคผนวก ข.-15 

ระบบเมืองและชุมชน 
 
 ที่ปรึกษาได้ท้าการรวบรวมข้อมูลผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมืองและชุมชน รวมถึงข้อมูลระบบ
เมือง ชุมชน และบทบาทหน้าที่ของชุมชน ระบบผังนโยบายในระดับกลุ่มจังหวัดลุ่มน้้า เพ่ือประกอบการ
วิเคราะห์และประเมินด้านพ้ืนที่รองรับการพัฒนาด้านการอยู่อาศัย การบริการท่องเที่ยว การค้าการบริการ ซึ่ง
ความก้าวหน้าการด้าเนินงานที่ผ่านมาที่ปรึกษาได้ท้าการรวบรวมข้อมูลจากโครงการวางและจัดท้าผังเมืองรวม
ของแต่ละจังหวัด (กรมโยธาธิการและผังเมือง) โดยการจัดระบบเมืองและชุมชนเมืองในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 สรุปสาระส้ าคัญที่ เ กี่ ยวข้อ งกับระบบเมืองและชุมชนของจั งหวัดที่ อยู่ ใน พ้ืนที่ ลุ่ มน้้ า โ ขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้ 
1. ผังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2600 ของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้คาดการณ์บทบาทและล้าดับ
ความส้าคัญของเมืองในอนาคต 50 ปีข้างหน้า (พ.ศ. 2600) ไว้ 5 ล้าดับ อยู่ในเขตลุ่มน้้าโขงะวันออกเฉียงเหนือ 
จ้านวน 237 เมือง  
 อธิบายบทบาทตามล้าดับเมืองได้ดังนี้ 
 (1) เมืองล้าดับที่ 1 ศูนย์กลางระดับภาค มีจ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครอุดรธานี (จ.อุดรธานี) 
และเทศบาลเมืองมุกดาหาร (จ.มุกดาหาร) 
 (2) เมืองล้าดับที่  2 ศูนย์กลางระดับจังหวัด มีจ้านวน 3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนครสกลนคร              
(จ.สกลนคร) เทศบาลเมืองหนองคาย (จ.หนองคาย) และเทศบาลเมืองนครพนม (จ.นครพนม) 
 (3)  เมืองล้าดับที่ 3 ศูนย์กลางระดับจังหวัด-อ้าเภอ มีจ้านวน 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลหนองบัว 
(จ.อุดรธานี) เทศบาลเมืองเลย (จ.เลย) เทศบาลเมืองท่าบ่อ (จ.หนองคาย) และเทศบาลต้าบลธาตุพนม         
(จ.นครพนม) 
 (4) เมืองล้าดับที่ 4 ศูนย์กลางระดับอ้าเภอ มีจ้านวน 74 แห่ง  
  - จังหวัดอ้านาจเจริญ 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลชานุมาน 
  - จังหวัดหนองบัวล้าภู 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลสุวรรณคูหา เทศบาลต้าบลนาค้าไฮ เทศบาล
ต้าบลกุดดินจี่ และเทศบาลต้าบลบ้านโคก 
  - จังหวัดเลย 12 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองวังสะพุง เทศบาลต้าบลเชียงคาน เทศบาลต้าบลท่าลี่ 
เทศบาลต้าบลด่านซ้าย เทศบาลต้าบลนาแห้ว เทศบาลต้าบลนาด้วง เทศบาลต้าบลปากชม เทศบาลต้าบล 
เชียงกลม เทศบาลต้าบลน้้าสวย เทศบาลต้าบลหนองหิน เทศบาลต้าบลนาอ้อ และเทศบาลต้าบลเขาแก้ว 
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  - จังหวัดหนองคาย 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลหนองสองห้อง เทศบาลต้าบลโพนพิสัยเทศบาล
ต้าบลศรีเชียงใหม ่เทศบาลต้าบลโพนสา เทศบาลต้าบลสังคม และเทศบาลต้าบลเวียงคุก 
  - จังหวัดอุดรธานี 15 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านดุง เทศบาลเมืองหนองส้าโรง เทศบาลต้าบล
บ้านเชียง เทศบาลต้าบลหนองเม็ก เทศบาลต้าบลนางัว เทศบาลต้าบลบ้านผือ เทศบาลต้าบลกุดจับ เทศบาล
ต้าบลหนองวัวซอ เทศบาลต้าบลเพ็ญ เทศบาลต้าบลนิคมสงเคราะห์ เทศบาลต้าบลไชยวาน เทศบาลต้าบล   
น้้าโสม เทศบาลต้าบลเชียงเพ็ง เทศบาลต้าบลตาลเลียน และเทศบาลต้าบลสร้างก่อ 
  - จังหวัดมุกดาหาร 4 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลค้าชะอี เทศบาลต้าบลนิคมค้าสร้อย เทศบาล
ต้าบลดอนตาล และเทศบาลต้าบลดงเย็น 
  - จังหวัดนครพนม 8 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลบ้านแพง เทศบาลต้าบลนาแก เทศบาลต้าบล  
เรณูนคร เทศบาลต้าบลนาหว้า เทศบาลต้าบลศรีสงคราม เทศบาลต้าบลท่าอุเทน เทศบาลต้าบลโพนสวรรค์ 
และเทศบาลต้าบลปลาปาก 
  - จังหวัดสกลนคร 14 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลสว่างแดนดิน เทศบาลต้าบลพังโคน เทศบาล
ต้าบลพรรณานิคม เทศบาลต้าบลกุสุมาลย์ เทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย เทศบาลต้าบลท่าแร่ เทศบาลต้าบล
ดอนเขือง เทศบาลต้าบลวาริชภูมิ เทศบาลต้าบลเจริญศิลป์ เทศบาลต้าบลวานรนิวาส เทศบาลต้าบลค้าตากล้า 
เทศบาลต้าบลบ้านม่วง เทศบาลต้าบลกุดบาก เทศบาลต้าบลส่องดาว 
  - จังหวัดบึงกาฬ 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลบึงกาฬ เทศบาลต้าบลบึงโขงหลง เทศบาลต้าบล 
พรเจริญ เทศบาลต้าบลศรีวิไล เทศบาลต้าบลโซ่พิสัย เทศบาลต้าบลปากคาด เทศบาลต้าบลศรีพนา เทศบาล
ต้าบลท่าสะอาด เทศบาลต้าบลดอนหญ้านาง 
  - จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลเขมราฐ 
 (5)  เมืองล้าดับที่ 5 ศูนย์กลางระดับท้องถิ่น มีจ้านวน 154 แห่ง 
  - จังหวัดยโสธร 1 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลบุ่งคล้า 
  - จังหวัดอ้านาจเจริญ 2 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลโคกก่ง และเทศบาลต้าบลหนองข่า 
  - จังหวัดหนองบัวล้าภู 5 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลเก่ากลอย เทศบาลต้าบลนาหนองทุ่ม 
เทศบาลต้าบลนาด่าน เทศบาลต้าบลนาดี และเทศบาลต้าบลบุญทัน 
  - จังหวัดเลย 12 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลศรีสงคราม เทศบาลต้าบลร่องจิก เทศบาล ต้าบล    
ศรีสองรัก เทศบาลต้าบลคอนสา เทศบาลต้าบลปากปวน เทศบาลต้าบลนาอาน เทศบาลต้าบลนาโป่ง เทศบาล
ต้าบลธาตุ เทศบาลต้าบลนาดอกค้า เทศบาลต้าบลนาดินด้า เทศบาลต้าบลผาอินทร์แปลง และเทศบาลต้าบล
เอราวัณ 
  - จังหวัดหนองคาย 11 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลกองนาง เทศบาลต้าบลหนองปลาปาก เทศบาล
ต้าบลหาดค้า เทศบาลต้าบลวัดธาตุ เทศบาลต้าบลโพธิ์ชัย เทศบาลต้าบลบ้านเดื่อ เทศบาลต้าบลบ้านถ่อน  
เทศบาลต้าบลปะโค เทศบาลต้าบลกวนวัน เทศบาลต้าบลเฝ้าไร่ และเทศบาลต้าบลสร้างนางขาว 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-15 3  
 

  - จังหวัดอุดรธานี 25 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลกลางใหญ่ เทศบาลต้าบลค้าบง เทศบาลต้าบล
บ้านธาตุ เทศบาลต้าบลทุ่งฝน เทศบาลต้าบลหนองแวงแก้มหอม เทศบาลต้าบลโคกสูง เทศบาลต้าบลหนองไผ่ 
เทศบาลต้าบลผักตบ เทศบาลต้าบลทุ่งใหญ่ เทศบาลต้าบลนายูง เทศบาลต้าบลโนนทอง เทศบาลต้าบล    
บ้านจั่น เทศบาลต้าบล บ้านตาด เทศบาลต้าบลหนองขอนกว้าง เทศบาลต้าบลปะโค เทศบาลต้าบลเมืองเพีย 
เทศบาลต้าบลยางชุม เทศบาลต้าบลบ้านโคก เทศบาลต้าบลบ้านยวด เทศบาลต้าบลสร้างคอม เทศบาลต้าบล
กุดหมากไฟ เทศบาลต้าบลโนนหวาย เทศบาลต้าบลอูบมุง เทศบาลต้าบลหนองบัวบาน และเทศบาลต้าบล    
ภูผาแดง 
  - จังหวัดมุกดาหาร 20 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลดอนตาลผาสุก เทศบาลต้าบลชะโนด เทศบาล
ต้าบลหว้านใหญ่ เทศบาลต้าบลดงหลวง เทศบาลต้าบลร่มเกล้า เทศบาลต้าบลนาโสก เทศบาลต้าบลบ้านเป้า 
เทศบาลต้าบลภูวง เทศบาลต้าบลหนองสูงเหนือ เทศบาลต้าบลกกตูม เทศบาลต้าบลหนองแคน เทศบาลต้าบล
บางทรายใหญ่ เทศบาลต้าบลค้าป่าหลาย เทศบาลต้าบลค้าอาฮวน เทศบาลต้าบลดงมอน เทศบาลต้าบล 
นาสีนวน เทศบาลต้าบล ผึ่งแดด เทศบาลต้าบลโพนทราย เทศบาลต้าบลมุก และเทศบาลต้าบลบ้านแก้ง 
  - จังหวัดนครพนม 12 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลหนองญาติ เทศบาลต้าบลเวินพระบาท เทศบาล
ต้าบลนาหนาด เทศบาลต้าบลน้้าก่้า เทศบาลต้าบลฝั่งแดง เทศบาลต้าบลนาค้า เทศบาลต้าบลบ้านข่า เทศบาล
ต้าบลสามผง เทศบาลต้าบลหาดแพง เทศบาลต้าบลธาตุพนมใต้ เทศบาลต้าบลพระซอง และเทศบาลต้าบล
ท่าเรือ 
  - จังหวัดสกลนคร 51 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลส่องดาวหนองแดง เทศบาลต้าบลวัฒนา 
เทศบาลต้าบลท่าศิลา เทศบาลต้าบลหนองหลวง เทศบาลต้าบลบงใต้ เทศบาลต้าบลบ้านต้ าย เทศบาลต้าบล
โคกสี เทศบาลต้าบลห้วยหลัว เทศบาลต้าบลแพด เทศบาลต้าบลกุดเรือค้า เทศบาลต้าบลนาซอ เทศบาลต้าบล
คูสะคาม เทศบาลต้าบลหนองแวง เทศบาลต้าบลท่าก้อน เทศบาลต้าบลเชียงสือ เทศบาลต้าบลตองโขบ  
เทศบาลต้าบลบ้านโพน เทศบาลต้าบลงิ้วด่อน เทศบาลต้าบลเชียงเครือ เทศบาลต้าบลดงมะไฟ เทศบาลต้าบล
ธาตุนาเวง เทศบาลต้าบลฮางโฮง เทศบาลต้าบลเมืองทองท่าแร่ เทศบาลต้าบลเหล่าปอแดง เทศบาลต้าบล    
นาแก้ว เทศบาลต้าบลสร้างค้อ เทศบาลต้าบลหนองสนม เทศบาลต้าบลหนองลาด เทศบาลต้าบลพันนา 
เทศบาลต้าบลปทุมวาปี เทศบาลต้าบลบะหว้า เทศบาลต้าบลโพนแพง เทศบาลต้าบลสามัคคีพัฒนา เทศบาล
ต้าบลวาใหญ่ เทศบาลต้าบลกุดไห เทศบาลต้าบลกุดแฮด เทศบาลต้าบลนาม่อง เทศบาลต้าบลนาหัวบ่อ 
เทศบาลต้าบลบัวสว่าง เทศบาลต้าบลพอกน้อย เทศบาลต้าบลวังยาง เทศบาลต้าบลพรรณานคร เทศบาล
ต้าบลไร่ เทศบาลต้าบลนาใน เทศบาลต้าบลแร่ เทศบาลต้าบลพังโคนศรีจ้าปา เทศบาลต้าบลไฮหย่อง เทศบาล
ต้าบลโคกภู เทศบาลต้าบลหนองลาด เทศบาลต้าบลค้าบ่อ และเทศบาลต้าบลปลาโหล 
  - จังหวัดบึงกาฬ 9 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลโคกก่อง เทศบาลต้าบลไคสี เทศบาลต้าบล       
โนนสว่าง เทศบาลต้าบลวิศิษฐ์ เทศบาลต้าบลหอค้า เทศบาลต้าบลซาง เทศบาลต้าบลบึงงาม เทศบาลต้าบล
ศรีส้าราญ และเทศบาลต้าบลหนองเลิง 
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  - จังหวัดอุบลราชธานี 6 แห่ง ได้แก่ เทศบาลต้าบลขามป้อม เทศบาลต้าบลหนองผือเทศบาล

ต้าบลหัวนา เทศบาลต้าบลเทพวงศา เทศบาลต้าบลหนองนกทา และเทศบาลต้าบลโขงเจียม  

 โดยมีรายละเอียดจ้าแนกตามลุ่มน้้าสาขาดังแสดงในรูปที่ 1 และตำรำงท่ี 1 

 

 
ที่มำ : โครงการวางผังระบายน้้าจังหวัดในลุ่มน้้าโขง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 

รูปที่ 1 บทบำทและควำมส้ำคัญของเมือง 
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ตำรำงท่ี 1 บทบำทและควำมส้ำคัญของเมืองในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ที่มำ : รายงานผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2600 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ตำรำงท่ี 1 บทบำทและควำมส้ำคัญของเมืองในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

 
ที่มำ : รายงานผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2600 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ตำรำงท่ี 1 บทบำทและควำมส้ำคัญของเมืองในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

 
ที่มำ : รายงานผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2600 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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ตำรำงท่ี 1 บทบำทและควำมส้ำคัญของเมืองในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ต่อ) 

 
ที่มำ : รายงานผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2600 โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
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2. ผังอนุภำคกลุ่มจังหวัด 
 (1)  ผังอนุภำคกลุ่มจังหวัดอุดรธำนี เลย หนองบัวล้ำภู หนองคำย และบึงกำฬ  
  กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ท้าการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุดรธานี เลย  หนองบัวล้าภู 
หนองคาย และบึงกาฬ (รูปที่ 2) โดยพิจารณาถึงความสอดคล้องและถ่ายทอดการพัฒนาจากผังภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือ แนวคิดการวางผังพัฒนาพ้ืนที่อนุภาคได้ให้ความส้าคัญต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ทรพัยากรป่าไม้ พ้ืนที่เมือง/ชุมชน และกิจกรรมภาคเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงภายในและภายนอกพ้ืนที่อนุภาค รวม
ถึงกับนานาประเทศ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่อนุภาคไปสู่การเป็นประตูเศรษฐกิจการค้า การพัฒนาอุตสาหกรรม 
เกษตร การแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวส้าหรับกรอบนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาอนุภาคกลุ่ม
จังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวล้าภู หนองคาย และบึงกาฬ สามารถสรุปประเด็นได้ดังนี้ 
  1) การพัฒนาเมือง 
   - ก้าหนดแนวทางการจัดระบบเมืองและยกระดับความเป็นเมืองในอนุภาคให้มีความ
สมดุลและสอดคล้องรองรับกับการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
   - ก้าหนดแนวทางพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางด้านต่าง ๆ เช่น เมืองท่องเที่ยว เมือง
ประตูการค้า เมืองเศรษฐกิจชายแดน เมืองบริการด้านสุขภาพ เป็นต้น 
  2) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
   - ก้าหนดแนวทางและมาตรการเพ่ือสงวน ฟ้ืนฟู และอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้เสื่อมโทรมและ
เพ่ิมป่าไม ้
   - การวางระบบการกระจายเมืองศูนย์กลางที่มีความสัมพันธ์กันในโครงข่ายตามล้าดับ
ศักย์ทั้งในขนาดและระยะทางเพ่ือรองรับประชากรที่เพ่ิมข้ึน 
   - การลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมก้าหนดแนวทาง
พัฒนาพ้ืนที่อุตสาหกรรมที่มีความเชื่อมโยงในกระบวนการผลิตและสอดคล้องกับที่ตั้งของแหล่งวัตถุดิบเพ่ือ
ช่วยประหยัดในการขนส่ง 
   - การลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพ่ือเพ่ิมผลผลิต
ทางการเกษตร 
  3) การคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - ก้าหนดแนวทางพัฒนาประสิทธิภาพโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงกับนานาประเทศ/
เชื่อมประชาคมอาเซียนในลักษณะบูรณาการ 
   - กระจายโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่อนุภาค มีการให้บริการที่มีล้าดับศักย์
ที่สอดคล้องกับระบบเมือง 
   - จัดหาบริการสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ การแพทย์ การศึกษา ระบบก้าจัดขยะ 
พัฒนาและบริหารจัดการน้้า ให้เพียงพอต่อความต้องการส้าหรับอุปโภค บริโภค และกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
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ที่มำ : โครงการวางและจัดท้าผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุดรธานี เลย หนองบัวล้าภู หนองคาย และบึงกาฬ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

รูปที่ 2 ผังอนุภำคกลุ่มจังหวัดอุดรธำนี เลย หนองบัวล้ำภู หนองคำย และบึงกำฬ 
 
 (2)  ผังอนุภำคกลุ่มจังหวัดมุกดำหำร นครพนม สกลนคร และกำฬสินธุ์ (รูปที่ 3) 
  วิสัยทัศน์การพัฒนาพ้ืนที่อนุภาค “เป็นประตูการค้าที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่ม
แม่น้้าโขงและทวีปเอเชีย ศูนย์กลาง การผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพดี แหล่งผลิตอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร
เพ่ือการส่งออก และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคอินโดจีน มีฐานเศรษฐกิจสังคม ที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาอย่าง
บูรณาการและยั่งยืน” 
  เพ่ือให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพที่เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่และความ
สมบูรณ์ของปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน เกิดระบบเมืองที่สมดุล การพัฒนาระบบเมืองตามบทบาทและศักยภาพ
อย่างเป็นระบบ พัฒนาเศรษฐกิจ ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม การค้าบริการและการท่องเที่ยว และ
พัฒนาการคมนาคมขนส่งที่สะดวก รวดเร็ว ประหยัด และปลอดภัย โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่อนุภาค 
ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบบูรณาการ มีประสิทธิภาพสูงสุดตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอย่างสมดุลตามบทบาทและศักยภาพของพ้ืนที่ 
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ที่มำ : โครงการวางและจัดท้าผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์ โดย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

รูปที่ 3 ผังอนุภำคกลุ่มมุกดำหำร นครพนม สกลนคร และกำฬสินธุ์ 
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  3) ยุทธศาสตร์การเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้าเกษตรคุณภาพดี 
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาจุดรวบรวม และกระจายขนส่งสินค้าในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
  5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของพ้ืนที่ 
  6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพ เพ่ือเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระดับอนุภาคและอินโดจีน 
  7) ยุทธศาสตร์การเพ่ิมศักยภาพระบบคมนาคมขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่อนุภาคและ
พ้ืนที่ต่อเนื่อง 
  8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโลจิสติกส์เชื่อมโยงเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเพ่ือเปิดประตูสู่อิน
โดจีน 
  9) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการศึกษาและบริการสาธารณสุขในภูมิภาคอินโดจีน 
  แนวทางการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดมุกดาหาร นครพนม 
สกลนคร และกาฬสินธุ์ มีการประสานแนวความคิดเพ่ือน้ามาบูรณาการเป็นผังอนุภาคซึ่งเป็นแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนที่ โดยมีสาระส้าคัญของการวางผัง คือ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาศูนย์กลางชุมชนเมืองและ
ชนบท ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมการพัฒนาเมือง การพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม การพัฒนา
อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว เป็นกรอบในการบูรณาการ 
 
 (3) ผังอนุภำคกลุ่มจังหวัดอุบลรำชธำนี อ้ำนำจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ 
  ขอบเขตการวางและจัดท้าผังอนุภาคกลุ่ม 4 จังหวัด ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี 
อ้านาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ และพ้ืนที่เขตอิทธิพลที่เกี่ยวเนื่องในระดับกลุ่มจังหวัด ภาคและประเทศ 
รวมถึงการพัฒนาพ้ืนที่ที่เชื่อมโยงตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีสาระส้าคัญโดยสรุปที่เกี่ยวข้อง
กับพ้ืนที่จังหวัดอุบลราชธานี ดังนี้ (รูปที ่4) 
  วิสัยทัศน์ของผังอนุภาค การวางและจัดท้าผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อ้านาจเจริญ 
ยโสธร และศรีสะเกษ ก้าหนดวิสัยทัศน์คือ“พัฒนำเศรษฐกิจกำรค้ำชำยแดน เชื่อมโยงกำรท่องเที่ยว
สำมเหลี่ยมวัฒนธรรม (ไทย - ลำว - กัมพูชำ) อนุรักษ์นิเวศสำมลุ่มน ้ำ (โขง - ชี - มูล) ส่งเสริม
อุตสำหกรรมแปรรูปทำงกำรเกษตรและพืชพลังงำนและแหล่งอำหำรปลอดภัย” 
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ที่มำ : โครงการวางและจัดท้าผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อ้านาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษโดย กรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

รูปที ่4 ผังอนุภำคกลุ่มจังหวัดอุบลรำชธำนี อ้ำนำจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ 
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โดยมีวัตถุประสงค์ของผังอนุภาค เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของพ้ืนที่อนุภาคในอนาคต              การ
ด้าเนินการวางและจัดท้าผังอนุภาค กลุ่มจังหวัดอุบลราชธานี อ้านาจเจริญ ยโสธร และศรีสะเกษ จึงมี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1) พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจการค้าชายแดน เพ่ือเป็นตลาดกระจายสินค้าและบริการ ตลอดจน
เป็นพื้นที่การท่องเที่ยวของอนุภาค โดยใช้มาตรการส่งเสริมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาเช่น การปลอดภาษี 
เป็นต้น 
  2) พัฒนาโครงข่ายทางสัญจรที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างประเทศทั้งทางบกทางอากาศ 
และทางน้้า เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายและความคล่องตัวในการเดินทางระหว่างประเทศ 
  3) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในรูปแบบของสามเหลี่อมวัฒนธรรม(ไทย - ลาว - 
กัมพูชา) โดยสนับสนุนให้เกิดการค้นคว้าและศึกษาข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม เพ่ือเป็นฐานข้อมูลทางการ
ท่องเที่ยวระดับพื้นท่ีต่อไป 
  4) ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การแปรรูป และการเพ่ิมมูลค่าในภาคเกษตรกรรม 
เพ่ือท้าให้เกิดอุตสาหกรรมการแปรรูปบนฐานขององค์ความรู้ ซึ่งควรมีการส่งเสริ มด้านการวิจัยและพัฒนา 
(Research and Development) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศลุ่มน้้า ซึ่งเป็นตัวแทนของนิเวศ 3 ลุ่มน้้า คือลุ่ม
น้้าโขง ลุ่มน้้าชี และลุ่มน้้ามูล เพ่ือให้เกิดความหลากหลายทางธรรมชาติของระบบภูมินิเวศ โดยสนับสนุนให้
เกิดการศึกษาค้นคว้าข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์ของระบบลุ่มน้้าทั้งสาม เพ่ือเป็น
พ้ืนที่เรียนรู้ทางธรรมชาติต่อไป 
  5) ส่งเสริมอุตสาหกรรมพลังงาน ทั้งพลังงานจากผลิตผลทางการเกษตร เช่น  มันส้าปะหลัง 
เพ่ือเป็นวัตถุดิบในการผลิตเป็นแก๊สโซฮอล์ และพลังงานจากแสงอาทิตย์อันจะน้าไปสู่การเป็นแหล่งพลังงาน
ทดแทนต่อไปในอนาคต 
  6) ส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ เพ่ือสร้างมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร อันจะน้าไปสู่การ
เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกระบวนการปลูกข้าวหอมมะลิ เพ่ือส่งออกตามนโยบาย
ครัวไทยสู่ครัวโลกอย่างปลอดภัย 
  โดยมีประเด็นส้ำคัญในกำรวำงผังอนุภำคใน 6 ประกำรดังนี  
  1) การพัฒนาพ้ืนที่กลุ่มเมืองการค้าชายแดน เพ่ือเป็นตลาดกระจายสินค้าและบริการ โดย
การก้าหนดบทบาทของกลุ่มเมืองการค้าชายแดนตามศักยภาพและโอกาสในการพัฒนา 
  2) การพัฒนาเครือข่ายกลุ่มเมืองเกษตรอินทรีย์ และอุตสาหกรรมทางการเกษตรครบวงจร 
ซึ่งมีการสร้างอัตลักษณ์และมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าทางการเกษตรในพ้ืนที่อนุภาค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
แข่งขันในระดับนานาชาติ 
  3) การพัฒนาระบบคมนาคมอย่างบูรณาการและสร้างการพัฒนาตามแนวแกนคมนาคม
ขนส่ง เพ่ือเชื่อมโยงเข้ากับแนวแกนการพัฒนาทางเศรษฐกิจแนว R2 หรือเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนว
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ตะวันออก - ตะวันตก (East - West Economic Corridor: EWEC) ซึ่งเป็นเส้นทางที่ก่อให้เกิดการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับ 0 - 50 เปอร์เซ็นต์ 
  4) การอนุรักษ์และรักษาพ้ืนที่ทางนิเวศ โดยเน้นการจัดการเชิงพ้ืนที่ระหว่างพ้ืนที่พัฒนาและ
พ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีมีความชัดเจน 
  5) การเชื่อมโยงพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ เพ่ือการเรียนรู้และการท่องเที่ยวโดย
วัฒนธรรมของพ้ืนที่อนุภาคจะประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย แต่สามารถก้าหนดได้เป็นสองราก
ของวัฒนธรรม คือ วัฒนธรรมสายไท – ล้านช้าง หรือไทย – ลาว กับวัฒนธรรมสายไท – เขมร หรือไทย –
กัมพูชา โดยรูปแบบของวัฒนธรรมส่วนใหญ่มักเกี่ยวข้องกับระบบนิเวศ 
  6) การเป็นศูนย์กลางกิจกรรมบริการทางสังคมทั้งทางการแพทย์และการศึกษาของภูมิภาค 
โดยการพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาการศึกษาในระดับสูง เพ่ือเป็นศูนย์กลางของประเทศในกลุ่มอิน
โดจีน การพัฒนาการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน และการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการแพทย์เฉพาะทางของกลุ่ม
อนุภาค และศูนย์กลางในระดับอินโดจีน 
 
3. ผังเมืองรวมจังหวัด 
 (1) ผังเมืองรวมจังหวัดเลย มีสาระส้าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 

1)  ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดเลยให้เป็นเมืองน่าอยู่ เพ่ือรองรับการขยายตัวของประชากร 
2)  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางด้านสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้

เพียงพอและได้มาตรฐาน  
3)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัย และพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ

ชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 
4)  ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่เกษตรกรรม และพัฒนาการคมนาคมและการขนส่งเพ่ือส่งเสริม

การขนส่งสินค้าเกษตรและการท่องเที่ยว 
  5)  ส่งเสริมการค้าชายแดนของจังหวัดเลยให้เป็นแหล่งการค้าในกลุ่มอินโดจีนและตะวันออก
ไกล 

6)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (2)  ผังเมืองรวมจังหวัดบึงกำฬ มีสาระส้าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 
  1)  ส่งเสริมให้จังหวัดบึงกาฬเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรกรรมและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับ
เกษตรกรรม เพ่ือเป็นแหล่งผลิตและรวบรวมสินค้าเกษตร 
  2)  ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดบึงกาฬให้เป็นแหล่งการค้าและการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน
  3) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิงอนุรักษ์และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  4)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ชุ่มน้้า แหล่งน้้าธรรมชาติ และป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
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  5)  ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโครงข่ายคมนาคมและขนส่ง เพ่ือรองรับการ
คมนาคมและขนส่งภายในจังหวัดและระหว่างประเทศ 
  6)  ส่งเสริมพัฒนาที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม และอุตสาหกรรม ให้สอดคล้องกับการใช้
ประโยชน์ที่ดิน และการขยายตัวของชุมชนและระบบเศรษฐกิจของจังหวัด 
 (3)  ผังเมืองรวมจังหวัดหนองคำย มีสาระส้าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 

1)  เป็นแผนแม่บทด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน ส้าหรับการพัฒนาของจังหวัดหนองคาย 
2)  ส่งเสริมให้จังหวัดหนองคายมีการพัฒนาด้านการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนชายแดนกับ

เพ่ือนบ้าน และภูมิภาคอาเซียนอย่างมีระบบ 
  3)  ด้ารงรักษาพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีคุณค่าด้านเกษตรกรรม ให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่มี
คุณภาพ และรักษาวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

4)  รองรับการขยายตัวของเมือง อุตสาหกรรม และระบบโลจิสติกส์ในอนาคต 
5)  รองรับบทบาทของจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
6)  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวให้สมบูรณ์และยั่งยืน 

 (4)  ผังเมืองรวมจังหวัดอุดรธำนี มีสาระส้าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 
   1)  ส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางการค้า การบริการ เพ่ือให้สอดคล้อง
กับศักยภาพ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และนโยบายการพัฒนาการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพได้
ประโยชน์สูงสุด โดยการพัฒนาแหล่งอุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยว และสงวนพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์
และมีศักยภาพเหมาะสมทางเกษตร 
  2)  ส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมเชิงมรดกโลกและเชิง
นิเวศน์ 
  3)  ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดอุดรธานีมีการก้าหนดพ้ืนที่ทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้ง
ก้าหนดศูนย์กลางการวิจัย การพัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรให้ครบวงจร 

4)  ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า นิคมอุตสาหกรรมการ
วิจัย และพัฒนาอุตสาหกรรม 

5)  ส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีพัฒนาความเชื่อมโยงในทางการค้าชายแดนระหว่างอนุภาคและ
ภูมิภาคอินโดจีน สามารถเชื่อมโยงด้านการค้าและการลงทุนได้อย่างเป็นระบบ 
  6)  เพ่ือให้เป็นแม่บททางการวางผังเมืองรวม ผังพัฒนาชุมชน และผังพัฒนาชนบท ตลอดจน
เป็นแนวทางส้าหรับการวางแผนพัฒนาเมือง และการด้าเนินงานของส่วนราชการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องใน
การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
  7)  อนุรักษ์พ้ืนที่เพ่ือการรักษาสภาพแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 (5)  ผังเมืองรวมจังหวัดหนองบัวล้ำภู มีสาระส้าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมและพัฒนาเมืองให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา การค้า การเกษตร และการบริการ

ของจังหวัด 
2) ส่งเสริมและพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยและพาณิชยกรรมให้สอดคล้องกับการขยายตัวของ

ชุมชนและระบบเศรษฐกิจ 
3) ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ

และได้มาตรฐาน 
  4) ส่งเสริมและพัฒนาเมืองให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ส้าคัญของจังหวัด 

5) ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ และรองรับการขยายตัวของประชากร 
6) พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้สอดคล้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคต 
7)  ด้ารงรักษารูปแบบการตั้งถิ่นฐาน วิถีชีวิตดั้งเดิม ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีซึ่งเป็น

เอกลักษณ์ของจังหวัด 
  8)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 (6)  ผังเมืองรวมจังหวัดสกลนคร มีสาระส้าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 
  1)  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การบริการทางสังคมและการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการให้เพียงพอและได้มาตรฐาน เพ่ือให้เป็นเมืองน่าอยู่และรองรับการพัฒนาศักยภาพของประชากร 

2)  ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางเกษตรกรรมให้เป็นศูนย์กลางแหล่งผลิตอาหารและ
การผลิตเนื้อโคขุนให้มีคุณภาพระดับสากล 

3)  ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ 

4)  ส่งเสริมและอนุรักษ์โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่มีคุณค่าทาง
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี ให้เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดเพ่ือส่งเสริมให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 (7)  ผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม มีสาระส้าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 

1)  ส่งเสริมและพัฒนาจังหวัดนครพนมให้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและการลงทุนกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

2)  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สินค้าทางการเกษตร และอุตสาหกรรมการเกษตรที่มีความ
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 

4)  อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม 
5)  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว 
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6)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้้าธรรมชาติ 
 (8)  ผังเมืองรวมจังหวัดมุกดำหำร มีสาระส้าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 

1)  ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดมุกดาหารเป็นเมืองน่าอยู่ มีการจัดระบบผังเมืองที่ถูกต้อง
และชัดเจน และมีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

2)  ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่เพ่ือรองรับการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดมุกดาหาร 
3)  ส่งเสริมการค้าชายแดนของจังหวัดมุกดาหารให้เป็นแหล่งการค้ากลุ่มอินโดจีน 
4)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้จังหวัดมุกดาหารเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์โดย

ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางธุรกิจ 
5)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของชน

พ้ืนเมืองทีส่้าคัญ และส่งเสริมด้านวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 (9)  ผังเมืองรวมจังหวัดอ้ำนำจเจริญ มีสาระส้าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 

1)  ส่งเสริมการจัดล้าดับชุมชน การใช้ประโยชน์ที่ดินและโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือรองรับ
การพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม และท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับศักยภาพการพัฒนาพ้ืนที่
อย่างเป็นระบบ 

2)  ส่งเสริมให้เป็นเมืองน่าอยู่อาศัยที่มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูโบราณสถาน เอกลักษณ์ วัฒนธรรม
พ้ืนบ้าน และพัฒนาวิถีชีวิตของคนในจังหวัดให้เกิดการด้ารงชีวิตแบบยั่งยืน 

3)  ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดอ้านาจเจริญเป็นเมืองสะอาด มีการจัดระบบเมือง มีภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมที่ดีและยั่งยืน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

4)  ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพพ้ืนที่ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์การเกษตร และพัฒนาคุณภาพและส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

5)  ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
6)  ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรม เพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคต

ตามศักยภาพของจังหวัด 
7)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (10)  ผังเมืองรวมจังหวัดอุบลรำชธำนี มีสาระส้าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับระบบเมืองและชุมชนดังต่อไปนี้ 
  1)  ด้ารงรักษาพ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางการเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตอาหารอย่างเพียงพอและเป็น
ศูนย์กลางการเกษตรของกลุ่มจังหวัด รวมถึงรักษาวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
  2)  ส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเชิงนิเวศ 
  3)  ส่งเสริมและพัฒนาการบริการทางสังคม การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้เพียงพอ
และได้มาตรฐาน 
  4)  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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4. โครงกำรวำงผังภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 การวางผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่โดยรวมในอนาคต ชี้น้าการ
พัฒนาพ้ืนที่ให้กับกลุ่มจังหวัด จังหวัด เมือง และชุมชน ในด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน การพัฒนาเมืองและ
ชนบท การคมนาคม และโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่ต้องค้านึงถึงการสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
ศิลปวัฒนธรรม ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ถ่ายทอดนโยบายจากผังประเทศสู่การ
พัฒนาพื้นที่ภาคอย่างเป็นระบบ 
 ซึ่งการวางผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเป็นการก้าหนดนโยบาย แผนผัง มาตรการ และวิธีด้าเนินการ 
โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถน้าไปด้าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม ที่อยู่อาศัย เกษตรกรรม 
การบริการและการท่องเที่ยว ให้เมืองมีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีการใช้พ้ืนที่
อย่างยั่งยืนและสมดุล โดยขอบเขตการวางผังครอบคลุมพ้ืนที่ 20 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น 
นครพนม นครราชสีมา ชัยภูมิบุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร 
สุรินทร์ หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล้าภู อ้านาจเจริญ อุดรธานี และอุบลราชธานี โดยมีพ้ืนที่ศึกษาครอบคลุม
เชื่อมโยงกับภาคอ่ืน ๆ รวมทั้งประเทศเพ่ือนบ้านที่เกี่ยวข้อง   
 ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมือง ซึ่งที่ปรึกษาจะติดตามข้อมูลเพ่ือน้ามาใช้
ประกอบในการศึกษาของโครงการต่อไป 
 
5.  แผนผังนโยบำยพัฒนำเมืองและระบบเมืองจังหวัดอุบลรำชธำนี 
 (1) กลุ่มเมืองศูนย์กลางหลักระดับสากล ได้แก่ เขตอ้าเภอเมืองอุบลราชธานี–อ้าเภอวารินช้าราบ 
ครอบคลุมพ้ืนที่อ้าเภอเขื่องใน อ้าเภอเหล่าเสือโก้ก อ้าเภอดอนมดแดง อ้าเภอสว่างวีระวงศ์ อ้าเภอนาเยีย 
อ้าเภอทุ่งศรีอุดม และอ้าเภอส้าโรง มีหน้าที่ให้บริการเมืองล้าดับศักย์ท่ี 2 3 และ 4 ซ่ึงกระจายอยู่โดยรอบ โดย
ก้าหนดแนวคิดหลักของพ้ืนที่ตามทฤษฎีการพัฒนาเมืองและปริมณฑล (City – Region Development) 
 (2) กลุ่มการค้าชายแดนและการท่องเที่ยวสากล ได้แก่ เขตอ้าเภอพิบูลมังสาหาร อ้าเภอโพธิ์ไทร 
อ้าเภอโขงเจียม อ้าเภอสิรินธร อ้าเภอบุณฑริก และอ้าเภอนาจะหลวย โดยก้าหนดแนวคิดหลักของพ้ืนที่ตาม
ทฤษฎีขั้วการเติบโต (Growth Pole Theory) ด้านการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ และการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development) ส้าหรับพื้นที่เมืองบริเวณแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
 (3) กลุ่มเมืองเกษตรเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ ได้แก่ เขตอ้าเภอตระการพืชผล อ้าเภอเขมราฐ อ้าเภอ
กุดข้าวปุ้น และอ้าเภอนาตาล โดยก้าหนดแนวคิดหลักของพ้ืนที่ตามทฤษฎีการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development) ในพ้ืนที่เกษตรกรรมพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพ และสามารถ
เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านตามแผนพัฒนาโครงข่ายคมนาคมระหว่างประเทศ 
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 (4) กลุ่มเมืองอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ได้แก่ เขตอ้าเภอเดชอุดม อ้าเภอนาเยีย อ้าเภอน้้ายืน 
อ้าเภอน้้าขุ่น และอ้าเภอทุ่งศรีอุดม โดยก้าหนดแนวคิดหลักของพ้ืนที่ตามทฤษฎีขั้วการเติบโต (Growth Pole 
Theory) โดยพัฒนาบทบาทการผลิตอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานบนพ้ืนฐานแหล่งวัตถุดิบและท้าเลที่ตั้งที่
สามารถเชื่อมโยงกับพ้ืนที่เศรษฐกิจ แหล่งวัตถุดิบ และช่องทางการค้าทั้งภายในจังหวัดและพ้ืนที่ข้างเคียงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 (5) กลุ่มเมืองเกษตรผสมผสานและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ได้แก่ เขตอ้าเภอม่วงสามสิบ และ
เขื่ องใน โดยก้าหนดแนวคิดหลักของ พ้ืนที่ ตามทฤษฎีการพัฒนาเมืองอย่ างยั่ งยืน  ( Sustainable 
Development) ในพ้ืนที่เกษตรกรรมชั้นดี มีศักยภาพในการผลิตอาหารส้าหรับเขตเมืองหลัก รวมถึงการ
เรียนรู้และท่องเที่ยวแหล่งวัฒนธรรมที่มีคุณค่า 
 การพัฒนาเมืองหลักล้าดับศักย์ต่าง ๆ และความเชื่อมโยงในกลุ่มเมืองอย่างเหมาะสมและลดการพ่ึงพา
เมืองหลัก โดยก้าหนดบทบาทพ้ืนที่เมืองหลักล้าดับศักย์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 (1) เมืองศูนย์กลางหลักระดับภาค – จังหวัด ได้แก่ เมืองอุบลราชธานี และเมืองวารินช้าราบ 
 (2) เมืองศูนย์กลางหลักระดับจังหวัด – กลุ่มอ้าเภอ ได้แก่ เมืองพิบูลมังสาหาร เมืองเดชอุดม และ
เมืองตระการพืชผล 
 (3) เมืองศูนย์กลางหลักระดับอ้าเภอ ได้แก่ เมืองเขมราฐ เมืองโพธิ์ไทร เมืองโขงเจียม เมือง         
ม่วงสามสิบ เมืองเขื่องใน เมืองสิรินธร เมืองบุณฑริก เมืองนาจะหลวย และเมืองน้้ายืน 
 (4) เมืองศูนย์กลางย่อย ได้แก่ เมืองนาตาล เมืองกุดข้าวปุ้น เมืองศรีเมืองใหม่ เมืองตาลสุม เมือง  
โคกช้าแระ (อ้าเภอทุ่งศรีอุดม) เมืองเหล่าแดง (อ้าเภอดอนมดแดง) เมืองเหล่าเสือโก้ก เมืองนาเยีย เมืองตาเกา 
(อ้าเภอน้้าขุ่น) เมืองสว่าง (อ้าเภอสว่างวีระวงศ์) 
 (5) เมืองรองรับการพัฒนาย่านกิจกรรมหลัก จ้าแนกเป็น 6 ด้านหลัก 
  1)  ด้านการบริหารปกครอง ได้แก่ เมืองแจระแม 
  2) ด้านการค้าชายแดน ได้แก่ เมืองช่องเม็ก เมืองพะลาน (อ้าเภอนาตาล) และเมืองน้้ายืน 
  3) ด้านโลจิสติกส์ ได้แก่ เมืองบุ่งหวาย (อ้าเภอวารินช้าราบ) เมืองเดชอุดม เมืองสิรินธร และ
เมืองช่องเม็ก 
  4) ด้านการศึกษาและพัฒนานวัตกรรม ได้แก่ เมืองอุบลราชธานี เมืองศรีไค (อ้าเภอ          
วารินช้าราบ) เมืองพิบูลมังสาหาร เมืองเดชอุดม เมืองตระการพืชผล และเมืองก่อเอ้ (อ้าเภอเขื่องใน) 
  5) ด้านสาธารณสุข ได้แก่ เมืองอุบลราชธานี เมืองวารินช้าราบ เมืองพิบูลมังสาหาร เมืองเดช
อุดม และเมืองตระการพืชผล 
  6) ด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ เมืองอุบลราชธานี เมืองวารินช้าราบ เมืองเขมราฐ เมืองนาตาล 
เมืองโพธิ์ไทร เมืองโขงเจียม เมืองม่วงสามสิบ เมืองเขื่องใน เมืองสิรินธร เมืองนาจะหลวย และเมืองน้้ายืน 
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6.  แผนผังนโยบำยพัฒนำเมืองและระบบเมืองจังหวัดมุกดำหำร 
 (1) กลุ่มการค้าชายแดนและโลจิสติกส์ ได้แก่ เขตอ้าเภอเมืองมุกดาหาร เขตอ้าเภอหว้านใหญ่      
เขตอ้าเภอดอนตาล 
 (2) กลุ่มเมืองศูนย์การค้าและการบริการ ได้แก่ เขตอ้าเภอเมืองมุกดาหาร เขตอ้าเภอค้าชะอี        
เขตอ้าเภอหนองสูง เขตอ้าเภอนิคมค้าสร้อย และเขตอ้าเภอดอนตาล 
 (3) กลุ่มเมืองท่องเที่ยวและกิจกรรม : ทางวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ได้แก่  เขตอ้าเภอ        
เมืองมุกดาหาร และเขตอ้าเภอหว้านใหญ่  
 (4) กลุ่มเมืองท่องเที่ยวและกิจกรรม : ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ได้แก่  เขตอ้าเภอเมืองมุกดาหาร   
เขตอ้าเภอนิคมค้าสร้อย และเขตอ้าเภอดอนตาล 
 การพัฒนาเมืองหลักล้าดับศักย์ต่าง ๆ และความเชื่อมโยงในกลุ่มเมืองอย่างเหมาะสมและลดการพ่ึงพา
เมืองหลัก โดยก้าหนดบทบาทพ้ืนที่เมืองหลักล้าดับศักย์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 (1) เมืองศูนย์กลางหลักระดับจังหวัด ได้แก่ เทศบาลเมืองมุกดาหาร 
 (2) เมืองศูนย์กลางหลักระดับรองของจังหวัด ได้แก่ เทศบาลต้าบลนิคมค้าสร้อย เทศบาลต้าบลดอน
ตาล เทศบาลต้าบลค้าชะโนด 
 (3) เมืองศูนย์กลางหลักระดับอ้าเภอ ได้แก่ เทศบาลต้าบลดงเย็น เทศบาลต้าบลหว้านใหญ่ เทศบาล
ต้าบลหนองสูงเหนือ และเทศบาลต้าบลดงหลวง 
 (4) เมืองศูนย์กลางหลักระดับท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลต้าบลค้าอาฮวน เทศบาลต้าบลโพนทราย 
เทศบาลต้าบลกกตูม เทศบาลต้าบลนาโสก เทศบาลต้าบลนาสีนวน เทศบาลต้าบลมุก เทศบาลต้าบลผึ่งแดด 
เทบาลต้าบลบ้านแก้ง เทศบาลต้าบลดงมอน เทศบาลต้าบลหนองแคน เทศบาลต้าบลบ้านเป้า เทศบาลต้าบล
ดอนตาลผาสุก เทศบาลต้าบลร่มเกล้า เทศบาลต้าบลชะโนด เทศบาลต้าบลภูวง เทศบาลต้าบลชะโนด องค์การ
บริหารส่วนต้าบลป่าไร่ องค์การบริหารส่วนต้าบลป่าไร่ องค์การบริหารส่วนต้าบลป่งขามดงหมู องค์การบริหาร
ส่วนต้าบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านโคก องค์การบริหารส่วนต้าบลนาอุดม องค์การบริหารส่วน
ต้าบลบ้านค้อ องค์การบริหารส่วนต้าบลนาสะเม็ง 
 จากข้อมูลการพัฒนาเมืองหลักล้าดับศักย์ต่าง ๆ และความเชื่อมโยงในกลุ่มเมืองอย่างเหมาะสมและลด
การพ่ึงพาเมืองหลัก ของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร ที่ปรึกษาจะน้าไปใช้เป็นข้อมูลส้าหรับการ
วิเคราะห์ตัวชี้วัดของ SEA  ดังแสดงแนวคิดระบบเมืองและชุมชนของจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดมุกดาหาร 
ในรูปที่ 5 ในส่วนของกลุ่มลุ่มน้้าที่เหลือ ที่ปรึกษาจะท้าการรวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือน้าข้อมูลล้าดับศักย์    
การพัฒนาเมืองไปใช้ส้าหรับการวิเคราะห์ SEA ต่อไป  
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ที่มำ : เอกสารประกอบการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นครั้งที่ 2 โครงการวางและจัดท้าผังเมืองรวมจังหวัดมุกดาหาร 

 
รูปที ่5 ล้ำดับศักย์กำรพัฒนำเมืองของกลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 

 
7. ผังเมืองเฉพำะ  
 การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เป็นนโยบายของรัฐในการน้าประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ลดความเหลื่อมล้า ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
และส่งเสริมความม่ันคงของประเทศ  
 เขตโครงการพ้ืนที่เฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยมีเป้าหมายเพ่ือใหเกิดการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนที่มีเขต
เศรษฐกิจติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน ซ่ึงมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนศูนยกลางในการคาการลงทุนระหวาง
ประเทศ โดยใชประโยชนจากความเชื่อมโยงดานคมนาคม ขนสงของภูมิภาคอาเซียนตามขอตกลงการคาเสรี
ภายใตกรอบอาเซี่ยน และขอตกลงภายใตกรอบเศรษฐกิจ อ่ืนๆ ที่ส้าคัญไดแก โครงการพัฒนาความรวมมือ
ทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้้าโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS)  
 ที่ผ่านมาได้มีการก้าหนดเขตเศรษฐกิจพิเศษ แบ่งเป็น 2 ระยะ ใน 10 จังหวัด 12 พ้ืนที ่ดังนี้ 
 (1) ระยะแรก 6 พื นที่ (ปี 2557 - 2558) ประกอบด้วย 1) แม่สอด จ.ตาก 2) จ.มุกดาหาร 3)    
อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 4) จ.ตราด 5) อ.สะเดา จ.สงขลา 6) จ.หนองคาย  

 (2) ระยะที่สอง 6 พื นที่ (ปี 2559 เป็นต้นไป) ประกอบด้วย 1) แม่สาย จ.เชียงราย 2) เชียงแสน    
จ.เชียงราย 3) เชียงของ จ.เชียงราย 4) จ.นครพนม  5) จ.กาญจนบุรี 6) จ.นราธิวาส  
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 พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษที่อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ศึกษาของโครงการนี้มี 3 แห่ง ในจังหวัด หนองคาย นครพนม 
และมุกดาหาร ดังแสดงในรูปที่ 6 ถึง รูปที่ 8 ตามล้าดับ ซึ่งพิจารณาแล้วว่ามีศักยภาพต้ึงอยูใน แนวระเบียง
เศรษฐกิจ ภายใตกรอบ GMS ไดแก แนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต (North-South Economic Corridor) 
เชื่อมโยงไทยกับจีน เมียนมาร สปป.ลาว จนถึงชายแดนภาคใตของประเทศไทย แนวระเบียง เศรษฐกิจ
ตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ท่ึมีเสนทางเช่ึอมโยงเวียดนามเหนือ-ใตในประเทศ เวียดนาม 
แนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) เชื่อมโยง ระหวางเวียด
นาม-ลาว-ไทย-พมา EWEC มีบทบาทส้าคัญในการเปนทางเปดไปส ูทาเรือส้าหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ไทยและภาคกลางของลาว 

 ในส่วนนี้จะเป็นการสรุปข้อมูลที่ส้าคัญของการวางผังพ้ืนที่เฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ในจังหวัด 
หนองคาย นครพนม และมุกดาหาร วิเคราะึเบื้องต้นถึงผลกระทบที่น่าจะมีต่อการใช้ทรัพยากรน้้าในพ้ืนที่ และ
เพ่ือให้เป็นข้อมูลในการด้าเนินการวางแผนการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อไป 

 
ที่มำ : เอกสารรายงานการศึกษามีนาคม 2558 

รูปที่ 6 ผังพื นที่เขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดหนองคำย 
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ที่มำ : เอกสารรายงานการศึกษามีนาคม 2558 

รูปที่ 7 ผังพื นที่พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดนครพนม 
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ที่มำ : เอกสารรายงานการศึกษามีนาคม 2558 

รูปที่ 8 ผังพื นที่พัฒนำเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดมุกดำหำร 
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ภำคผนวก ข.-16 

กำรเกษตร 
 

1.  กำรเพำะปลูก 
  

  (1) วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ             
                   1)  เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจในลุ่มน้้าและสภาพ
ปัญหาในพื้นที ่  
                  2)  เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชในอดีตที่ผ่านมา ศักยภาพและโอกาส
การพัฒนา และข้อจ้ากัดการพัฒนา                               
                  3)  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง และแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้าน
การปลูกพืชในลุ่มน้้า 
       (2)  แนวทำงกำรศึกษำ  
                 1)  การศึกษาวิเคราะห์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญ จากรายงานข้อมูลภาวะการผลิต
พืชอายุสั้น (รต.01) และพืชอายุยาว (รต.02) กรมส่งเสริมการเกษตร ปี 2563 จ้าแนกรายงานข้อมูลตาม
ขอบเขตต้าบล อ้าเภอ จังหวัดที่อยู่ในลุ่มน้้า  
   2)  การศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้านการปลูกพืชในลุ่มน้้า ปี 2552 2558 และปี 2562 ในแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2552  2558 และ ปี 
2562 จากกรมพัฒนาที่ดิน ในช่วง 10 ปี คือ ปี 2552 ถึงปี 2562  
         3)  การศึกษาวิเคราะห์ในแผนที่การเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri Map) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการปลูกพืชแต่ละชนิดในลุ่มน้้าที่พ้ืนดินมีความเหมาะสมในระดับต่างๆ 
                 4)  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาในพ้ืนที่ ศักยภาพ โอกาสการพัฒนา ข้อจ้ากัดการพัฒนา
และแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาเบื้องต้นในยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 
2 เพ่ือก้าหนดแนวทางพัฒนาการเกษตรในอนาคตในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
           (3)  กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเบื องต้น 
   ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ใน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย หนองคาย 
อุดรธานี หนองบัวล้าภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร อ้านาจเจริญ และอุบลราชธานี และบางส่วนอยู่
ในจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ยโสธร ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์ รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 29,478,175 ไร่    
   การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจในลุ่มน้้าที่ผ่านมา ด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่ในลุ่มน้้าฯ จากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2552  2558 และปี 2562 จากกรมพัฒนาที่ดิน ในช่วง 10 
ปี คือ ปี 2552 ถึงปี 2562 นั้น พบว่าการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการเกษตรในลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงปี 2552  2556 และปี 2562  โดยการศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบพ้ืนที่ปลูก เมื่อ
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ใช้พ้ืนที่การเกษตร ปี 2552 ที่มีพ้ืนที่การเกษตร 18,992,790 ไร่ เป็นปีฐานเปรียบเทียบกับการใช้ประโยชน์
พ้ืนที่การเกษตร ปี 2562 พบว่าในปี 2562 ใช้ประโยชน์พ้ืนที่การเกษตร 19,068,632 ไร่ เพ่ิมขึ้น 75,842 ไร่ 
หรือร้อยละ 0.40 จากปี 2552 เมื่อพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงขนาดพ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญในลุ่มน้้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงเวลาดังกล่าว เพ่ือใช้เป็นข้อมูลคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ในอนาคต 20 ปี พ้ืนที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส้าคัญในลุ่มน้้าบางชนิดจะมีขนาดพ้ืนที่ ปลูกลดลง ในขณะที่พืช
เศรษฐกิจบางชนิดจะมีขนาดพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมข้ึน ด้วยเหตุผลดังนี้  
             1) พื นที่ปลูกข้ำว โดยภาพรวมระดับลุ่มน้้า พบว่ามีขนาดลดลง  กล่าวคือ ในปี 2562 

มีพ้ืนที่ปลูก 8,478,597 ไร่ ลดลง 1,398,290 ไร่ หรือร้อยละ 14.16 จากปี 2552 ที่มีพ้ืนที่การเกษตร  

9,876,887 ไร่ โดยเฉพาะในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) มีพ้ืนที่ปลูกข้าวลดลง 527 ,088 ไร่ กลุ่มลุ่ม

น้้าสาขาท่ี 3 (น้้าโมง-น้้าสวย) มีพ้ืนที่ปลูกข้าวลดลง 365,523 และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) มีพ้ืนที่ปลูก

ข้าวลดลง 216,229 ไร่  

     ทั้งนี้เพราะในช่วงเวลาดังกล่าว ราคาผลผลิตข้าวตกต่้ามาก และมีความผันผวนสูง 

พร้อมทั้งประสบปัญหาภัยแล้งบ่อยครั้ง ปริมาณน้้ามีน้อยลง โดยเฉพาะการปลูกข้าวในพ้ืนที่นาดอนที่ให้ผลผลิต

ต่้า นอกจากนี ้ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงข้ึนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งค่าจ้างแรงงาน ราคาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย และสารเคมี

เกษตร ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกอ้อยโรงงานทดแทนพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมใน

การเพาะปลูกข้าว เนื่องจากให้ผลตอบแทนสูงด้วยราคาสูงที่มั่นคง โดยมีกองทุนอ้อยและน้้าตาล ภายใต้

ส้านักงานอ้อยและน้้าตาลให้การสนับสนุน เกษตรกรจึงปรับเปลี่ยนพื้นที่นาดอนเป็นพื้นที่ปลูกอ้อยโรงงาน และ

เกษตรกรบางส่วน เปลี่ยนพ้ืนที่นาดอนปลูกมันส้าปะหลังโรงงาน และบางส่วนปลูกยางพาราที่ให้ผลตอบแทน

สูงกว่าทิศทางในอนาคต  ส้าหรับการปลูกข้าวอินทรีย์และการผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงทางโภชนาการ เช่น ข้าว

ไรซ์เบอรี่ ขา้วหอมมะลิอินทรีย์แปรรูป เป็นต้น มีแนวโน้มขยายพ้ืนที่มากขึ้น  เนื่องจากมีการสนับสนุนให้มีการ

ผลิตสารอินทรีย์เพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้ที่เหมาะสม พร้อมทั้งอนุรักษ์พ้ืนที่นาที่มี

ความเหมาะสมและมีระบบชลประทานที่สมบูรณ์ และสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

    2) พื นที่ปลูกพืชไร่ โดยภาพรวมระดับลุ่มน้้า พบว่ามีขนาดลดลง  กล่าวคือ ในปี 

2562  มีพ้ืนที่ปลูก 4,363,836 ไร่ ลดลง 1,042,284 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 19.28 จากปี 2552 ที่มีพ้ืนที่ปลูก 

5,406,120 ไร่  พืชไร่ที่มีพ้ืนที่ลดลงมากได้แก่ มันส้าปะหลังโรงงาน  ลดลง 1,146,691 ไร่ หรือร้อยละ 40.89  

พืชไร่ผสมลดลง 534,827 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 97.62 และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลดลง 447,971 ไร่ หรือร้อยละ 

46.27 โดยเฉพาะในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย) มีพ้ืนที่ปลูกมันส้าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืช

ไร่ผสมลดลดมากถึง 1,518,782  ไร่ สาเหตุที่พ้ืนที่ปลูกมันส้าปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และพืชไร่ผสม

ลดลง โดยเฉพาะที่ปลูกในพื้นที่ที่มีความลาดชันสูงและในพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ ประกอบกับขาดแคลนแรงงานแลหา

ยาก ค่าแรงที่สูง และปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น ท้าให้เกษตรกรบางส่วนได้หันไปปลูกยางพาราและปาล์ม
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น้้ามันแทน เพราะเป็นพืชที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการปลูกตามนโยบายของรัฐบาล และต่อมา

ราคาผลผลิตของพืชทั้งสองชนิดมีราคาเพ่ิมสูงขึ้นมาก 

     นอกจากนี้เกษตรกรได้เปลี่ยนมันส้าปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ          

ข้าวนาดอนไปเป็นการปลูกอ้อยแทน ซึ่งอ้อยโรงงานเป็นพืชให้ผลตอบแทนสูงกว่าและราคาสูงที่มั่นคง สามารถ

ใช้เครื่องจักรทุ่นแรงช่วย ปลูกง่ายและบ้ารุงดูแลรักษาไม่ยากล้าบาก และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนปัจจัยการ

ผลิต พร้อมทั้งรับซื้อผลผลิตจากโรงงานอ้อยและน้้าตาลหลายแห่งที่ตั้งกระจายอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าและบริเวณ

ใกล้เคียง รวมทั้งมีการส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ และลดต้นทุนเพ่ือเพ่ิมรายได้จากการผลิตให้สูงขึ้นในรูป

ของการผลิตเกษตรแปลงใหญ่ ท้าให้ในปี 2562 พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานมีขนาดพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้นมาก กล่าวคือ   

ปี 2562 มีพ้ืนที่ปลูก 2,063,513 ไร่ เพ่ิมขึ้น 1,064,426 ไร่ หรือร้อยละ 106.54 จากปี 2552 ที่มีพ้ืนที่ปลูก 

999,087 ไร่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่  3 (น้้าโมง-น้้าสวย) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) และ

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 2 (แม่น้้าเลย)  

            3)  พื นที่ปลูกไม้ยืนต้น โดยภาพรวมระดับลุ่มน้้าพบว่า มีขนาดพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้นมาก 

กล่าวคือ ปี 2562 มีพ้ืนที่ปลูก 5,835,936 ไร่ เพ่ิมขึ้น 2,869,192 ไร่ หรือร้อยละ 96.71 จากปี 2552 ซึ่งมี

พ้ืนที่ 2,966,744 ไร่ ไม้ยืนต้นที่มีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้นมาก ได้แก่ ยางพารา ซึ่งปี 2562 มีพ้ืนที่ปลูก 4,928,536 ไร่  

เพ่ิมขึ้น 2,721,019 ไร่ หรือร้อยละ 123.26 จากปี 2552 มีพ้ืนที่ปลูก 2,207,517 ไร่ โดยเฉพาะในกลุ่มลุ่มน้้า

สาขาที่ ไฟ/ไ6 (แม่น้้าสงคราม) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมงน้้าสวย) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง)          

ด้วยเหตุผลนโยบายของภาครัฐให้การสนับสนุนเกษตรกรปลูกยางพาราและมีหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ได้แก่ 

กรมการยาง และการยางพาราแห่งประเทศไทย ให้การสนับสนุนด้านทุน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และวิชาการ 

แก่เกษตรกร อีกท้ังยางพารายังมีคุณสมบัติที่ดีหลายประการดังนี้  

     - เป็นพืชที่ต้องการความเอาใจใส่ดูแล บ้ารุงรักษาน้อยกว่าพืชยืนต้นเศรษฐกิจ

อ่ืนๆ และมีความทนทานต่อสภาพอากาศแห้ง   

     - เป็นไม้ยืนต้นที่มีระยะเวลาการให้ผลผลิตติดต่อกันยาวนานหลายปี ประมาณ 

20 ปี  และเมื่อต้นยางพารามีอายุมาก ล้าต้นขนาดใหญ่และให้น้้ายางน้อยสามารถตัดขายเป็นไม้ยางพาราเพ่ือ

ใช้ท้าเฟอร์นิเจอร์  

     - เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ประจ้าแก่ผู้ปลูกทั้งรายวันและ/หรือ

รายสัปดาห์ เกษตรกรใช้แรงงานตนเองเป็นผู้กรีดต้นยาง ท้าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มาก  

     - มีจุดรับซื้อผลผลิตยางของพ่อค้าเอกชนกระจายอยู่ในพ้ืนที่ รวบรวมทั้งยาง

ก้อนถ้วยและยางแผ่น และมี โรงงานแปรรูปน้้ายางให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ กระจายอยู่ในลุ่มน้้า ได้แก่ จังหวัด

อุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ นครพนม และจังหวัดสกลนคร  
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     - เกษตรกรมีทักษะ ประสบการณ์และความช้านาญเกี่ยวกับการปลูกยางพารา

เป็นพื้นฐานอยู่เดิมแล้ว ที่เกษตรกรบางรายเคยไปรับจ้างปลูกยาง กรีดยางในจังหวัดภาคใต้ 

            รองลงมาได้แก่ ปาล์มน้้ามัน มีพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมข้ึน 268,831 ไร่ หรือร้อยละ 2,057.49  

และพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นผสมเพ่ิมขึ้น 81,680 ไร่ หรือร้อยละ 115.06  ด้วยเหตุผลที่ภาครัฐให้การสนับสนุน

เกษตรกรปลูกปาล์มน้้ามัน และภาครัฐขยายระยะเวลาโครงการผลักดันการส่งออกน้้ามันปาล์ม      ไม้ยืนต้น

อ่ืนที่มีขนาดพื้นที่เพ่ิมข้ึน ได้แก่ กาแฟ ตะกู และไผ่ปลูกเพ่ือการค้า 

     ไม้ยืนต้นที่มีพ้ืนที่ลดลง ได้แก่ ยูคาลิปตัส มีพ้ืนที่ลดลง 217,934 ไร่ หรือร้อยละ 

37.01 นอกจากนี้ยังมีพืชที่มีขนาดพ้ืนที่ลดลง ได้แก่ หม่อน สัก ทั้งนี้เพราะเกษตรกรได้เปลี่ยน พ้ืนที่ไปปลูก

ยางพารา หรือไม้ผลที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า  

    4)  พื นที่ปลูกไม้ผล  โดยภาพรวมระดับลุ่มน้้า พบว่ามีขนาดพ้ืนที่ปลูกไม้ผลลดลง  

กล่าวคือ  ในปี 2562 มีขนาดพื้นที่ปลูก 250,819 ไร่ ลดลง 247,156 ไร่ หรือร้อยละ 49.63  จากปี 2552 ที่มี

พ้ืนที่ปลูก 497,975 ไร่ ไม้ผลที่มีพ้ืนที่ปลูกลดลงมากตามล้าดับ ได้แก่ มะขามหวาน มะม่วง กล้วยน้้าว้า ล้าไย 

และลิ้นจี่ โดยเฉพาะในกลุ่มล่้าน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย) มีพ้ืนที่ปลูกไม้ผลลดลงมากถึง 145,611 ไร่    

     ส่วนไม้ผลที่มีขนาดพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้น ได้แก่ แก้วมังกร ไม้ผลเมืองหนาว มะพร้าว 

ทุเรียน พ้ืนที่จังหวัดในลุ่มน้้ามีความเหมาะสมต่อการผลิตไม้ผลยืนต้น เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ

ลุ่มน้้า ดินตะกอนลุ่มน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง พืชไม้ผลยืนต้นที่ส้าคัญที่ปลูกมาก ได้แก่ ส้มโอ มะม่วง และ

ทุเรียน  ทดแทนการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ที่เหมาะสม ดินมีความอุดมสมบูรณ์  หน้าดินลึกและใกล้แหล่งน้้า 

โดยเฉพาะบริเวณพ้ืนที่ริมแม่น้้าโขงและล้าน้้าสาขา เนื่องจากผลผลิตมีราคาดี  ให้ผลตอบแทนสูงมาก เแนว

โน้มในอนาคตคงเพ่ิมขนาดพื้นที่เพาะปลูกเพราะใช้น้้าน้อยและทนแล้งได้ดีและราคาผลผลิตทางการตลาดดีขึ้น 

    5) พื นที่ปลูกพืชสวน โดยภาพรวมระดับลุ่มน้้า พบว่ามีขนาดพ้ืนที่ปลูกเพ่ิมขึ้น 

กล่าวคือ ในปี 2562 มีพ้ืนที่ปลูก 28,290 ไร่ เพ่ิมขึ้น 9,227 ไร่ หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 48.40 จากปี 2552 ซึ่งมี

พ้ืนที่ปลูก 19,063 ไร่ พืชสวนที่มีพ้ืนที่เพ่ิมขึ้นมาก ได้แก่ พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ หวาย และพืชอ่ืนๆ เช่น 

เสาวรส พืชสมุนไพร เนื่องจากสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเหมาะสมและปลูกทดแทนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

โดยเฉพาะในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 2 (แม่น้้าเลย) 

 

    6)  พืชไร่หมุนเวียน   โดยภาพรวมระดับลุ่มน้้า พบว่า มีพ้ืนที่ปลูกลดลง กล่าวคือ ปี 

2562 พ้ืนที่ปลูก 3,802 ไร่ ลดลง 17,643 ไร่ หรือร้อยละ 82.27  จากปี 2552 มีพ้ืนที่ปลูก 21,445 ไร่ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพืชไร่ผสม (พืชไร่หมุนเวียน) เพราะส่วนใหญ่เป็นการปลูกในพ้ืนที่ลาดชันสูงและในเขตพ้ืนที่

ป่าอนุรักษ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 1 (น้้าหมัน-น้้าสาน) 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 5 
  

 

    7) ทุ่งหญ้ำเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์  โดยภาพรวมระดับลุ่มน้้าพบว่า มีพ้ืนที่

ลดลงไม่มากนัก กล่าวคือ ในปี 2562 มีพ้ืนที่ 44,982 ไร่  ลดลง 5,468 ไร่ หรือลดลงร้อยละ 10.84 จากปี 

2552 ที่มีพ้ืนที่ 50,450 ไร่ โดยมีพ้ืนที่ที่เป็นโรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ ลดลง 8,692 ไร่ หรือร้อยละ 33.51  

ในขณะที่พ้ืนที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพ่ิมขึ้น 3,275 ไร่ หรือร้อยละ 62.11 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทั้งโรงเรือนเลี้ยงไก่

เนื้อและไก่ไข่ โดยเฉพาะในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย) เพราะลุ่มน้้ามีสภาพภูมิอากาศแห้ง

เหมาะสมต่อการเลี้ยงไก่ ทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่ในลักษณะฟาร์มในระบบฟาร์มปิดปรับอุณหภูมิ( Evaporation 

Cooling System) ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนทั้งลูกไก่ อาหาร เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยง 

และรับซื้อผลผลิตคืน ซึ่งเป็นการเลี้ยงในระบบพันธะสัญญาและสามารถส่งออกผลผลิตไปจ้าหน่ายยังประเทศ

เพ่ือนบ้าน 

    รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการปลูกพืช ทุ่งหญ้าเลี้ยง

สัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ และสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และการเปลี่ยนแปลงการใช้พ้ืนที่เป็นภาพรวมลุ่มน้้า

ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือและจ้าแนกเป็นรายกลุ่มลุ่มน้้าสาขา ได้ดังแสดงในตำรำงท่ี 1 ถึงตำรำงท่ี 10 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 6 

  
 

ตำรำงท่ี 1 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ.2552   พ.ศ.2558   พ.ศ.2562   กำรเปลี่ยนแปลง  

 เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ   เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ   เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ   เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม       111,977            3.08  5725.00 0.03         5,292  0.028 -106,685 -95.27 

พื้นที่นาข้าว    9,876,887           52.00     9,213,710  49.96    8,478,597          44.46  -1,398,290 -14.16 

 - นาร้าง 147,504  0.78  90,137  0.49         104,800               0.55  -42,704 -28.95 

 - นาข้าว 9,729,383  51.23  9,123,573  49.47      8,373,797              3.91  -1,355,586 -13.93 

พืชไร่    5,406,120          28.46     3,612,702  19.59    4,363,836          22.88  -1,042,284 -19.28 

 - ไร่ร้าง 40,792  0.21  58,594  0.32      75,239             0.39  34,447 84.45 

 - พืชไร่ผสม 547,851  2.88  41,512  0.23 13,024   0.07  -534,827 -97.62 

 - ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 968,107  5.10          643,451  3.49        520,136               2.73  -447,971 -46.27 

 - อ้อยโรงงาน       999,087  5.26  1,341,798  7.28 2,063,513             10.82  1,064,426 106.54 

 - มันส้าปะหลังโรงงาน     2,804,226  14.76  1,497,057  8.12 1,657,535               8.69  -1,146,691 -40.89 

 - สัปปะรด 7,592  0.04  4,013  0.02 5,673               0.03  -1,919 -25.28 

 - ข้าวไร่ 13,354  0.07  11,790  0.06 7,240               0.04  -6,114 -45.78 

 - ยาสูบ 7,116  0.04  1,018  0.01 968               0.01  -6,148 -86.40 

 - แตงโมเน้ือ 3,532  0.02  1,967  0.01 9,427               0.05  5,895 166.90 

 - กะหล่้าปลี 1,890  0.01  7,404  0.04 7,316               0.04  5,426 287.09 

 - พืชไร่อื่นๆ (ถัวเหลือง มันฝรั่ง พริก) 12,573  0.07  4,098  0.02 3,765               0.02  -8,808 -70.05 

ไม้ยืนต้น    2,966,744           15.62     5,113,297  27.73    5,835,936           30.60  2,869,192 96.71 

 - ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม -      3,114  0.02 25,619               0.13  25,619 100.00 

 - ไม้ยืนต้นผสม 70,987  0.37  16,608  0.09 152,667               0.80  81,680 115.06 

 - ยางพารา 2,207,517  11.62       4,393,674  23.83 4,928,536               5.85  2,721,019 123.26 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 7 

  
 

ตำรำงท่ี 1 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  (ต่อ) 
 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ.2552   พ.ศ.2558   พ.ศ.2562   กำรเปลี่ยนแปลง  

 เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ   เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ   เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ   เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

 - ปาล์มน้้ามัน 13,066  0.07          106,799  0.58 281,897               1.48  268,831 2,057.49 

 - ไม้ยูคาลิปตัส 588,892  3.10  511,866  2.78 370,958               1.95  -217,934 -37.01 

 - สัก 81,526  0.43  79,963  0.43 73,564               0.39  -7,962 -9.77 

 - ไม้ยืนต้นอื่นๆ (ประดู่ กาแฟ หม่อน) 4,756  0.03  1,273  0.01 2,695               0.01  -2,061 -43.33 

ไม้ผล      497,975            2.62       364,184  1.97      250,819            1.32  -247,156 -49.63 

 - ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 463  0.00  5,140  0.03 9,016               0.05  8,553 1,847.30 

 - ไม้ผลผสม 83,039  0.44  56,586  0.31          33,513               0.18  -49,526 -59.64 

 - ส้มเขียวหวาน 5,470  0.03  1,188  0.01              536               0.00  -4,934 -90.20 

 - ทุเรียน 101  0.00  101  0.00              937               0.00  836 827.72 

 - ลิ้นจี่ 5,558  0.03  3,754  0.02            3,385               0.02  -2,173 -39.10 

 - มะม่วง 72,995  0.38  87,904  0.48          30,564               0.16  -42,431 -58.13 

 - กล้วยน้้าหว้า 93,477  0.49  75,635  0.41          51,788               0.27  -41,689 -44.60 

 - มะขาม 183,553  0.97  84,398  0.46          60,071               0.32  -123,482 -67.27 

 - ล้าไย 38,527  0.20  30,770  0.17          21,725               0.11  -16,802 -43.61 

 - ไม้ผลเมืองหนาว 1,581  0.01  3,348  0.02           4,153               0.02  2,572 162.68 

 - แก้วมังกร 652  0.00  3,453  0.02        21,421               0.11  20,769 3,185.43 

 - อื่นๆ (ขนุน กระท้อน มะนาว) 12,559  0.07  11,907  0.06       13,710               0.07  1,151 9.16 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 8 

  
 

ตำรำงท่ี 1 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ.2552   พ.ศ.2558   พ.ศ.2562   กำรเปลี่ยนแปลง  

 เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ   เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ   เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ   เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

พืชสวน        19,063            0.10         31,165  0.03        28,290            0.04  9,227 48.40 

 - พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม -      783  0.00 1,076           0.01  1,076 100.00 

 - พืชผัก 14,239  0.07  25,771  0.14 20,959  0.11  6,720 47.19 

 - ไม้ดอกไม้ประดับ 1,213  0.01  2,555  0.01            2,832         0.01  1,619 133.47 

 - อื่นๆ (องุ่น สตอเบอรี่ หวาย) 3,611  0.02  2,056  0.01 3,423               0.02  -188 100.00 

ไร่หมุนเวียน        21,445            0.11           5,288  0.03         3,802            0.02  -17,643 -82.27 

 - ไร่หมุนเวียนร้าง 8,404  0.04  139  0.00 341               0.00  -8,063 -95.94 

 - พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน) 9,549               0.05  3,347  0.02 3               0.00  -9,546 -99.97 

 - ข้าวโพด(ไร่หมุนเวียน) 3,492  0.02  1,802  0.01 3,458               0.02  -34 -0.97 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์        50,450            0.27         47,304  0.26        44,982            0.24  -5,468 -10.84 

 - โรงเรือนร้าง 319  0.00  539  0.00 702               0.00  383 120.06 

 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 18,916  0.10  21,814  0.12 18,482               0.10  -434 -2.29 

 - โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ ม้า 25,942  0.14  21,659  0.12 17,250               0.09  -8,692 -33.51 

 - โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 5,273  0.03  3,292  0.02 8,548               0.04  3,275 62.11 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า        42,129  0.22        47,698  0.26        57,078  0.30  14,949 35.48 

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าร้าง 1,746  0.01  1,922  0.01 2,886               0.02  1,140 65.29 

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 37,639  0.20  45,776  0.25 54,178               0.28  16,539 43.94 

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุ้ง 2,744  0.01  -    0.00 14               0.00  -2,730 -99.49 

รวมพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ   18,992,790         102.49   18,441,073  99.86  19,068,632           99.89  75,842 0.40 
ที่มำ : การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป ี2552 2558 และ 2562, กรมพัฒนาที่ดิน 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 9 

  
 

ตำรำงท่ี 2 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 

สภำพกำรปลูกพืช 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 307 0.04 438 0.05 315 0.04 8 2.61 

พื้นที่นาข้าว 93,827 11.41 105,139 11.75 102,806 11.35 8,979 9.57 

- นาร้าง 9 0.00 423 0.05 937 0.10 928 10,311.11 

- นาข้าว 93,818 11.41 104,716 11.70 101,869 11.25 8,051 8.58 

พืชไร่ 563,880 68.59 525,743 58.73 495,763 54.75 -68,117 -12.08 

- ไร่ร้าง 10,978 1.34 25,564 2.86 33,002 3.65 22,024 200.62 

- พืชไร่ผสม 130,261 15.84 14,017 1.57 96 0.01 -130,165 -99.93 

- ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 315,465 38.37 315,333 35.23 293,507 32.42 -21,958 -6.96 

- อ้อยโรงงาน 80 0.01 421 0.05 1,570 0.17 1,490 1,862.50 

- มันส้าปะหลังโรงงาน 87,704 10.67 156,261 17.46 155,629 17.19 67,925 77.45 

- ฝ้าย         8 0.00 8 100.00 

- ถั่วด้า-ถั่วแดง 196 0.02 5 0.00     -196 -100.00 

- ข้าวไร่ 7,244 0.88 5,363 0.60 4,389 0.49 -2,855 -39.41 

- มันฝรั่ง     81 0.01 81 0.01 81 100.00 

- แตงโมเน้ือ         80 0.01 80 100.00 

- ลูกเดือย 9,344 1.14 11 0.00     -9,344 -100.00 

- ขิง 718 0.09 1,325 0.15 197 0.02 -521 -72.56 

- กะหล่้าปลี 1,890 0.23 7,362 0.82 7,204 0.80 5,314 281.16 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 10 

  
 

ตำรำงท่ี 2 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

ไม้ยืนต้น 50,407 6.13 199,803 22.32 215,578 23.81 165,171 327.67 

- ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม     2,218 0.25 2,744 0.30 2,744 100.00 

- ไม้ยืนต้นผสม 63 0.01 755 0.08 942 0.10 879 1,395.24 

- ยางพารา 39,368 4.79 175,935 19.65 190,560 21.05 151,192 384.05 

- ปาล์มน้้ามัน 126 0.02 6,481 0.72 7,626 0.84 7,500 5,952.38 

- ยูคาลิปตัส 560 0.07 1,687 0.19 1,526 0.17 966 172.50 

- สัก 9,783 1.19 11,857 1.33 11,158 1.23 1,375 14.05 

- กาแฟ 22 0.00 177 0.02 261 0.03 239 1,086.36 

- หม่อน 359 0.04 335 0.04 303 0.03 -56 -15.60 

- ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 126 0.02 358 0.04 458 0.05 332 263.49 

ไม้ผล 87,762 10.67 52,788 5.90 79,853 8.82 -7,909 -9.01 

- ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 86 0.01 3,712 0.42 3,591 0.40 3,505 4,075.58 

- ไม้ผลผสม 1,598 0.19 3,458 0.39 3,564 0.39 1,966 123.03 

- ส้มเขียวหวาน 1,111 0.14 341 0.04 261 0.03 -850 -76.51 

- ทุเรียน   0.00   0.00 181 0.02 181 100.00 

- เงาะ 101 0.01 151 0.02 230 0.03 129 127.72 

- มะพร้าว   0.00 20 0.00 77 0.01 77 100.00 

- ลิ้นจี่ 4,019 0.49 1,830 0.20 1,323 0.15 -2,696 -67.08 

- มะม่วง 3,599 0.44 2,104 0.24 2,878 0.32 -721 -20.03 

- พุทรา 43 0.01 61 0.01 128 0.01 85 197.67 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 11 

  
 

ตำรำงท่ี 2 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

- น้อยหน่า         16 0.00 16 100.00 

- กล้วยน้้าว้า 18,966 2.31 10,635 1.19 22,982 2.54 4,016 21.17 

- มะขาม 45,632 5.55 17,819 1.99 16,743 1.85 -28,889 -63.31 

- ล้าไย 10,496 1.28 7,023 0.78 5,916 0.65 -4,580 -43.64 

- ฝรั่ง     8 0.00 24 0.00 24 100.00 

- มะละกอ         22 0.00 22 100.00 

- ขนุน 45 0.01 12 0.00 19 0.00 -26 -57.78 

- กระท้อน 85 0.01 23 0.00 3 0.00 -82 -96.47 

- มะนาว 105 0.01 49 0.01 26 0.00 -79 -75.24 

- ไม้ผลเมืองหนาว 1,581 0.19 3,279 0.37 4,093 0.45 2,512 158.89 

- มะขามเทศ 19 0.00 4 0.00 3 0.00 -16 -84.21 

- แก้วมังกร 276 0.03 2,259 0.25 17,773 1.96 17,497 6,339.49 

พืชสวน 4,211 0.51 3,892 0.44 4,314 0.48 103 2.45 

- พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม     779 0.09 571 0.06 571 100.00 

- พืชผัก 432 0.05 242 0.03 501 0.06 69 15.97 

- ไม้ดอกไม้ประดับ 1,053 0.13 2,109 0.24 2,248 0.25 1,195 113.49 

- องุ่น 2,621 0.32 567 0.06 373 0.04 -2,248 -85.77 

- สตรอเบอรี่ 51 0.01 97 0.01 133 0.02 82 160.78 

- เสาวรส 54 0.01 98 0.01 488 0.05 434 803.70 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 12 

  
 

ตำรำงท่ี 2 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

ไร่หมุนเวียน 21,445 2.61 5,288 0.59 3,802 0.42 -17,643 -82.27 

- ไร่หมุนเวียนร้าง 8,404 1.02 139 0.02 341 0.04 -8,063 -95.94 

- พืชไร่ผสม(ไร่หมุนเวียน) 9,549 1.16 3,347 0.37 3 0.00 -9,546 -99.97 

- ข้าวโพด (ไร่หมุนเวียน) 3,492 0.43 1,802 0.20 3,458 0.38 -34 -0.97 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 247 0.03 1,644 0.18 2,531 0.28 2,284 924.70 

- โรงเรือนร้าง         3 0.00 3 100.00 

- ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 213 0.03 1,570 0.18 2,495 0.28 2,282 1,071.36 

- โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ ม้า     70 0.01 9 0.00 9 100.00 

- โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 34 0.00 4 0.00 24 0.00 -10 -29.41 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 78 0.01 430 0.05 510 0.06 432 553.85 

- สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าร้าง     11 0.00 21 0.00 21 100.00 

- สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 78 0.01 419 0.05 489 0.05 411 526.92 

รวม 822,164 100.00 895,165 100.00 905,472 100.00 83,308 10.13 
ที่มำ : การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป ี2552 2558 และ 2562, กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 13 

  
 

ตำรำงท่ี 3 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) 

สภำพกำรปลูกพืช 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 515 0.03 485 0.03 393 0.02 -122 -23.69 

พื้นที่นาข้าว 324,545 21.29 270,610 17.27 239,987 15.19 -84,558 -26.05 

 - นาร้าง 344 0.02 534 0.03 803 0.05 459 133.43 

 - นาข้าว 324,201 21.27 270,076 17.24 239,184 15.14 -85,017 -26.22 

พืชไร่ 726,298 47.65 545,057 34.79 596,331 37.75 -129,967 -17.89 

 - ไร่ร้าง 5,529 0.36 5,229 0.33 12,049 0.76 6,520 117.92 

 - พืชไร่ผสม 78,372 5.14 848 0.05 42 0.00 -78,330 -99.95 

 - ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 350,978 23.03 147,795 9.43 109,101 6.91 -241,877 -68.92 

 - อ้อยโรงงาน 121,364 7.96 242,867 15.50 343,373 21.73 222,009 182.93 

 - มันส้าปะหลังโรงงาน 162,804 10.68 141,717 9.04 127,724 8.08 -35,080 -21.55 

 - ฝ้าย         11 0.00 11 100.00 

 - ถั่วด้า ถั่วแดง 43 0.00         -43 -100.00 

 - ข้าวไร่ 5,130 0.34 4,729 0.30 2,033 0.13 -3,097 -60.37 

 - ลูกเดือย 2,078 0.14 745 0.05 362 0.02 -1,716 -82.58 

 - ขิง     1,085 0.07 1,569 0.10 1,569 100.00 

 - กะหล่้าปลี     42 0.00 67 0.00 67 100.00 

ไม้ยืนต้น 332,289 21.80 681,238 43.48 666,051 42.16 333,762 100.44 

 - ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม     151 0.01 2,376 0.15 2,376 100.00 

 - ไม้ยืนต้นผสม 333 0.02 146 0.01 136,230 8.62 135,897 40,809.91 

 - ยางพารา 300,712 19.73 633,500 40.43 482,648 30.55 181,936 60.50 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 14 

  
 

ตำรำงท่ี 3 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  
 - ปาล์มน้้ามัน 1,098 0.07 11,113 0.71 10,097 0.64 8,999 819.58 
 - ไม้ยูคาลิปตัส 2,416 0.16 5,303 0.34 3,863 0.24 1,447 59.89 
 - สัก 27,618 1.81 30,663 1.96 30,116 1.91 2,498 9.04 
 - กาแฟ 19 0.00 81 0.01 15 0.00 -4 -21.05 
 - หม่อน 9 0.00 36 0.00 285 0.02 276 3,066.67 
 - ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 84 0.01 245 0.02 421 0.03 337 401.19 
ไม้ผล 138,793 9.11 65,828 4.20 72,917 4.62 -65,876 -47.46 
 - ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 16 0.00 264 0.02 1,051 0.07 1,035 6,468.75 
 - ไม้ผลผสม 3,445 0.23 2,169 0.14 2,580 0.16 -865 -25.11 
 - ส้มเขียวหวาน 538 0.04 182 0.01 129 0.01 -409 -76.02 
 - ทุเรียน         178 0.01 178 100.00 
 - เงาะ 78 0.01 149 0.01 252 0.02 174 223.08 
 - มะพร้าว 10 0.00 28 0.00 114 0.01 104 1,040.00 
 - ลิ้นจี่ 867 0.06 716 0.05 724 0.05 -143 -16.49 
 - มะม่วง 3,931 0.26 3,576 0.23 3,942 0.25 11 0.28 
 - พุทรา     41 0.00 70 0.00 70 100.00 
 - น้อยหน่า 94 0.01 8 0.00 46 0.00 -48 -51.06 
 - กล้วยน้้าหว้า 24,259 1.59 9,195 0.59 19,493 1.23 -4,766 -19.65 
 - มะขาม 93,150 6.11 40,368 2.58 34,396 2.18 -58,754 -63.07 
 - ล้าไย 11,716 0.77 8,086 0.52 6,813 0.43 -4,903 -41.85 
 - ฝรั่ง 5 0.00 94 0.01 40 0.00 35 700.00 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 15 

  
 

ตำรำงท่ี 3 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  
 - มะละกอ 218 0.01 3 0.00 70 0.00 -148 -67.89 
 - ขนุน 200 0.01 18 0.00 64 0.00 -136 -68.00 
 - กระท้อน 124 0.01 5 0.00 4 0.00 -120 -96.77 
 - มะนาว 14 0.00 101 0.01 275 0.02 261 1,864.29 
 - ไม้ผลเมืองหนาว     69 0.00 60 0.00 60 100.00 
 - แก้วมังกร 128 0.01 756 0.05 2,616 0.17 2,488 1,943.75 
พืชสวน 167 0.01 1,624 0.10 1,803 0.11 1,636 979.64 
 - พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม     4 0.00 66 0.00 66 100.00 
 - พืชผัก 161 0.01 1,506 0.10 1,558 0.10 1,397 867.70 
 - ไม้ดอกไม้ประดับ 6 0.00 100 0.01 149 0.01 143 2,383.33 
 - เสาวรส     14 0.00 14 0.00 14 100.00 
 - พืชสมุนไพร         16 0.00 16 100.00 
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 1,017 0.07 1,060 0.07 1,386 0.09 369 36.28 
 - โรงเรือนร้าง 7 0.00 67 0.00 66 0.00 59 842.86 
 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 631 0.04 575 0.04 929 0.06 298 47.23 
 - โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ ม้า 91 0.01 144 0.01 160 0.01 69 75.82 
 - โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 288 0.02 274 0.02 231 0.01 -57 -19.79 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 648 0.04 1,011 0.06 1,019 0.06 371 57.25 
 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าร้าง         34 0.00 34 100.00 
 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 648 0.04 1,011 0.06 985 0.06 337 52.01 

รวม 1,524,272 100.00 1,566,913 100.00 1,579,887 100.00 55,615 3.65 
ที่มำ : การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป ี2552 2558 และ 2562, กรมพัฒนาที่ดิน 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 4 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 2,053 0.07 1,875 0.06 1,324 0.04 -729 -35.51 

พื้นที่นาข้าว 1,323,302 45.91 1,253,657 39.62 957,779 31.64 -365,523 -27.62 

 - นาร้าง 37,591 1.30 16,116 0.51 38,258 1.26 667 1.77 

 - นาข้าว 1,285,711 44.61 1,237,541 39.11 919,521 30.37 -366,190 -28.48 

พืชไร่ 877,541 30.45 807,271 25.51 977,521 32.29 99,980 11.39 

 - ไร่ร้าง 6,652 0.23 5,525 0.17 18,806 0.62 12,154 182.71 

 - พืชไร่ผสม 114,714 3.98 16,749 0.53 7,929 0.26 -106,785 -93.09 

 - ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 285,083 9.89 165,149 5.22 104,869 3.46 -180,214 -63.21 

 - อ้อยโรงงาน 226,889 7.87 328,744 10.39 638,106 21.08 411,217 181.24 

 - มันส้าปะหลังโรงงาน 242,768 8.42 289,378 9.14 202,890 6.70 -39,878 -16.43 

 - ถั่วด้า ถั่วแดง 85 0.00         -85 -100.00 

 - ข้าวไร่ 968 0.03 1,434 0.05 723 0.02 -245 -25.31 

 - แตงโมเน้ือ 350 0.01 201 0.01 4,169 0.14 3,819 1,091.14 

 - ลูกเดือย 32 0.00 91 0.00 12 0.00 -20 -62.50 

 - กะหล่้าปลี         17 0.00 17 100.00 

ไม้ยืนต้น 477,132 16.55 912,445 28.83 1,029,130 33.99 551,998 115.69 

 - ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม     128 0.00 12,399 0.41 12,399 100.00 

 - ไม้ยืนต้นผสม 5,106 0.18 4,280 0.14 3,474 0.11 -1,632 -31.96 

 - ยางพารา 389,773 13.52 823,286 26.02 911,878 30.12 522,105 133.95 

 - ปาล์มน้้ามัน 1,913 0.07 16,583 0.52 44,201 1.46 42,288 2,210.56 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 17 

  
 

ตำรำงท่ี 4 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  
 - ไม้ยูคาลิปตัส 59,629 2.07 48,861 1.54 39,580 1.31 -20,049 -33.62 
 - สัก 19,954 0.69 18,539 0.59 15,984 0.53 -3,970 -19.90 
 - กาแฟ 8 0.00 148 0.00 521 0.02 513 6,412.50 
 - หม่อน         64 0.00 64 100.00 
 - ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 749 0.03 620 0.02 1,029 0.03 280 37.38 
ไม้ผล 167,634 5.82 159,211 5.03 22,023 0.73 -145,611 -86.86 
 - ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม     434 0.01 1,268 0.04 1,268 100.00 
 - ไม้ผลผสม 25,250 0.88 12,547 0.40 4,887 0.16 -20,363 -80.65 
 - ส้มเขียวหวาน 1,313 0.05 191 0.01 128 0.00 -1,185 -90.25 
 - ทุเรียน         111 0.00 111 100.00 
 - เงาะ 80 0.00 91 0.00 234 0.01 154 192.50 
 - มะพร้าว 109 0.00 129 0.00 489 0.02 380 348.62 
 - ลิ้นจี่ 386 0.01 90 0.00 37 0.00 -349 -90.41 
 - มะม่วง 42,361 1.47 61,288 1.94 2,436 0.08 -39,925 -94.25 
 - พุทรา 61 0.00 59 0.00 143 0.00 82 134.43 
 - น้อยหน่า 41 0.00 39 0.00 26 0.00 -15 -36.59 
 - กล้วยน้้าหว้า 49,564 1.72 55,044 1.74 5,625 0.19 -43,939 -88.65 
 - มะขาม 36,627 1.27 18,791 0.59 3,161 0.10 -33,466 -91.37 
 - ล้าไย 11,601 0.40 10,338 0.33 3,039 0.10 -8,562 -73.80 
 - ฝรั่ง 49 0.00 59 0.00 43 0.00 -6 -12.24 
 - มะละกอ 29 0.00 26 0.00 27 0.00 -2 -6.90 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 18 

  
 

ตำรำงท่ี 4 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  
 - ขนุน 62 0.00 14 0.00 12 0.00 -50 -80.65 
 - กระท้อน 71 0.00 11 0.00 4 0.00 -67 -94.37 
 - มะนาว 4 0.00 19 0.00 247 0.01 243 6,075.00 
 - แก้วมังกร 26 0.00 41 0.00 106 0.00 80 307.69 
พืชสวน 418 0.01 288 0.01 745 0.02 327 78.23 
 - พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม         132 0.00 132 100.00 
 - พืชผัก 370 0.01 259 0.01 489 0.02 119 32.16 
 - ไม้ดอกไม้ประดับ 48 0.00 18 0.00 94 0.00 46 95.83 
 - องุ่น         4 0.00 4 100.00 
 - สตรอเบอรี่         26 0.00 26 100.00 
 - พืชสมุนไพร     11 0.00         
ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 12,866 0.45 5,913 0.19 10,126 0.33 -2,740 -21.30 
 - โรงเรือนร้าง         16 0.00 16 100.00 
 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 3,958 0.14 2,088 0.07 1,448 0.05 -2,510 -63.42 
 - โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ ม้า 7,042 0.24 3,227 0.10 3,509 0.12 -3,533 -50.17 
 - โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 1,866 0.06 598 0.02 5,153 0.17 3,287 176.15 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 21,409 0.74 23,811 0.75 28,900 0.95 7,491 34.99 
 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าร้าง 1,136 0.04 1,011 0.03 1,470 0.05 334 29.40 
 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 20,273 0.70 22,800 0.72 27,430 0.91 7,157 35.30 

รวม 2,882,355 100.00 3,164,471 100.00 3,027,548 100.00 145,193 5.04 
ที่มำ : การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป ี2552 2558 และ 2562, กรมพัฒนาที่ดิน 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 19 

  
 

ตำรำงท่ี 5 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  
เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 1,188 0.08 1,168 0.07 1,047 0.06 -141 -11.87 
พื้นที่นาข้าว 1,120,075 71.01 1,024,384 62.17 903,846 52.49 -216,229 -19.30 
 - นาร้าง 58,118 3.68 38,632 2.34 27,485 1.60 -30,633 -52.71 
 - นาข้าว 1,061,957 67.32 985,752 59.82 876,361 50.90 -185,596 -17.48 

พืชไร่ 261,032 16.55 369,223 22.41 521,095 30.26 260,063 99.63 
 - ไร่ร้าง 7,780 0.49 9,008 0.55 4,333 0.25 -3,447 -44.31 
 - พืชไร่ผสม 16,031 1.02 360 0.02 44 0.00 -15,987 -99.73 
 - ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 415 0.03 61 0.00 341 0.02 -74 -17.83 
 - อ้อยโรงงาน 152,129 9.64 230,608 14.00 380,011 22.07 227,882 149.80 
 - มันส้าปะหลังโรงงาน 84,629 5.37 128,591 7.80 136,251 7.91 51,622 61.00 
 - ข้าวไร่     241 0.01 66 0.00 66 100.00 

 - แตงโมเน้ือ 48 0.00 354 0.02 49 0.00 1 2.08 
ไม้ยืนต้น 145,461 9.22 203,744 12.36 246,317 14.31 100,856 69.34 
 - ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม     118 0.01 2,778 0.16 2,778 100.00 
 - ไม้ยืนต้นผสม 1,386 0.09 1,207 0.07 939 0.05 -447 -32.25 
 - ยางพารา 75,187 4.77 129,816 7.88 177,593 10.31 102,406 136.20 
 - ปาล์มน้้ามัน 784 0.05 4,707 0.29 13,803 0.80 13,019 1,660.59 

 - ไม้ยูคาลิปตัส 63,924 4.05 63,694 3.87 47,832 2.78 -16,092 -25.17 
 - สัก 3,843 0.24 3,814 0.23 3,001 0.17 -842 -21.91 
 - หม่อน 40 0.00 70 0.00 151 0.01 111 277.50 
 - ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 297 0.02 318 0.02 220 0.01 -77 -25.93 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 20 

  
 

 

ตำรำงท่ี 5 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

ไม้ผล 15,567 0.99 14,173 0.86 17,721 1.03 2,154 13.84 

 - ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 323 0.02 541 0.03 621 0.04 298 92.26 

 - ไม้ผลผสม 5,290 0.34 3,016 0.18 2,879 0.17 -2,411 -45.58 

 - ส้มเขียวหวาน 4 0.00         -4 -100.00 

 - ทุเรียน         64 0.00 64 100.00 

 - เงาะ         9 0.00 9 100.00 

 - มะพร้าว 164 0.01 259 0.02 300 0.02 136 82.93 

 - ลิ้นจี่ 58 0.00 59 0.00 59 0.00 1 1.72 

 - มะม่วง 8,271 0.52 8,833 0.54 11,159 0.65 2,888 34.92 

 - พุทรา 99 0.01 94 0.01 85 0.00 -14 -14.14 

 - น้อยหน่า 68 0.00 83 0.01 25 0.00 -43 -63.24 

 - กล้วยน้้าหว้า 44 0.00 71 0.00 947 0.06 903 2,052.27 

 - มะขาม 793 0.05 701 0.04 788 0.05 -5 -0.63 

 - ล้าไย 376 0.02 420 0.03 518 0.03 142 37.77 

 - ฝรั่ง 4 0.00     14 0.00 10 250.00 

 - มะละกอ     9 0.00 53 0.00 53 100.00 

 - ขนุน 10 0.00 10 0.00 11 0.00 1 10.00 

 - กระท้อน 6 0.00 9 0.00 9 0.00 3 50.00 

 - มะนาว 21 0.00 15 0.00 83 0.00 62 295.24 

 - แก้วมังกร 36 0.00 53 0.00 97 0.01 61 169.44 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 21 

  
 

ตำรำงท่ี 5 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

พืชสวน 8,077 0.51 11,878 0.72 9,643 0.56 1,566 19.39 

 - พืชผัก 7,971 0.51 11,761 0.71 9,465 0.55 1,494 18.74 

 - ไม้ดอกไม้ประดับ 106 0.01 117 0.01 178 0.01 72 67.92 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 16,738 1.06 13,900 0.84 11,706 0.68 -5,032 -30.06 

 - โรงเรือนร้าง 312 0.02 417 0.03 469 0.03 157 50.32 

 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 5,003 0.32 3,861 0.23 3,809 0.22 -1,194 -23.87 

 - โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ ม้า 10,024 0.64 8,199 0.50 5,920 0.34 -4,104 -40.94 

 - โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 1,399 0.09 1,423 0.09 1,508 0.09 109 7.79 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 9,279 0.59 9,301 0.56 10,417 0.61 1,138 12.26 

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าร้าง 386 0.02 374 0.02 376 0.02 -10 -2.59 

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 8,893 0.56 8,927 0.54 10,041 0.58 1,148 12.91 

รวม 1,577,417 100.00 1,647,771 100.00 1,721,792 100.00 144,375 9.15 
ที่มำ : การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป ี2552 2558 และ 2562, กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 22 

  
 

ตำรำงท่ี 6 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 131 0.01         -131 -100.00 

พื้นที่นาข้าว 496,742 48.92 378,234 35.72 331,347 31.70 -165,395 -33.30 

 - นาร้าง 6,226 0.61 1,499 0.14 8,594 0.82 2,368 38.03 

 - นาข้าว 490,516 48.31 376,735 35.57 322,753 30.88 -167,763 -34.20 

พืชไร่ 76,234 7.51 13,370 1.26 17,089 1.64 -59,145 -77.58 

 - ไร่ร้าง 919 0.09 411 0.04 815 0.08 -104 -11.32 

 - พืชไร่ผสม 31,396 3.09 2,539 0.24 2,586 0.25 -28,810 -91.76 

 - ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 4,859 0.48 5,642 0.53 5,679 0.54 820 16.88 

 - อ้อยโรงงาน 7,943 0.78 632 0.06 1,583 0.15 -6,360 -80.07 

 - มันส้าปะหลังโรงงาน 31,117 3.06 4,146 0.39 6,298 0.60 -24,819 -79.76 

 - แตงโมเน้ือ         128 0.01 128 100.00 

ไม้ยืนต้น 436,660 43.00 664,297 62.73 691,257 66.14 254,597 58.31 

 - ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม         1,701 0.16 1,701 100.00 

 - ไม้ยืนต้นผสม 9,220 0.91     789 0.08 -8,431 -91.44 

 - ยางพารา 368,188 36.26 605,906 57.21 631,604 60.43 263,416 71.54 

 - ปาล์มน้้ามัน 3,678 0.36 21,136 2.00 29,375 2.81 25,697 698.67 

 - ไม้ยูคาลิปตัส 54,568 5.37 36,600 3.46 26,996 2.58 -27,572 -50.53 

 - สัก 967 0.10 606 0.06 705 0.07 -262 -27.09 

 - ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 39 0.00 49 0.00 87 0.01 48 123.08 
 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 23 

  
 

ตำรำงท่ี 6 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

ไม้ผล 4,930 0.49 2,226 0.21 3,396 0.32 -1,534 -31.12 

 - ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม         43 0.00 43 100.00 

 - ไม้ผลผสม 4,220 0.42 1,749 0.17 1,349 0.13 -2,871 -68.03 

 - ทุเรียน     0   146 0.01 146 100.00 

 - เงาะ 139 0.01 84 0.01 413 0.04 274 197.12 

 - มะพร้าว     4 0.00 71 0.01 71 100.00 

 - ลิ้นจี่     29 0.00 59 0.01 59 100.00 

 - มะม่วง 212 0.02 128 0.01 254 0.02 42 19.81 

 - พุทรา     4 0.00 8 0.00 8 100.00 

 - กล้วยน้้าหว้า 243 0.02 34 0.00 723 0.07 480 197.53 

 - มะขาม 29 0.00 17 0.00 31 0.00 2 6.90 

 - ล้าไย 87 0.01 177 0.02 209 0.02 122 140.23 

 - ฝรั่ง         4 0.00 4 100.00 

 - ขนุน         2 0.00 2 100.00 

 - มะนาว         49 0.00 49 100.00 

 - แก้วมังกร         35 0.00 35 100.00 

พืชสวน 551 0.05 541 0.05 643 0.06 92 16.70 

 - พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม         9 0.00 9 100.00 

 - พืชผัก 551 0.05 541 0.05 621 0.06 70 12.70 

 - ไม้ดอกไม้ประดับ         4 0.00 4 100.00 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 24 

  
 

ตำรำงท่ี 6 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

 - เสาวรส         3 0.00 3 100.00 

 - พืชสมุนไพร         6 0.00 6 100.00 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 97 0.01 91 0.01 472 0.05 375 386.60 

 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 63 0.01 78 0.01 322 0.03 259 411.11 

 - โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ ม้า 21 0.00 0   39 0.00 18 85.71 

 - โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 13 0.00 13 0.00 111 0.01 98 753.85 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 100 0.01 269 0.03 982 0.09 882 882.00 

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าร้าง         98 0.01 98 100.00 

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 100 0.01 269 0.03 884 0.08 784 784.00 

รวม 1,015,445 100.00 1,059,028 100.00 1,045,186 100.00 29,741 2.93 
ที่มำ : การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป ี2552 2558 และ 2562, กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 25 

  
 

ตำรำงท่ี 7 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 1,646 0.03 1,227 0.02 1,613 0.03 -33 -2.00 

พื้นที่นาข้าว 3,773,537 69.81 3,398,375 61.00 3,246,449 54.48 -527,088 -13.97 

 - นาร้าง 42,071 0.78 23,869 0.43 20,726 0.35 -21,345 -50.74 

 - นาข้าว 3,731,466 69.03 3,374,506 60.57 3,225,723 54.13 -505,743 -13.55 

พืชไร่ 472,533 8.74 347,002 6.23 648,454 10.88 175,921 37.23 

 - ไร่ร้าง 5,401 0.10 9,384 0.17 3,791 0.06 -1,610 -29.81 

 - พืชไร่ผสม 150,481 2.78 1,999 0.04 1,133 0.02 -149,348 -99.25 

 - ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 8,565 0.16 929 0.02 532 0.01 -8,033 -93.79 

 - อ้อยโรงงาน 162,213 3.00 167,281 3.00 270,296 4.54 108,083 66.63 

 - มันส้าปะหลังโรงงาน 142,206 2.63 165,473 2.97 366,518 6.15 224,312 157.74 

 - สัปปะรด 139 0.00 539 0.01 898 0.02 759 546.04 

 - ฝ้าย 18 0.00         -18 -100.00 

 - ข้าวไร่         6 0.00 6 100.00 

 - ยาสูบ 331 0.01 109 0.00 441 0.01 110 33.23 

 - มันฝรั่ง         54 0.00 54 100.00 

 - พริก     113 0.00 120 0.00 120 100.00 

 - แตงโมเน้ือ 3,134 0.06 1,164 0.02 4,553 0.08 1,419 45.28 

 - ขิง         11 0.00 11 100.00 

 - อื่นๆ (ละหุ่ง พริก ถั่วลิสง) 45 0.00 11 0.00 101 0.00 56 124.44 
 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 26 

  
 

ตำรำงท่ี 7 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

ไม้ยืนต้น 1,115,094 20.63 1,774,767 31.86 2,021,438 33.92 906,344 81.28 

 - ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม     83 0.00 2,890 0.05 2,890 100.00 

 - ไม้ยืนต้นผสม 18,680 0.35 469 0.01 746 0.01 -17,934 -96.01 

 - ยางพารา 788,881 14.59 1,452,646 26.07 1,745,921 29.30 957,040 121.32 

 - ปาล์มน้้ามัน 3,048 0.06 34,865 0.63 77,618 1.30 74,570 2,446.52 

 - ไม้ยูคาลิปตัส 292,688 5.41 276,702 4.97 183,876 3.09 -108,812 -37.18 

 - สัก 10,874 0.20 8,160 0.15 6,499 0.11 -4,375 -40.23 

 - ประดู่ 138 0.00 161 0.00 211 0.00 73 52.90 

 - กาแฟ     7 0.00         

 - กฤษณา 87 0.00 136 0.00 61 0.00 -26 -29.89 

 - ตะกู 136 0.00 462 0.01 2,256 0.04 2,120 1,558.82 

 - หม่อน 148 0.00 417 0.01 264 0.00 116 78.38 

 - ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 318 0.01 617 0.01 1,059 0.02 741 233.02 

 - อื่นๆ (สะเดา นุ่น กระถิน) 96 0.00 42 0.00 37 0.00 -59 -61.46 

ไม้ผล 18,760 0.35 14,816 0.27 14,143 0.24 -4,617 -24.61 

 - ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม 38 0.00 46 0.00 531 0.01 493 1,297.37 

 - ไม้ผลผสม 6,767 0.13 4,004 0.07 3,955 0.07 -2,812 -41.55 

 - ส้มเขียวหวาน 525 0.01 338 0.01 18 0.00 -507 -96.57 

 - ทุเรียน         150 0.00 150 100.00 

 - เงาะ 46 0.00 64 0.00 149 0.00 103 223.91 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 27 

  
 

ตำรำงท่ี 7 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

 - มะพร้าว 115 0.00 94 0.00 99 0.00 -16 -13.91 

 - ลิ้นจี่ 34 0.00 86 0.00 86 0.00 52 152.94 

 - มะม่วง 6,591 0.12 5,708 0.10 4,250 0.07 -2,341 -35.52 

 - พุทรา 95 0.00 83 0.00 168 0.00 73 76.84 

 - น้อยหน่า 35 0.00 21 0.00 38 0.00 3 8.57 

 - กล้วยน้้าหว้า 200 0.00 303 0.01 976 0.02 776 388.00 

 - มะขาม 2,176 0.04 2,028 0.04 1,471 0.02 -705 -32.40 

 - ล้าไย 1,074 0.02 933 0.02 603 0.01 -471 -43.85 

 - ส้มโอ 160 0.00 156 0.00 79 0.00 -81 -50.63 

 - ฝรั่ง 116 0.00 74 0.00 105 0.00 -11 -9.48 

 - มะละกอ 11 0.00 89 0.00 44 0.00 33 300.00 

 - ขนุน 72 0.00 22 0.00 14 0.00 -58 -80.56 

 - กระท้อน 41 0.00 51 0.00 18 0.00 -23 -56.10 

 - มะนาว 246 0.00 79 0.00 488 0.01 242 98.37 

 - มะขามเทศ 22 0.00 24 0.00 13 0.00 -9 -40.91 

 - แก้วมังกร 146 0.00 278 0.00 584 0.01 438 300.00 

 - อื่นๆ (มะปราง มะม่วงหิมพานต์) 250 0.00 335 0.01 304 0.01 54 21.60 

พืชสวน 3,040 0.06 8,496 0.15 5,417 0.09 2,377 78.19 

 - พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม         273 0.00 273 100.00 

 - พืชผัก 2,994 0.06 8,416 0.15 4,935 0.08 1,941 64.83 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 28 

  
 

ตำรำงท่ี 7 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

 - ไม้ดอกไม้ประดับ     5 0.00 6 0.00 6 100.00 

 - องุ่น 46 0.00 46 0.00 46 0.00 0 0.00 

 - พืชสมุนไพร         8 0.00 8 100.00 

 - อื่นๆ (พืชสวนผสม)     29 0.00 149 0.00 149 100.00 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 13,833 0.26 18,975 0.34 12,785 0.21 -1,048 -7.58 

 - โรงเรือนร้าง     16 0.00 24 0.00 24 100.00 

 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 7,143 0.13 11,757 0.21 7,218 0.12 75 1.05 

 - โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ ม้า 6,102 0.11 6,603 0.12 4,624 0.08 -1,478 -24.22 

 - โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 588 0.01 599 0.01 919 0.02 331 56.29 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 6,965 0.13 7,640 0.14 9,102 0.15 2,137 30.68 

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าร้าง 203 0.00 273 0.00 499 0.01 296 145.81 

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 6,762 0.13 7,367 0.13 8,603 0.14 1,841 27.23 

รวม 5,405,408 100.00 5,571,298 100.00 5,959,401 100.00 553,993 10.25 
ที่มำ : การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป ี2552 2558 และ 2562, กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 29 

  
 

ตำรำงท่ี 8 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 123 0.02 94 0.01 30 0.00 -93 -75.61 

พื้นที่นาข้าว 669,056 85.52 629,556 79.46 608,565 73.17 -60,491 -9.04 

 - นาร้าง 213 0.03 1,352 0.17 1,937 0.23 1,724 809.39 

 - นาข้าว 668,843 85.49 628,204 79.29 606,628 72.94 -62,215 -9.30 

พืชไร่ 17,387 2.22 55,092 6.95 78,825 9.48 61,438 353.36 

 - ไร่ร้าง 49 0.01 343 0.04 726 0.09 677 1,381.63 

 - พืชไร่ผสม 206 0.03 3 0.00 15 0.00 -191 -92.72 

 - ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 2,397 0.31 5,299 0.67 5,046 0.61 2,649 110.51 

 - อ้อยโรงงาน 160 0.02 616 0.08 4,836 0.58 4,676 2,922.50 

 - มันส้าปะหลังโรงงาน 1,423 0.18 44,487 5.61 62,659 7.53 61,236 4,303.30 

 - สัปปะรด 7,453 0.95 3,474 0.44 4,697 0.56 -2,756 -36.98 

 - ยาสูบ 5,699 0.73 621 0.08 527 0.06 -5,172 -90.75 

 - พริก     136 0.02 36 0.00 36 100.00 

 - แตงโมเน้ือ     113 0.01 278 0.03 278 100.00 

 - อื่นๆ (ละหุ่ง พริก ถั่วลิสง)         5 0.00 5 100.00 

ไม้ยืนต้น 89,913 11.49 102,781 12.97 138,116 16.61 48,203 53.61 

 - ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม         228 0.03 228 100.00 

 - ไม้ยืนต้นผสม 13,688 1.75 259 0.03 251 0.03 -13,437 -98.17 

 - ยางพารา 37,099 4.74 82,622 10.43 117,168 14.09 80,069 215.83 

 - ปาล์มน้้ามัน 113 0.01 959 0.12 3,412 0.41 3,299 2,919.47 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 30 

  
 

ตำรำงท่ี 8 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

 - ไม้ยูคาลิปตัส 36,685 4.69 18,123 2.29 16,248 1.95 -20,437 -55.71 

 - สัก 2,328 0.30 553 0.07 551 0.07 -1,777 -76.33 

 - กฤษณา     16 0.00 14 0.00 14 100.00 

 - ตะกู     76 0.01 64 0.01 64 100.00 

 - ไผ่ปลูกเพื่อการค้า     84 0.01 91 0.01 91 100.00 

 - อื่นๆ (สะเดา นุ่น กระถิน)     89 0.01 89 0.01 89 100.00 

ไม้ผล 2,364 0.30 2,869 0.36 3,072 0.37 708 29.95 

 - ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม         13 0.00 13 100.00 

 - ไม้ผลผสม 594 0.08 885 0.11 803 0.10 209 35.19 

 - ส้มเขียวหวาน 416 0.05        -416 -100.00 

 - มะพร้าว     6 0.00 32 0.00 32 100.00 

 - ลิ้นจี่ 71 0.01 863 0.11 956 0.11 885 1,246.48 

 - มะม่วง 1,108 0.14 753 0.10 766 0.09 -342 -30.87 

 - กล้วยน้้าหว้า     16 0.00 86 0.01 86 100.00 

 - มะขาม 78 0.01 145 0.02 139 0.02 61 78.21 

 - ล้าไย 14 0.00 51 0.01 93 0.01 79 564.29 

 - ส้มโอ     69 0.01 44 0.01 44 100.00 

 - ขนุน 69 0.01 4 0.00 4 0.00 -65 -94.20 

 - กระท้อน 14 0.00         -14 -100.00 

 - มะนาว     5 0.00 46 0.01 46 100.00 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 31 

  
 

ตำรำงท่ี 8 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

 - แก้วมังกร     8 0.00 36 0.00 36 100.00 

 - อื่นๆ (มะปราง มะม่วงหิมพานต์)     64 0.01 54 0.01 54 100.00 

พืชสวน 977 0.12 345 0.04 879 0.11 -98 -10.03 

 - พืชผัก 977 0.12 281 0.04 866 0.10 -111 100.00 

 - ไม้ดอกไม้ประดับ     41 0.01         

 - หวาย     23 0.00 13 0.00 13 100.00 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 2,089 0.27 696 0.09 1,205 0.14 -884 -42.32 

 - โรงเรือนร้าง     21 0.00 84 0.01 84 100.00 

 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 980 0.13 259 0.03 726 0.09 -254 -25.92 

 - โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ ม้า 132 0.02 171 0.02 100 0.01 -32 -24.24 

 - โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 977 0.12 245 0.03 295 0.04 -682 -69.81 

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 438 0.06 888 0.11 1,034 0.12 596 136.07 

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าร้าง 15 0.00 109 0.01 109 0.01 94 626.67 

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 423 0.05 779 0.10 925 0.11 502 118.68 

รวม 782,347 100.00 792,321 100.00 831,726 100.00 49,379 6.31 
ที่มำ : การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป ี2552 2558 และ 2562, กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 32 

  
 

ตำรำงท่ี 9 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 338 0.03 316 0.03 323 0.03 -15 -4.44 

พื้นที่นาข้าว 967,177 82.14 922,248 78.34 937,099 75.76 -30,078 -3.11 

 - นาร้าง 869 0.07 3,794 0.32 3,328 0.27 2,459 282.97 

 - นาข้าว 966,308 82.07 918,454 78.01 933,771 75.49 -32,537 -3.37 

พืชไร่ 75,788 6.44 111,955 9.51 124,866 10.09 49,078 64.76 

 - ไร่ร้าง 623 0.05 434 0.04 804 0.06 181 29.05 

 - พืชไร่ผสม 4,149 0.35 88 0.01 106 0.01 -4,043 -97.45 

 - ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 284 0.02 195 0.02 205 0.02 -79 -27.82 

 - อ้อยโรงงาน 6,325 0.54 12,954 1.10 13,868 1.12 7,543 119.26 

 - มันส้าปะหลังโรงงาน 63,514 5.39 97,483 8.28 109,119 8.82 45,605 71.80 

 - สัปปะรด         3 0.00 3 100.00 

 - ข้าวไร่     20 0.00 20 0.00 20 100.00 

 - ยาสูบ 893 0.08 206 0.02     -893 -100.00 

 - พริก     452 0.04 528 0.04 528 100.00 

 - แตงโมเน้ือ     123 0.01 159 0.01 159 100.00 

 - อื่นๆ (ละหุ่ง พริก ถั่วลิสง)         54 0.00 54 100.00 

ไม้ยืนต้น 113,994 9.68 116,988 9.94 148,900 12.04 34,906 30.62 

 - ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม       378 0.03 378 100.00 

 - ไม้ยืนต้นผสม 2,323 0.20 293 0.02 283 0.02 -2,040 -87.82 

 - ยางพารา 64,856 5.51 87,124 7.40 121,513 9.82 56,657 87.36 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 33 

  
 

ตำรำงท่ี 9 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

 - ปาล์มน้้ามัน 676 0.06 1,846 0.16 5,358 0.43 4,682 692.60 

 - ไม้ยูคาลิปตัส 43,152 3.66 24,739 2.10 18,804 1.52 -24,348 -56.42 

 - สัก 2,841 0.24 2,502 0.21 2,130 0.17 -711 -25.03 

 - ประดู่     21 0.00 13 0.00 13 100.00 

 - หม่อน 31 0.00 26 0.00 40 0.00 9 29.03 

 - กฤษณา 26 0.00 75 0.01 62 0.01 36 138.46 

 - ตะกู     134 0.01 100 0.01 100 100.00 

 - ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 89 0.01 224 0.02 212 0.02 123 138.20 

 - อื่นๆ (สะเดา นุ่น กระถิน)     4 0.00 7 0.00 7 100.00 

ไม้ผล 13,776 1.17 14,057 1.19 14,056 1.14 280 2.03 

 - ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม     35 0.00 72 0.01 72 100.00 

 - ไม้ผลผสม 7,041 0.60 6,107 0.52 4,621 0.37 -2,420 -34.37 

 - ส้มเขียวหวาน 487 0.04         -487 -100.00 

 - เงาะ 167 0.01 90 0.01 51 0.00 -116 -69.46 

 - มะพร้าว 58 0.00 88 0.01 143 0.01 85 146.55 

 - ลิ้นจี่ 102 0.01 70 0.01 85 0.01 -17 -16.67 

 - มะม่วง 2,434 0.21 2,028 0.17 2,063 0.17 -371 -15.24 

 - น้อยหน่า     1,358 0.12 1,375 0.11 1,375 100.00 

 - กล้วยน้้าหว้า 98 0.01 254 0.02 398 0.03 300 306.12 

 - มะขาม 597 0.05 941 0.08 881 0.07 284 47.57 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 34 

  
 

ตำรำงท่ี 9 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

 - ล้าไย 2,254 0.19 2,568 0.22 3,596 0.29 1,342 59.54 

 - ส้มโอ 6 0.00 6 0.00 10 0.00 4 66.67 

 - ฝรั่ง         16 0.00 16 100.00 

 - มะละกอ 80 0.01 56 0.00 26 0.00 -54 -67.50 

 - ขนุน 28 0.00 28 0.00 34 0.00 6 21.43 

 - มะนาว 67 0.01 68 0.01 217 0.02 150 223.88 

 - มะขามเทศ         3 0.00 3 100.00 

 - แก้วมังกร 4 0.00 7 0.00 111 0.01 107 2,675.00 

 - อื่นๆ (มะปราง มะม่วงหิมพานต์) 353 0.03 353 0.03 354 0.03 1 0.28 

พืชสวน 1,354 0.11 3,770 0.32 4,037 0.33 2,683 198.15 

 - พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม         12 0.00 12 100.00 

 - พืชผัก 570 0.05 2,484 0.21 1,856 0.15 1,286 225.61 

 - ไม้ดอกไม้ประดับ     163 0.01 110 0.01 110 100.00 

 - หวาย 784 0.07 1,123 0.10 2,018 0.16 1,234 157.40 

 - อื่นๆ (พืชสวนผสม)         41 0.00 41 100.00 

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ 2,279 0.19 4,270 0.36 3,742 0.30 1,463 64.19 

 - โรงเรือนร้าง     13 0.00 13 0.00 13 100.00 

 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 333 0.03 1,171 0.10 1,134 0.09 801 240.54 

 - โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ ม้า 1,888 0.16 3,023 0.26 2,511 0.20 623 33.00 

 - โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 58 0.00 63 0.01 84 0.01 26 44.83 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 35 

  
 

ตำรำงท่ี 9 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
 พ.ศ. 2552  พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 2,750 0.23 3,699 0.31 3,920 0.32 1,170 42.55 

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าร้าง 6 0.00 144 0.01 279 0.02 273 4,550.00 

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา     3,555 0.30 3,627 0.29 3,627 100.00 

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงกุ้ง 2,744 0.23     14 0.00 -2,730 -99.49 

รวม 1,177,456 100.00 1,177,303 100.00 1,236,943 100.00 59,487 5.05 
ที่มำ : การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป ี2552 2558 และ 2562, กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 36 

  
 

ตำรำงท่ี 10 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 

สภำพกำรปลูกพืช 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม       105,676            2.78             122            0.00             247            0.01  -105,429 -99.77 

พื้นที่นาข้าว    1,108,626          29.13     1,231,507           47.98     1,150,719           41.68  42,093 3.80 

 - นาร้าง 2,063  0.05  3,918  0.15  2,732               0.10  669 32.43 

 - นาข้าว    1,106,563          29.07        1,227,589             47.83        1,147,987             41.58  41,424 3.74 

พืชไร่   2,335,427           61.36       837,989          32.65       903,892          32.74  -1,431,535 -61.30 

 - ไร่ร้าง 2,861  0.08  2,696  0.11  913               0.03  -1,948 -68.09 

 - พืชไร่ผสม           22,241  0.58  4,909  0.19  1,073               0.04  -21,168 -95.18 

 - ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 61  0.00  3,048  0.12  856               0.03  795 1303.28 

 - อ้อยโรงงาน         321,984  8.46  357,675  13.93          409,870             14.85  87,886 27.30 

 - มันส้าปะหลังโรงงาน       1,988,061             52.24          469,521  18.29          490,447             17.77  -1,497,614 -75.33 

 - สัปปะรด         75              0.00  75 100.00 

 - ฝ้าย         3               0.00  3 100.00 

 - ข้าวไร่ 12  0.00  3  0.00  3               0.00  -9 -75.00 

 - ยาสูบ 193  0.01  82  0.00     -193 -100.00 

 - ถั่วเหลือง 14  0.00         -14 -100.00 

 - พริก     43  0.00  330               0.01  330 100.00 

 - แตงโมเน้ือ     12  0.00  11               0.00  11 100.00 

 - กะหล่้าปลี         28               0.00  28 100.00 

 - อื่นๆ (ละหุ่ง พริก ถั่วลิสง)                       283               0.01  283 100.00 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 37 

  
 

ตำรำงท่ี 10 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 255 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

ไม้ยืนต้น      205,794            5.41       457,234           17.81       679,149          24.60  473,355 230.01 

 - ไม้ยืนต้นร้าง/เสื่อมโทรม     416  0.02  125               0.00  125 100.00 

 - ไม้ยืนต้นผสม 20,188  0.53  9,199  0.36  9,013               0.33  -11,175 -55.35 

 - ยางพารา         143,453  3.77          402,839  15.69  549,651             19.91  406,198 283.16 

 - ปาล์มน้้ามัน 1,630  0.04  9,109  0.35            90,407               3.27  88,777 5446.44 

 - ไม้ยูคาลิปตัส          35,704  0.94            31,363               1.22            26,133               0.95  -9,571 -26.81 

 - สัก 3,318  0.09  3,269               0.13  3,420               0.12  102 3.07 

 - ประดู่ 86  0.00  42  0.00  34               0.00  -52 -60.47 

 - หม่อน 1,041  0.03  699  0.03  39               0.00  -1,002 -96.25 

 - กฤษณา 203  0.01  169  0.01  82               0.00  -121 -59.61 

 - ตะกู     34  0.00  30               0.00  30 100.00 

 - ไผ่ปลูกเพื่อการค้า 130  0.00  87  0.00  206               0.01  76 58.46 

 - อื่นๆ (สะเดา นุ่น กระถิน) 41  0.00  8  0.00  9               0.00  -32 -78.05 

ไม้ผล        48,389            1.27         38,216            1.49         23,638            0.86  -24,751 -51.15 

 - ไม้ผลร้าง/เสื่อมโทรม     108  0.00             1,826               0.07  1,826 100.00 

 - ไม้ผลผสม           28,834  0.76            22,651  0.88  8,875               0.32  -19,959 -69.22 

 - ส้มเขียวหวาน 1,076  0.03  136  0.01      -1,076 -100.00 

 - ทุเรียน 101  0.00  101  0.00  107               0.00  6 5.94 

 - เงาะ 43  0.00  64  0.00  59               0.00  16 37.21 

 - มะพร้าว 75  0.00  67  0.00  56               0.00  -19 -25.33 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 38 

  
 

ตำรำงท่ี 10 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 255 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

 - ลิ้นจี่ 21               0.00  11  0.00  56               0.00  35 166.67 

 - มะม่วง 4,488  0.12  3,486  0.14  2,816               0.10  -1,672 -37.25 

 - น้อยหน่า     6  0.00  6               0.00  6 100.00 

 - กล้วยน้้าหว้า 103  0.00  83  0.00  558               0.02  455 441.75 

 - มะขาม 4,471  0.12  3,588  0.14  2,461               0.09  -2,010 -44.96 

 - ล้าไย 909  0.02  1,174  0.05  938               0.03  29 3.19 

 - ส้มโอ 11  0.00  8  0.00  21               0.00  10 90.91 

 - ฝรั่ง         17               0.00  17 100.00 

 - มะละกอ 251  0.01  129  0.01  20               0.00  -231 -92.03 

 - ขนุน 136  0.00  26  0.00  12               0.00  -124 -91.18 

 - มะนาว 43  0.00  18  0.00  81               0.00  38 88.37 

 - มะขามเทศ         2               0.00  2 100.00 

 - แก้วมังกร 36  0.00  51  0.00  63               0.00  27 75.00 

 - อื่นๆ (มะปราง มะม่วงหิมพานต์) 7,791  0.20  6,509  0.25  5,664               0.21  -2,127 -27.30 

พืชสวน            268            0.01             331            0.01             809            0.03  541 201.87 

 - พืชสวนร้าง/เสื่อมโทรม         13               0.00  13 100.00 

 - พืชผัก 213  0.01                281  0.01  668               0.02  455 213.62 

 - ไม้ดอกไม้ประดับ     2  0.00  43               0.00  43 100.00 

 - หวาย 55  0.00  48  0.00  44               0.00  -11 -20.00 

 - อื่นๆ (พืชสวนผสม)         41               0.00  41 100.00 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 10 กำรเปลี่ยนแปลงกำรใช้พื นที่ ปี 2552 2558 และปี 2562 ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 255 พ.ศ.2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  

ทุ่งหญ้ำเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์         1,284            0.03             755            0.03           1,029            0.04  -255 -19.86 

 - โรงเรือนร้าง     5  0.00  27  0.00  27 100.00 

 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 592               0.02  455  0.02  401  0.01  -191 -32.26 

 - โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ ม้า 642  0.02  222  0.01  378  0.01  -264 -41.12 

 - โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 50  0.00  73  0.00  223               0.01  173 346.00 

สถำนที่เพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ            462            0.01             649            0.03           1,194            0.04  732 158.44 

 - สถานท่ีเพาะเลี้ยงปลา 462  0.01  649  0.03  1,194               0.04  732 158.44 

รวม    3,805,926         100.00     2,566,803         100.00     2,760,677         100.00  -1,045,249 -27.46 
ที่มำ : การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป ี2552 2558 และ 2562, กรมพัฒนาที่ดิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 40 

  
 

   ส้าหรับระบบการเกษตรและปฏิทินการผลิตในรอบปีในลุ่มน้้า ปี 2563 ของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงในรูปที่ 1 
 

สภำพภูมิประเทศ/ระบบกำรเกษตร 
เดือนที่ผลิต 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง 
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 

พื นที่นำลุ่มต่้ำริมแหล่งน ้ำ (แม่น้้าสงคราม ล้าน้้าสาขา หนองบึงและแหล่งอื่นๆ)  
(20 % ของพื้นท่ีลุ่มน้้า) 

            

ระบบข้าวนาปี  (20 % ของพื้นท่ีลุ่มน้้า)             
ระบบข้าวนาปี + ข้าวนาปรัง (16 % ของพื้นท่ีข้าวนาปี)             
ระบบข้าวนาปี + พืชผัก (แตงโมเน้ือ มะเขือเทศโรงงาน) (15 % ของพื้นท่ีข้าวนาปี)             

พื นที่นำดอน ( 35 % ของพื้นท่ีลุ่มน้้า )             
ระบบข้าวนาปี ( 35 % ของพื้นท่ีลุ่มน้้า)             
ระบบข้าวนาปี+พืชไร่ (ยาสูบ ถั่วลิสง) ( 8 % ของพ.ท. ข้าวนาปี)             

พื นที่ดอน (25% ของพื้นท่ีลุ่มน้้า)             
ระบบการปลูกพืชไร่เป็นหลัก              
พืชไร่อายุยาว (อ้อยโรงงาน และสัปปะรดโรงงาน)             
ระบบการปลูกไม้ผลเป็นหลัก  (มะม่วง กล้วยหอม  ลิ้นจี่ มะนาว)             
ระบบการปลูกไม้ยืนต้นเป็นหลัก(ยางพารา ปาล์มน้้ามัน สัก ยูคาลิปตัส)             

   พืชผักอายุยาว (ผักหวาน  หน่อไม้ฝรั่ง )             
 ระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ (โคเนื้อ  ไก่เน้ือ ไก่ไข่ สุกร เป็ดเทศและอื่นๆ)  (5 % ของพื้นท่ีลุ่มน้้า)             

ที่ลุ่มต่้ำ (10 % ของพื้นท่ีลุ่มน้้า) 
ระบบการจับและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า (ปลา กุ้ง กบ)  

            

ที่นำดอน (5 % ของพื้นท่ีลุ่มน้้า) 
ระบบการเกษตรแบบผสมผสาน  

            

ที่มำ : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร,2563 

รูปที่ 1 ระบบกำรเกษตรและปฏิทินกำรผลิตทำงกำรเกษตรในรอบปีของพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จ้ำแนกตำมสภำพภูมิประเทศ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 41 
  

 

    สภำพปัญหำด้ำนกำรปลูกพืชในปัจจุบันของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สรุป
ได้ ดังนี้ 
    1) กำรขำดแคลนน ้ำเพื่อกำรเกษตร  และการเกษตรส่วนใหญ่ในลุ่มน้้าอาศัยน้้าฝน
เป็นหลักและมีการเร่งรัดพัฒนาการเกษตรและด้านอื่นๆ ที่จ้าเป็นต้องใช้น้้าเพิ่มขึ้น สภาพพ้ืนที่เป็นลูกคลื่นลอน
ลาดเทลงแม่น้้าโขง มีล้าน้้าสายสั้นๆและแหล่งน้้าธรรมชาติอ่ืน ทั้งแม่น้้า ล้าธาร หนองบึงมีจ้านวนน้อย ตื้นเขิน
มีวัชพืชขึ้นหนาแน่น ถูกบุรุก ส่วนแหล่งน้้าที่สร้างขึ้น ได้แก่ อ่างเก็บน้้ามีจ้านวนน้อย ถึงแม้ว่าจะเป็นลุ่มน้้าที่มี
ปริมาณฝนเฉลี่ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับลุ่มน้้าชีและลุ่มน้้ามูลก็ตาม แต่มีความสามารถในการเก็บกักน้้า
ค่อนข้างน้อย  หากปีใดที่ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล ท้าให้บางพ้ืนที่ประสบปัญหาความแห้งแล้ง ท้าให้พ้ืนที่
ปลูกข้าวและไม้ผลลดน้อยลง รวมทั้งน้้าอุปโภคและบริโภคหากปีไหนฝนตกหนักที่จะท้าให้เกิดอุทกภัยน้้าท่วม
ขังในที่ราบลุ่มของพ้ืนที่ในบริเวณตอนกลางของลุ่มน้้า 
    2) ควำมเสื่อมโทรมของสภำพทรัพยำกรกำรเกษตรในลุ่มน้้าที่เป็นต้นทุนในการผลิต
ทางการเกษตร ได้แก่  
     2.1) ทรัพยากรดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ซึ่งดินส่วนใหญ่มีฐานก้าเนิดจากหิน
ทราย ท้าให้ดินมีสภาพเป็นดินทรายปนดินร่วน  หน้าดินตื้น มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชอยู่ในระดับปาน
กลางถึงระดับน้อย และมีการชะล้างพังทลายของดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง   พ้ืนที่บางส่วนเป็นดินปนกรวดลูกรัง 
(Skeletal Soil) และการชะล้างพังทลายของดิน (Soil Erosion) ในพ้ืนที่มีอัตราสูงเมื่อมีน้้าท่วมไหลหลากใน
ฤดูฝน โดยเฉพาะตอนบนของลุ่มน้้า   
     2.2) การใช้ประโยชน์ที่ดินติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน   เกษตรกรบางส่วน
อยู่ในสถานะเป็นผู้เช่าที่ดิน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ใกล้เขตเมืองอยู่ติดถนนทั้งสายหลักและสายรอง 
หรือแหล่งอุตสาหกรรม ได้ขายพ้ืนที่การเกษตรของตน ท้าให้ขาดการบ้ารุงปรับปรุงพ้ืนฟูด้วยระบบการอนุรักษ์
ดินและน้้า  
                3) รำคำผลผลิตตกต่้ำมำกและควำมผันผวนไม่แน่นอนของผลผลิตทำงกำรเกษตร 
ท้าให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง กระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของพ้ืนที่ เกิดจาก  
                 3.1) ชนิดพืชที่ปลูกไม่มีความหลากหลาย และเป็นการผลิตพืชเชิงเดี่ยว ปริมาณ
ผลผลิตชนิดเดียวกันออกสู่ตลาดในเวลาเดียวกันมีจ้านวนมาก  และเป็นผลผลิตที่ไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน และ
เน่าเสียง่าย   
               3.2) เกษตรกรขาดการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและยืดเวลาในการเก็บส้ารอง  
รวมทั้งขาดโกดัง ฉาง ไซโล และเงินทุนเพื่อเก็บส้ารองผลผลิตไว้จ้าหน่ายในช่วงผลผลิตราคาสูง  
               3.3) การแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตรมีจ้านวนน้อย  
                 3.4) ราคาปัจจัยการผลิต เช่น ปุ๋ยเคมี ค่าจ้างแรงงาน มีราคาแพง และขาด
แคลนแรงงาน ท้าให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตน้อยลง ส่งผลให้ผลผลิตลดลงด้วย  
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                 3.5) ด้านการตลาดเกษตรกรยังขาดการเชื่อมโยงด้านการผลิตกับการตลาดและ
ปัจจัยด้านราคา 
                 3.6) มีการน้าเข้าผลผลิตที่เป็นสินค้าเกษตร อาหารและผลผลิตภัณฑ์เกษตรแปร
รูปในราคาถูกจากประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเสรี ตามข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศในประชาคมอาเ ซียน      
ทั้งข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส้าปะหลังโรงงาน และยางพาราที่มีต้นทุนการผลิตต่้ากว่า  
                 4)  ขำดแรงงำนในภำคเกษตรกรรม ผู้ประกอบอาชีพด้านการเกษตรส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุมากกว่า 60 ปี นอกจากนี้ลูกหลานของเกษตรกรที่มีระดับการศึกษาสูงได้เข้าไปท้างานนอกภาคเกษตร
ในเมืองใหญ่ เข้าสู่แรงงานภาคอุตสาหกรรมที่มีรายได้สูงประจ้าและแน่นอน และมีความมั่นคงกว่าการท้า
เกษตรกรรม  ท้าให้ขาดคนรุ่นใหม่ในการสืบทอด จ้าเป็นต้องพ่ึงพาแรงงานต่างชาติ ท้าให้ค่าแรงงานสูง  และ
เกิดการแย่งแรงงาน ในช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิตทั้ง ข้าวนาปี  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ยางพารา และ
มันส้าปะหลังโรงงาน  การพึ่งพาแรงงานต่างด้าวที่ส่งผลต่อสภาพปัญหาทางสังคมและการให้บริการขั้นพ้ืนฐาน
ในพ้ืนที่   ดังนั้นเกษตรกรจึงหันไปใช้เครื่องจักรลการเกษตรเพ่ือทดแทนแรงงานและเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตเพ่ิมข้ึน  
    5) เกษตรกรบำงส่วนไม่มีกรรมสิทธิ์กำรถือครองที่ดิน ทั้งนี้เพราะพ้ืนที่การเกษตร
บางส่วนอยู่ในเขตพ้ืนที่ป่า นอกจากนี้ราคาที่ดินสูงขึ้นมากเกิดจากการขยายความเจริญของชุมชน ตัวเมืองและ
พัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรส่วนใหญ่จึงขายที่ดินท้ากินให้แก่นายทุนทั้งที่อยู่ในพ้ืนที่และต่างถิ่นเพ่ือเกร็ง
ก้าไรและขายต่อให้ผู้ประกอบการใช้ที่ดิน  ท้าให้มีเกษตรที่มีดินเป็นของตัวเองมีจ้ากัด ต้องเช่าที่ดินท้ากิน หรือ
ที่ดินที่นายทุนซื้อไว้ถูกปล่อยทิ้งร้างไม่มีการใช้ประโยชน์  ท้าให้เกษตรกรขาดเอกสารสิทธิ์ ขาดโอกาสในการ
ร่วมโครงการ หรือรับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล   
            6) ปัจจัยด้ำนควำมเสี่ยงที่เกิดจำกปัญหำจำกภัยพิบัติธรรมชำติ โดยเฉพาะสภาพ
ภูมิอากาศที่แปรปรวน อย่างรุนแรง เกิดข้ึนบ่อยครั้งและซ้้าซากมากข้ึน เช่น ปัญหาน้้าแล้ง/ภัยแล้ง อุทกภัย น้้า
ท่วม  โรคแมลงสัตว์ศัตรูพืช เป็นต้น ท้าให้มีความเสี่ยงต่อการขาดทุนในการผลิต  นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยง
ด้านราคาผลผลิตข้าวรวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรอ่ืนๆ ไม่มีเสถียรภาพและราคาตกต่้า เนื่องจากตลาดเป็นผู้
ก้าหนดประเภทให้มีการผลิตและราคาผลผลิต 
                 7) เกษตรกรขำดกำรรวมกลุ่มกำรผลิตเป็นวิสำหกิจชุมชน หรือสหกรณ์การเกษตร   
ท้าให้ขาดโอกาสในการต่อรองทั้งราคาผลผลิตการเกษตรและราคาปัจจัยการผลิต ขาดการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน และการเข้าถึงโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรของรัฐ 
               8) ขำดกำรศึกษำวิจัยและน้ำใช้องค์ควำมรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร
ที่เหมาะสม ทั้งการผลิต การแปรรูป และการตลาด  และการเพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพและมูลค่าของผลผลิต
ทางการเกษตรทั้งการปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผลและไม้ยืนต้น 
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              9) ประสิทธิภำพกำรผลิตต่้ำ ที่เกิดจากปัญหาการเกษตรดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบ
ผลผลิตพืชที่ปลูกจริงในลุ่มน้้าและผลผลิตจากการปลูกพืชในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2563 พบว่า 
พืชหลักส่วนใหญ่ที่ปลูกในลุ่มน้้ า  ให้ผลผลิตต่้ ากว่ากา รปลูกพืชชนิดเดียวกันที่ปลูกในระดับภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้  ยางพารา มีผลผลิตเฉลี่ย 255 กิโลกรัมต่อไร่ ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของภาค ซึ่งได้ 363 
กิโลกรัมต่อไร่ ปาล์มน้้ามันมีผลผลิตเฉลี่ย 2,479 กิโลกรัมต่อไร่ ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของภาค ซึ่งได้ 3,021 กิโลกรัม
ต่อไร่ และคุณภาพผลผลิตต่้า เพราะบางส่วนตัดผลปาล์มอ่อน ท้าให้อัตราการสกัดน้้ามันต่้าเพียงร้อยละ 15 -
16 ข้าวนาปี มีผลผลิตเฉลี่ย 405 กิโลกรัมต่อไร่ ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของภาคซึ่งได้ 443 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวนาปรัง 
531 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาคซึ่งได้ 480 กิโลกรัมต่อไร่ มันส้าปะหลัง 2,993 กิโลกรัมต่อไร่ ต่้า
กว่าค่าเฉลี่ยของภาค ซึ่งได้ 3,519 กิโลกรัมต่อไร่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 757  กิโลกรัมต่อไร่ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของภาค 
ซึ่งได้  759 กิโลกรัมต่อไร่ อ้อยโรงงาน 8,719 กิโลกรัมต่อไร่ ต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของภาค ซึ่งได้ 9,054 กิโลกรัมต่อ
ไร่ ยาสูบ 275 กิโลกรัมต่อไร่ สูงกว่าค่าเฉลี่ยของภาค ซึ่งได้ 253 กิโลกรัมต่อไร่ สับปะรดรับประทานสด 1,891 
กิโลกรัมต่อไร่ และยังขาดการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า 
    ศักยภำพและโอกำสกำรพัฒนำ 
    1) ศักยภำพในกำรพัฒนำกำร 
     1.1) พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรได้
หลากหลายประเภท ตามสภาพภูมิประเทศของลุ่มน้้ามีความแตกต่างกันตั้งแต่บริเวณกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 1 (น้้า
หมัน-น้้าสาน)  และบริเวณกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 2 (ลุ่มน้้าเลย) ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นน้้าล้าธาร เหมาะสมต่อการปลูกไม้
ยืนต้น ไม้ผล พืชผักและไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว ส่วนพ้ืนที่ดอนของทุกกลุ่มลุ่มน้้าสาขา ตั้งแต่กลุ่มลุ่มน้้า
สาขาที ่1 (น้้าหมัน-น้้าสาน) ถึงพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) ในบริเวณริมแม่น้้าโขงตลอด
แนว รวมทั้งล้าห้วย ล้าน้้าสาขาหรือแหล่งน้้า หนอง บึง ที่มีน้้าท่าสมบูรณ์ นอกจากนี้หน้าดินลึกและมีความ
อุดมสมบูรณ์สูง สภาพภูมิอากาศร้อนชื้น เหมาะสมต่อการปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูง เช่น ทุเรียน เงาะ 
มังคุด ลิ้นจี่ ล้าไย มะม่วง กล้วยน้้าว้า กล้วยหอม น้อยหน่า ฯลฯ เป็นต้น รวมทั้งการปลูกพืชเครื่องเทศและ
สมุนไพร ปัจจุบันที่ดินดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ปลูกยางพารา บางส่วนปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยโรงงาน    
บริเวณที่ดอนไร่ ดินร่วนปนทรายกลุ่มดินไร่ อยู่ห่างจากพ้ืนที่ริมแม่น้้าโขงเหมาะสมต่อการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ 
ที่เป็นพืชอุตสาหกรรมได้แก่  อ้อยโรงงาน มันส้าปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ พืชอาหารสัตว์ รวมทั้งการ
เลี้ยงปศุสัตว์ ส่วนพ้ืนที่ราบลุ่มน้้าริมแม่น้้าโขง ล้าน้้าสาขาและล้าห้วยหนองบึง ที่ดินเป็นกลุ่มดินนา                
ใช้ประโยชน์ในการท้านาข้าวและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดโดยเฉพาะการเลี้ยงปลาน้้าจืด ท้าให้ลุ่มน้้าสามาร ถ
ผลิตพืชอาหาร ปศุสัตว์ และผลผลิตสัตว์น้้าได้อย่างเพียงพอส้าหรับประชากรภายในลุ่มน้้า และผลผลิตที่เหลือ
ส่งขายให้กับพ้ืนที่อ่ืนและประเทศเพ่ือนบ้าน  
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     1.2) เกษตรกรมีประสบการณ์ และมีความช้านาญสูงในการผลิตด้านการเกษตรซึ่ง
หมายรวมถึงการปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น เลี้ยงโคเนื้อ ไก่พ้ืนเมือง การจับปลาและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าใน
แหล่งน้้าต่างๆ ภายในลุ่มน้้าและในแม่น้้าโขง 
     1.3) มีโรงงานแปรรูปเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารในลุ่มน้้า ทั้งการแปรรูป
ข้าว แปรรูปพืชไร่ ( อ้อยโรงงาน มันส้าปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ) แปรรูปไม้ยืนต้น (ยางพารา ปาล์ม
น้้ามัน) ปศุสัตว์และเลี้ยงสัตว์น้้า  
     1.4) มีความได้เปรียบด้านท้าเลที่ตั้งของลุ่มน้้า และการคมนาคมขนส่งที่สามารถ
เชื่อมโยง การกระจายสินค้าเกษตร อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปคุณภาพสูงไปยังประเทศเพ่ือนบ้านได้
สะดวกรวดเร็ว เพราะจะมีสะพานข้ามแม่น้้าโขง  2 แห่ง ที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดนครพนม และจะ
ก่อสร้างเพ่ิมเติมอีก 2 แห่ง ที่จังหวัดบึงกาฬและจังหวัดอุบลราชธานี และเชื่อมโยงไปยังประเทศจีน เนื่องจาก
ต้าแหน่งที่ตั้งของพ้ืนที่จังหวัดในลุ่มน้้าโขงจะเป็นประตูสู่ประเทศเพ่ือนบ้านด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
รวมทั้งประเทศ สปป.ลาวและประเทศสังคมนิยมเวียดนาม และเชื่อมโยงไปยังประเทศจีน นอกจากนี้ยังเป็น
แหล่งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร และการค้าชายแดน มีโครงข่ายคมนาคมเชื่อมโยงการเดินทาง 
สามารถขนถ่ายสินค้าการเกษตรไปสู่พื้นที่อ่ืนได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 
        2)  โอกำส (Opportunities) เป็นปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาการเกษตรที่มาจาก
ภายนอก ประกอบด้วย 
            2.1) ด้ำนสังคม 
      - เกษตรกรรุ่นใหม่มีศักยภาพในพ้ืนที่ลุ่มน้้า และสามารถยอมรับนตกรรม
เทคโนโลยีใหม่ๆ และการใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ ปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาอาชีพการเกษตรได้อย่าง
รวดเร็ว 
      - การเข้าสู่สังคมสูงอายุส่งผลต่อทั้งเศรษฐกิจ รูปแบบ การด้าเนินชีวิตและ
การบริโภค เป็นโอกาสในการพัฒนาสินค้าและบริการทางการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้าส้าหรับผู้สูงอายุ 
      - วิถีชีวิตของคนในยุคดิจิทัล เป็นโอกาสในการขายสินค้าทางออนไลน์ ท้าให้
เกษตรกรเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง 
      - มีโรงงานแปรรูปผลผลิตหลายโรงงานเพ่ิมมูลค่าทั้งข้าว มันส้าปะหลัง 
ปาล์มน้้ามัน ยางพารา ปศุสัตว์ และโคเนื้อ 
      - ประชากรโลกเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ความต้องการบริโภคอาหารเพิ่มข้ึน 
      - แนวโน้มผู้บริโภคให้ความส้าคัญกับการรักษาสุขภาพ ท้าให้มีความต้องการ
บริโภคสินค้าปลอดภัย มีคุณภาพ และสินค้าเกษตรอินทรีย์มากข้ึน 
      - เกษตรกรมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดกันมา สามารถน้ามาประยุกต์ใช้ใน
การประกอบอาชีพ 
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      - คนรุ่นใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าและผู้ที่ประกอบอาชีพอ่ืนสนใจอาชีพการเกษตร
มากขึ้น ทั้งการผลิตพืชเศรษฐกิจ การเลี้ยงปศุสัตว์ 
      - ภาครัฐมีแนวทางและมีปัจจัยที่เอ้ือให้มีการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร 
ด้วยการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เน้นตามศักยภาพรายพ้ืนที่ มีระบบบันทึกข้อมูล
การเกษตร การบริหารจัดการเกษตรที่ดีด้วยความเชื่อมโยงของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
สินค้าเกษตร (สพก.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน เกษตรแปลงใหญ่ การพัฒนา
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน (ศพก.) ใ นพ้ืนที่
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร 
ด้านเศรษฐกิจ 
                 -  รายได้ของประชากรในประเทศและต่างประเทศมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งผลให้
การบริโภคอุปโภคสินค้าเกษตร อาหารและผลผลิตเกษตรแปรรูปเพ่ิมขึ้นที่ปริมาณและคุณภาพที่มีความ
ปลอดภัยได้มาตรฐาน และการขยายตัวของการท่องเที่ยว ท้าให้มีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาจ้านวน
มาก ส่งผลให้มีการบริโภคอาหารและสินค้าเกษตรมากขึ้น 
      - การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ และการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC : ASEAN Economic Community) เป็นโอกาสในการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและ
การขยายตลาดสินค้าเกษตรของไทย 
      - เครื่องจักรกลทุ่นแรงทางการเกษตรมีราคาลดลง ท้าให้เกษตรกรเข้าถึงได้
ง่ายขึ้น 
      - มีโรงงานแปรรูปผลผลิตให้เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปและอาหารที่มี
คุณภาพสูงและมูลค่าสูงขึ้น 
      - ตลาดต่างประเทศมีความต้องการบริโภคผลไม้ไทยมากขึ้น เช่น จีน ญี่ปุ่น 
     2.2) ด้ำนกฎหมำย 
      - มีพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่ช่วยอ้านวยความสะดวกในการ
ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ทั้งวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเพ่ือมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ทั้งข้าว ยางพารา 
ปาล์มน้้ามัน 
      - มีกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมทั้งจังหวัด ก้าหนดให้มีการใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการต่างๆ อย่างชัดเจน รวมทั้งเพ่ือเกษตรกรรม 
ด้านเทคโนโลยี 
      - มีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต ทั้งปริมาณ คุณภาพที่ดีและมาตรฐานความปลอดภัยของผลผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้า
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เกษตร และอาหารของพืชเศรษฐกิจในลุ่มน้้า ทั้งข้าว ยางพารา ปาล์มน้้ามัน มันส้าปะหลัง อ้อยโรงงาน และ
ผลิตภัณฑ์สัตว์เศรษฐกิจ โดยเฉพาะโคเนื้อ กระบือและสุกร  
      - เจ้าหน้าที่และเกษตรกรเข้าถึงองค์ความรู้ได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น 
      - เจ้าหน้าที่สามารถให้บริการและติดต่อสื่อสารกับเกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
      - มีองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการเกษตรแบบครบวงจร ที่
เอ้ือต่อการท้าการเกษตรแบบ Smart Farming รวมถึงการตลาดออนไลน์ 
      - มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องจักรกลและเครื่องทุ่นแรงการเกษตรที่
เหมาะสมและที่สามารถทดแทนแรงงานคนในภาคการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้้าที่หายากและมีค่าแรงงานสูง 
     2.3) ด้ำนสิ่งแวดล้อม 
      - เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) สนับสนุนการสร้างความมั่นคงทาง
อาหารและส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 
      - สภาพทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมและความหลากหลายทางชีวภาพ ส่งผล
ให้เพาะปลูกสินค้าเกษตรได้หลายชนิด 
      - กระแสการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและเศรษฐกิจสีเขียว ท้าให้เกิดการผลิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการผลิตโดยยึดหลัก Zero-Waste 
    3)  ศักยภำพที่เป็นข้อได้เปรียบของพืชเศรษฐกิจที่ปลูกในลุ่มน ้ำ         
     3.1) เขตพ้ืนที่ผลิตอาหาร (ข้าวและ พืชผัก)  
      - พ้ืนที่ลุ่มน้้าบางส่วนมีสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นที่ราบและที่ราบลุ่มตามล้าน้้า
โขงและล้าน้้าสาขาและหนองบึงแหล่งน้้าธรรมชาติ รวมถึงพ้ืนที่ชลประทาน และดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
เหมาะสมต่อการท้านา  โดยเฉพาะพ้ืนที่บริเวณทิศใต้ของจังหวัด มีความเหมาะสมที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์สูงและพ้ืนที่บางส่วนมีความเค็มในระดับน้อยที่ท้าให้ผลผลิตทั้งพืช ปศุสัตว์และสัตว์น้้ามี
คุณภาพสูงขึ้น  
      -  สินค้ากลุ่มข้าวมีคุณภาพสูงได้แก่ ข้าวเหนียวพันธุ์ กข.6  ข้าวเจ้าพันธุ์ขาว
ดอกมะลิ 105 ให้ผลผลิต และการผลิตข้าวอินทรีย์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั้งภายในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพราะใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีและเน้นการผลิตให้ได้ผลผลิตมีความ
ปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรและส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 
      - มีสังคมเกษตรกรรมในลุ่มน้้าที่ปลูกข้าวเป็นวิถีชีวิตและบริโภคข้าวเป็น
อาหารหลัก โดยเฉพาะข้าวเหนียว และมีขนบธรรมเนียมประเพณีเกี่ยวกับการปลูกข้าวอย่างหลากหลายสืบ
สานต่อมาอย่างยั่งยืน  แต่เป็นสังคมเกษตรกรรมที่พร้อมจะยอมรับการเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกข้าวในทางที่
ดี และให้ผลผลิตได้ปริมาณสูง คุณภาพดี 
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                           -  ผู้บริโภคมีความต้องการข้าวคุณภาพดี/ข้าวเพ่ือสุขภาพ เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ 
ข้าวหอมมะลิแดง  ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ ข้าวที่มีธาตุเหล็กสูง ( พันธุ์ทับทิมชุมแพ)  กข 43 ที่สามารถ
ปลูกได้ผลผลิตสูงในพ้ืนที่ลุ่มน้้าและรัฐบาลปัจจุบันและทุกรัฐบาลของประเทศไทยที่ผ่านมาส่งเสริ มการปลูก
ข้าวคุณภาพดี/ข้าวเพ่ือสุขภาพ อยู่แล้วและเพ่ิมศักยภาพการแปรรูปการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น 
แปรรูปข้าวเป็นสบู่ เครื่องส้าอางค์ สารกาบา ฯลฯ และจดทะเบียนนวัตกรรมภูมิปัญญา พัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
ตราสินค้าของไทยให้มีความแตกต่างและเป็นอัตลักษณะเฉพาะ อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คุณภาพที่
ดีของข้าวไทยไปทั่วโลก  
           - รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการปลูกข้าวแบบครบ
วงจร แบบเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุน เพ่ิมผลผลิต คุณภาพและรายได้จากการปลูกข้าว  ความเชื่อมโยง
บทบาทหน้าที่ของเกษตรกรผู้ผลิต เอกชนที่จัดการผลผลิตและปัจจัยการผลิต  เอกชนแปรรูปผลผลิตข้าวและ
ผู้บริโภคข้าว 
              3.2) ศักยภาพของยางพาราและเกษตรกร   
                     - เป็นพืชที่ต้องการความเอาใจใส่ดูแล บ้ารุงรักษาน้อยกว่าพืชยืนต้น
เศรษฐกิจอ่ืนๆ และมีความทนทานต่อสภาพอากาศแห้ง 
             - เป็นไม้ยืนต้นที่มีระยะเวลาการให้ผลผลิตติดต่อกันยาวนานหลายปี 
ประมาณ 20 ปี  และเมื่อต้นยางพารามีอายุมาก ล้าต้นขนาดใหญ่และให้น้้ายางน้อยสามารถตัดขายเป็นไม้
ยางพาราเพื่อใช้ท้าเฟอร์นิเจอร์ 
            - เป็นพืชเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้เป็นประจ้าแก่ผู้ปลูกทั้งรายวันและ/
หรือรายสัปดาห์ เกษตรกรใช้แรงงานตนเองเป็นผู้กรีดต้นยาง ท้าให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มากและมี
ให้รายได้ผลตอบแทนแก่เกษตรกรผู้ปลูกอยู่ในระดับที่มีเงินเก็บออมได้ 
           - มีจุดรับซื้อผลผลิตยางของพ่อค้าเอกชนกระจายอยู่ในพ้ืนที่รวบรวมทั้งน้้า
ยางดิบและยางแผ่น  นอกจากนี้ เกษตรกรส่วนใหญ่มีการรวมตัวและจัดตั้งเป็นกลุ่มเพ่ือรับซื้อน้้ายางสดของ
เกษตรกรในพ้ืนที ่
            - เกษตรกรมีทักษะ ประสบการณ์และความช้านาญเกี่ยวกับการปลูก
ยางพาราเป็นพื้นฐานอยู่เดิมแล้วแต่ต้องได้รับการพัฒนาเสริมสร้างประสิทธิภาพในการผลิตอยู่อย่างสม่้าเสมอ 
                      - มีโรงงานแปรรูปน้้ายางให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น  ที่นอน หมอน ถุงมือ 
รองเท้า  เป็นต้น กระจายอยู่ในลุ่มน้้า ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี   หนองคาย   บึงกาฬ  นครพนม และจังหวัด
สกลนคร 
            - นโยบายของภาครัฐให้การสนับสนุนเกษตรกรจัดการระบบการผลิต เช่น 
นโยบายเกษตรแปลงใหญ่ และมีหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ได้แก่ กรมการยาง และการยางพาราแห่งประเทศ
ไทย ให้การสนับสนุนด้านทุน วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และวิชาการ แก่เกษตรกร 
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            - การคมนาคมขนส่งภายในพ้ืนที่และระหว่างพ้ืนที่ปลูกยางมีความสะดวก
และรวดเร็วได้ตลอดปี 
   4) ข้อจ้ำกัดกำรพัฒนำ การปลูกพืชในลุ่มน้้าปัจจุบันมีข้อจ้ากัดที่เป็นอุปสรรคการใน
พัฒนาการปลูกพืชในลุ่มน้้า ดังนี้ 
          1) ทำงสังคม  ได้แก่  
     - การรวมกลุ่มของเกษตรกรและสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งยังมีน้อย และขาดองค์
ความรู้ในการบริหารจัดการ 
     - ขนาดการถือครองที่ดินการเกษตรต่อครัวเรือนในลุ่มน้้ามีแนวโน้มลดลง จาก
การแยกพ้ืนที่ให้บุตรหลาน และการใช้พ้ืนที่การเกษตรไปใช้เป็นพ้ืนที่ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภคแ ละ
สาธารณูปการ 
     - แรงงานภาคการเกษตรมีแนวโน้มลดลงและแรงงานภาคเกษตรสูงอายุเพ่ิมข้ึน 
     - การเข้าสู่ภาวะสังคมผู้สูงอายุในภาคเกษตรจะส่งผลต่อการเข้าถึงและการใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่และขาดแคลนแรงงาน 
     - เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร 
เงินทุน 
     - การบริหารและการจัดท้าโครงการงบประมาณ เป็นแบบ Top Down ท้าให้
ไม่สอดคล้องกับความต้องการของพ้ืนที่ 
     - นโยบายมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ท้าให้การท้างานไม่ต่อเนื่องขาดข้อมูลความ
ต้องการของเกษตรกร เพ่ือประกอบการก้าหนดนโยบายให้เหมาะสม 
    2) ทำงเศรษฐกิจ 
     - ราคาสินค้าเกษตรมีความผันผวน ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอน 
     - เกษตรกรได้รับผลตอบแทนต่้า เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ขายผลผลิตขั้นต้น
ไม่มีการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
     - การเปิดเสรีทางการค้าท้าให้เกิดการแข่งขันที่รุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะการค้า
ข้าว มันส้าปะหลัง อ้อยและน้้าตาลพร้อมทั้งมีมาตรการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีเพ่ิมสูงขึ้น เช่น มาตรการ
ด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การอุดหนุนเงินทุนการผลิต  เป็นต้น 
     - ค่าแรงงานในภาคการเกษตรต่้ า เมื่ อ เปรียบเทียบกับค่าแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ ท้าให้ประชากรวัยแรงงานในชนบทส่วนใหญ่ไม่สนใจประกอบอาชีพด้าน
การเกษตร 
     - การบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ด้านการเกษตร และการขนส่งผลผลิตและ
ปัจจัยการผลิตยังขาดประสิทธิภาพและท้าให้ต้นทุนสูงไม่สามารถแข่งขันได้ 
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    3) ทำงกฎหมำย 
     - เกษตรกรขาดกรรมสิทธิ์ในที่ดินท้ากิน ท้าให้ขาดแรงจูงใจในการพัฒนาและ
วางแผนการผลิตในระยะยาว 
    4) สิ่งแวดล้อม 
     - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง และ
การระบาดของศัตรูพืช สร้างความเสียหายต่อการเพาะปลูก 
     - พ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่ในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือยังอาศัยน้้าฝนที่มี
สภาพฝนตกต้องตามฤดูกาลเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาการผลิตทางการเกษตร 
           5) ปัญหำและข้อจ้ำกัดในกำรปลูกข้ำว 
     5.1) ผลผลิตต่อไร่ต่้า เช่น ข้าวเหนียวนาปี ผลผลิตเฉลี่ย 385 กก./ไร่  ข้าวเจ้านาปี
ได้ผลผลิต 475 กก./ไร่ เนื่องจากเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ไม่สมบูรณ์และอัตราการงอกต่้า เพราะปลูกเมล็ด
พันธุ์ได้เก็บไว้ใช้เองและซ้้าเกิน 3 ปี รวมทั้งใช้เทคนิควิธีการเพาะปลูกแบบเดิมที่ให้ผลผลิตต่้า 
     5.2) ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานในด้านคุณภาพ    เนื่องจากฝนมักตกในช่วงการเก็บ
เกี่ยว ท้าให้เมล็ดข้าวมีความชื้นสูง และขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ในการปรับปรุงคุณภาพข้าว เช่น เครื่องอบ
เมล็ดข้าวเพ่ือลดความชื้น สถานที่เก็บรวบรวมข้าวเปลือก ท้าให้เกษตรกรขายข้าวหลังการเก็บเกี่ยวทันทีได้
ราคาต่้า 
     5.3) เกษตรกรบางส่วนเลิกอาชีพการท้านาเพราะขาดน้้า ราคาผลผลิตตกต่้าและมี
ความผันผวนสูงไม่คุ้มค่ากับการลงทุนปลูก จึงปล่อยให้เป็นนาร้างหรือปรับเปลี่ยนที่นาไปใช้ในการปลูก
ยางพารา และปาล์มน้้ามัน แทนท้าให้พื้นที่นาข้าวลดลง 
     5.4) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดระบบบริหารจัดการผลผลิตข้าวที่มีประสิทธิภาพ ด้วย
ระบบการเก็บส้ารองท้าให้เกษตรกรต้องขายข้าวในราคาต่้า 
     5.5) เมล็ดพันธุ์ไม่ได้มาตรฐานทั้งความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ สิ่งเจือปนและ
เปอร์เซ็นต์ความงอกไม่เพียงพอ ขาดข้อมูลความต้องการเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกร 
     5.6) ดินนาบางแห่งขาดอินทรียวัตถุ  ประกอบกับแหล่งก้าเนิดของดินเป็นหินทราย
มีอินทรียวัตถุต่้า อีกทั้งเกษตรกรใช้ประโยชน์ในการท้านา นอกจากนี้เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ด้าน
การจัดการดิน น้้าและปุ๋ย  การใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ถูกต้อง เช่น การใช้ปุ๋ยไม่ถูกสูตร ถูกเวลา ถูกปริมาณ  
ตรงกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดิน และไม่ใช้ผลการวิเคราะห์ดินรวมทั้งการจัดการแปลงนาที่ไม่เหมาะสม 
     5.7) สภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงท้าให้โลกร้อนมากขึ้นส่งผลให้ ภัย
ธรรมชาติ อุทกภัย พ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซาก ส่งผลต่อการควบคุมกระบวนการผลิตข้าวคุณภาพดี 
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     5.8) ต้นทุนในการปลูกมีแนวโน้มราคาสูง  ทั้งราคาสูงขึ้นของค่าแรงงาน ปุ๋ยเคมี 
สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช ค่าน้้ามันเชื้อเพลิง และค่าเกี่ยวนวด   
     5.9) ขาดแรงงานภาคการเกษตรในครัวเรือน 
         6) ปัญหำและข้อจ้ำกัดของกำรปลูกยำงพำรำ 
        6.1) ปัญหาดินขาดธาตุอาหาร มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า ขาดแคลนน้้า พร้อมทั้ง
เสื่อมสภาพ เนื่องจากได้มีการใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกยางพารามา และเกษตรกรขาดการปรับปรุงและ
บ้ารุงดินตามหลักวิชาการ ท้าให้ผลผลิตยางมีคุณภาพต่้า นอกจากนี้เกษตรกรยังปลูกยางพาราในพ้ืนที่ที่ไม่มี
ความเหมาะสม เช่น พ้ืนที่นาลุ่มต่้าหรือที่นาน้้าท่วมถึง  พื้นที่มีหน้าดินตื้นและปลูกในพ้ืนที่อนุรักษ์  เป็นต้น 
     6.2) พ้ืนที่บางส่วนที่ปลูกยางมีปัญหาเรื่องอุทกภัยท่วมซ้้าซากเพราะปลูกในพ้ืนที่
นาซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีไม่เหมาะสม 
     6.3) การท้าสวนเชิงเดียวมีความเสี่ยงต่อราคาที่ตกต่้า และพันธุ์ยางบางพันธุ์มี
ความอ่อนแอต่อโรค เช่น โรครากขาว โรคใบร่วง โรคหน้ายางแห้งและโรคโคนเน่า เป็นต้น 
     6.4) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรผู้ปลูกยางรายย่อย การรวมเป็นกลุ่มสหกรณ์
ผู้ปลูกยางทีด่้าเนินกิจกรรมกลุ่มยังไม่เข้มแข็ง  ท้าให้ไม่มีอ้านาจต่อรองราคาในการจ้าหน่ายผลผลิต และการซื้อ
หาปัจจัยการผลิต พร้อมทั้งขาดเงินทุนในการผลิต 
     6.5) ระบบการกรีดยางไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการที่ก้าวหน้า  เกษตรกรบางราย
กรีดยางในเวลากลางวันแต่ไม่ต่อเนื่องทุกวัน และกรีดยางในช่วงเวลาที่ต้นยางอยู่ในช่วงเวลาผลัดใบ 
     6.6) เกษตรกรส่วนใหญ่จ้าหน่ายผลผลิตน้้ายางสดในรูปของวัตถุดิบ และอยู่
ห่างไกลจากโรงงานแปรรูปยางพารา และไม่มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
     6.7) เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ผลิตน้้ายาง  ทั้งการจัดการปุ๋ย การจัดการดิน และการจัดการแปลงปลูกที่เหมาะสม 
     6.8) ราคาผลผลิตตกต่้าและมีความผันผวนสูงอยู่เสมอ  
   4) แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
    1) แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงกำรปลูกพืชในอนำคต 
     1.1) ข้ำว ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส้าคัญชนิดหนึ่งของจังหวัดในลุ่มน้้าโดยเป็นพ้ืนที่
เพาะปลูกข้าวทั้งนาปี นาปรังและข้าวไร่ หากมีโครงการชลประทานให้การสนับสนุนน้้าเพ่ือการผลิตอย่าง
พอเพียง อย่างไรก็ตามพ้ืนที่เพาะปลูกมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยเนื่องจากปริมาณน้้ามีน้อยลง อีกทั้งการยกเลิก
โครงการรับจ้าน้าข้าวเปลือก ท้าให้ราคาข้าวเปลือกมีราคาต่้าลงและการด้าเนินนโยบายโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าวแทน ปัจจัยการผลิตรวมทั้งค่าจ้างมีราคาสูงสุด  ราคาเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมีเกษตร 
แนวโน้มมีการผลิตข้าวที่มีคุณภาพสูงทางโภชนาการ เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่  ข้าวหอมมะลิอินทรีย์แปรรูป เป็นต้น 
สนับสนุนการใช้มีการผลิตสารอินทรีย์เพ่ือยกระดับรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้มีรายได้ที่เหมาะสม พร้อม
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ทั้งอนุรักษ์พ้ืนที่นาที่มีความเหมาะสมและมีระบบชลประทานที่สมบูรณ์ และสร้างความมั่นคงในการประกอบ
อาชีพในอนาคต 
     1.2) พืชไร่  พืชไร่ที่ส้าคัญ ได้แก่ อ้อยโรงงาน พ้ืนที่เพาะปลูกอ้อยโรงงานในจังหวัด
ในลุ่มน้้ามีแนวโน้ม เพ่ิมข้ึนเพราะในช่วงปีการผลิต 2552-2562 พ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานได้เพ่ิมขึ้น เนื่องจากการ
ให้ผลตอบแทนสูงด้วยราคาสูงที่มั่นคง  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก อ้อยโรงงานทดแทน
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว โดยมีกองทุนอ้อยและน้้าตาล ภายใต้ส้านักงานอ้อยและน้้าตาลให้การ
สนับสนุน และบริเวณใกล้เคียงมีโรงงานน้้าตาลหลายแห่ง นอกจากนี้ตลาดผู้บริโภคน้้าตาลภายในประเทศที่
ประกอบด้วย 2 กลุ่ม คือ ตลาดผู้บริโภคน้้าตาลโดยตรงและตลาดการบริโภคโดยทางอ้อม เช่น อุตสาหกรรม
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมอาหารและผลไม้กระป๋อง เป็นต้น มีปริมาณเพ่ิมขึ้น รวมทั้งการส่งออกน้้าตาลไปยัง
ประเทศที่มีการผลิตน้้าตาลในประเทศไม่พอเพียงต่อการบริโภคอยู่เป็นปริมาณมากโดยเฉพาะประเทศใน
ประชาคมอาเชี่ยน รวมทั้งประเทศจีน อินเดีย และประเทศญี่ปุ่น ดังนั้นจึงคาดการณ์ในอนาคตได้ว่า การปลูก
อ้อยโรงงานในจังหวัดในลุ่มน้้าจะมีขนาดพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น เพ่ือทดแทนพืชอ่ืนๆ ที่ให้ผลตอบแทนต่้ากว่า เช่น ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มันส้าปะหลัง เป็นต้น รวมทั้งส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตต่อไร่และการลดต้นทุนเพ่ือเพ่ิมรายได้
จากการผลิตให้สูงขึ้นในรูปของการผลิตเกษตรแปลงใหญ่ 
     1.3) ไม้ผลยืนต้น พ้ืนที่จังหวัดในลุ่มน้้ามีความเหมาะสมต่อการผลิตไม้ผลยืนต้น 
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ราบลุ่มริมน้้า ดินตะกอนลุ่มน้้าที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง พืชไม้ผลยืนต้นที่
ส้าคัญที่ปลูกมาก ได้แก่ ส้มโอ มะม่วง และทุเรียน  ผลผลิตมีราคาให้ผลตอบแทนสูงมากเพราะคุณภาพดีและ
ใกล้แหล่งผู้บริโภค แนวโน้มในอนาคตคงเพ่ิมขนาดพ้ืนที่เพาะปลูกเพราะใช้น้้าน้อยและทนแล้งได้ดีและราคา
ผลผลิตทางการตลาดดีขึ้น 
     1.4) ไม้ยืนต้น ได้แก่ ยางพารา มีแนวโน้มไม่เพ่ิมพ้ืนที่เพราะราคาไม่จูงใจและจะ
ปรับเปลี่ยนเป็นปลูกไม้ผลยืนต้นทั้งทุเรียนพันธุ์ดี มะม่วง องุ่น ส้มโอ เพ่ือจ้าหน่ายในประเทศและส่งออกยัง
ต่างประเทศ  
     1.5) พืชผัก ได้แก่ พืชตระกูลมะเขือ พริก ผักกาด ถั่ว ข้าวโพดฝักสด และอ่ืนๆ มี
แนวโน้มมากขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชลประทาน เป็นการปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีและใช้เทคโนโลยีเพ่ิม
ผลผลิตต่อพ้ืนที่และพัฒนาทั้งคุณค่าและความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน    
     1.6) กำรผลิตปศุสัตว์ การผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า มีทั้งปศุสัตว์ขนาดใหญ่ ได้แก่ 
โคเนื้อ โคนม ขนาดกลาง ได้แก่ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีก ได้แก่ ไก่เนื้อ ไก่ไข่ และเป็ด มีแนวโน้มเพ่ิมจ้านวน
ขึ้น ทั้งนี้เพราะมีธุรกิจเอกชนรับซื้อผลผลิต โดยมีแหล่งรับซื้อผลผลิตอยู่ใกล้กับพ้ืนที่เลี้ยงสัต ว์ของเกษตรกร  
ท้าให้เกษตรกรมีแหล่งตลาดในการขายสิ้นค้า จึงท้าให้มีการเลี้ยงสัตว์เพ่ิมมากข้ึน 
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         กำรปรับแปลงสภำพกำรปลูกพืชเศรษฐกิจในลุ่มน ้ำในอนำคต 20  ปี (ปี 2563-
2583) 
      ผลการศึกษาวิเคราะห์ในแผนที่การเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-
map) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับระดับความเหมาะสมของพ้ืนที่ในการปลูกพืชเศรษฐกิจส้าคัญใน
ลุ่มน้้า ได้แก่ ข้าว  อ้อยโรงงาน  มันส้าปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ยางพารา และไม้ผล ระดับความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ต่อการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นภาพรวมในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือแสดงในตำรำงที่ 11 
และในระดับกลุ่มลุ่มน้้าแสดงไว้ในตำรำงท่ี 12 ถึง ตำรำงท่ี 20  
 
ตำรำงท่ี 11 ระดับควำมเหมำะสมของพื นที่ต่อกำรปลูกพืชเศรษฐกิจในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 

รวม เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

ข้าว 1,635,976 5.55 4,308,693 14.62 5,265,728 17.86 18,267,778 61.97 29,478,175 

อ้อยโรงงาน 514,860 1.75 10,259,040 34.80 848,350 2.88 17,855,925 60.57 29,478,175 

มันส้าปะหลังโรงงาน 426,471 1.45 9,958,791 33.78 734,244 2.49 18,358,669 62.28 29,478,175 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 665,417 2.26 7,765,948 26.34 675,565 2.29 20,371,245 69.11 29,478,175 

ยางพารา 549,946 1.87 9,842,311 33.39 1,007,377 3.42 18,078,541 61.33 29,478,175 

ไม้ผล 99,573 0.34 1,239,692 4.21 2,100,796 7.13 26,038,114 88.33 29,478,175 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 
 

ตำรำงท่ี 12 ระดับควำมเหมำะสมของพื นที่ต่อกำรปลูกพืชเศรษฐกิจในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1  

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 

รวม เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

ข้าว 240  0.01  20,016 1.07 17,726 0.95 1,828,424 97.96 1,866,406 

อ้อยโรงงาน 24 0.00 110,506 5.92 154,837 8.30 1,601,039 85.78 1,866,406 

มันส้าปะหลังโรงงาน 23,639 1.27 152,828 8.19 89,465 4.79 1,600,474 85.75 1,866,406 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 20,941 1.12 171,013 9.16 50,835 2.72 1,623,617 86.99 1,866,406 

ยางพารา 0 0.00 121,688 6.52 146,963 7.87 1,597,755 85.61 1,866,406 

ไม้ผล 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1,866,406 100.00 1,866,406 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 
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ตำรำงท่ี 13 ระดับควำมเหมำะสมของพื นที่ต่อกำรปลูกพืชเศรษฐกิจในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 
รวม 

เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ  

ข้าว 2,940  0.12  192,637 7.80 24,899 1.01 2,250,512 91.08 2,470,988 

อ้อยโรงงาน 1,963 0.08 884,135 35.78 214,836 8.69 1,370,054 55.45 2,470,988 

มันส้าปะหลังโรงงาน 337,264 13.65 467,596 18.92 171,252 6.93 1,494,876 60.50 2,470,988 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 184,289 7.46 707,828 28.65 81,214 3.29 1,497,657 60.61 2,470,988 

ยางพารา 0 0.00 803,907 32.53 180,647 7.31 1,486,434 60.16 2,470,988 

ไม้ผล 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2,470,988 100.00 2,470,988 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 

 

ตำรำงท่ี 14 ระดับควำมเหมำะสมของพื นที่ต่อกำรปลูกพืชเศรษฐกิจในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 
รวม 

เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ  

ข้าว 121,079  2.60  826,631 17.78 375,487 8.08 3,325,822 71.54 4,649,019 

อ้อยโรงงาน 67,580 1.45 1,231,076 26.48 240,731 5.18 3,109,632 66.89 4,649,019 

มันส้าปะหลังโรงงาน 34,630 0.74 1,199,917 25.81 247,319 5.32 3,167,153 68.13 4,649,019 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 120,642 2.59 1,180,743 25.40 64,830 1.39 3,282,804 70.61 4,649,019 

ยางพารา 161,932 3.48 1,043,904 22.45 234,506 5.04 3,208,677 69.02 4,649,019 

ไม้ผล 0 0.00 365,206 7.86 220,221 4.74 4,063,592 87.41 4,649,019 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 

 

ตำรำงท่ี 15 ระดับควำมเหมำะสมของพื นที่ต่อกำรปลูกพืชเศรษฐกิจในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 

รวม เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

ข้าว 130,674  5.04  520,422 20.08 408,422 15.76 1,531,995 59.12 2,591,513 

อ้อยโรงงาน 18,920 0.73 748,081 28.87 5,436 0.21 1,819,076 70.19 2,591,513 

มันส้าปะหลังโรงงาน 0 0.00 635,804 24.53 22,507 0.87 1,933,202 74.60 2,591,513 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 1,027 0.04 621,013 23.96 5,138 0.20 1,964,335 75.80 2,591,513 

ยางพารา 34,597 1.34 633,080 24.43 17,927 0.69 1,905,909 73.54 2,591,513 

ไม้ผล 0 0.00 60,239 2.32 2,411 0.09 2,528,863 97.58 2,591,513 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 
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ตำรำงท่ี 16 ระดับควำมเหมำะสมของพื นที่ต่อกำรปลูกพืชเศรษฐกิจในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 

รวม เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

ข้าว 74,961  5.02  258,733 17.33 364,436 24.42 794,514 53.23 1,492,644 

อ้อยโรงงาน 15,211 1.02 689,999 46.23 28,137 1.89 759,297 50.87 1,492,644 

มันส้าปะหลังโรงงาน 0 0.00 692,038 46.36 29,028 1.94 771,578 51.69 1,492,644 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 55,065 3.69 578,891 38.78 17,542 1.18 841,146 56.35 1,492,644 

ยางพารา 62,823 4.21 644,492 43.18 77,468 5.19 707,861 47.42 1,492,644 

ไม้ผล 25,710 1.72 64,539 4.32 188,183 12.61 1,214,212 81.35 1,492,644 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 

 

ตำรำงท่ี 17 ระดับควำมเหมำะสมของพื นที่ต่อกำรปลูกพืชเศรษฐกิจในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 

รวม เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

ข้าว 671,830 8.18 1,541,992 18.77 3,162,710 38.51 2,837,162 34.54 8,213,694 

อ้อยโรงงาน 190,541 2.32 3,878,274 47.22 113,700 1.38 4,031,179 49.08 8,213,694 

มันส้าปะหลังโรงงาน 0 0.00 3,963,352 48.25 98,257 1.20 4,152,085 50.55 8,213,694 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 154,088 1.88 2,842,492 34.61 24,925 0.30 5,192,189 63.21 8,213,694 

ยางพารา 148,383 1.81 3,847,173 46.84 246,759 3.00 3,971,379 48.35 8,213,694 

ไม้ผล 47,081 0.57 394,461 4.80 1,030,651 12.55 6,741,501 82.08 8,213,694 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 

 

ตำรำงท่ี 18 ระดับควำมเหมำะสมของพื นที่ต่อกำรปลูกพืชเศรษฐกิจในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 

รวม เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

ข้าว 187,292  15.48  154,027 12.73 278,369 23.01 589,825 48.77 1,209,513 

อ้อยโรงงาน 42,500 3.51 637,593 52.71 9,608 0.79 519,812 42.98 1,209,513 

มันส้าปะหลังโรงงาน 0 0.00 670,949 55.47 13,356 1.10 525,208 43.42 1,209,513 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 49,127 4.06 354,958 29.35 7,313 0.60 798,115 65.99 1,209,513 

ยางพารา 81,678 6.75 586,976 48.53 21,262 1.76 519,597 42.96 1,209,513 

ไม้ผล 26,782 2.21 135,995 11.24 36,543 3.02 1,010,193 83.52 1,209,513 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 55 
  

 

ตำรำงท่ี 19 ระดับควำมเหมำะสมของพื นที่ต่อกำรปลูกพืชเศรษฐกิจในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 

รวม เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

ข้าว 318,240  14.40  365,538 16.54 340,725 15.42 1,185,478 53.64 2,209,981 

อ้อยโรงงาน 119,184 5.39 601,533 27.22 57,548 2.60 1,431,716 64.78 2,209,981 

มันส้าปะหลังโรงงาน 0 0.00 689,855 31.22 53,795 2.43 1,466,331 66.35 2,209,981 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 32,782 1.48 484,604 21.93 6,493 0.29 1,686,102 76.29 2,209,981 

ยางพารา 42,984 1.94 670,893 30.36 58,011 2.62 1,438,093 65.07 2,209,981 

ไม้ผล 0 0.00 129,133 5.84 240,495 10.88 1,840,353 83.27 2,209,981 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 

 

ตำรำงท่ี 20 ระดับควำมเหมำะสมของพื นที่ต่อกำรปลูกพืชเศรษฐกิจในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 
รวม 

เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ  

ข้าว 128,720  2.70  428,697 8.98 292,954 6.14 3,924,048 82.19 4,774,419 

อ้อยโรงงาน 58,937 1.23 1,477,843 30.95 23,517 0.49 3,214,122 67.32 4,774,419 

มันส้าปะหลังโรงงาน 30,938 0.65 1,513,452 31.70 9,265 0.19 3,220,764 67.46 4,774,419 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 47,456 0.99 824,406 17.27 417,275 8.74 3,485,282 73.00 4,774,419 

ยางพารา 17,549 0.37 1,490,198 31.21 23,834 0.50 3,242,838 67.92 4,774,419 

ไม้ผล 0 0.00 90,119 1.89 382,292 8.01 4,302,008 90.11 4,774,419 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 
 

            สภาพการปลูกพืชเศรษฐกิจส้าคัญในปัจจุบัน (ปี 2562) ได้แก่ ข้าว  อ้อยโรงงาน  

มันส้าปะหลังโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  ยางพารา และไม้ผล ในพื้นที่มีความเหมาะสม ระดับต่างๆ ในภาพรวม

ของลุ่มน้้าฯ และในระดับกลุ่มลุ่มน้้าสาขาดังแสดงในตำรำงท่ี 21 ถึงตำรำงท่ี 30   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 56 
  

 

ตำรำงที่ 21 กำรปลูกพืชเศรษฐกิจปัจจุบันในพื นที่ท่ีมีควำมเหมำะสมในระดับต่ำงๆ ในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 

รวม เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

ข้าว 1,109,414 13.08 2,344,263 27.65 2,438,880 28.77 2,586,040 30.50 8,478,597 

อ้อยโรงงาน 14,859 0.72 1,310,147 63.49 74,986 3.63 663,521 32.15 2,063,513 

มันส้าปะหลังโรงงาน 32,318 1.95 826,167 49.84 89,393 5.39 709,657 42.81 1,657,535 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 18,041 3.47 63,138 12.14 22,023 4.23 416,934 80.16 520,136 

ยางพารา 84,098 1.71 2,914,195 59.13 402,767 8.17 1,527,476 30.99 4,928,536 

ไม้ผล 842 0.34 8,278 3.30 16,671 6.65 225,028 89.72 250,819 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 
 

ตำรำงที่ 22 กำรปลูกพืชเศรษฐกิจปัจจุบันในพื นที่ที่มีควำมเหมำะสมในระดับต่ำงๆ ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1  

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 

รวม เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

ข้าว 213 0.21 13,604 13.23 11,010 10.71 77,979 75.85 102,806 

อ้อยโรงงาน 0 0.00 657 41.85 276 17.58 637 40.57 1,570 

มันส้าปะหลังโรงงาน 2,560 1.64 19,437 12.49 17,320 11.13 116,312 74.74 155,629 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 359 0.12 18,198 6.20 15,683 5.34 259,267 88.33 293,507 

ยางพารา 0 0.00 29,324 15.39 26,124 13.71 135,112 70.90 190,560 

ไม้ผล 0 0.00 0 0.00 0 0.00 79,853 100.00 79,853 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 

 

ตำรำงที่ 23 กำรปลูกพืชเศรษฐกิจปัจจุบันในพื นที่ที่มีควำมเหมำะสมในระดับต่ำงๆ ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 
รวม 

เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ  

ข้าว 1,773 0.74 91,267 38.03 5,381 2.24 141,566 58.99 239,987 

อ้อยโรงงาน 332 0.10 275,846 80.33 22,491 6.55 44,704 13.02 343,373 

มันส้าปะหลังโรงงาน 22,155 17.35 31,693 24.81 16,857 13.20 57,019 44.64 127,724 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 5,301 4.86 29,715 27.24 4,930 4.52 69,155 63.39 109,101 

ยางพารา 0 0.00 264,400 54.78 74,142 15.36 144,106 29.86 482,648 

ไม้ผล 0 0.00 0 0.00 0 0.00 72,917 100.00 72,917 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 57 
  

 

ตำรำงที่ 24 กำรปลูกพืชเศรษฐกิจปัจจุบันในพื นที่ที่มีควำมเหมำะสมในระดับต่ำงๆ ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 
รวม 

เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ  

ข้าว 71,678 7.48 398,353 41.59 151,337 15.80 336,411 35.12 957,779 

อ้อยโรงงาน 5,136 0.80 354,084 55.49 48,104 7.54 230,782 36.17 638,106 

มันส้าปะหลังโรงงาน 5,808 2.86 88,149 43.45 36,379 17.93 72,554 35.76 202,890 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 4,727 4.51 14,465 13.79 1,405 1.34 84,272 80.36 104,869 

ยางพารา 55,783 6.12 276,759 30.35 83,790 9.19 495,546 54.34 911,878 

ไม้ผล 0 0.00 5,140 23.34 3,170 14.39 13,713 62.27 22,023 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 

 

ตำรำงที่ 25 กำรปลูกพืชเศรษฐกิจปัจจุบันในพื นที่ที่มีควำมเหมำะสมในระดับต่ำงๆ ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 

รวม เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

ข้าว 87,617 9.69 281,823 31.18 193,662 21.43 340,744 37.70 903,846 

อ้อยโรงงาน 3,778 0.99 211,507 55.66 195 0.05 164,531 43.30 380,011 

มันส้าปะหลังโรงงาน 0 0.00 90,178 66.19 7,031 5.16 39,042 28.65 136,251 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 0 0.00 140 41.06 70 20.53 131 38.42 341 

ยางพารา 115 0.06 105,016 59.13 11,232 6.32 61,230 34.48 177,593 

ไม้ผล 0 0.00 155 0.87 12 0.07 17,554 99.06 17,721 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 

 

ตำรำงที่ 26 กำรปลูกพืชเศรษฐกิจปัจจุบันในพื นที่ที่มีควำมเหมำะสมในระดับต่ำงๆ ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 

รวม เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

ข้าว 43,097 13.01 112,971 34.09 78,269 23.62 97,010 29.28 331,347 

อ้อยโรงงาน 35 2.21 579 36.58 171 10.80 798 50.41 1,583 

มันส้าปะหลังโรงงาน 0 0.00 4,290 68.12 235 3.73 1,773 28.15 6,298 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 4,246 74.77 143 2.52 0 0.00 1,290 22.72 5,679 

ยางพารา 17,461 2.76 439,962 69.66 65,152 10.32 109,029 17.26 631,604 

ไม้ผล 138 4.06 165 4.86 614 18.08 2,479 73.00 3,396 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 58 
  

 

ตำรำงที่ 27 กำรปลูกพืชเศรษฐกิจปัจจุบันในพื นที่ที่มีควำมเหมำะสมในระดับต่ำงๆ ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 

รวม เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

ข้าว 433,110 13.34 801,650 24.69 1,377,624 42.43 634,065 19.53 3,246,449 

อ้อยโรงงาน 2,995 1.11 170,442 63.06 489 0.18 96,370 35.65 270,296 

มันส้าปะหลังโรงงาน 0 0.00 275,460 75.16 4,427 1.21 86,631 23.64 366,518 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 5 0.94 273 51.32 21 3.95 233 43.80 532 

ยางพารา 5,493 0.31 1,308,509 74.95 130,107 7.45 301,812 17.29 1,745,921 

ไม้ผล 9 0.06 621 4.39 4,062 28.72 9,451 66.82 14,143 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 

 

ตำรำงที่ 28 กำรปลูกพืชเศรษฐกิจปัจจุบันในพื นที่ที่มีควำมเหมำะสมในระดับต่ำงๆ ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 

รวม เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

ข้าว 138,610 22.78 90,828 14.92 180,390 29.64 198,737 32.66 608,565 

อ้อยโรงงาน 0 0.00 3,624 74.94 31 0.64 1,181 24.42 4,836 

มันส้าปะหลังโรงงาน 0 0.00 50,699 80.91 1,929 3.08 10,031 16.01 62,659 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 3,142 62.27 24 0.48 0 0.00 1,880 37.26 5,046 

ยางพารา 2,513 2.14 94,627 80.76 1,875 1.60 18,153 15.49 117,168 

ไม้ผล 695 22.62 402 13.09 255 8.30 1,720 55.99 3,072 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 

 

ตำรำงที่ 29 กำรปลูกพืชเศรษฐกิจปัจจุบันในพื นที่ที่มีควำมเหมำะสมในระดับต่ำงๆ ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 

รวม เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ 

ข้าว 237,344 25.33 261,714 27.93 224,620 23.97 213,421 22.77 937,099 

อ้อยโรงงาน 213 1.54 9,735 70.20 258 1.86 3,662 26.41 13,868 

มันส้าปะหลังโรงงาน 0 0.00 64,232 58.86 2,706 2.48 42,181 38.66 109,119 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 58 28.29 51 24.88 0 0.00 96 46.83 205 

ยางพารา 1,973 1.62 70,290 57.85 5,018 4.13 44,232 36.40 121,513 

ไม้ผล 0 0.00 765 5.44 5,577 39.68 7,714 54.88 14,056 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 59 
  

 

ตำรำงที่ 30 กำรปลูกพืชเศรษฐกิจปัจจุบันในพื นที่ที่มีควำมเหมำะสมในระดับต่ำงๆ ในกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 

พืช 

ขนำดพื นที่ (ไร่) ที่มีควำมเหมำะสม 
รวม 

เหมำะสมมำก (S1) เหมำะสมปำนกลำง (S2) เหมำะสมน้อย (S3) ไม่เหมำะสม (N) 

ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ ไร ่ ร้อยละ  

ข้าว 95,972 8.34 292,053 25.38 216,587 18.82 546,107 47.46 1,150,719 

อ้อยโรงงาน 2,370 0.58 283,673 69.21 2,971 0.72 120,856 29.49 409,870 

มันส้าปะหลังโรงงาน 1,795 0.37 202,029 41.19 2,509 0.51 284,114 57.93 490,447 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์ 203 23.71 129 15.07 14 1.64 510 59.58 856 

ยางพารา 760 0.14 325,308 59.18 5,327 0.97 218,256 39.71 549,651 

ไม้ผล 0 0.00 1,030 4.36 2,981 12.61 19,627 83.03 23,638 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 

 

     พ้ืนที่ทั้งหมดที่ปลูกพืชเศรษฐกิจส้าคัญดังกล่าวและที่ปลูกในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม ( N) 

ในระดับลุ่มน้้าและระดับกลุ่มลุ่มน้้า แสดงไว้ในตำรำงที่ 31 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลก้าหนดข้อเสนอในการปรับแปลง

ขนาดพ้ืนที่และชนิดพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ลุ่มน้้าในอนาคตให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่การปรับเปลี่ยนเป็น

พืชเศรษฐกิจใหม่ที่เหมาะสม ให้ผลผลิตสูง คุณภาพดี และให้รายได้ผลตอบแทนสูง ผลการศึกษาวิเคราะห์

จ้าแนกเป็นรายพืชเศรษฐกจิ ดังนี้ 

     การศึกษาวิเคราะห์จ้าแนกเป็นรายพืชเศรษฐกิจของพ้ืนที่ทั้งหมดที่ปลูกพืช
เศรษฐกิจส้าคัญและที่ปลูกในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม ( N) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
     กำรปลูกข้ำว  พบว่าในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีขนาดพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวระดับ
มาก (S1) 1,635,976 ไร่ หรือร้อยละ 5.55 และเหมาะสมระดับปานกลาง (S2) 4,308,693 ไร่ หรือร้อยละ 
14.62  สภาพการปลูกข้าว ในปี 2562 จากมีการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้้าปลูกข้าว 8,478,597 ไร่ พบว่าเกษตรกรได้ปลูก
ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N) มากถึง 2,586,040 ไร่ หรือร้อยละ 30.50  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปลูกในพ้ืนที่นาดอน 
ดินร่วนปนทราย มีความอุดมสมบูรณ์ต่้า อาศัยน้้าฝนเพียงอย่างเดียวท้าให้ได้รับผลผลิตต่อไร่ต่้าและรายได้
ผลตอบแทนต่้ามาก   
     ดังนั้นเสนอให้ลดพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N) ลง 350,000 ไร่ 
แล้วน้าไปเป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน พืชอาหารสัตว์ ไร่นาสวนผสม หรือไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ เน้นเฉพาะใน
พ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่เกษตรกรปลูกข้าวในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมจ้านวนมากที่สุดเป็นล้าดับแรก  
      ส่วนการปลูกข้าวปัจจุบันในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในระดับมากและระดับปาน
กลาง ยิ่งเป็นพ้ืนที่ชลประทานหรืออยู่ใกล้แหล่งน้้าธรรมชาติที่สามารถน้าน้้าใช้เพาะปลูกพืชตลอดปี เสนอให้
ปลูกข้าวที่มีคุณภาพสูง เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตรวมทั้งปริมาณผลผลิตต่อไร่และมีคุณภาพ มีความปลอดภัย
ได้มาตรฐาน GAP รวมทั้งสนับสนุนให้ปลูกข้าวอินทรีย์และแปรรูปผลผลิตข้าวเพ่ือเพ่ิมมูลค่า หากมีแหล่งน้้า
เสนอให้ปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับที่ให้รายได้ผลตอบแทนสูงกว่าการปลูกข้าว 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 31 พื นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจในพื นที่ไม่เหมำะสม (N) ปี 2562 ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  แยกรำยกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 

กลุ่มลุ่มน ้ำ
สำขำ 

ข้ำว อ้อยโรงงำน มันส้ำปะหลังโรงงำน ข้ำวโพดเลี ยงสตัว์โรงงำน ยำงพำรำ ไม้ผล 

พื นที่ปลูก
ทั งหมด 

ปลูกในพื นที่
ไม่เหมำะสม 

ร้อยละ พื นที่ปลูก
ทั งหมด 

ปลูกในพื นที่
ไม่เหมำะสม 

ร้อยละ พื นที่ปลูก
ทั งหมด 

ปลูกในพื นที่
ไม่เหมำะสม 

ร้อยละ พื นที่ปลูก
ทั งหมด 

ปลูกในพื นที่
ไม่เหมำะสม 

ร้อยละ พื นที่ปลูก
ทั งหมด 

ปลูกในพื นที่
ไม่เหมำะสม 

ร้อยละ พื นที่ปลูก
ทั งหมด 

ปลูกในพื นที่
ไม่เหมำะสม 

ร้อยละ 

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) 

ที่ 1 102,806 77,979 75.9 1,570 637 40.6 155,629 116,312 74.7 293,507 259,267 88.3 190,560 135,112 70.9 79,853 79,853 100.0 

ที่ 2 239,987 141,566 59.0 343,373 44,704 13.0 127,724 57,019 44.6 109,101 69,155 63.4 482,648 144,106 29.9 72,917 72,917 100.0 

ที่ 3 957,779 336,411 35.1 638,106 230,782 36.2 202,890 72,554 35.8 104,869 84,272 80.4 911,878 495,546 54.3 22,023 13,713 62.3 

ที่ 4 903,846 340,744 37.7 380,011 164,531 43.3 136,251 39,042 28.7 341 131 38.4 177,593 61,230 34.5 17,721 17,554 99.1 

 ที่ 5 331,347 97,010 29.3 1,583 798 50.4 6,298 1,773 28.2 5,679 1,290 22.7 631,604 109,029 17.3 3,396 2,479 73.0 

 ที่ 6 3,246,449 634,065 19.5 270,296 96,370 35.7 366,518 86,631 23.6 532 233 43.8 1,745,921 301,812 17.3 14,143 9,451 66.8 

ที่ 7 608,565 198,737 32.7 4,836 1,181 24.4 62,659 10,031 16.0 5,046 1,880 37.3 117,168 18,153 15.5 3,072 1,720 56.0 

ที่ 8 937,099 213,421 22.8 13,868 3,662 26.4 109,119 42,181 38.7 205 96 46.8 121,513 44,232 36.4 14,056 7,714 54.9 

ที่ 9 1,150,719 546,107 47.5 409,870 120,856 29.5 490,447 284,114 57.9 856 510 59.6 549,651 218,256 39.7 23,638 19,627 83.0 

รวม 8,478,597 2,586,040 30.5 2,063,513 663,521 32.2 1,657,535 709,657 42.8 520,136 416,834 80.1 4,928,536 1,527,476 31.0 250,819 225,028 89.7 

ที่มำ : วิเคราะห์แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์,2563 และการวิเคราะห์แผนที่การใช้ 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 61  

 

              กำรปลูกอ้อยโรงงำน ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกอ้อยโรงงาน
ระดับมาก (S1) 514,860  ไร่ หรือร้อยละ 1.75  และเหมาะสมระดับปานกลาง (S2) 10,259,040 ไร่ หรือ    
ร้อยละ 34.80  สภาพการปลูกอ้อยโรงงาน ในปี 2562 มีการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้้าปลูกอ้อยโรงงาน 2,063,513 ไร่ 
และปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N) มากถึง 663,521 ไร่ หรือร้อยละ 32.15 เป็นการปลูกในพ้ืนที่ลักษณะ
เดียวกับการปลูกมันส้าปะหลังคือ เป็นพ้ืนที่ดอนมีหน้าดินตื้นและดินชั้นล่างมีแผ่นหินทรายอาศัยน้้าฝน       
เป็นหลัก และบางส่วนปลูกในพ้ืนที่นาลุ่มต่้าที่น้้าท่วมขังหรือปลูกในพ้ืนที่ป่าหวงห้าม ท้าให้ได้รับผลผลิตต่อไร่
และรายได้ผลตอบแทนต่้ามาก   
     ดังนั้น จึงเสนอให้ลดพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงานที่ปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N) ลง
ประมาณ 350,000 ไร่ แล้วน้าไปเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์  ไร่นาสวนผสม หรือไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ  หาก
พ้ืนที่นั้นมีแหล่งน้้าพอเพียงเสนอให้ใช้พ้ืนที่บางส่วนปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ  ส่วนการปลูก
อ้อยโรงงานในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมระดับมาก (S1) และระดับปานกลาง (S2) เสนอให้ด้าเนินการเพ่ิม
ประสิทธิภาพด้วยการปลูกอ้อยโรงงานให้ผลผลิตต่อไร่สูง คุณภาพสูงและราคาดี เน้นการปลูกอ้อยโรงงานที่
ให้ผลผลิตปลอดภัยตามมาตรฐาน (GAP) รวมทั้งการปลูกอ้อยโรงงานอินทรีย์และแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
ในรูปการปลูกแบบเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมรายได้ผลตอบแทน หรือการเพาะเลี้ยง
แมลงที่มนุษย์กินได้ ได้แก่ จิ้งหรีด แมลงกินูน แมลงจิโปม ตั๊กแตน แมลงกระชอน จักจั่น และแมลงทับ ซึ่ง
แมลงเหล่านี้มีโปรตีนสูง ไขมันต่้า และมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย การปลูกพืชอาหารสัตว์และการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมือง 
    นอกจากนี้ พ้ืนที่บางส่วนที่เหมาะสมต่อการปลูกในระดับมาก (S1) หน้าดินลึกมากกว่า 1 
เมตร และสามารถจัดหาแหล่งน้้าเพ่ิมเติม ทั้งน้้าผิวดิน (น้้าชลประทาน) หนองบึง และล้าน้้าธรรมชาติ รวมทั้ง
น้้าบาดาล เพ่ือปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงอย่างยั่งยืน ได้แก่ ทุเรียน ฝรั่งกิมจู เงาะ ล้าไย มะขาม
เปรี้ยวยักษ์ แก้วมังกร อินทผาลัม ฯลฯ รวมทั้งการปลูกพืชผัก พืชสมุนไพรและไม้ดอกไม้ประดับ   
         กำรปลูกมันส้ำปะหลัง ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกมันส้าปะหลังระดับ
มาก (S1) 426,471 ไร่ หรือร้อยละ 1.45 และเหมาะสมระดับปานกลาง (S2) 9,958,791 ไร่ หรือร้อยละ 33.78 
สภาพการปลูกมันส้าปะหลัง ในปี 2562 มีการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้้าปลูกมันส้าปะหลัง  1,657,535  ไร่ และปลูกใน
พ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N) 709,657 ไร่ หรือร้อยละ 42.81 ไร่  เป็นการปลูกในพ้ืนที่ดอนหน้าดินตื้น ดินชั้นล่างมี
แผ่นหินทราย อาศัยน้้าฝนเป็นหลัก และบางส่วนปลูกในพ้ืนที่นาที่น้้าท่วมขัง ท้าให้ได้รับผลผลิตต่อไร่และ
รายได้ผลตอบแทนต่้ามาก   
                  ดังนั้น จึงเสนอให้ลดพ้ืนที่ปลูกมันส้าปะหลังที่ปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N) ลง
ประมาณ  450,000 ไร่ แล้วน้าไปเป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน พืชอาหารสัตว์ ไร่นาสวนผสม หรือไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจ หากพ้ืนที่นั้นมีแหล่งน้้าพอเพียงเสนอให้ใช้พ้ืนที่บางส่วนปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ  
ส่วนการปลูกมันส้าปะหลังในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมระดับมาก (S1) และระดับปานกลาง (S2) เสนอให้
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ด้าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการปลูกมันส้าปะหลังให้ผลผลิตต่อไร่สูง คุณภาพสูงและราคาดี ในรูปการ
ปลูกแบบเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมรายได้ผลตอบแทน เน้นการปลูกมันส้าปะหลังที่ให้
ผลผลิตปลอดภัยตามมาตรฐาน (GAP) และแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิต   
                 กำรปลูกข้ำวโพดเลี ยงสัตว์ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ระดับมาก (S1) 665,417 ไร่ หรือร้อยละ 2.26  และเหมาะสมระดับปานกลาง (S2) 7,765,948 ไร่ 
หรือร้อยละ 26.34 สภาพการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในปี 2562 มีการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้้าปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
520,136 ไร่ และได้ปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N) 416,934 ไร่  หรือร้อยละ 80.16 โดยเฉพาะการปลูกใน
พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงและอยู่ในเขตป่าหวงห้าม และบางส่วนปลูกในพ้ืนที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้าเป็นนา
ลุ่มต่้าน้้าท่วมขัง ระบายน้้าเลว ท้าให้ต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีการเจริญเติบโตต่้า ล้าต้นแคระแกรน ได้รับผลผลิต
ต่อไร่และรายได้ผลตอบแทนต่้ามาก   
                  ดังนั้น จึงเสนอให้ลดพ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N) 
ลงประมาณ 300,000 ไร่ แล้วน้าไปเป็นพ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร่นาสวนผสม หรือไม้มีค่าทางเศรษฐกิจ  
อย่างไรก็ดี หากพ้ืนที่นั้นมีแหล่งน้้าพอเพียงเสนอให้ใช้พ้ืนที่บางส่วนปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ  
ส่วนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมระดับมาก (S1) และระดับปานกลาง (S2) เสนอให้
ด้าเนินการเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการปลูกที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง คุณภาพสูงและราคาดี  ในรูปการปลูก           
แบบเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมรายได้ผลตอบแทน นอกจากนี้พ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการ
ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในระดับมาก (S1) หน้าดินลึกมากกว่า 1 เมตร และสามารถจัดหาแหล่งน้้าเพ่ิมเติม       
ทั้งน้้าผิวดิน (น้้าชลประทาน) หนองบึง และล้าน้้าธรรมชาติ รวมทั้งน้้าบาดาล เสนอปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่ให้
ผลตอบแทนสูงอย่างยั่งยืน ด้วยการปลูกพืชทดแทนได้แก่ ทุเรียน เงาะ อาโวคาโด ส้มโอ ส้มเขียวหวาน และ
อ่ืนๆ หรือปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดพันธุ์ปลูกข้าวโพดหวาน ข้าวโพดรับประทานฝักสด ข้าวโพดฝักอ่อน 
พืชผัก และอ่ืนๆ 
    กำรปลูกยำงพำรำ  ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ามีพ้ืนที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกยางพาราระดับมาก 
(S1) 549,946 ไร่หรือร้อยละ 1.87 และเหมาะสมระดับปานกลาง (S2) 9,842,311 ไร่ หรือร้อยละ 33.39สภาพ
การปลูกยางพารา ในปี 2562 มีการใช้พ้ืนที่ลุ่มน้้าปลูกยางพารา 4 ,928,536  ไร่ และปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่
เหมาะสม (N) มากถึง 1,527,476 ไร่ หรือร้อยละ 30.99  เป็นการปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีสภาพ
เช่นเดียวกับการปลูกมันส้าปะหลังและอ้อยโรงงาน คือ เป็นพ้ืนที่ดอนมีหน้าดินตื้นและดินชั้นล่างมีแผ่นหิน
ทราย  ที่ดินเป็นดินกรวดหรือดินลูกรัง อาศัยน้้าฝนเป็นหลัก ฝนตกน้อยเป็นพ้ืนที่ที่มีหน้าดินตื้นน้อยกว่า         
1 เมตร และอยู่ห่างไกลแหล่งน้้าธรรมชาติ หรือปลูกในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูงและอยู่ในเขตป่าหวงห้าม และ
บางส่วนปลูกในพ้ืนที่นาลุ่มต่้าที่น้้าท่วมขัง ระบายน้้าเลวท้าให้มีอัตราต้นยางพารามีการเจริญเติบโตต่้า ล้าต้น
แคระแกรน ได้รับผลผลิตต่อไร่และรายได้ผลตอบแทนต่้ามาก   
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                  ดังนั้น จึงเสนอให้ลดพ้ืนที่ปลูกยางพารา ที่ปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม (N) ลง
ประมาณ 450,000 ไร่ แล้วน้าไปเป็นพ้ืนที่ปลูกอ้อยโรงงาน พืชอาหารสัตว์ ไร่นาสวนผสม หรือไม้มีค่าทาง
เศรษฐกิจ  หากพ้ืนที่นั้นมีแหล่งน้้าพอเพียงเสนอให้ใช้พ้ืนที่บางส่วนปลูกพืชผัก พืชสมุนไพร ไม้ดอกไม้ประดับ  
ส่วนการปลูกยางพาราในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมระดับมาก (S1) และระดับปานกลาง (S2) เสนอให้ด้าเนินการ
เพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการปลูกยางพาราที่ให้ผลผลิตต่อไร่สูง คุณภาพสูงและราคาดี เน้นการแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าผลผลิต ในรูปการปลูกแบบเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิต และเพ่ิมรายได้ผลตอบแทนที่
เหมาะสม  
     นอกจากนี้ การปลูกยางพาราในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกในระดับมาก 
(S1) หน้าดินลึกมากกว่า 1 เมตร และสามารถจัดหาแหล่งน้้าเพ่ิมเติม ทั้งน้้าผิวดิน (น้้าชลประทาน) หนองบึง 
และล้าน้้าธรรมชาติ รวมทั้งน้้าบาดาล  เสนอให้ปลูกไม้ผลเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนสูงอย่างยั่งยืน ด้วยการ
ปลูกพืชทดแทนยางพารา ได้แก่ ทุเรียน เงาะ อาโวคาโด ส้มโอ ส้มเขียวหวาน ฝรั่งกิมจู  แก้วมังกร อินทผลัม 
และอ่ืนๆ หรือปลูกพืชผัก ได้แก่ ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดรับประทานฝักสด ข้าวโพดฝักอ่อน พืชผัก และอ่ืนๆ 
     กำรปลูกปำล์มน ้ำมัน  ยังไม่มีข้อมูลแสดงในแผนที่การเกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุก Agri-map  ในพ้ืนที่ระดับลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ท้าให้ไม่มีข้อมูลแสดงขนาดพ้ืนที่ที่
เหมาะสมต่อการปลูกปาล์มน้้ามันในระดับต่างๆ สภาพการปลูกในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมในระดับต่างๆ
เช่นเดียวกัน          
     อย่างไรก็ตาม ยังเสนอให้ลดพ้ืนที่ปลูกปาล์มน้้ามันซึ่งเป็นพืชที่ต้องการน้้าปริมาณ
มาก แต่ที่ปลูกในพ้ืนที่ลุ่มน้้านี้เกือบทั้งหมดได้อาศัยน้้าฝน และปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม  ไม่มีแหล่งน้้าและ
อาศัยน้้าฝนเพียงอย่างเดียวและไม่ให้ผลผลิต ลดพ้ืนที่ลงประมาณ  200,000 ไร่ แล้วน้าไปเป็นพ้ืนที่ปลูกไม้มี
ค่าทางเศรษฐกิจ (ป่าไม้) และพืชอาหารสัตว์ 
      แนวทำงกำรพัฒนำเบื องต้น 
    ส้าหรับแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรในอนาคต 20 ปี มุ่งเน้นให้
เกษตรกรสามารถเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรต่างๆ ที่มีอยู่แล้วในพ้ืนที่ ได้แก่ 
ทรัพยากรดิน น้้า แรงงาน รวมทั้งองค์ความรู้ นวัตกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทักษะและประสบการณ์ผลิต
ทางการเกษตรของเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลและความยั่งยืน เน้นการผลิตที่ลงทุนน้อยใช้นว
ตกรรมและเทคโนโลยี ที่ให้ได้ผลผลิตมีคุณภาพสูงและมูลค่าสูงด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ เน้นการแปรรูป
ผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ตามแนวทางพัฒนาจากสาระในนโยบาย ยุทธศาสตร์ของชาติ 20 ปี  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตรของประเทศ 20 ปี  ด้วยการผลิตสินค้าเกษตร อาหาร และผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ทั้งการ
ปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ยืนต้น ไม้ผล พืชสวน การเลี้ยงปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า เป็นการเกษตรเพ่ือสังคม 
(Social Agriculture)และเพ่ือการตอบสนองความต้องการด้านสินค้าเกษตรและอาหารของตลาดผู้บริโภคที่
เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและต่างประเทศ ได้ดังนี้ 
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    1.  ด้าเนินการเสริมสร้างศักยภาพและความรู้สามารถ ทักษะ ประสบการณ์ของ
เกษตรกรในลุ่มน้้าเพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านปริมาณผลผลิตและคุณภาพ  ในด้านการอนุรักษ์ดินและน้้าใน
พ้ืนที่ลาดชัน เพ่ือลดการชะล้างพังทลายของดิน ป้องกันการบุกรุกป่าต้นน้้า ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม และ
ส่งเสริมการปลูกป่า การปรับปรุงบ้ารุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุ เช่น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก พืชปุ๋ยสด การใช้ปุ๋ยเคมีตาม
ค่าการวิเคราะห์ดิน ลดการใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช  พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินท้า
กินของเกษตรกร เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินท้ากิน ขยายโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน และเร่งรัดการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินให้เกษตรกร         -  
               2) ใช้แนวทางการผลิตตามความต้องการของตลาดผู้บริโภคและมีผู้รับซื้อผลผลิต การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและใช้กลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพทางการตลาดสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ เพ่ือให้
เกษตรกรผู้ผลิตสามารถซื้อหาปัจจัยการผลิตและจ้าหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารด้วยราคาที่เป็นธรรม ด้วย
แนวทางดังนี้  
                             2.1) จัดท้าระบบฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานสินค้า อาหารและผลิตภัณฑ์
การเกษตรที่ถูกต้องครบถ้วน  รวมทั้งพัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่ช่วยให้สินค้าเกษตร อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปสามารถเข้าถึงตลาดและผู้บริโภคได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้นทั้งตลาดภายในประเทศและตลาด
ต่างประเทศ  
                            2.2) ส่งเสริมการใช้กลไกตลาดที่มีประสิทธิภาพ มุ่งไปสู่การผลิตตามค้าสั่งซื้อ
(Produce to Order – PTO)  เป็นการผลิตแบบมีสัญญาผูกพันด้วยการตกลงซื้อขายผลผลิตล่วงหน้าที่เรียกว่า
การตลาดแบบมีพันธะสัญญา(Contract Farming) ระหว่างผู้ผลิตกับแหล่งรับซื้อผลผลิตโดยก้าหนดทั้งปริมาณ 
คุณภาพและราคาผลผลิตที่ชัดเจน   
                         2.3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนรับซื้อผลผลิตร่วมกับเกษตรกรผู้ผลิต 
จัดตั้งตลาดกลางสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด/อ้าเภอในลุ่มน้้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางรับซื้อ รวบรวม กระจาย
ผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป พร้อมทั้งก้าหนดและรักษาราคารับซื้อสินค้าให้อยู่ในราคาสูงเป็นธรรม
และมีเสถียรภาพ ทั้งยางพารา ปาล์มน้้ามัน ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ผล ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ทั้งโคเนื้อ แพะ สัตว์ปีก
และสัตว์น้้าจืดตลอดจนการจัดหาและให้บริการปัจจัยการผลิตทั้งวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องทุ่นแรง ที่มี
คุณภาพสูงได้มาตรฐานในปริมาณที่พอเพียงและจ้าหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาท่ีเป็นธรรม  
                       2.4) พัฒนาการให้บริการกิจการคลังสินค้า ไซโล โกดังเก็บสินค้าและห้องเย็นใน
ระดับจังหวัด/อ้าเภอ เพ่ือเก็บส้ารองสินค้าเกษตร อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่เน่าเสียง่ายและรักษา
คุณภาพ  
                       2.5) มีการขายสินค้าเกษตรทาง ออนไลน์ (Online)เช่น ทาง Facebook       
ผ่านเครือข่ายการสื่อสารสาธารณะซึ่งปัจจุบันมีเกษตรกรก้าวหน้าบางส่วนในลุ่มน้้าด้าเนินการแล้วได้ผลดี และ
เพ่ิมช่องทางการตลาดในกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) มากขึ้น เพราะค่าขนส่งสินค้ามีแนวโน้มลดลงด้วย
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การพัฒนาระบบโลจิสติกสท์ี่มีประสิทธิภาพและเสียค่าการตลาดน้อยลง ประกอบกับประชาชนและเกษตรกรมี
ความรู้เรื่องการตลาดออนไลน์ มากขึ้น  
    3)  ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลผลิตและรายได้ของครัวเรือนอย่างมั่นคงและยั่งยืนที่เน้น
การส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตในรูปของเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ และการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ประกอบด้วย
แนวทาง ดังนี้    
          - ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตในรูปของเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือปรับปรุงระบบการ
ผลิตและการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) การเพ่ิมประสิทธิภาพด้วยการเพ่ิมผลผลิต
ต่อหน่วยพ้ืนที่ และเพ่ิมคุณภาพผลผลิตโดยใช้เทคโนโลยีแผนใหม่ ลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมีป้องกันก้าจัด
ศัตรูพืช ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมและการเชื่อมโยงการตลาด 
ช่วยลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมรายได้อย่างยั่งยืน เช่น ปลูกข้าว ยางพารา ปาล์มน้้ามัน พืชผัก แตงโมเนื้อ การ
เลี้ยงปศุสัตว์ การเลี้ยงปลา 
                      - การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารอินทรีย์ด้วยการใช้วัสดุอินทรีย์ปรับปรุงบ้ารุงดิน  
การใช้สารชีวะภัณฑ์ป้องกันก้าจัดศัตรูพืช และการจัดการศัตรูพืช ปศุสัตว์และสัตว์น้้าแบบผสมผสาน 
(Integrated Pest Management ; IPM) 
     - การใส่ปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกพืชตามผลการวิเคราะห์ดินและตาม
ความจ้าเป็นของพืช พร้อมทั้งมีการอนุรักษ์ดินและน้้า 
           - การใช้พันธุ์พืช ปศุสัตว์และสัตว์น้้าที่บริสุทธิ์ตรงตามสายพันธุ์ 
             - การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเศรษฐกิจในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ที่ลงทุนสูง และให้
ผลตอบแทนต่้าไปเป็นการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เกษตรกรและความต้องการสินค้าเกษตรของ
ตลาดผู้บริโภคท้ังการปลูกข้าว มันส้าปะหลังโรงงาน อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชอ่ืนๆ 
                4)  ส่งเสริมให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปคุณภาพ
ดีและปลอดภัยแบบครบวงจรเพื่อการส่งออกไปขายทั้งในตลาดในประเทศและต่างประเทศ ได้แก่ เพ่ิมการผลิต
ข้าวหอมมะลิ  การผลิตไม้ผล พืชผักพืชสวน การเลี้ยงปศุสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า การปลูกข้าวและพืช
เศรษฐกิจที่มีมูลค่าสูงในพ้ืนที่นาในฤดูแล้ง หากมีโครงการชลประทานขนาดเล็กและขนาดกลาง จะได้รับการ
พัฒนาเป็นแหล่งน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร ปัจจุบันมีบ่อบาดาลปริมาณน้้าที่ได้รับเพ่ิมขึ้น
เมื่อมีน้้าเพียงพอสามารถเปลี่ยนระบบการปลูกพืช ในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสมเป็นระบบการปลูกพืชที่ให้
ผลตอบแทนสูงกว่า 
               5) ก้าหนดขอบเขตและขนาดพ้ืนที่อนุรักษ์เกษตรกรรมและพ้ืนที่เกษตรอนุรักษ์ให้มี
ความถูกต้องและชัดเจนและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างยั่งยืน โดยใช้กระบวนการ ขั้นตอนและกิจกรรม
การศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือการรับรู้ เข้าใจและจ้าแนกสภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่การเกษตรและเกษตรกร (Area 
and Farmer Analysis) เกี่ยวกับวิถีชีวิต องค์ความรู้ นวัตกรรม ภูมิปัญญา เทคโนโลยีพ้ืนบ้าน ประวัติและ
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ความช้านาญในการผลิตทางการเกษตรทั้งการผลิตพืช ปศุสัตว์ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารวมทั้งแนวโน้มความ
ต้องการอาหารของประชากรผู้บริโภคของโลกในอนาคต นโยบาย ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศและการ
พัฒนาการเกษตรของประเทศในระยะยาว ระยะปานกลางและระยะสั้น รวมทั้งแผนการพัฒนาด้านการเกษตร
ของจังหวัดบึงกาฬ ประกอบกับการใช้ประโยชน์จากแผนที่การเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
เพ่ือก้าหนดเขตผลิตสินค้าเกษตร (Agricultural Zone) ที่ก้าหนดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตอนุรักษ์
เกษตรกรรมและเขตเกษตรอนุรักษ์ในพ้ืนที่จังหวัดบึงกาฬ มีสภาพเป็นดังนี้ 
      - พ้ืนที่อนุรักษ์เกษตรกรรม เป็นพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมทั้งศักยภาพทรัพยากร
ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูงตามธรรมชาติ และทรัพยากรแหล่งน้้าธรรมชาติต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร 
ทั้งการผลิตพืชโดยเฉพาะการปลูกข้าวและการเกษตรหลังการปลูกข้าว ปศุสัตว์ และประมง จัดว่าเป็นพ้ืนที่
การเกษตรชั้นดีซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณริมแม่น้้าโขง ล้าน้้าสาขาและแหล่งน้้าที่สร้างขึ้น เป็นพ้ืนที่ที่สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรทั้งการผลิตข้าว พืชผัก ไม้ผลยืนต้น การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า และการปศุสัตว์ ที่ส้าคัญของ
จังหวัดบึงกาฬ ที่ให้ผลตอบแทนสูงทั้งผลผลิตและคุณภาพซึ่งจ้าเป็นต้องอนุรักษ์พ้ืนที่ไว้ให้เป็นเขตการผลิต
สินค้าเกษตรและอาหารแบบไฮเทคและเป็นสินค้าปลอดภัยและอินทรีย์ที่คุณภาพสูงระดับพรีเมี่ยมและมูลค่า
สูง  พร้อมทั้งมีความปลอดภัยได้มาตรฐานสากลไว้เพ่ือการบริโภคและเพ่ือการส่งออก 
      - พ้ืนที่เกษตรอนุรักษ์ เป็นการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารในเขตพ้ืนที่ที่มี
สภาพภูมิประเทศที่มีเหมาะสมต่อการผลิตในระดับปานกลางหรือในระดับน้อย ได้แก่ พ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง 
เป็นแหล่งต้นน้้าล้าธารและพ้ืนที่ที่อนุรักษ์ป่าไม้ หน้าดินตื้น เก็บน้้าไม่อยู่ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่้า นอกจากนี้
ยังเป็นพื้นที่ท่ีมักประสบปัญหาการขาดแคลนน้้าท้าให้การผลิตต้นทุนสูงแต่ให้ผลผลิตตอบแทนต่้า ซึ่งพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่เป็นพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (สปก.) และอยู่บริเวณตอนใต้ตลอดแนวของลุ่มน้้าโขง ปัจจุบันได้ใช้เป็นพ้ืนที่
ปลูกอ้อยโรงงาน มันส้าปะหลังโรงงาน ท้านาดอน ไม้ยืนต้น (ยางพารา ยูคาลิปตัส) ไม้ผล ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์การ
ผลิตในพ้ืนที่ดังกล่าวจ้าเป็นต้องมีการอนุรักษ์ทรัพยากรดินน้้าและป่าไม้และพัฒนาก่อสร้างแหล่งน้้าเพ่ิมเติม
พร้อมกันไป  ทั้งนี้เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ที่สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีประสิทธิภาพทั้ งปริมาณและ
คุณภาพอยู่เสมอ  
             แนวโน้มที่ลุ่มน้้าบริเวณที่อยู่ใกล้และตลอดแนวแม่น้้าโขง จะเป็นแหล่งผลิตไม้ผล
ยืนต้นคุณภาพดี และตลาดผู้บริโภคมีความต้องการสูงเพ่ิมขึ้นตามล้าดับ ได้แก่ ทุเรียน มังคุด เงาะ ล้าไย  
มะม่วงฯลฯ เนื่องจากสภาพภูมิอากาศเหมาะสม ภูมิประเทศที่เป็นที่ดอน ดินมีความอุดมสมบูรณ์สู งตาม
ธรรมชาติ  พร้อมทั้งยังมแีหล่งน้้าธรรมชาติทั้งท่ีเป็นต้นน้้าและล้าน้้าภายในลุ่มน้้า นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งผลิตที่
อยู่ใกล้แหล่งของผู้บริโภคท่ีเป็นประชากรจ้านวนมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมทั้งส่งออกต่างประเทศ
ได้สะดวก รวมทั้งการผลิตปศุสัตว์ ได้แก่ โคเนื้อ และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  
          6)  การเร่งรัดการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตรอินทรีย์แปรรูป
อย่างจริงจังเพ่ือตอบสนองกระแสความต้องการบริโภคอาหารและสินค้าเกษตรอินทรีย์ของผู้บริโภคทั้งในระดับ
จังหวัด ระดับประเทศและระดับโลกด้วยแนวทางดังต่อไปนี้ 
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     - กระตุ้นการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์แปรรูป 
     - สนับสนุนและส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยเฉพาะข้าว พืชผัก 
และผลไม้ ให้เป็นผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีคุณภาพมีมูลค่าสูงและได้รับการรับรองความปลอดภัยในระดับ
มาตรฐานสากล ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสินค้าเกษตรที่ผลิตได้ในพ้ืนที่เช่น ข้าวกล้องอินทรีย์ 
     - พัฒนาวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตเกษตรด้วยการตั้งโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปต้นแบบที่เป็นนวัตกรรมภูมิปัญญา
ชาวบ้านให้เป็น 1หมู่บ้าน 1 ผลิตภัณฑ์ หรือ 1 ต้าบล 1 ผลิตภัณฑ์ 
     - พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
ซึ่งหมายรวมถึงพ้ืนที่ ที่ตั้งสถานที่ประกอบการที่เหมาะสมใกล้แหล่งวัตถุดิบ แหล่งน้้าและการคมนาคมสะดวก
การพัฒนาระบบขนส่งโลจิสติกส์ตั้งแต่ระดับฟาร์มจนส่ งมอบสินค้าเกษตรถึงมือผู้บริโภค นอกจากนี้ยัง
จ้าเป็นต้องพัฒนาองค์ความรู้  เทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องจักรที่จ้าเป็นต้องใช้ในการแปรรูปสถานที่เก็บส้ารอง
ผลผลิตสินค้าการเกษตร 
           7) การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช  
                7.1) การส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เพ่ือปรับปรุงกระบวนการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้แก่ การเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วยพ้ืนที่ เพ่ิมคุณภาพผลผลิต โดยการใช้
นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่และเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสม เพ่ือช่วยลดต้นทุนการผลิต 
เช่น ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าการวิเคราะห์ดิน ลดการใช้สารเคมีป้องกันก้าจัดศัตรูพืช โดยใช้
สารชีวภัณฑ์ทดแทน ลดอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ ส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิต และการเชื่อมโยง
การตลาด มีการใช้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้้า และพ้ืนที่ป่าไม้ 
             7.2) เปลี่ยนพืชที่ปลูกในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมกับศักยภาพของดินสามารถเปลี่ยนไป
ปลูกพืชอ่ืนที่มีความเหมาะสม เช่น พืชไร่ ไม้ผล และผักท่ีให้ผลตอบแทนสูงกว่าไปปลูกหญ้าอาหารสัตว์ หรือใช้
เลี้ยงปศุสัตว์ หรือปลูกไม้ป่าในลักษณะวนเกษตร หรือปลูกไม้ป่ามูลค่าสูง ไม้ป่าเศรษฐกิจ เพราะปัจจุบันกรม
ป่าไม้ได้อนุญาตให้ตัดไม้หวงห้าม ในที่ดินเอกชนและที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ท้าประโยชน์ ทั้งโฉนด นส.3 ก และ
ใบจอง สค.1 
           7.3) การปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกยางพารา เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนในลุ่มน้้าปลูก
ยางพาราในพ้ืนที่ที่มีสภาพไม่เหมาะสม ได้แก่ ปลูกในพ้ืนที่ที่มีหน้าดินลึกน้อยกว่า 1 เมตร ชั้นล่างเป็นหินดาน 
หรือปลูกในพ้ืนที่ที่มีความลาดชันสูง พ้ืนที่ป่าไม้อนุรักษ์ หรือปลูกในพ้ืนที่นาลุ่มน้้าขัง  ประกอบกับในช่วงเวลา
ที่ผ่านมาราคายางพาราตกต่้าอย่างต่อเนื่อง  และในอนาคตไม่มีแนวโน้มที่ราคายางพาราจะปรับตัวสูงขึ้น 
ดังนั้น ควรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกยางพาราในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ไปปลูกพืชที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า และควรมี
กิจกรรมเสริม คือ 
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                 - การปลูกพืชร่วมยาง เพ่ือให้ผลผลิตพร้อมกับยางพารา เป็นพืชที่เติบโตได้ดี
ในสภาพร่มเงา ได้แก่  พืชผัก (กระชาย ขิง ข่า) พืชสมุนไพร ( ขมิ้นชัน ตะไคร้หอม เร่ว หญ้าหวาน ฟ้าทลาย
โจร  โด่ไม่รู้ล้ม ไพล) ไม้ดอกไม้ประดับ (หน้าวัว ดาหลา กล้วยไม้) พืชป่า (หวายตัดหน่อ ผักหวานป่า)     
              - การปลูกพืชแซมยาง โดยปลูกแซมในช่วงที่ยางพารายังไม่ให้ผลผลิต ได้แก่ 
มันส้าปะหลัง สับปะรดรับประทานสด กล้วยน้้าว้า กล้วยหอม อ้อยคั้นน้้า  มะละกอและพริกไทย 
                - การปลูกไม้ผลเศรษฐกิจมูลค่าสูงอย่างต่อเนื่องทดแทนยางพาราที่ปลูกใน
พ้ืนที่ดินมีความเหมาะสมต่อการปลูกยางพาราในระดับมาก (S1) และมีน้้าเพียงพอตลอดปี ได้แก่ ทุเรียน เงาะ 
อโวคาโด ส้มโอ ส้มเขียวหวาน และอ่ืนๆ 
            7.4) การประกอบอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกร ได้แก่ การเลี้ยงผึ้ง   การ
เพาะเห็ดฟางจากทลายปาล์ม  และการเลี้ยงสุกร  การเพาะเลี้ยงแมลงที่มนุษย์กินได้ ได้แก่ จิ้งหรีด แมลงกินูน 
แมลงจิโปม ตั๊กแตน แมลงกระชอน จักจั่น และแมลงทับ ซึ่งแมลงเหล่านี้มีโปรตีนสูง ไขมันต่้า และมีแร่ธาตุที่มี
ประโยชน์ต่อร่างกาย การปลูกพืชอาหารสัตว์และการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
                ปัจจุบันการยางแห่งประเทศไทย มีโครงการสนับสนุนเงินทุนให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกยางเป็นไม้ผลและไม้ยืนต้นเพ่ือสนับสนุนให้เกษตรกรตัดโค่นยางที่มีอายุมาก และปลูกพืช
อ่ืนทดแทนได้ 3 ประเภท คือ  
      - ไม้ผล ได้แก่ ทุเรียน เงาะ มังคุด ละมุด ล้าไย ลิ้นจี่  มะขาม  มะม่วง 
มะพร้าว มะนาว ส้มโอ ส้ม ลองกอง ลางสาด ระก้า สละ ฝรั่ง ขนุน จ้าปาดะ มะม่วงหิมพานต์ ชมพู่ หมาก 
สาลี่ สะตอ กาแฟ มะปราง มะยงชิด อินทผาลัม  
      - ไม้ยืนต้นเศรษฐกิจปลูกเพ่ือการแปรรูป ได้แก่ พยุง สัก ยางนา สะเดา
เทียม ประดู่ กระถินเทพา   
      - ไม้ชนิดอ่ืน ๆ ได้แก่ ปาล์มน้้ามัน กฤษณา ไผ่ อัตราการจ่ายเงินเพ่ือปลูก
ทดแทน ไร่ละ 16,000 บาท  
      โดยสนับสนุนให้ 5 งวด ระยะเวลา 3 ปี 6 เดือน ซึ่งโครงการดังกล่าว ถือเป็น
โอกาสที่ดีของเกษตรกร ในการปรับพ้ืนที่ปลูกยางพาราที่ไม่เหมาะสม ไปปลูกไม้ผล หรือพืชอ่ืนที่มีศักยภาพใน
พ้ืนที ่
            7.5) การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) โดยสนับสนุนองค์
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ในการผลิต การแปรรูปและการตลาด เพ่ือสืบทอดอาชีพเกษตรกรและ
รองรับการขาดแคลนผู้ท้าอาชีพเกษตรกรในอนาคต การพัฒนาการเกษตรอัจฉริยะ 
             7.6) ส่งเสริมการผลิตสินค้าที่เป็นสิ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication : 
GI) เช่น  พืชสมุนไพร ข้าวฮางเพ่ือสุขภาพ สกลนคร  ผ้าทอย้อมสีคามและข้าวเม่า นครพนม โคขุนโพนยางค้า 
สกลนครเพ่ือส่งตลาดพรีเมี่ยม 
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            8) ส่งเสริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร ทั้งในระดับชุมชนและโรงงาน
อุตสาหกรรม เพ่ือการสร้างคุณค่า ยกระดับราคาสินค้าเกษตร และเพ่ิมราคาให้แก่ผลผลิตการเกษตร การแปร
รูปผลผลิตให้ได้รับรองมาตรฐานสินค้า เช่น มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ GMP HACCP และสินค้าฮาลาล 
(Halal) รวมทั้ง เป็นการยกระดับมาตรฐานตามความต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ เป็นการ
ช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและแก่ประเทศอีกทางหนึ่ง ด้วยการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้เป็น
ผลิตภัณฑ์อาหารหรือเป็นวัตถุดิบเพ่ือประกอบเป็นอาหารของคน และของสัตว์เลี้ยง  รวมทั้งผลิตภัณฑ์เกษตร
แปรรูปประกอบด้วย ผลผลิตพืช (ข้าว มันส้าปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้้ามัน) ปศุสัตว์ (โคเนื้อ สุกร 
ไก่เนื้อ เป็ด) สัตว์น้้า (ปลา) หรืออาหารของพืชที่ปลูกหรือเป็นวัสดุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจ้าวันของผู้บริโภค 
ดังนี้ 
                     การแปรรูปผลผลิตพืช ด้วยวิธีการน้าไปสร้างผลิตภัณฑ์ล้าดับที่สอง หรือ 
Secondary Product ได้หลากหลาย ได้แก่ ข้าว สามารถแปรรูป เป็นข้าวสาร ข้าวกล้อง อาหารเสริมจากจมูก
ข้าว น้้าข้าวกล้องงอก ผลิตสารกาบาจากข้าว  สบู่ เครื่องส้าอาง แป้งผลิตขนมและอาหารส้าเร็จรูป  สนับสนุน
ให้มีโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตขนาดย่อมในบริเวณพ้ืนที่ เช่น โรงสีข้าวหอมมะลิอินทรีย์ พร้อมการ
บรรจุถุงข้าวสารคุณภาพดีระบบสุญญากาศขายจ้าหน่าย 
                    การแปรรูปยางพารา เช่น  ท้ายางรถยนต์และยางรถจักรยานยนต์  ใช้ผสมยางมะ
ตอยเพื่อท้าถนน  ท้ากรวยยางส้าหรับงานจราจร แทนการใช้พลาสติก ท้าบล็อกปูพ้ืน ท้าทางเดิน ท้ากระเบื้อง
แผ่นธรรมดา และกระเบื้องซีแพคโมเนีย  สนามเด็กเล่น ท้ายางรองปูพ้ืนสระน้้าเพ่ือกันน้้าซึม บ่อน้้าเพ่ือ
การเกษตร ท้าเป็นแผ่นส้าหรับปูพ้ืนคอกปศุสัตว์ ท้าเป็นแถบสีตีเส้นจราจร โดยท้าเป็นม้วนเหมือนเทปกาว
ทั่วไป ตุ๊กตายาง รองเท้า ท่อน้้า ท้าที่นอนยางพารา หมอนยางพารา 
                  การแปรรูปน้้ามันปาล์ม เกษตรกรจ้าหน่ายทะลายผลปาล์มให้กับแหล่งรับซื้อใน
ท้องถิ่นที่อยู่ใกล้พ้ืนที่ปลูก เพ่ือน้าไปขายต่อให้โรงงานสกัดน้้ามันปาล์มดิบ (CPO) แปรูปเป็นส่วนประกอบ สบู่ 
เครื่องส้าอางค์ เนยเทียม น้้ามันไบโอดีเชลล์ B5 และ  B20 น้้ามันท้าอาหาร ทะลายปาล์มและกะลาท้าเป็น
เชื้อเพลิงผลิตฟ้า หรือชีวะมวล ต้นปาล์มใช้ท้าเป็นเฟอร์นิเจอร์และพัฒนาวัสดุที่เหลือจากการสกัดน้้ามัน ให้
เป็นวัสดุเพาะปลูกพืช 
                การแปรรูปมันส้าปะหลังโรงงาน ส่วนใหญ่เกษตรกรขายเป็นหัวมันสดให้กับลานมัน
และโรงงานท้ามันเส้นที่อยู่ในบริเวณพ้ืนที่ปลูก และน้าไปขายส่งให้โรงงานผลิตอาหารสัตว์ส้าเร็จรูป โรงงาน
แป้งมันและโรงงานผลิตเอทานอลที่มีอยู่ในลุ่มน้้า และส่วนที่เหลือส่วนใหญ่ส่งขายต่างประเทศ 
              การแปรรูปอ้อยโรงงาน แปรรูปเป็นน้้าตาลทรายขาว น้้าตาลทรายแดง เอทานอล 
และผลิตไฟฟ้าชีวมวล เกษตรกรได้ขายผลผลิตอ้อยให้โรงงานน้้าตาลที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียง โดยเฉพาะโรงงาน
อ้อยและน้้าตาลที่อ้าเภอกุสุมาลย์ โดยมีสัญญาซื้อขายผลผลิตอ้อยกับโรงงานน้้าตาลในแต่ละปี 
             การแปรรูปยูคาลิปตัส แปรรูปเป็นถ่านหุงต้ม วัสดุก่อสร้าง แผ่นกระดาน ไม้ค้้ายัน
ก่อสร้าง เยื่อกระดาษ wood chip 
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             การแปรรูปโคเนื้อ การแปรรูปเนื้อโค/บรรจุภัณฑ์สินค้าเนื้อโคขุน เป็นเนื้อโคขุน
โพนยางค้า ท้าหม่้าเนื้อโค ผลิตภัณฑ์แปรรูปหนัง เขาสัตว์ 
             การแปรรูปปลา แปรรูปเพ่ิมมูลค่า ได้แก่ ปลาแดดเดียว ปลาแห้ง ปลาร้า ปลาส้ม 
โดยมีพ่อค้าคนกลางเข้ารับผลิตภัณฑ์แปรรูปปลาถึงในชุมชน รวมทั้งการเข้าไปซื้อปลาสด 
             การแปรรูปไม้ผล แปรรูปเป็นผลไม้กระป๋อง น้้าผลไม้ ผลไม้แช่แข็ง แยม ขนม 
             การแปรรูปผัก แปรรูปเป็น ผักดอง น้้าผักปั่น และเป็นส่วนประกอบของอาหาร
ส้าเร็จรูป 
                   9)  เป็นการผลิตที่ใช้วิชาการ องค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี เครื่องทุ่นแรง และ
เครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมกับเกษตรกร พ้ืนที่ ประเภทการผลิตเพ่ือทดแทนแรงงานคนที่ขาดแคลน 
และมีค่าแรงงานสูง รวมทั้งใช้ระบบการผลิตแบบเกษตรแม่นย้า ทั้งนี้เพ่ือให้ได้สินค้าเกษตร อาหาร และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป ที่มีคุณภาพสูงและมูลค่าสูงปลอดภัยต่อผู้บริโภค ผู้ผลิต และสภาพแวดล้อม เป็นการ
ใช้เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องทุ่นแรงทดแทนแรงงานคนที่หายากและมีค่าแรงงานสูง ได้แก่ รถแทรกเตอร์ 
รถไถเดินตาม รถด้านา รถเกี่ยวข้าว เครื่องกรีดยางอัตโนมัติ การจัดท้าระบบการให้น้้าแบบน้้าหยด             
แบบพ่นฝอย (Mimi Sprinkler) ในสวนผลไม้ สวนผัก และสวนยางพารา อากาศยานไร้คนขับเพ่ือพ่นปลูก
เมล็ดพันธุ์พืช การตรวจสอบสภาพ การเกิดและการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช รวมทั้งการพ่นสารชีว
ภัณฑ์และสารป้องกันก้าจัดศัตรูพืช การให้ปุ๋ยเคมีร่วมกับระบบการให้น้้าในสวน และการปลูกพืชมูลค่าสูงใน
โรงเรือน เช่น พริกใหญ่ แคนตาลูป เป็นต้น  
                 10)  มีการรวมกลุ่มเกษตรกรเป็นวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตรมากขึ้น ด้วยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารประเภทเดียวกัน รวมกันเป็นกลุ่มในรูปเกษตร
แปลงใหญ่ครบวงจรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  แนวทางและกระบวนการสหกรณ์เพ่ือลดต้นทุนรายจ่าย
และเพ่ิมรายได้  มีการพัฒนากลุ่มให้เข้มแข็ง การพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) การพัฒนา
เกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart Farmer) เพ่ือสืบทอดและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและรองรับการขาด
แคลนผู้ท้าอาชีพการเกษตรในอนาคต มีการพัฒนาธุรกิจเริ่มต้น (Start Up) ด้านการเกษตร และสามารถสร้าง
ตราสัญลักษณ์สินค้าหรือแบรนด์สินค้าของกลุ่มขึ้นในพ้ืนที่  
    11)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และ Home Stay การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ    
มีการเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวหลักที่ส้าคัญในแต่ละพ้ืนที่ มากขึ้น โดยการจัดการด้านการระบบการเกษตรที่
ได้มาตรฐานด้วยการพัฒนาพ้ืนที่การเกษตร องค์ความรู้ วิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ และการผลิตสินค้า
เกษตร อาหารและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพและมีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
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2.  กำรปศุสัตว์ 

 (1) วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ             

                   1)  เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นด้านปศุสัตว์ในลุ่มน้้าและสภาพปัญหาในพ้ืนที่

  2)  เพ่ือวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอดีตที่ผ่านมา ศักยภาพและโอกาสการพัฒนา 

และข้อจ้ากัดการพัฒนา                           

                  3)  เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและ แนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาด้าน

ปศุสัตว์ในลุ่มน้้า 

 (2)  แนวทำงกำรศึกษำ  

                 1)  การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจ้านวนเกษตรกรและจ้านวนปศุสัตว์ที่เลี้ยงในระดับ

อ้าเภอและจังหวัดในลุ่มน้้า จากข้อมูลการเลี้ยงปศุสัตว์ ปี 2562 จากกรมปศุสัตว์และส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด

ในพ้ืนทีลุ่่มน้้า 

   2)  การศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ประเภทพ้ืนที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์  ปี 2552 2558 และ ปี 2562 ประกอบด้วย ทุ่งหญ้า

เลี้ยงสัตว์ โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ ม้า และโรงเรือนสัตว์ปีก 

                3)  ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาในพ้ืนที่ศักยภาพ โอกาสการพัฒนา ข้อจ้ากัดการพัฒนาและ

แนวทางการพัฒนาการเลี้ยงและแก้ไขปัญหาการเลี้ยงปศุสัตว์เบื้องต้น 

       (3)  กำรรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเบื องต้น 

  สภาพการเลี้ยงปศุสัตว์ในลุ่มน้้า  ปี 2562 ในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีการเลี้ยงปศุ

สัตว์เศรษฐกิจที่ส้าคัญ ได้แก่ 

  โคเนื อ เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดและอ้าเภอที่อยู่ในลุ่มน้้าให้การสนับสนุน 

มีโคเนื้อ 588,907 ตัว ผู้เลี้ยง 106,208 ราย โดยจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคเนื้อมากตามล้าดับคือ จังหวัดสกลนคร 

192,906 ตัว นครพนม 106,066 ตัว อุดรธานี 65,662 ตัวและจังหวัดมุกดาหาร 62,143 ตัว  

  สภาพการเลี้ยง มีทั้งที่เลี้ยงเป็นฝูงเล็กจ้านวนตัวน้อยกว่า 10 ตัว ปล่อยให้หาอาหารกินใน

แปลงนาหลังการเก็บเกี่ยวข้าวหรือเลี้ยงแบบปล่อยไล่ทุ่ง  และ เกษตรกรบางรายเลี้ยงขังคอกเป็นโคขุนที่มี

ชื่อเสียง ได้แก่ โคขุนโพนยางค้า และ   โคขุนวากวิ  ของจังหวัดบึงกาฬและส่วนใหญ่เป็นพันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์

ลูกผสมอเมริกันบราห์มันและพันธุ์ชาโลเร                                 

  โคนม มีจ้านวน 14,219 ตัว ผู้เลี้ยง 380 ราย โดยจังหวัดที่มีการเลี้ยงโคนมมากตามล้าดับ คือ 

จังหวัดสกลนคร 4,990 ตัว ผู้เลี้ยง 185 ราย  เลย 4,486 ตัว ผู้เลี้ยง 59 ราย และ อุดรธานี 2,670 ตัว ผู้เลี้ยง 

96 ราย กระบือ  มีจ้านวน 237,321 ตัว ผู้เลี้ยง 14,814 ราย โดยจังหวัดที่มีการเลี้ยงกระบือมากตามล้าดับ คือ 
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จังหวัดสกลนคร 70,714 ตัว ผู้เลี้ยง 14,199 ราย  นครพนม 57,223 ตัว  9,241 ราย  อุดรธานี 33,175 ตัว 

6,837 ราย และ หนองคาย 9,577 ตัว 1,997 ราย  

  สภาพการเลี้ยง พันธุ์ที่เลี้ยงเป็นพันธุ์พ้ืนเมืองเป็นกระบือปลักหรือกระบือพ้ืนเมือง เป็นการ

เลี้ยงแบบปล่อยให้หาหญ้ากินเองและเลี้ยงไว้เพ่ือขายซึ่งเดิมเลี้ยงไว้เพ่ือใช้แรงงานในท้านา แต่เพราะไม่ได้ใช้

แรงงาน เนื่องจากมีเครื่องจักรทุ่นแรง  นอกจากนี้กระบือไม่ทนทานต่ออากาศร้อนและความแห้งแล้งพร้อมทั้ง

ใช้น้้าปริมาณมากในการเลี้ยง  

  สุกร  มีจ้านวน 454,653 ตัว ผู้เลี้ยง 16,213 ราย โดยจังหวัดที่มีการเลี้ยงสุกรมากตามล้าดับ 

คือ จังหวัดอุดรธานี 119,018 ตัว 1,996 ราย  หนองคาย 73,697 ตัว 981 ราย  สกลนคร 64,992 ตัว 4,487 

ราย  นครพนม 58,713 ตัว 2,965 ราย                                                                                                    

  สภาพการเลี้ยง พันธุ์ที่ใช้เป็นพันธุ์ลูกผสมสามสายเลือด ลาร์จไวท์ แลนด์เลซ และดูรอคเจอร์

ซี่ เป็นการเลี้ยงรายย่อย (ประมาณ 3-20 ตัว/ครัวเรือน) บางรายเลี้ยงเพ่ือบริโภคในครัวเรือนหรือขายผลผลิตที่

เหลือเพ่ือเป็นรายได้เสริม โดยให้เศษอาหารที่เหลือตามบ้านและร้านค้า หรือผสมอาหารเม็ดส้าเร็จรูปกับร้า

และปลายข้าวต้ม ดังนั้นการเลี้ยงหมูขุนจึงเป็นที่นิยมเลี้ยงของโรงสีข้าวขนาดเล็กที่อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน ราคา

สุกรมีชีวิตใช้เวลาเลี้ยงนานประมาณ  7-8  เดือน ได้น้้าหนักตัวละประมาณ 100 กิโลกรัม ประมาณกิโลกรัมละ  

55 บาท (ปี 2562)     

  ไก่ ทั้งไก่เนื้อและไก่ไข่  มีจ้านวน 13,269,388 ตัว ผู้เลี้ยง 315,568 ราย โดยจังหวัดที่มีการ

เลี้ยงไก่มากตามล้าดับ คือ จังหวัดอุดรธานี 2,751,965 ตัว 62,069 ราย สกลนคร 2,502,995 ตัว 83,560 ราย  

นครพนม 1,525,052 ตัว 41,065 ราย และ หนองคาย 1,467,350 ตัว 26,798 ราย 

  สภาพการเลี้ยง เลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่ระบบฟาร์ม ไก่พ้ืนเมือง  ส้าหรับไก่เนื้อและไก่ไข่ระบบ

ฟาร์ม เน้นการเลี้ยงแบบโรงเรือนปิดตามมาตรฐานฟาร์มของกรมปศุสัตว์  (Cooling Evaporation System) 

โดยบริษัทส่งเสริมการเลี้ยงและรับซื้อ เป็นผู้จัดหาและสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เริ่มตั้งแต่การให้องค์ความรู้ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี ลูกไก่ อาหารสัตว์ และวัคซีนรวมทั้งรูปแบบโรงเรือน ระบบระบายอากาศ และระบบ

การให้อาหารในโรงเรือน  เมื่อไก่เนื้อครบอายุที่จะจับประมาณ 45 วัน บริษัทจะแจ้งผู้เลี้ยงเพ่ือรับไก่มีชีวิต 

และคิดราคาหน้าฟาร์มเมื่อหักค่าปัจจัยการผลิตที่บริษัทให้การสนับสนุนแล้วจึงเป็นรายได้ของส่วนที่เกษตรกร

ผู้เลี้ยงจะได้รับ ส่วนการเลี้ยงไก่ไข่ระบบฟาร์ม บริษัทที่ส่งเสริมและสนับสนุนจะเก็บรวบรวมไข่ไก่ที่ฟาร์มเลี้ยง

ทุกวัน โดยมีอายุให้ไข่ของไก่ประมาณ 1 ปี และการเลี้ยงไก่เนื้อพันธุ์พ้ืนเมืองเป็นการเลี้ยงแบบปล่อย เฉลี่ย  9-

10  ตัว/ครัวเรือน เลี้ยงไว้เพ่ือบริโภคในครัวเรือนและจ้าหน่ายในส่วนที่เหลือในราคาประมาณ 100 บาท/

กิโลกรัม  ซึ่งส่วนใหญ่มีน้้าหนักตัวละ  2.5-3  กิโลกรัม 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 73  

 

  เป็ด ทั้งเป็ดเนื้อและเป็ดไข่ มีจ้านวน 1,442,411 ตัว  ผู้เลี้ยง 74095 ราย โดยจังหวัดที่มีการ

เลี้ยงเป็ดมากตามล้าดับ คือ จังหวัดสกลนคร 290,315 ตัว 21,044 ราย  อุดรธานี 283,426 ตัว 13,080 ราย  

หนองคาย 232,803 ตัว 8,490 ราย และเลย 157,906 ตัว 7,740 ราย  

  เกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงแบบปล่อยให้หาอาหารกินเองตามธรรมชาติ และขังคอกเวลา

กลางคืน เพ่ือป้องกันขโมยและสุนัขกัดกิน นอกจากนี้ยังไม่มีการดูแลรักษาและให้อาหารให้ถูกวิธีแต่อย่างใด 

เกษตรกรนิยมเลี้ยงเป็ดลูกผสมพันธุ์กากีแคมเบล ส่วนเป็ดเทศนิยมเลี้ยงพันธุ์กระบินบุรี และเลี้ยงไว้กินไข่เอง

มากกว่าที่จะตั้งใจเลี้ยงไว้ขายไข่และขายเนื้อเป็ด ครัวเรือนที่เลี้ยงเป็ดเลี้ยงครัวเรือนละ 5-10 ตัว  

  แพะ  มีจ้านวน 12,488 ตัว 615 ราย โดยจังหวัดที่มีการเลี้ยงแพะมากตามล้าดับ คือ จังหวัด

อุดรธานี 3,329 ตัว 123 ราย  หนองคาย 2,337 ตัว 122 ราย และเลย 1,660 ตัว 44 รายสภาพการเลี้ยงมี

เลี้ยงไม่มากนัก ได้แก่ เป็ดไข่ เป็ดเนื้อ และเป็ดเทศ 

  พืชอำหำรสัตว์ มีจ้านวน 24,750 ไร่  มีมากท่ีจังหวัดสกลนคร 12,001 ไร่ มุกดาหาร 2,536 

ไร่  บึงกาฬ 2,529 ไร่ และเลย 2,393 ไร่ 

  ส้าหรับข้อมูลจ้านวนตัวและผู้เลี้ยงปศุสัตว์เป็นรายจังหวัดในลุ่มน้้าตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 

2562 แสดงไว้ในตำรำงท่ี 32  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 74 
  

 

ตำรำงท่ี 32 ข้อมูลกำรเลี ยงสัตว์ที่ส้ำคัญระดับจังหวัดในลุ่มน ้ำโขงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีกำรเพำะปลูก 2563 จ้ำแนกรำยอ้ำเภอ 
จังหวัด 
อ้ำเภอ 

โคเนื อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ พืชอำหำรสตัว ์

รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว ไร ่

จังหวัดเลย 2,713 25,398 59 4,486 916 8,711 808 30,518 29,772 1,233,046 7,740 157,906 44 1,660 2,393 

เมืองเลย 232 1,931 6 302 263 1,932 40 4,528 3,296 174,591 1,572 61,948 5 218 859 

นาด้วง 31 207 23 661 2 11 4 106 3,090 101,228 247 5,080 1 2 109 

เชียงคาน 617 2,914 - - 138 660 65 7,725 2,648 169,207 977 11,487 10 151 - 

ปากชม 134 1,032 - - 14 86 55 1,929 2,587 66,348 504 7,931 6 154 11 

ด่านซ้าย 135 1,201 - - 38 683 49 478 4,040 75,579 242 7,668 3 88 2 

นาแห้ว 377 4,937 - - 123 1,283 38 415 1,372 31,837 97 1,306 3 64 - 

ภูเรือ 76 1,354 1 1,955 84 1,645 29 775 1,880 97,046 192 6,170 - - 369 

ท่าลี ่ 373 4,457 - - 96 1,071 32 2,687 1,796 58,064 233 3,819 2 47 1,037 

วังสะพุง 414 2,795 2 114 106 779 233 6,226 4,630 287,587 1,879 29,322 8 269 4 

ภูกระดึง 22 152 - - 5 52 2 124 542 19,074 69 1,582 1 6 2 

ภูหลวง 232 3,742 1 3 31 336 199 4,735 1,731 100,975 1,161 11,425 1 1 - 

ผาขาว 13 89 - - 1 7 21 186 372 5,538 66 679 - - - 

เอราวัณ 57 587 26 1,451 15 166 41 604 1,788 45,972 501 9,489 4 660 - 

หนองหิน 459 2,690 - - 172 759 405 6,975 1,013 29,186 646 11,405 - - - 

จังหวัดหนองคาย 5,147 28,263 2 6 1,997 9,577 981 73,697 26,798 1,467,350 8,490 232,803 122 2,337 330 

เมืองหนองคาย 1,592 12,239 - - 534 3,952 275 57,004 7,345 426,131 2,158 63,012 15 390 1 

ท่าบ่อ 531 3,318 - - 374 1,268 188 7,005 4,158 497,071 697 12,073 5 79 - 

โพนพิสัย 1,388 3,789 - - 344 882 127 1,632 4,536 96,404 1,316 21,172 24 316 38 

ศรีเชียงใหม่ 310 1,503 - - 44 218 50 832 1,760 53,563 420 6,354 41 949 190 

สังคม 112 731 - - 9 42 66 921 1,280 41,897 400 6,846 8 99 2 

สระใคร 463 2,403 - - 409 1,775 56 1,486 1,933 61,687 633 10,193 4 18 61 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 75 
  

 

ตำรำงท่ี 32 ข้อมูลกำรเลี ยงสัตว์ที่ส้ำคัญระดับจังหวัดในลุ่มน ้ำโขงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีกำรเพำะปลูก 2563 จ้ำแนกรำยอ้ำเภอ (ต่อ) 
จังหวัด 
อ้ำเภอ 

โคเนื อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ พืชอำหำรสตัว ์

รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว ไร ่

เฝ้าไร่ 249 1,727 - - 79 475 86 2,786 1,758 110,361 1,100 48,252 2 26 37 

รัตนวาป ี 411 1,944 2 6 171 746 112 1,572 3,130 145,395 1,680 63,687 12 222 1 

โพธิ์ตาก 91 609 - - 33 219 21 459 898 34,841 86 1,214 11 238 - 

จังหวัดอุดรธานี 11,530 65,662 96 2,670 6,837 33,175 1,996 119,018 62,069 2,751,965 13,080 283,426 123 3,329 2,115 

เมืองอุดรธานี 3,909 16,020 - - 2,474 8,996 330 11,835 6,242 395,994 1,504 51,652 33 1,514 1 

กุดจับ 436 3,546 - - 105 653 77 4,185 5,395 286,650 1,428 40,000 12 368 19 

หนองวัวซอ 756 6,352 45 1,287 201 1,551 67 3,911 6,181 286,895 852 14,679 16 327 4 

หนองหาน 988 5,769 7 186 865 4,238 271 12,934 6,842 298,406 1,206 26,190 10 207 280 

ทุ่งฝน 613 4,033 40 1,174 47 2,181 66 15,485 2,697 114,704 665 15,546 15 194 500 

ไชยวาน 315 2,477 1 5 175 959 42 838 1,083 45,498 327 9,210 5 169 94 

วังสามหมอ 59 135 - - 2 16 - - 446 15,726 7 38 - - - 

บ้านดุง 850 6,258 1 3 377 2,399 233 20,308 5,252 206,024 1,099 17,463 7 92 110 

บ้านผือ 772 4,133 - - 593 2,986 250 17,378 11,475 444,057 1,257 8,838 3 148 - 

น้้าโสม 78 595 - - 19 278 42 1,618 1,828 146,476 899 26,014 2 54 93 

เพ็ญ 1,456 6,720 1 1 939 5,145 328 15,242 6,475 296,786 1,549 34,237 7 76 560 

สร้างคอม 521 3,689 - - 98 654 90 3,745 2,651 71,945 836 14,161 2 34 30 

นายูง 152 1,084 - - 16 83 117 1,831 3,176 81,593 990 17,259 8 133 146 

พิบูลย์รักษ ์ 333 2,617 - - 163 883 45 7,331 1,268 36,495 335 5,662 1 5 279 

ประจักษ์ศิลปาคม 292 2,234 1 14 363 2,153 38 2,377 1,058 24,716 126 2,477 2 8 1 

จังหวัดหนองบัวล้าภ ู 1,256 9,695 23 978 500 3,344 395 32,084 10,108 819,041 3,410 72,069 19 465 748 

เมืองหนองบัวล้าภ ู 355 3,816 14 433 182 1,496 15 16,477 3,317 484,152 581 15,106 4 142 40 

นากลาง 457 2,551 4 226 174 903 85 7,984 2,162 143,562 973 26,801 - - 145 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 76 
  

 

ตำรำงท่ี 32 ข้อมูลกำรเลี ยงสัตว์ที่ส้ำคัญระดับจังหวัดในลุ่มน ้ำโขงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีกำรเพำะปลูก 2563 จ้ำแนกรำยอ้ำเภอ (ต่อ) 
จังหวัด 
อ้ำเภอ 

โคเนื อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ พืชอำหำรสตัว ์

รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว ไร ่

สุวรรณคูหา 334 2,667 - - 128 876 267 7,030 3,693 154,626 1,674 25,896 13 255 465 

นาวัง 110 661 5 319 16 69 28 593 936 36,701 182 4,266 2 68 98 

จังหวัดบึงกาฬ 3,776 25,738 9 1,055 2,097 15,681 866 24,758 19,252 924,797 5,225 151,827 54 1,151 2,529 

เมืองบึงกาฬ 646 5,681 - - 214 2,352 34 6,624 3,619 231,560 509 17,601 7 512 10 

พรเจริญ 776 3,684 1 3 392 2,121 28 695 3,269 85,313 946 14,623 3 61 - 

โซ่พิสัย 534 2,669 - - 366 ,186 438 7,384 2,087 123,239 971 38,465 15 213 34 

เซกา 513 4,898 1 1,025 314 3,049 70 2,216 2,489 115,013 509 10,217 8 125 2,484 

ปากคาด 263 1,293 - - 93 541 74 1,247 2,572 63,002 518 6,505 18 225 - 

บึงโขงหลง 464 2,716 - - 348 2,182 84 2,156 1,401 112,090 438 25,772 - - - 

ศรีวิไล 384 3,233 - - 156 1,600 67 2,965 2,756 158,078 1,064 33,017 - - - 

บุ่งคล้า 196 1,564 7 27 214 1,650 71 1,471 1,059 36,502 270 5,627 3 15 2 

จังหวัดสกลนคร 37,870 192,906 185 4,990 14,199 70,714 4,487 64,992 83,560 2,502,995 21,044 290,315 28 1,718 12,001 

เมืองสกลนคร 8,109 44,371 40 858 1,929 9,544 804 11,720 12,709 378,325 3,052 44,408 32 359 1,805 

กุสุมาลย ์ 1,084 5,710 - - 814 4,223 221 9,387 3,311 75,458 631 6,224 1 20 4,254 

กุดบาก 1,027 3,822 - - 1,032 3,798 25 198 2,290 76,380 431 7,763 - - 2 

พรรณานิคม 2,371 13,673 2 100 1,103 6,255 199 4,754 7,367 192,715 1,438 13,963 18 295 70 

พังโคน 1,290 7,491 11 288 538 3,478 159 4,142 4,205 117,627 895 14,907 13 168 256 

วาริชภูม ิ 820 4,401 115 3,428 345 2,275 111 2,355 3,427 232,060 435 9,097 4 65 162 

นิคมน้้าอูน 549 2,956 - - 312 2,108 63 724 1,405 34,980 145 1,756 1 50 164 

วานรนิวาส 5,341 24,425 - - 1,746 7,573 458 3,909 9,507 224,476 4,788 53,171 11 216 8 

ค้าตากล้า 1,543 6,403 - - 694 3,035 248 2,019 1,845 39,246 441 4,679 1 16 2,739 

บ้านม่วง 1,492 8,645 - - 910 4,893 243 3,118 5,974 181,453 2,038 33,797 8 102 27 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 77 
  

 

ตำรำงท่ี 32 ข้อมูลกำรเลี ยงสัตว์ที่ส้ำคัญระดับจังหวัดในลุ่มน ้ำโขงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีกำรเพำะปลูก 2563 จ้ำแนกรำยอ้ำเภอ (ต่อ) 
จังหวัด 
อ้ำเภอ 

โคเนื อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ พืชอำหำรสตัว ์

รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว ไร ่

อากาศอา้นวย 1,533 8,949 - - 830 6,117 646 5,854 3,227 75,893 1,278 16,857 3 74 237 

สว่างแดนดิน 2,155 10,139 5 101 1,027 4,360 334 6,540 6,335 244,142 1,240 23,663 22 267 1 

ส่องดาว 2,287 11,517 1 2 80 452 26 318 2,419 73,124 769 16,319 3 32 496 

เต่างอย 1,527 8,109 - - 396 2,286 137 1,162 3,301 53,940 638 6,535 - - 71 

โคกศรีสุพรรณ 2,741 13,482 3 34 1,123 4,179 250 2,898 4,890 211,778 703 8,461 1 5 109 

เจริญศิลป์ 641 3,457 6 138 423 1,624 114 1,701 2,860 96,382 749 10,307 3 24 202 

โพนนาแก้ว 2,520 11,277 2 41 649 2,923 397 3,704 5,730 122,158 ,147 14,205 7 25 1,388 

ภูพาน 837 4,063 - - 248 1,591 52 489 2,754 72,766 226 4,203 - - 11 

จังหวัดนครพนม 16,291 106,066 6 34 9,241 57,223 2,985 58,713 41,065 1,525,062 7,764 129,935 45 605 572 

เมืองนครพนม 2,472 1,418 - - 905 4,401 458 5,344 5,705 266,626 671 8,501 4 106 16 

ปลาปาก 1,175 5,756 - - 632 3,059 186 2,526 3,710 84,445 869 9,384 - - 22 

ท่าอุเทน 718 3,161 - - 746 3,966 157 1,816 4,080 116,076 468 7,695 3 19 - 

บ้านแพง 711 19,993 1 18 349 7,926 134 16,984 2,835 226,042 495 15,362 7 203 34 

ธาตุพนม 1,399 6,084 - - 710 2,962 267 4,915 4,287 99,602 368 5,060 4 35 11 

เรณูนคร 1,890 14,468 1 3 1,156 7,582 216 2,869 2,974 221,342 1,327 32,289 - - 135 

นาแก 3,011 19,904 - - 1,356 6,300 403 4,878 3,727 101,408 954 14,411 3 50 4 

ศรีสงคราม 1,327 6,473 3 12 1,295 9,982 409 4,345 4,319 135,750 1,087 15,552 12 109 70 

นาหวา้ 1,164 5,302 1 1 960 4,761 258 4,979 5,347 119,728 718 7,890 5 30 44 

โพนสวรรค์ 1,346 6,920 - - 599 2,892 152 1,960 1,699 84,587 231 4,044 5 26 77 

นาทม 346 2,445 - - 175 1,888 75 4,632 1,388 36,587 262 4,957 2 27 161 

วังยาง 732 4,142 - - 358 1,504 270 3,465 994 32,869 314 4,790 - - - 

                



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 78 
  

 

ตำรำงท่ี 32 ข้อมูลกำรเลี ยงสัตว์ที่ส้ำคัญระดับจังหวัดในลุ่มน ้ำโขงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีกำรเพำะปลูก 2563 จ้ำแนกรำยอ้ำเภอ (ต่อ) 
จังหวัด 
อ้ำเภอ 

โคเนื อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ พืชอำหำรสตัว ์

รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว ไร ่
จังหวัดมุกดาหาร 13,239 62,143 - - 3,891 13,955 1,618 24,181 18,819 836,244 2,688 44,501 38 555 2,536 

เมืองมุกดาหาร 4,727 22,380 - - 1,488 6,224 390 10,107 6,041 202,759 461 8,946 6 120 551 

นิคมค าสร้อย 1,305 5,914 - - 236 887 173 1,850 2,297 276,438 417 8,116 9 85 385 

ดอนตาล 1,281 6,857 - - 197 709 178 1,798 1,873 88,243 570 10,126 5 74 271 

ดงหลวง 1,429 6,139 - - 432 1,940 126 3,686 2,131 47,409 258 3,451 7 137 134 

ค าชะอ ี 2,054 11,245 - - 939 2,682 340 3,457 3,527 102,834 528 7,848 5 43 341 

หว้านใหญ ่ 1,284 3,246 - - 513 1,189 338 2,642 1,565 56,636 285 4,468 6 96 607 

หนองสูง 1,159 6,362 - - 86 324 73 641 1,385 61,925 169 1,546 -  247 

จังหวัดอ านาจเจริญ 2,992 15,899 - - 499 2,541 134 2,190 3,876 189,843 439 8,892 24 533 198 

เมืองอ านาจเจริญ 336 1,878 - - 78 343 - - 389 13,477 126 1,519 1 5 3 

ชานุมาน 1,155 7,211 - - 166 1,058 87 1,731 1,377 78,562 150 4,937 19 367 173 

ปทุมราชวงศา 723 3,693 - - 158 806 32 346 701 29,278 37 648 1 20 4 

เสนางคนิคม 778 3,117 - - 97 334 15 113 1,409 68,526 126 1,788 3 141 19 

จังหวัดอุบลราชธานี 9,765 44,808 - - 5,007 17,860 1,433 14,560 14,342 721,585 3,730 60,695 13 92 369 

ศรีเมืองใหม่ 1,449 6,318 - - 878 2,206 305 1,761 1,763 89,873 1,155 16,892 - - 8 

โขงเจียม 1,643 7,824 - - 638 2,646 201 1,978 2,290 216,199 673 13,456 7 56 208 

เขมราฐ 1,748 10,637 - - 745 3,890 111 1,637 2,501 137,626 250 4,989 5 35 2 

กุดข้าวปุ้น 349 1,279 - - 381 1,301 21 176 636 16,765 96 880 - - 5 

โพธิ์ไทร 2,285 9,697 - - 1,180 3,907 617 7,950 3,989 136,357 1,064 18,107 - - - 

สิรินธร 224 1,554 - - 134 767 9 159 164 18,180 68 1,467 -  6 

นาตาล 2,067 7,499 - - 1,051 3,143 169 899 2,999 106,585 424 4,904 1 1 140 

จังหวัดพิษณุโลก 283 3,808 - - 132 1,676 85 1,006 1,302 52,161 85 1,561 2 2 646 

นครไทย 170 1,909 - - 38 493 38 561 633 23,961 20 381 2 2 574 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 79 
  

 

ตำรำงท่ี 32 ข้อมูลกำรเลี ยงสัตว์ที่ส้ำคัญระดับจังหวัดในลุ่มน ้ำโขงภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีกำรเพำะปลูก 2563 จ้ำแนกรำยอ้ำเภอ (ต่อ) 
จังหวัด 
อ้ำเภอ 

โคเนื อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ พืชอำหำรสตัว ์

รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว รำย ตัว ไร ่
ชาติตระการ 113 1,899 - - 94 1,183 47 445 669 28,200 65 1,180 - - 72 

จังหวัดเพชรบูรณ ์ 2 19 - - 4 89 19 587 934 37,849 23 280 - - - 

น  าหนาว 2 19 - - 4 89 19 587 934 37,849 23 280 - - - 

จังหวัดกาฬสินธุ์ 4,732 23,768 - - 1,571 7,323 763 11,018 15,311 451,909 1,941 47,112 12 366 184 

กุฉินารายณ์ 375 1,822 - - 210 1,184 100 956 1,008 28,011 116 2,574 - - 34 

ค าม่วง 117 2,421 - - 81 581 10 40 408 18,090 71 1,591 - - - 

สมเด็จ 217 1,055 - - 60 310 47 331 595 9,193 68 1,889 3 41 3 

จังหวัดร้อยเอ็ด 49 273 - - 12 53 51 1,597 103 6,753 26 702 - - 10 

หนองพอก 49 273 - - 12 53 51 1,597 103 6,753 26 702 - - 10 

จังหวัดยโสธร 409 2,947 - - 95 488 45 634 1,252 152,236 96 1,445 - - 267 

เลิงนกทา 409 2,947 - - 95 488 45 634 1,252 152,236 96 1,445 - - 267 

รวมทั้งหมด 106,028 588,907 380 14,219 45,814 237,321 16,213 454,653 315,568 13,296,388 74,095 1,442,411 615 12,488 24,750 

ที่มา : กรมปศุสัตว์ ป ีพ.ศ. 2562 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 80 
  

 

  (4) กำรวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง 

   1) กำรเปลี่ยนแปลงในอดีตที่ผ่ำนมำ 

    การเปลี่ยนแปลงการเลี้ยงปศุสัตว์ที่ผ่านมา ด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ในลุ่มน้้า จากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2552  2558 และปี 2562 

จากกรมพัฒนาที่ดิน ในช่วง 10 ปี คือ ปี 2552 ถึงปี 2562 นั้น พบว่า พ้ืนที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และโรงเรือนเลี้ยง

สัตว์ในลุ่มน้้ามีพ้ืนที่ลดลงไม่มากนัก กล่าวคือ ในปี 2562 มีพ้ืนที่ 44,982 ไร่  ลดลง 5,468 ไร่ หรือลดลงเพียง

ร้อยละ 10.84 จากปี 2552 ที่มีพ้ืนที่ 50,450 ไร่   

    อย่างไรก็ดี กลุ่มลุ่มน้้าสาขาบางกลุ่มมีพ้ืนที่ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์เพ่ิมขึ้น ได้แก่ กลุ่มลุ่ม

น้้าสาขาที่ 1 (น้้าหมัน–น้้าสาน) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 2 (น้้าเลย) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง)  และ

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) ทั้งนี้เพราะเกษตรกรบางส่วนในลุ่มน้้าดังกล่าวได้เลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดี

เพ่ิมขึ้น ที่จ้าเป็นต้องปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์มากขึ้น ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 หญ้าแพงโกลา และพืชอาหาร

สัตว์อ่ืน ตามนโนบายการส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ โดยเฉพาะโคเนื้ อ โดยมีพ้ืนที่ที่เป็นโรงเรือน

เลี้ยงโค กระบือ และม้า 

                 ในขณะที่พ้ืนที่โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีกเพ่ิมขึ้น 3,275 ไร่ หรือร้อยละ 62.11 ซึ่งส่วน

ใหญ่เป็นทั้งโรงเรือนเลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่ในระบบฟาร์มขนาดใหญ่ที่ใช้นวตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า 

เพราะลุ่มน้้ามีสภาพภูมิอากาศแห้งเหมาะสมต่อการเลี้ยงไก่ทั้ง ไก่เนื้อและไก่ไข่ในลักษณะฟาร์มในระบบฟาร์ม

ปิดปรับอุณหภูมิ (Evaporation Cooling System) ที่ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนทั้งลูกไก่ อาหาร 

เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์การเลี้ยง และรับซื้อผลผลิตคืน ซึ่งเป็นการเลี้ ยงในระบบพันธะสัญญาและสามารถ

ส่งออกผลผลิตไปจ้าหน่ายยังประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งการเลี้ยงแพะเนื้อในลุ่มน้้า    

                 การเปลี่ ยนแปลงขนาด พ้ืนที่ทุ่ งหญ้า เลี้ ยงสั ตว์และโรงเรื อนเลี้ ยงสั ตว์ ในลุ่ มน้้ า โ ขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงปี 2552 2558 และปี 2562 จ้าแนกเป็นรายกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและภาพรวมของ   

ลุ่มน้้าดังแสดงรายละเอียดในตำรำงท่ี 33 

 

 

 

 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 81 
  

 

ตำรำงท่ี 33 กำรเปลี่ยนแปลงขนำดพื นที่ทุ่งหญ้ำเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์ ปี 2552 2556 และปี 2562 ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

    แยกรำยกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 

สภำพกำรปลูกพืช 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 1 (น้้าหมัน-น้า้สาน) 247 0.03 1,644 0.18 2,531 0.28 2,284 924.70 
- โรงเรือนร้าง         3 0.00 3 100.00 
- ทุ่งหญ้าเลี้ยงสตัว ์ 213 0.03 1,570 0.18 2,495 0.28 2,282 1,071.36 
- โรงเรือนเลี้ยงโค กระบือ ม้า     70 0.01 9 0.00 9 100.00 

- โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ปีก 34 0.00 4 0.00 24 0.00 -10 -29.41 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 2 (แมน่้้าเลย) 1,017 0.07 1,060 0.07 1,386 0.09 369 36.28 
 - โรงเรือนร้าง 7 0.00 67 0.00 66 0.00 59 842.86 
 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์ 631 0.04 575 0.04 929 0.06 298 47.23 
 - โรงเรือนเลีย้งโค กระบือ ม้า 91 0.01 144 0.01 160 0.01 69 75.82 
 - โรงเรือนเลีย้งสัตว์ปีก 288 0.02 274 0.02 231 0.01 -57 -19.79 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 3 (น้้าโมง-น้้าสวย) 12,866 0.45 5,913 0.19 10,126 0.33 -2,740 -21.30 
 - โรงเรือนร้าง         16 0.00 16 100.00 
 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์ 3,958 0.14 2,088 0.07 1,448 0.05 -2,510 -63.42 
 - โรงเรือนเลีย้งโค กระบือ ม้า 7,042 0.24 3,227 0.10 3,509 0.12 -3,533 -50.17 
 - โรงเรือนเลีย้งสัตว์ปีก 1,866 0.06 598 0.02 5,153 0.17 3,287 176.15 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-16 82 
  

 

ตำรำงท่ี 33 กำรเปลี่ยนแปลงขนำดพื นที่ทุ่งหญ้ำเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์ ปี 2552 2556 และปี 2562 ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

    แยกรำยกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง) 16,738 1.06 13,900 0.84 11,706 0.68 -5,032 -30.06 
 - โรงเรือนร้าง 312 0.02 417 0.03 469 0.03 157 50.32 
 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์ 5,003 0.32 3,861 0.23 3,809 0.22 -1,194 -23.87 
 - โรงเรือนเลีย้งโค กระบือ ม้า 10,024 0.64 8,199 0.50 5,920 0.34 -4,104 -40.94 

 - โรงเรือนเลีย้งสัตว์ปีก 1,399 0.09 1,423 0.09 1,508 0.09 109 7.79 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) 97 0.01 91 0.01 472 0.05 375 386.60 

 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์ 63 0.01 78 0.01 322 0.03 259 411.11 
 - โรงเรือนเลีย้งโค กระบือ ม้า 21 0.00 0   39 0.00 18 85.71 

 - โรงเรือนเลีย้งสัตว์ปีก 13 0.00 13 0.00 111 0.01 98 753.85 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 6 (แมน่้้าสงคราม) 13,833 0.26 18,975 0.34 12,785 0.21 -1,048 -7.58 

 - โรงเรือนร้าง     16 0.00 24 0.00 24 100.00 
 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์ 7,143 0.13 11,757 0.21 7,218 0.12 75 1.05 
 - โรงเรือนเลีย้งโค กระบือ ม้า 6,102 0.11 6,603 0.12 4,624 0.08 -1,478 -24.22 

 - โรงเรือนเลีย้งสัตว์ปีก 588 0.01 599 0.01 919 0.02 331 56.29 
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ตำรำงท่ี 33 กำรเปลี่ยนแปลงขนำดพื นที่ทุ่งหญ้ำเลี ยงสัตว์และโรงเรือนเลี ยงสัตว์ ปี 2552 2556 และปี 2562 ในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

   แยกรำยกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ (ต่อ) 

สภำพกำรปลูกพืช 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562  กำรเปลี่ยนแปลง  

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ  เนื อที่ (ไร่)   ร้อยละ  
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย) 2,089 0.27 696 0.09 1,205 0.14 -884 -42.32 
 - โรงเรือนร้าง     21 0.00 84 0.01 84 100.00 
 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์ 980 0.13 259 0.03 726 0.09 -254 -25.92 
 - โรงเรือนเลีย้งโค กระบือ ม้า 132 0.02 171 0.02 100 0.01 -32 -24.24 

 - โรงเรือนเลีย้งสัตว์ปีก 977 0.12 245 0.03 295 0.04 -682 -69.81 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 8 (น้้าพงุ-น้้าก่้า) 2,279 0.19 4,270 0.36 3,742 0.30 1,463 64.19 

 - โรงเรือนร้าง     13 0.00 13 0.00 13 100.00 
 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์ 333 0.03 1,171 0.10 1,134 0.09 801 240.54 

 - โรงเรือนเลีย้งโค กระบือ ม้า 1,888 0.16 3,023 0.26 2,511 0.20 623 33.00 
 - โรงเรือนเลีย้งสัตว์ปีก 58 0.00 63 0.01 84 0.01 26 44.83 

กลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก)         1,284            0.03             755            0.03           1,029            0.04  -255 -19.86 
 - โรงเรือนร้าง     5  0.00  27  0.00  27 100.00 
 - ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว ์ 592  0.02  455  0.02  401  0.01  -191 -32.26 

 - โรงเรือนเลีย้งโค กระบือ ม้า 642  0.02  222  0.01  378  0.01  -264 -41.12 
 - โรงเรือนเลีย้งสัตว์ปีก 50  0.00  73  0.00  223           0.01  173 346.00 

รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ        50,450            0.27         47,304  0.26        44,982            0.24  -5,468 -10.84 
ที่มำ : การวิเคราะห์ข้อมูลจากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป ี2552 2558 และ 2562, กรมพัฒนาที่ดิน 
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   2) สภำพปัญหำในพื นที่ 
    1.  การขาดแคลนน้้าที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์ในฤดูแล้ง   
                 2. การขาดแคลนพ้ืนที่เลี้ยงปศุสัตว์ในฤดูฝนและอาหารสัตว์ สถานที่เลี้ยงสัตว์
สาธารณะประจ้าหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือใช้เลี้ยงโค กระบือและสัตว์เลี้ยงอ่ืนๆ มีจ้ากัด  เกษตรกรได้เลี้ยงปศุสัตว์ 
ด้วยการปล่อยสัตว์ให้หากินหญ้าตามธรรมชาติ ตามที่สาธารณะ (ซึ่งมีน้อย) และในไร่นา เช่น โคเนื้อ กระบือ 
และแพะ เป็นต้น แต่ถ้าในฤดูเพาะปลูกหรือฤดูฝน ไม่สามารถน้าสัตว์เข้ามาเลี้ยงในไร่นาได้ ท้าให้พ้ืนที่เลี้ยง
สัตว์มีน้อย ช่วงนี้ท้าให้ขาดแคลนหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่เป็นหญ้าสด  
                 3. การเกิดโรคระบาดในสัตว์ปีก โดยเฉพาะไก่พ้ืนเมือง ได้แก่ โรคหวัด หลอดลม
อักเสบ ในช่วงเวลาที่เริ่มการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลในรอบปี ต้นฝน และในฤดูแล้ง การเลี้ยงสัตว์ เกษตรกรได้
เลี้ยงหรือดูแลตามปกติ ไม่มีการเฝ้าระวังโรค ไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด เมื่อเกิดโรคกับสัตว์ 
เกษตรกรจึงค่อยรักษา บางครั้งก็ไม่สามารถรักษาได้ทัน ก่อให้เกิดการระบาดของโรคในสัตว์แพร่หลายเกินกว่า
จะควบคุมโรคได้ การเกิดโรคส่วนใหญ่เป็นของสัตว์ปีก โดยเฉพาะไก่พันธุ์พ้ืนเมือง เช่น โรคอหิวาตกโรค โรคนิว
คาสเซิล หรือโรคหลอดลมอักเสบ เป็นต้น 
                 4. ราคาผลผลิตต่้า ไม่มีเสถียรภาพ และขาดการดูแลราคาผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง
จากภาครัฐในเรื่องราคา ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า ราคาอาหารสัตว์ส้าเร็จรูปที่เพ่ิมสูงขึ้นท้าให้
ต้นทุนการผลิตสูงจนท้าให้ผู้เลี้ยงบางรายขาดทุน และล้มเลิกการประกอบอาชีพปศุสัตว์ โดยเฉพาะมีระบบการ
เลี้ยงแบบฟาร์ม ทั้งฟาร์มไก่เนื้อ ไก่ไข่ และฟาร์มสุกร ฟาร์มโคเนื้อ 
                 5. อาหารส้าเร็จรูปและเวชภัณฑ์ที่ใช้เลี้ยงโคเนื้อเป็นอาชีพมีราคาแพงมาก  
                 6. ขาดโรงงานแปรรูปผลผลิต  ได้แก่ ระบบตลาดรับซื้อผลผลิต และโรงช้าแหละ
ที่ได้มาตรฐานในพ้ืนที่ 
   3) ศักยภำพและโอกำสกำรพัฒนำ 
    3.1) ศักยภำพ 
     1. ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้้าเหมาะสมต่อปลูกหญ้าอาหารสัตว์
และเลี้ยงปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อซึ่งเป็นพ้ืนที่ดอนในบริเวณตอนกลางตลอดแนวความยาวของลุ่มน้้า 
     2. สภาพภูมิอากาศเหมาะสม มีความร้อนและแห้งแล้ง เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของปศุสัตว์ และมีโรคระบาดน้อยโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย 
     3. มีอาหารสัตว์ตามธรรมชาติ ได้แก่ แปลงเลี้ยงสัตว์ชุมชน วัสดุการเกษตร 
ได้แก่ ฟางข้าว ต้นข้าวโพดหวาน ต้นข้าวโพดฝักอ่อน นอกจากนี้ยังมีผลผลิตการเกษตรที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบ
ผลิตอาหารสัตว์ได้ ได้แก่ ข้าว มันส้าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
     4. เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงสัตว์ ทั้งเพ่ือใช้งานเพ่ือการเกษตร
และใช้เป็นอาหาร ได้แก่ โค กระบือ และม้า 
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                             5. มีอาสาพัฒนาปศุสัตว์ประจ้าหมู่บ้าน 
     6. ประชากรในลุ่มน้้านิยมบริโภคเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อโค ไก่ และสุกร  
     7. มูลสัตว์ที่เลี้ยงสามารถใช้เป็นวัสดุในการปรับปรุงบ้ารุงดิน ทั้งมูลโค 
กระบือ สุกร ไก่  
     8. เกษตรกรได้รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนด้าเนินการเลี้ยงสัตว์ในรูป
ของเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ 
     9.  การเลี้ยงปศุสัตว์สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเกษตรผสมผสาน  
    3.2) โอกำสกำรพัฒนำ 
     1. รัฐมีนโยบายและก้าหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เลี้ยงปศุสัตว์ทั้งโคเนื้อ แพะ และสุกร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ด้าเนินการโดยกรมปศุสัตว์และหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานร่วมมือกับภาคเอกชนในการผลิตปศุสัตว์แบบครบวงจร  
     2.  ความต้องการบริโภคเนื้อสัตว์คุณภาพสูงเพ่ิมขึ้นตามอัตรารายได้ของ
ครัวเรือนของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน 
     3.  มีนวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งพันธุ์สัตว์ที่เลี้ยง 
และให้ผลตอบแทนสูง 
     4.  มีศูนย์ศึกษาวิจัย พัฒนา และส่งเสริมเผยแพร่ วิชาการและองค์ความรู้ 
ทักษะประสบการณ์ จ้านวนมากและกระจายกันอยู่อย่างท่ัวถึงภายในลุ่มน้้า 
     5.  มีพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าสูงเหมาะสมที่จะน้าไปเผยแพร่ให้เกษตรกรได้
ปลูก เพ่ือใช้เลี้ยงปศุสัตว์ในครัวเรือนของตนเอง และจ้าหน่ายเป็นรายได้ ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง หญ้าแพง
โกล่า 
   4) ข้อจ้ำกัดกำรพัฒนำ 
    4.1) ข้อจ้ำกัด  
                             1. เกษตรกรที่เลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลักที่แท้จริงมีไม่มาก ท้าให้การเลี้ยง
ปศุสัตว์ไม่เจริญก้าวหน้า ส่วนใหญ่ไม่มีการพัฒนาวิธีการเลี้ยง 
       2. เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ด้านการคัดเลือกพันธุ์ที่ต้องการเลี้ยง 
การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม และโรคท้องอืด ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งในฤดูฝน 
                             3. การขาดแคลนแรงงานในการเลี้ยงและต้นทุนด้านอาหารส้าเร็จรูปและ
เวชภัณฑ์สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
     4. การขาดแคลนแหล่งน้้าและขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง 
     5. ขาดโรงฆ่าสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะในพ้ืนที่ 
         6. ในกรณีการเลี้ยงสุกรจะมีพ่อค้าที่ช้าแหละหมูจ้าหน่ายในตลาดไปรับซื้อ
สุกรถึงบ้านผู้เลี้ยง ราคาสุกรมีชีวิตมักขึ้นๆ ลงๆ อยู่เสมอ ท้าให้ผู้เลี้ยงสุกรไม่มีความเชื่อม่ันในการลงทุนเลี้ยง 
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           4.2) ส่วนภำวะคุกคำมในกำรพัฒนำกำร  ได้แก่ 
     1.  การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ท้าให้โลกร้อนขึ้น เกิดโรคระบาด
ชนิดใหม่ๆ การเกิดภัยแล้ง ที่ท้าให้ขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์และน้้าที่ใช้เลี้ยงปศุสัตว์  
     2.  มีการลงทุนสูงในเบื้องต้นเพื่อซื้อพ่อแม่พันธุ์  
   5) แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงในอนำคต 
    1. จ้านวนโคเนื้อแนวโน้มในอนาคตจะเพ่ิมจ้านวนขึ้น ทั้งนี้เพราะภาครัฐให้การ
สนับสนุนการเลี้ยงเพ่ือสนองความต้องการบริโภคเนื้อคุณภาพดีและส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในรูปวิสาหกิจ
ชุมชนเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนและเพ่ิมรายได้ผลตอบแทน 
    2. จ้านวนแพะเนื้อแนวโน้มในอนาคตจะเพ่ิมจ้านวนขึ้น ทั้งนี้เพราะภูมิอากาศ
ร้อนที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของแพะ และภาครัฐให้การสนับสนุนการเลี้ยงเพ่ือสนองความต้องการ
ตลาดผู้บริโภคเนื้อแพะคุณภาพดีและส่งเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อในรูปวิสาหกิจชุมชนเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือลด
ต้นทุนและเพ่ิมรายได้ผลตอบแทน 
    3. จ้านวนกระบือแนวโน้มในอนาคตจะลดลงมาก ทั้งนี้เพราะปัจจุบันเกษตรกร
ได้หันไปใช้รถไถเดินตาม โดยใช้แรงเครื่องยนต์และรถไถนาขนาดใหญ่ ประกอบกับไม่มีแรงงานเลี้ยงและพ้ืนที่
เลี้ยง 
   6) แนวทำงกำรพัฒนำแก้ไขเบื องต้น 
    แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาการผลิตปศุสัตว์เบื้องต้น  จากสถิติ
ข้อมูลการเลี้ยงปศุสัตว์ในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ดอนไร่จ้านวนมากซึ่ง
เหมาะสมปลูกพืชไร่ พืชอาหารสัตว์ ทั้งในระดับมาก (S1) ไม้ยืนต้น ระดับปานกลาง (S2) และในระดับน้อย (S3) 
ในพ้ืนที่โดยเฉพาะบริเวณตอนกลางตามแนวยาวของลุ่มน้้าตั้งแต่จังหวัดเลยถึงจังหวัดอุบลราชธานี ในอดีต
เกษตรกรบางส่วนได้ใช้เป็นแปลงอาหารสัตว์  ปัจจุบันเกษตรกรใช้เป็นพ้ืนที่ปลูกยางพารา แต่ให้ผลผลิตต่้ามาก  
พ้ืนที่ดังกล่าวสามารถปรับแปลงให้เป็นแปลงหญ้าเลี้ยงปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อและแพะ นอกจากนี้ยังสามารถ
ผลิตสัตว์ปีกในบริเวณบ้านทั่วไปได้เพ่ือใช้เป็นอาหารในครัวเรือน จ้าหน่ายบางส่วนเป็นรายได้เสริมได้ ซึ่ง
ส้านักงานปศุสัตว์จังหวัด อ้าเภอในจังหวัด ได้มีโครงการให้การสนับสนุนและสนับสนุนการผลิตปศุสัตว์อย่าง
จริงจัง ระบบการผลิตปศุสัตว์ในพ้ืนที่ในลุ่มน้้าที่เสนอแนะ เป็นดังนี้ 
 
       1.  การสนับสนุนที่เกษตรกรต้องการเพื่อการผลิตปศุสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ มีดังนี้ 
                 1.1 ความต้องการของผู้เลี้ยงปศุสัตว์เป็นอาชีพหลักที่ส้าคัญคือ แหล่งน้้าที่ให้
การสนับสนุนปริมาณน้้าที่สะอาดในการเลี้ยงปศุสัตว์ 
                 1.2 การดูแลจากภาครัฐในเรื่องราคา ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบจาก
พ่อค้าจึงต้องการโรงฆ่าสัตว์ในพ้ืนที่ที่ถูกสุขลักษณะและได้มาตราฐาน 
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                 1.3 ราคาอาหารสัตว์ที่เพ่ิมสูงขึ้นโดยเฉพาะการเลี้ยงโคขุน ท้าให้ต้นทุนการ
ผลิตสูงจนท้าให้ผู้เลี้ยงบางรายขาดทุน และล้มเลิกการประกอบอาชีพปศุสัตว์ ดังนั้นเกษตรกรจึงต้องการโรง
ผสมอาหารหยาบ เพ่ือลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ โดยใช้มันส้าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และข้าวที่ผลิตได้ในพ้ืนที่ 
รวมทั้ง สามารถน้าเศษพืชที่เหลือทิ้งในไร่นาหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วมาใช้เป็นสัตว์ได้ เช่น ยอดอ้อยหมัก 
ยอดมันส้าปะหลังตากแดดแล้วสับ ต้นข้าวโพดหมัก   
   2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปศุสัตว์ที่มีคุณภาพสูงที่ใช้เป็นอาหารและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่อง ระบบการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีศักยภาพ    
    2.1 ด้วยการศึกษา ส้ารวจ ชนิดของปศุสัตว์ คุณภาพและปริมาณผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งเวลาที่ความต้องการบริโภคผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ของประชากรทุกเพศทุกวัยทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ  
    2.2 ก้าหนดขอบเขตของบริเวณพ้ืนที่ที่เหมาะสมในการใช้เป็นแหล่งผลิตปศุสัตว์ที่
มีคุภาพสูง ทั้งลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ แหล่งน้้า เส้นทางคมนาคม แหล่งอาหาร และตลาดรับซื้อ
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
    2.3 คัดเลือกชนิดปศุสัตว์ที่จะสนับสนุนและส่งเสริม เกษตรกรที่ผลิตปศุสัตว์ ชนิด
ปศุสัตว์ที่สนับสนุนให้มีการผลิต ได้แก่ โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม ไก่พ้ืนเมือง สุกรและแพะเนื้อ  
           2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงปศุสัตว์ในแปลงปลูกไม้ยืนต้น (ไม้ป่า) 
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะการเลี้ยงโคเนื้อ แพะ แกะ 
    2.5 ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์ที่จ้าเป็นในการผลิตปศุสัตว์ที่เหมาะสมในพ้ืนที่ รวมทั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในพ้ืนที่โดยใช้ผลผลิต
พืชไร่โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันส้าปะหลัง   
    2.6 โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะให้เป็นอาหารรูปแบบต่างๆ
และผลิตภัณฑ์ที่เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้จากปศุสัตว์ การผลิตแก๊สชีวภาพและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
    2.7 สร้างและพัฒนาเครือข่ายผู้น้าเกษตรกรด้านปศุสัตว์    
    2.8 การอนุรักษ์และพัฒนาพันธุกรรมและส่งเสริมการเลี้ยงไก่แสมด้า การ
ฝึกอบรมเกษตรกรการใช้ประโยชน์จากควายแบบผสมผสาน   
    2.9 การเลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจ การสร้างผู้น้าปศุสัตว์อินทรีย์ชุมชน การสร้าง
ธนาคารพืชอาหารสัตว์ ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ และพัฒนาระบบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
    2.10 ก้าหนดกฎระเบียบข้อบังคับการผลิตปศุสัตว์ ทั้งระเบียบการเลี้ยง การใช้
ทรัพยากร การจัดการและการตลาด ผลผลิต การใช้เวชภัณฑ์และการป้องกันก้าจัดโรคระบาด 
    2.11 การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ผลิตในพ้ืนที่เพ่ือให้ผู้บริโภค
และผู้เกี่ยวข้องได้รับรู้และเข้าถึงได้รับประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่มีคุณภาพสูง 
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                        นอกจากนี้ เสนอให้เปลี่ยนการปลูกอ้อยโรงงานและมันส้าปะหลังในพ้ืนที่ดอนไร่ที่
ให้ผลผลิตต่้าและมีปัญหาราคาผลผลิตตกต่้าและมีความแปรปรวนสูง เป็นแปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์โดยใช้พันธุ์หญ้า
ที่มีโปรตีนสูงเพ่ือช่วยให้มีหญ้าเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์ได้ทั้งปี ชนิดหญ้าที่แนะน้าให้ปลูก ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ปาก
ช่อง 1 หญ้าหวาน หญ้ารูซี่ เพ่ือใช้เลี้ยงโคเนื้อ โคนม แพะเนื้อ เลี้ยงสัตว์ปีก (ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ)และเลี้ยงปลาชนิด
ที่กินพืชเป็นอาหาร หรือขายหญ้าสดให้แก่เกษตรกรรายอ่ืนน้าไปเป็นอาหารสัตว์ หรือขายหญ้าสดให้แก่
โรงงานผลิตไฟฟ้า และเน้นสนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมอเมริกันบราห์มัน โดยปลูกสร้างโรงเรือนคอก
สัตว์และเลี้ยงแบบปล่อยเลี้ยงในแปลงหญ้า ด้วยการสนับสนุนของส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดและส้านักงานปศุ
สัตว์อ้าเภอในลุ่มน้้า แนวทางดังนี้ 
                    กำรเลี ยงโคเนื อ  
    วัตถุประสงค์ เพ่ือเลี้ยงไว้เป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริมเพ่ือจ้าหน่ายพันธุ์   เสนอ
ให้เลี้ยงโคเนื้อพันธุ์ตากพันธุ์ลูกผสมระหว่างโคพันธุ์พ้ืนเมืองและโคพันธุ์อเมริกันบราห์มันพันธุ์พ้ืนเมืองที่มี
สายเลือดผสมโคพันธุ์จากทวีปยุโรป  เช่น  พันธุ์ชาร์โรเลย์ซินเบนรอล หรือริมูซีน 
               วิธีการเลี้ยงสภาพการเลี้ยงแบบปล่อยในแปลงหญ้าของตนเองที่ได้เตรียมไว้ และขัง
คอกให้อาหาร เป็นลักษณะเลี้ยงโคขุนด้วยหญ้าเนเปียปากช่อง 1 พื้นที่แปลงหญ้า  3  ไร่  เลี้ยงโคขุนได้  2  ตัว 
ด้าเนินการในรูปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเลี้ยงแบบโคขุน จ้านวนโคเลี้ยงเฉลี่ยครัวเรือนละ 3-5 ตัว ใช้เวลา
ขุนประมาณ 1.5-2 ปี โดยโคท่ีเริ่มขุน โคเนื้อที่มีน้้าหนักประมาณ 200 กิโลกรัมใช้เวลาขุนประมาณ 2 ปี จะได้
น้้าหนักเพ่ิมขึ้นเป็นน้้าหนัก 400- 500 กิโลกรัม  มีราคาจ้าหน่ายโคมีชีวิต (ปี 2562) โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมบราห์
มันและพันธุ์ชาโรเลตั้งแต่  90-105 บาท/กิโลกรัม โดยมีพ่อค้ามารับซื้อท่ีบ้าน/โรงเรือนเลี้ยง 
    นอกจากนี้ยังแนะน้าให้เกษตรกรเลี้ยงโคเพศเมียผสมเทียมและผลิตลูกโคพันธุ์ผสม
ขายให้กับผู้เลี้ยงโคขุน  หรือสามารถใช้วัสดุเศษเหลือจากการเก็บเกี่ยวพืช ได้แก่ ฟางข้าว ข้าวโพดรับประทาน
ฝักสด ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน พืชผัก ต้นถั่วลิสง เป็นอาหาร ซึ่งทุกส้านักงานปศุสัตว์จังหวัดและอ้าเภอ
นุ่มน้้าให้การส่งเสริมสนับสนุนโดยการจัดตั้งโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเลี้ยงโคหลายโครงการ  พร้อมทั้ง
สนับสนุนวิชาการองค์ความรู้ การก่อสร้างโรงช้าแหละโคเนื้อที่ทันสมัยและถูกสุขอนามัย 
     กำรเลี ยงแพะเนื อ : แพะเนื้อเป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สมควรสนับสนุนให้
เกษตรกรในลุ่มน้้าได้เลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในพ้ืนที่ดอนหรือพ้ืนที่นาดอน  เนื่องจากเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทที่มี
ความทนทานต่อสภาพอากาศที่ร้อน และแห้งแล้ง ใช้น้้าน้อย เลี้ยงง่าย อาหารตามธรรมชาติกินเองเก่งและโรค
ระบาดน้อยโดยเฉพาะโรคปากเท้าเปื่อย มีผู้นิยมบริโภคเนื้อแพะและใช้ประโยชน์จากแพะในด้านอ่ืนเป็น
จ้านวนมากในประเทศประชาคมอาเซียน  โดยเฉพาะผู้ที่นับถือศาสนาอิสราม ท้าให้มีตลาดรับซื้อผลผลิตเป็น
จ้านวนมากและต่อเนื่อง ในสภาพปัจจุบันเกษตรกรมีการเลี้ยงแพะกระจายอยู่บ้างในจังหวัด  โดยการสนับสนุน
ให้มีการเลี้ยงแพะเพ่ือการจ้าหน่ายด้วยแนวทาง ดังนี้  
    วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงเพ่ือจ้าหน่ายให้เป็นรายได้หลัก  
    พันธุ์   พันธุ์ที่นิยมเลี้ยง ได้แก่ เนื้อพันธุ์บอ  พันธุ์บอแองโก  พันธุ์บอแซแนง 
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    วิธีการเลี้ยง ปล่อยให้หาอาหารกินในบริเวณบ้านและท้องทุ่งนา สวนและให้อาหาร
เสริมด้วยข้าวหรือมันส้าปะหลัง  แพะที่เลี้ยงเมื่อมีอายุประมาณ 3-6 เดือน  มีน้้าหนัก 20-25 กิโลกรัม และ
ขายเป็นแพะเนื้อ 
    การจ้าหน่ายตัวแพะ  แบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่  แบบแรกจ้าหน่ายลูกแพะให้ผู้
ซื้อไปเลี้ยงต่อให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงพ่อค้าที่เข้าไปรับซื้อถึงที่ สามารถจ้าหน่ายได้  แบบที่สอง จ้าหน่ายเป็นพ่อแม่
พันธุ์ และแบบที่สาม จ้าหน่ายเป็นแพะเนื้อ ซึ่งเพศผู้มีชีวิตราคาประมาณกิโลกรัมละ 55-60 บาท และแพะเพศ
เมียมีชีวิตกิโลกรัมละ 40 บาท  โดยใช้เวลาเลี้ยง 4-5 เดือน  
    กำรเลี ยงสุกร ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรในจังหวัดเลี้ยงเพ่ือสะสมเงินและ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์   
    พันธุ์  เป็นสุกรพันธุ์ลูกผสมลาจน์ไวท์  พันธุ์แลนเลจน์ 
    รูปแบบการเลี้ยง  เป็นการเลี้ยงสุกรขุนแบบรายย่อย  โดยเลี้ยงเฉลี่ยครัวเรือนละ  
2-3  ตัวต่อรุ่น โดยสร้างโรงเรือนแบบถาวรและอยู่ห่างจากหมู่บ้าน ให้อาหารสุกรส้าเร็จรูปจากโรงงานอาหาร
สัตว์และใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 8 เดือน ได้น้้าหนัก 8-90 กก./ตัว 
    นอกจากนี้เสนอให้มีการเลี้ยงเป็นรูปแบบฟาร์มสุกรรายใหญ่ใช้ระบบปิดในลักษณะ
ครบวงจรแบบมีพันธะสัญญารับซื้อผลผลิตกับบริษัทเอกชนที่ ให้การสนับสนุนปัจจัยที่ใช้เลี้ยงทั้งอาหาร 
เวชภัณฑ์ วิชาการ  ซึ่งในปัจจุบันได้มีฟาร์มเลี้ยงในรูปแบบนี้อยู่บ้างแล้วในจังหวัดอุดรธานี เลย และ
อ้านาจเจริญ 
    การจ้าหน่าย  มีพ่อค้ามารับซื้อที่บ้าน  ราคาจ้าหน่ายสุกรมีชีวิตทั้งตัวเฉลี่ย 70-75 
บาท/กก.(ปี 2562) มักเลี้ยงโดยใช้อาหารส้าเร็จรูป 
   กำรเลี ยงไก่  สนับสนุนให้เกษตรกรมีการเลี้ยงไก่เนื้อมีวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงเพ่ือการ
บริโภคลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และจ้าหน่ายในส่วนที่เหลือเป็นรายได้เสริมของครัวเรือน  
   พันธุ์    ได้แก่ ไก่เนื้อพันธุ์พ้ืนเมือง และไก่พันธุ์ผสมสามสายพันธุ์ 
   วิธีการเลี้ยง  แบบกึ่งพ้ืนบ้านโดยปล่อยให้หาอาหารกินบริเวณบ้าน ตามแบบธรรมชาติ
และให้กินอาหารที่เหลือจากครัวเรือนแบบเลี้ยงปล่อยให้หาอาหารกินตาม  การเลี้ยงแบบขังคอกกึ่งวิชาการ
โดยท้าคอกของแต่ละบ้าน ยกสูงจากพ้ืนประมาณ 1 เมตร เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวกเลี้ยง 5-10 ตัวต่อ
ครัวเรือน ให้อาหารกิน ใช้เวลาเลี้ยงนาน 6-7 เดือนจะได้น้้าหนักตัวละ 2.5- 3 กิโลกรัม จ้าหน่ายกิโลกรัมละ 
100- 120 บาท (ปี 2562) การเลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่ที่เป็นการเลี้ยงแบบมีพันธะสัญญาประกันราคาในรูปของ
ฟาร์มขนาดใหญ่ ภายใต้การสนับสนุนปัจจัยต่างๆของบริษัท 
   กำรเลี ยงเป็ด  เป็นสัตว์เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่หน่วยงานราชการโดยเฉพาะส้านักงาน
ปศุสัตว์และเอกชนได้ให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงในจังหวัดบึงกาฬ นครพนม สกลนคร ที่มีบริเวณ
พ้ืนที่ที่เป็นแหล่งน้้า หรืออยู่ใกล้แหล่งน้้า  ทั้งแหล่งน้้าธรรมชาติ หนองบึงและล้าน้้า และที่ขุดลอกฟ้ืนฟูและ
รวมทั้งแหล่งน้้าที่สร้างขึ้นจ้านวนมากในพ้ืนที่ลุ่มน้้า  และมีวัตถุประสงค์ในการเลี้ยงเช่นเดียวกันกับการเลี้ยงไก่
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เนื้อ กล่าวคือ เพ่ือเป็นอาหารบริโภคภายในครัวเรือนและจ้าหน่ายในส่วนที่เหลือให้เป็นรายได้เสริม  นิยมเลี้ยง
เป็ดเนื้อ และเป็ดที่ทนทานต่อการระบาดของโรคสัตว์ปีก จ้าหน่ายได้กิโลกรัมละ 55-75 บาท หรือเฉลี่ยตัวละ 
195- 300 บาท (น้้าหนัก 3-4 กิโลกรัม/ตัว) (ปี 2562)โดยใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 6-7 เดือน นอกจากนี้ยัง
สนับสนุนให้เกษตรกรบางส่วนเลี้ยงเป็ดไข่  พันธุ์กากีแคมเบล ครัวเรือนละ 5-10 ตัว เพื่อรับประทานไข่ 
   นอกจากนี้ส้านักงานปศุสัตว์ในลุ่มน้้ายังมีการเลี้ยงเป็ดเทศพันธุ์กระบินบุรีไว้บริโภคใน
ครัวเรือนและจ้าหน่ายสร้างรายได้เสริมของครัวเรือน ตัวอย่างโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ของ
จังหวัดในลุ่มน้้า 
                โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปศุสัตว์ของจังหวัดในลุ่มน้้า ในจังหวัดบึงกาฬโดย
ส้านักงานปศุสัตว์ จังหวัดบึงกาฬได้ด้าเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ของจังหวัดบึงกาฬ ปี 
2559-2564 ประกอบด้วย 
            1.  โครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตโคเนื้อและโคขุนวากิวที่เนื้อมีคุณภาพสูง 
วัตถุประสงค์เพ่ือ  เพ่ือเพ่ิมรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนให้แก่เกษตรกร   เพ่ือเพ่ิมจ้านวนโคคุณภาพ
สายพันธุ์ดีในพ้ืนที่เพ่ือพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อที่ เหมาะสมเชื่อมโยงเครือข่ายในกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
          2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่งวงส้าหรับเกษตรกรรายย่อยในพ้ืนที่
จังหวัดบึงกาฬ วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่งวงอย่างยั่งยืน รวมถึงการ
เลี้ยงเชิงพาณิชย์สู่การส่งออกทั้งไก่เป็นตัว ไก่สด และผลิตภัณฑ์อาหาร  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงและกลุ่มแปรรูปอาหาร 
        3. โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท้านาไม่เหมาะสม ทั้งพ้ืนที่นาดอน อาศัยน้้าฝน ดินมี
ความอุดมสมบูรณ์ต่้าและให้ผลผลิตต่้า  เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร  
วัตถุประสงค์  เพ่ือลดพื้นที่ปลูกข้าวในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมน้อย (S3) และไม่เหมาะสม (N)  เพ่ือส่งเสริมการ
เลี้ยงโคเนื้อให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน  เพื่อวางโครงสร้างการพัฒนาผลิตโคเนื้อทั้งระบบแบบครบวงจร 
    4. โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ท้านาไม่เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงกระบือจ้าหน่าย
ภายใต้มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
    5. เกษตรกรปรับเปลี่ยนพ้ืนที่ปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม (N) หรือเหมาะสมระดับน้อย 
(S3) เพ่ือปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทน รายละ 5 ไร่ 
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3. กำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ 
 (1)  วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ             
                   1) เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นสภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในลุ่มน้้าและสภาพ
ปัญหาในพื้นที ่
                   2) เพ่ือวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในอดีตที่ผ่านมา ศักยภาพและ
โอกาสการพัฒนา และข้อจ้ากัดการพัฒนา                               
                  3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงด้านอนาคตและ แนวทางการพัฒนาแก้ไข
ปัญหาด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในลุ่มน้้า 
 (2)  แนวทำงกำรศึกษำ  
                1) การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจ้านวนเกษตรกรและจ้านวนที่เพาะเลี้ยงในระดับอ้าเภอ
และจังหวัดในลุ่มน้้า จากข้อมูลการเลี้ยงประมง ปี 2562 จากกรมประมงและส้านักงานประมงจังหวัดในลุ่มน้้า 
  2) การศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในอดีตที่ผ่านมาเกี่ยวกับสภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ด้านพ้ืนที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ปี 2552 2556และ ปี 2562  
                3) ศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา ประมงในพ้ืนที่ ศักยภาพ โอกาสการพัฒนาข้อจ้ากัดการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาเบื้องต้น 

(3)  ผลกำรศึกษำรวบรวมและวิเครำะห์ข้อมูลเบื องต้น 
   1) กำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำจืด ข้อมูลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจากสถิติการประมงประเทศไทย 
พ.ศ. 2561 กรมประมง ในปี 2561 ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ดังกล่าว มี
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด ทั้งหมด 101,169 ฟาร์ม รวมเนื้อที่ 103,905 ไร่ เฉลี่ยฟาร์มละ 1.03 ไร่ ดังแสดง
รายละเอียดจ้านวนฟาร์มและเนื้อที่ในจังหวัดต่างๆไว้ในตำรำงท่ี 35 สภาพการเพาะเลี้ยงประกอบด้วย 
   1. การเพาะเลี้ยงในบ่อดิน จ้านวน 101,623 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 99.36 ของ ฟาร์ม
ทั้งหมด เนื้อที่ 103,365 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 99.48  ของ เนื้อที่ทั้งหมด จังหวัดที่มีจ้านวนฟาร์มและเนื้อที่มาก
ได้แก่  อุดรธานี  อุบลราชธานี   มุกดาหาร หนองคาย สกลนคร  
   2. การเพาะเลี้ยงในนา จ้านวน 132 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 0.13  ของฟาร์มทั้งหมด เนื้อที่ 
228 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.22 ของ เนื้อที่ทั้งหมด จังหวัดที่มีจ้านวนฟาร์มและเนื้อที่มากได้แก่  อุบลราชธานี  
อุดรธานี มุกดาหาร หนองคาย สกลนคร  
   3. การเพาะเลี้ยงในร่องสวน จ้านวน 64 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 0.06 ของ ฟาร์มทั้งหมด 
เนื้อท่ี 64 ไร่ คิดเป็นร้อยละ  0.06 ของ เนื้อท่ีทั้งหมด จังหวัดที่มีจ้านวนฟาร์มและเนื้อที่มากได้แก่ อุบลราชธานี   
อุดรธานี  เลย 
   4. การเพาะเลี้ยงในกระชัง จ้านวน  750 ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ 0.74 ของ ฟาร์มทั้งหมด 
เนื้อที่ 242 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.23 ของเนื้อที่ทั้งหมด จังหวัดที่มีจ้านวนฟาร์มและเนื้อที่มากได้แก่ หนองคาย 
นครพนม มุกดาหาร เลี้ยงเลี้ยงปลาในกระซังในแม่น้้าโขง และจังหวัดสกลนคร เลี้ยงปลาในกระชังในแม่น้้า
สงคราม 
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              ปริมำณและมูลค่ำผลผลิต ปี 2561 จากสถิติปริมาณและมูลค่าการเลี้ยงสัตว์น้้าจืด 5 ปี  
ปี พ.ศ.2557-2561 พบว่า มีปริมาณผลผลิตสัตว์น้้าเฉลี่ย 73,050 ตันคิดเป็นมูลค่าเฉลี่ย 4,860.60 ล้านบาท  
โดยที่ปริมาณสูงสุด 83,091 ตันและมีมูลค่าสูงสุด 5,043 ล้านบาทและในปี พ.ศ.2561 โดยที่ปริมาณ 44,613 
ตันซึ่งต่้ากว่าค่าเฉลี่ยมาก แต่มีมูลค่าอยู่ในระดับเฉลี่ย 4,821 ล้านบาทในปี พ.ศ.2560แสดงว่าผลผลิตมีมูลค่า
สูงขึ้นมาก จังหวัดที่มีปริมาณผลผลิตและมูลค่าผลผลิตสูงตามล้าดับได้แก่ ได้แก่ อุบลราชธานี   อุดรธานี   
หนองคาย นครพนมและมุกดาหาร ดังแสดงรายละเอียดปริมาณและมูลค่าในจังหวัดต่างๆไว้ใน ตำรำงท่ี 36 

   2)  สภำพปัญหำและอุปสรรคในกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ ที่ส้าคัญคือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
ส่วนใหญ่ ปัญหาและอุปสรรค ได้แก่ 
    (1)  แหล่งน้้าธรรมชาติส่วนมากตื้นเขินรวมทั้งล้าน้้าหลักและล้าน้้าสาขา หนองบึง
ธรรมชาติในพ้ืนที  มีวัชพืชขึ้นอย่างหนาแน่น  ขาดการขุดลอกอย่างสม่้าเสมอและมีพ้ืนที่เหลือน้อยลงเพราะถูก
บุกรุกใช้ประโยชน์อ่ืนๆ และการขาดแคลนน้้าที่ใช้เลี้ยงสัตว์น้้าในฤดูแล้ง  น้้าในล้าน้้าบางแหล่ง เช่น แม่น้้า
สงคราม แม่น้้าก้่า และล้าน้้าสาขามีความเค็มมากในฤดูแล้ง 

   (2)  ปริมาณน้้าในล้าน้้าไม่สามารถควบคุมและคาดคะเนได้อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการ
ลดลงอย่างรวดเร็วของปริมาณน้้าในแม่น้้าโขงในฤดูแล้ง 

   (3)  มลพิษทางน้้าที่เกิดจากการใช้สารเคมีเกษตร ทั้งสารเคมีป้องกันก้าจัดแมลงศัตรูพืช 
โรคพืช  วัชพืชและปุ๋ยเคมี และถูกชะล้างไหลลงตามน้้าและสะสมในแหล่งน้้าท้าให้สัตว์น้้าตายหรือไม่
เจริญเติบโต 

   (4)  มลพิษในน้้า เกิดจากการปนเปื้อนสารเคมีเกษตรจากโรงงานอุตสาหกรรม
บ้านเรือน/ชุมชน 

   (5)  ราคาอาหารสัตว์ส้าเร็จรูปที่เพ่ิมสูงขึ้นท้าให้ต้นทุนการผลิตสูงจนท้าให้ผู้เลี้ยงบาง
รายขาดทุน และล้มเลิกการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า โดยเฉพาะมีระบบการเลี้ยงแบบฟาร์ม  

   (6)  ราคาผลผลิตสัตว์น้้าในฤดูฝนต่้า ไม่มีเสถียรภาพ และขาดการดูแล ราคาผลผลิต 
จากภาครัฐในเรื่องราคาผลผลิตและราคาปัจจัยการผลิต ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า  

   (7)  ขาดการส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปผลผลิตปลาเพ่ิมมูลค่า 
   (8)  บ่อปลาในพ้ืนที่ราบลุ่มริมล้าน้้าประสบปัญหาน้้าท่วมเป็นประจ้าในช่วงน้้าท่วม

หลาก 
   (9)  การขุดบ่อน้้าในพื้นท่ีหัวไร่ปลายนาใช้น้้าทั้งหมดเพ่ือใช้ในการเพาะปลูกพืช 
   (10)  แหล่งน้้าที่กรมประมงถ่ายโอนให้กับ อปท. ไม่ได้รับการ ดูแลเท่าที่ควรรวมถึง

แหล่งน้้าสาธารณประโยชน์ และให้การสนับสนุนด้านอาชีพการประมง ไม่เพียงพอ 
   (11)  การจับสัตว์น้้าที่ปราศจากการอนุรักษ์โดยเฉพาะการจับปลาในฤดูวางไข่เจริญพันธุ์ 

และใช้เครื่องมือวิธีการจับปลาที่ผิดกฎหมาย เช่น ใช้ไฟฟ้าช็อต เป็นต้น 
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ตำรำงท่ี  35 จ้ำนวนฟำร์มและเนื อที่กำรเลี ยงน ้ำจืดในจังหวัดในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 

ที่ จังหวัด 
รวม บ่อ นำ ร่องสวน กระชัง 

จ้ำนวน
ฟำร์ม 

เนื อที่ 
(ไร่) 

จ้ำนวน
ฟำร์ม 

เนื อที่ 
(ไร่) 

จ้ำนวน
ฟำร์ม 

เนื อที่ 
(ไร่) 

จ้ำนวน
ฟำร์ม 

เนื อที่ 
(ไร่) 

จ้ำนวน
ฟำร์ม 

เนื อที่ 
(ไร่) 

1 เลย 13,447 10,584 13,378 10,555 9 10 15 10 45 9 

2 หนองคาย 6,695 10,928 6,440 10,866 18 14 8 6 229 42 

3 หนองบัวล้าภู 6,006 7,769 6,006 7,769 - - - - - - 

4 อุดรธานี 16,009 22,532 15,925 22,416 33 80 15 22 36 14 

5 บึงกาฬ 7,635 7,085 7,599 7,079 - - - - 36 0 

6 นครพนม 8,128 5,256 7,926 5,101 3 1 3 1 196 153 

7 สกลนคร 10,010 10,701 9,899 10,657 20 36 1 1 90 7 

8 มุกดาหาร 10,718 10,941 10,637 10,885 12 43 5 3 64 10 

9 อ้านาจเจริญ 8,637 6,250 8,936 6,249 1 1 - - - - 

10 อุบลราชธานี 13,884 11,859 13,777 11,788 36 43 17 21 54 7 

 รวม 101,169 103,905 100,523 103,365 132 228 64 64 750 242 

 

ตำรำงท่ี  36 ปริมำณและมูลค่ำสัตว์น ้ำจืดที่จับได้ทั งหมดในจังหวัดในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  
                (รวมเพำะเลี ยง) ปี 2557-2561 

ที ่ จังหวัด 
พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 

ตัน ล้ำนบำท ตัน ล้ำนบำท ตัน ล้ำนบำท ตัน ล้ำนบำท ตัน ล้ำนบำท 

1 เลย 5,131 297.70 4,358 271.13 4,109 232.60 4,266 266.84 2,643 282.18 

2 อุดรธานี 16,034 941.16 12,633 807.64 13,285 822.36 14,668 880.01 5,546 534.97 

3 หนองบัวล้าภู 7,859 464.10 8,387 483.56 8,369 506.48 8,736 465.05 8,736 479.28 

4 หนองคาย 6,168 389.53 8,949 536.02 8,737 565.02 9,670 638.86 7,121 702.42 

5 บึงกาฬ 7,126 438.46 6,400 420.94 6,411 412.46 6,597 453.86 2,660 512.94 

6 นครพนม 6,349 411.01 7,432 480.31 5,908 394.11 5,927 398.88 2,888 361.50 

7 สกลนคร 5,770 333.49 4,590 348.76 5,704 362.32 6,343 341.42 2,809 639.79 

8 มุกดาหาร 7,432 416.99 7,679 415.83 6,759 398.78 7,070 462.23 3,603 411.55 

9 อ้านาจเจริญ 4,491 259.36 4,261 242.35 4,612 275.99 4,579 284.91 1,726 174.66 

10 อุบลราชธานี 15,072 883.83 14,002 860.57 13,533 765.62 15,235 851.18 6,881 721.28 

 รวม 81,432 4,836 78,691 4,867 77,427 4,736 83,091 5,043 44,613 4,821 

ที่มำ : สถิติการประมงแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2561 กรมประมง 
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(4)  กำรวิเครำะห์แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลง 

  1) กำรเปลี่ยนแปลงพื นที่เพำะเลี ยงสัตว์น ้ำที่ผ่ำนมำ ด้วยการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลง
พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า จากแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปี 2552  2558และปี 2562 จากกรมพัฒนาที่ดิน 
ในช่วง 10 ปี คือ ปี 2552 ถึงปี 2562 นั้น พบว่า โดยภาพรวมระดับลุ่มน้้า พบว่ามีขนาดพื้นที่เพ่ิมขึ้น กล่าวคือ 
ในปี 2562 มีขนาดพ้ืนที่ 57,079 ไร่ เพ่ิมขึ้น 14,951 ไร่ หรือร้อยละ 35.49  จากปี 2552 ซึ่งมีพ้ืนที่ 42,128 
ไร่ โดยเฉพาะสถานที่เพาะเลี้ยงปลา กล่าวคือ ปี 2562 มีพ้ืนที่  50,565 ไร่  เพ่ิมขึ้น   10,182 ไร่ หรือเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 25.21จากปี 2552 ที่มีพ้ืนที่ 40,383  ไร่  และเพ่ิมขึ้นในอัตราสูงมากตามล้าดับ ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้ำ
สำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) และกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) ได้แก่ เป็นการเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่บ่อดินเลี้ยง
ปลาและการเลี้ยงปลาในกระชังบริเวณริมฝั่งในแม่น้้าโขง  ทั้งนี้ เพราะส้านักงานประมงอ้าเภอ และส้านักงาน
ประมงจังหวัด ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืดในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้า ด้าเนินการส่งเสริมและ
สนับสนุนเทคนิควิชาการและวัสดุอุปกรณ์การเพาะเลี้ยงตามยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าจืดในพ้ืนที่ของกรมประมง เพ่ือเป็นแหล่งอาหารโปรตีน และเพ่ิมรายได้ของคนในชนบท  ประกอบกับ
ปลาที่มีอยู่ตามธรรมชาติมีปริมาณน้อยลง   อย่างไรก็ตามสถานเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าร้างมีขนาดพ้ืนที่เพ่ิมขึ้น 
4,494 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 258.28 จากปี 2552  ที่มีพ้ืนที่ 1,740 ไร่ กลุ่มลุ่มน้้าย่อยที่มีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า
มาก ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าย่อยที่ 3 (ห้วยโมง – น้้าสวย) 27,430 ไร่ หรือร้อยละ 50.57 ของพ้ืนที่เพาะเลี้ยงทั้งหมด  
กลุ่มลุ่มน้้าย่อยที่ 4 ( ห้วยหลวง) 10,041ไร่ หรือร้อยละ 18.51  ของพ้ืนที่เพาะเลี้ยงทั้งหมด และ กลุ่มลุ่ม
น้้าย่อยที ่6 (น้้าสงคราม) 8,652 ไร่ หรือร้อยละ 15.95 ของพ้ืนที่เพาะเลี้ยงทั้งหมดขนาดพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
ปี 2562 ในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ และรายกลุ่มลุ่มน้้าย่อย  ดังแสดงรายละเอียดในตำรำงที่ 37 การ
เปลี่ยนแปลงขนาดพ้ืนที่เพาะเลี้ยวสัตว์ในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงปี 2552 2558  และปี 2562 
จ้าแนกเป็นรายกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและภาพรวมของลุ่มน้้าดังแสดงรายละเอียดในตำรำงท่ี 38 
  2) ศักยภำพ ภำวะคุกคำมและโอกำสในกำรพัฒนำกำรประมงในลุ่มน ้ำ 
   (1) ศักยภำพในกำรพัฒนำ ได้แก่   
   (1.1) ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนที่ลุ่มน้้าที่มีแหล่งน้้าธรรมชาติที่สามารถใช้เป็น
แหล่งเลี้ยงสัตว์น้้าโดยเฉพาะการเลี้ยงปลา รวมทั้งล้าน้้าสายหลักในลุ่มน้้าแม่น้้าโขง ล้าน้้าสาขาในกลุ่มลุ่ม
น้้าย่อย หนอง บึง ในจังหวัดเลย บึงกาฬ นครพนม และจังหวัดสกลนคร และแหล่งน้้าขนาดใหญ่ ได้แก่ 
โครงการอ่างเก็บน้้าห้วยหลวง จ.อุดรธานี โครงการอ่างเก็บน้้าอูน จ.สกลนคร โครงการอ่างเก็บน้้าน้้าพุง            
จ.สกลนคร และโครงการอ่างเก็บน้้าสิรินธร จ.อุบลราชธานี   

   (1.2) มีอาหารสัตว์ตามธรรมชาติ และมีผลผลิตการเกษตรที่สามารถใช้เป็นวัตถุดิบ
ผลิตอาหารปลาได้ ได้แก่ ร้า ปลายข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 สับเลี้ยงเป็นอาหาร
ของปลากินน้้า 

   (1.3) เกษตรกรมีประสบการณ์ในการเลี้ยงและจับปลา ทั้งเพ่ือใช้เป็นอาหาร  
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   (1.4) มีประมงอาสาประจ้าหมู่บ้าน 
   (1.5) ประชากรในลุ่มน้้ารวมทั้งประชากรในท้องถิ่นอื่นนิยมบริโภคปลาน้้าจืด รวมทั้ง

สัตว์น้้าจืดอื่นๆ เช่น กบ เขียด อ่ึง เป็นต้น 
   (1.6) มีแหล่งวิชาการที่ส่งเสริมและสนับสนุนในพ้ืนที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าจืด จังหวัดอุบลราชธานี  สกลนคร นครพนม อุดรธานี หนองคาย และจังหวัดเลย  รวมทั้ง
ส้านักงานประมงจังหวัดและส้านักงานประมงอ้าเภอในลุ่มน้้า 

   (1.7) เกษตรกรบางส่วนในพ้ืนที่ที่มีการเลี้ยงปลาในบ่อดิน รวมทั้งการเลี้ยงปลาใน
กระชังในแม่น้้าโขงได้รวมกลุ่มกันเป็นวิสาหกิจชุมชนด้าเนินการเลี้ยงปลาในรูปของเกษตรแปลงใหญ่ เพ่ือลด
ต้นทุนและเพ่ิมรายได ้

   (1.8) การขุดบ่อดินเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าสามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเกษตร
ผสมผสานที่สร้างความพอเพียงด้านอาหารของครัวเรือน 

   (1.9) ผลผลิตปลาที่เลี้ยงสามารถแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าได้หลากหลาย 
   (1.10) มีบริษัทเอกชนให้การส่งเสริมและสนับสนุนการเลี้ยงปลาในระบบพันธะ

สัญญา โดยเฉพาะการเลี้ยงปลาในกระชังในล้าน้้าโขง ทั้งเงินทุน อุปกรณ์ พันธุ์ปลา อาหาร เวชภัณฑ์ เทคนิค
วิธีการเลี้ยง การดูแลรักษา รับซื้อผลผลิต   
  (2)  กำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำที่มีศักยภำพและควรได้รับกำรส่งเสริมในโครงกำร 
    เมื่อได้พัฒนาแหล่งน้้า ล้าน้้าธรรมชาติ  นอกจากนี้ยังเสนอให้ด้าเนินการขุดลอกฟ้ืนฟู
แหล่งน้้า  หนองบึงธรรมชาติ  ท้าให้มีแหล่งน้้าและทรัพยากรน้้าที่สามารถใช้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าและจับสัตว์น้้า
ทั้งปลา กุ้ง กบ  นอกจากนี้ยังสนับสนุนการขุดบ่อเลี้ยงปลาประเภทกินเนื้อเป็นอาหาร ได้แก่ ปลาช่อน ปลา
สวาย ปลาดุก ปลาเทโพ และเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์อีกด้วย 
              1)   กำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำไว้เพ่ือการบริโภคในครัวเรือนและจ้าหน่ายเป็นอาชีพหลัก 
ด้วยวิธีการดังนี้ 
               การเลี้ยงปลาในนาข้าว โดยท้าคันนาขนาดใหญ่ล้อมรอบและมีร่องริมคันนาเพ่ือ
เลี้ยงปลาในนาข้าว เป็นปลาประเภทกินพืชเป็นอาหาร ได้แก่ ปลาตะเพียน ปลานิล ปลายี่สก ในพ้ืนที่อ้าเภอโซ่
พิสัย อ้าเภอพรเจริญ และอ้าเภอศรีวิไล   
                การขุดบ่อเลี้ยงปลาเป็นอาชีพ  ในพ้ืนที่นาดอนที่น้้าไม่ท่วมสามารถขุดเป็นบ่อ
เลี้ยงปลาโดยท้าคันขนาดใหญ่ล้อมรอบ แบบเลี้ยงปลาเบญจพรรณ ที่มีวงจรชีวิตสั้น ปลาที่แนะน้าเป็นปลากิน
พืช  ได้แก่  ปลานิล  ปลาไน  ปลาตะเพียน  ปลานวลจันทร์  และปลาจีนเป็นต้น  
               การเลี้ยงปลาในระบบเกษตรแบบผสมผสาน ในพ้ืนที่นาดอนที่น้้าไม่ท่วมท้า
การเกษตรแบบผสมผสาน ประกอบด้วยการขุดบ่อเลี้ยงปลา นานาชนิด  ปลูกพืช เลี้ยงประมง ปลูกไม้ผลไม้ยืน
ต้น 
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           การเลี้ยงปลาในกระชัง ในแหล่งน้้า ทั้งพ้ืนที่หนองบึง ที่มีอยู่เป็นจ้านวนมาก แหล่งน้้าสาธารณะต่างๆ 
ที่ได้รับการขุดลอกและฟ้ืนฟูแล้วในจ้านวนกระชังที่เหมาะสมโดยไม่ท้าลายและเป็นมิตรกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
    2)   ภำวะคุกคำมในกำรพัฒนำกำรได้แก่ 
      2.1) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ท้าให้โลกร้อนขึ้น เกิดโรคระบาด
ชนิดใหม่ๆ การเกิดภัยแล้ง ที่ท้าให้ขาดแคลนหญ้าอาหารสัตว์และน้้าที่ใช้เลี้ยง  
    3)  โอกำสในกำรพัฒนำ ได้แก่  
      3.1) รัฐมีนโยบายและก้าหนดยุทธศาสตร์ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ด้าเนินการโดยส้านักงานประมงจังหวัดและประมงอ้าเภอ 
กรมประมงและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งประสานร่วมมือกับภาคเอกชน รักษายืดอายุผลผลิตในการ
ผลิตแบบครบวงจร สามารถแปรรูปเพิ่มมูลค่าผลผลิตได้อย่างหลากหลาย  
      3.2) ความต้องการบริโภคปลาคุณภาพสูงเพ่ิมขึ้นตามอัตรารายได้ของครัวเรือน
ของผู้บริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน 
      3.3) มีนวัตกรรม เทคโนโลยี และเครื่องมืออุปกรณ์ ทั้งภูมิปัญญาพ้ืนบ้านและที่
ก้าวหน้า  รวมทั้งพันธุ์สัตว์น้้า และให้ผลตอบแทนสูง 
      3.4) มีศูนย์ศึกษาวิจัย พัฒนา ส่งเสริมเผยแพร่ วิชาการและองค์ความรู้ ทักษะ
ประสบการณ์ จ้านวนมากและกระจายกันอยู่อย่างทั่วถึงภายในลุ่มน้้า ที่ส้าคัญ ได้แก่ การสนับสนุนด้าน
วิชาการและพันธุ์ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ 
      3.5) มีพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าสูงเหมาะสมที่จะน้าไปเผยแพร่ให้เกษตรกรได้
ปลูก เพ่ือใช้เลี้ยงปศุสัตว์ในครัวเรือนของตนเอง และจ้าหน่ายเป็นรายได้ ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ปากช่อง หญ้าแพง
โกล่า  
      3.6) มีกลุ่มธุรกิจเอกชนเพาะพันธุ์ลูกปลา ผลิตอาหารปลา ให้การสนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์ในการเลี้ยงปลาในกระชัง  
  3)   แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำในอนำคต 

      1) การเพาะเลี้ยงปลาในบ่อดินแนวโน้มในอนาคตจะเพ่ิมจ้านวนขึ้น ทั้งนี้เพราะ
ภาครัฐให้การสนับสนุนการเพาะเลี้ยงเพ่ือพ่ึงพาตนเองในการตอบ สนองความต้องการบริโภคปลาของ
ครัวเรือนและจ้าหน่ายเพ่ือสร้างรายได้ของครัวเรือน ประกอบกับภาครัฐให้การสนับสนุนโครงการสระน้้าในไร่
นาของเกษตรกรโดยกรมพัฒนาที่ดิน โครงการพัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้้าปฏิรูปที่ดิน โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การเกษตรผสมผสาน รวมทั้งโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงปลาตามโครงการประมงหมู่บ้าน 
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  4)   แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำเพื่อแก้ปัญหำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำเบื องต้น     
       (1) กำรสนับสนุนที่เกษตรกรต้องกำรเพื่อกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำที่มีประสิทธิภำพ  
มีดังนี ้
    1) ความต้องการของผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเป็นอาชีพหลักที่ส้าคัญคือ แหล่งน้้าที่
ให้การสนับสนุนปริมาณน้้าที่สะอาดในการเพาะเลี้ยงอย่างพอเพียงตลอดอายุการเพาะเลี้ยง 
        2) การดูแลจากหน่วยงานภาครัฐในเรื่องราคาผลผลิตและปัจจัยการผลิต
โดยเฉพาะราคาลูกปลาและ ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้า 
        3) ราคาอาหารสัตว์น้้าโดยเฉพาะอาหารปลาที่สูงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ท้าให้
ต้นทุนการผลิตสูงจนท้าให้ผู้เลี้ยงบางรายขาดทุน และล้มเลิกการประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า  ดังนั้น
เกษตรกรจึงต้องการโรงผสมอาหารหยาบ เพ่ือลดต้นทุนค่าอาหารสัตว์ โดยใช้ มันส้าปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
และข้าวที่ผลิตได้ในพ้ืนที่    
       (2) ส่งเสริมและพัฒนำกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำที่มีประสิทธิภำพและคุณภำพสูง 
         1) ด้วยการศึกษา ส้ารวจ ชนิดของสัตว์น้้า คุณภาพและปริมาณผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ รวมทั้งตรงเวลาที่ผู้บริโภคความต้องการบริโภคท้ังในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ในประเทศและต่างประเทศ  
         2) ก้าหนดขอบเขตของบริเวณพ้ืนที่ศึกษาเหมาะสมในการใช้เป็นแหล่งเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้าที่มีคุภาพสูง ทั้งลักษณะเหมาะสมกับความพร้อมของเกษตรกรและกับทางกายภาพของพ้ืนที่ แหล่งน้้า 
เส้นทางคมนาคม แหล่งอาหาร และตลาดรับซื้อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
         3) คัดเลือกชนิดสัตว์น้้าที่จะสนับสนุนและส่งเสริม และคัดเลือกเกษตรกรที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า โดยเฉพาะที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ (Smart Aquaculture Farmer) ชนิดสัตว์น้้าสนับสนุนให้
มีการผลิต ได้แก่ ปลา ทั้งปลากินพืช เช่น ปลาไน ปลานิล ปลาตะเพียน ปลายี่สกเทศ เป็นต้น และปลากินเนื้อ 
เช่น ปลาช่อน ปลาดุก ปลาสวาย ปลากด เป็นต้น 
         4) ส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะเลี้ยงปลาในพ้ืนที่ดินเค็มระดับปานกลาง ด้วย
การขุดบ่อเลี้ยงปลาขนาดใหญ่ และปรับปรุงคุณสมบัติของน้้าให้เป็นน้้ากร่อยเพ่ือเลี้ยงปลากะพง กุ้งขาว กุ้ง
ก้ามกาม และปลานิล  

           5) ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์ 
เวชภัณฑ์ที่จ้าเป็นในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าที่เหมาะสมในพ้ืนที่ รวมทั้งโรงงานผลิตอาหารสัตว์ในพ้ืนที่โดยใช้
ผลผลิตพืชไร่โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันส้าปะหลัง   

                 6) โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์น้้าที่ถูกสุขลักษณะให้เป็นอาหารรูปแบบต่างๆและ
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

           7) สร้างและพัฒนาเครือข่ายธุรกิจเครือข่ายการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าให้ครอบคลุม
ผู้น้าและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 
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           8) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องด้าเนินการติดตามให้ค้าปรึกษาแนะน้าและ
ประเมินผลการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของเกษตรกรอย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอ 
     5)    โครงกำรตัวอย่ำงในกำรส่งเสริมและพัฒนำกำรกำรประมงของจังหวัดบึงกำฬ 
           ส้านักงานประมงจังหวัดบึงกาฬได้ด้าเนินการโครงการส่งเสริมและพัฒนาการการ
ประมงของจังหวัดบึงกาฬ ปี 2558-2563 ประกอบด้วย 
    1) โครงการส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงและพัฒนาการแปร
รูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของของผลิตภัณฑ์ 
   2) โครงการส่งเสริมเผยแพร่และพัฒนาความเข้มแข็งของเกษตรกรในการจัดการ
ทรัพยากรประมงในพ้ืนที่ 
   3) โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงให้มีมาตรฐานเพ่ือสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 
   4) โครงการบริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้้าให้มีความยั่งยืนและคง
ความหลากหลาย 
   5) โครงการพัฒนาการวิจัยเพื่อน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมถ่ายทอดสู่เกษตรกร 
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ตำรำงท่ี 37 ขนำดพื นที่เพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ  ปี 2562 ใน ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ในภำพรวมของลุ่มน ้ำ และรำยกลุ่มลุ่มน ้ำย่อย 
 

กลุ่มลุ่มน ้ำย่อย 
พื นที่ทั งหมด สถำนที่เพำะเลี ยงสัตว์น ้ำร้ำง สถำนที่เพำะเลี ยงปลำ 

พื นที่ทั งหมด (ไร่) ร้อยละ พื นที่ปลูก (ไร่) ร้อยละ พื นที่ปลูก (ไร่) ร้อยละ 

ที่ 1 511 0.89 21 0.74 490 0.90 

ที่ 2 1,019 1.78 34 1.20 985 1.81 

ที่ 3 28,900 50.63 1,470 51.83 27,430 50.57 

ที่ 4 10,417 18.25 376 13.26 10,041 18.51 

 ที่ 5 983 1.72 98 3.45 885 1.63 

 ที่ 6 9,101 15.94 449 15.83 8,652 15.95 

ที่ 7 1,034 1.83 109 3.84 925 1.70 

ที่ 8 3,920 6.87 279 9.84 3,641 6.71 

ที่ 9 1,194 2.09 - - 1,194 2.20 

รวม 57,079 100.00 2,836 100.00 54,243 100.00 
ที่มำ  :  แผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – map) 
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 38  กำรเปลี่ยนแปลงขนำดพื นที่สถำนที่เพำะเลี ยงสัตว์น ้ำในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ        
ในช่วงปี 2552 2558 และปี 2562 จ้ำแนกเป็นรำยกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำและภำพรวมของลุ่มน ้ำ 

สถำนที่เพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ 
พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2562 กำรเปลีย่นแปลง 

เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ เนื อที่ (ไร่) ร้อยละ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่1  
(ลุ่มน ้ำหมัน-ลุ่มน ้ำสำน) 

78 0.01 430 0.05 511 0.06 433 555.13 

- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารา้ง -   11 0 21 0 21 100 
- สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 78 0.01 419 0.05 489 0.05 411 526.92 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่2 (แม่น ้ำเลย) 648 0.04 726 0.05 1,019 0.06 371 57.25 
- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารา้ง     -   34 0 34 100 
- สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 648 0.04 1,011 0.06 985 0.06 337 52.01 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่3  
(น ้ำโมง-น ้ำสวย) 

21,409 0.74 23,811 0.74 28,900 0.95 7,491 34.99 

- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารา้ง 1,136 0.04 1,011 0.03 1,470 0.05 334 29.4 
- สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 20,273 0.7 22,800 0.71 27,430 0.91 7,157 35.3 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่4 (ห้วยหลวง) 9,279 0.59 9,301 0.56 10,417 0.6 1,138 12.26 
- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารา้ง 386 0.02 374 0.02 376 0.02 -10 -2.59 
- สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 8,893 0.56 8,927 0.54 10,041 0.58 1,148 12.91 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่5  
(ห้วยเป-ห้วยหนิง) 

100 0.01 269 0.03 983 0.09 883 883 

- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารา้ง     -   98 0.01 98 100 
- สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 100 0.01 269 0.03 884 0.08 784 784 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่6  
(แม่น ้ำสงครำม) 

6,964 0.13 7,639 0.14 9,101 0.15 2,137 30.69 

- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารา้ง 203 0 273 0 499 0.01 296 145.81 
- สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 6,762 0.13 7,367 0.13 8,603 0.14 1,841 27.23 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่7 (ห้วยทวย) 438 0.06 888 0.11 1,034 0.12 596 136.07 
- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารา้ง 15 0 109 0.01 109 0.01 94 626.67 
- สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 423 0.05 779 0.1 925 0.11 502 118.68 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่8  
(น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) 

2,750 0.23 3,699 0.31 3,920 0.32 1,170 42.55 

- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 6 0 144 0.01 279 0.02 273 4,650 
- สถานที่เพาะเลี้ยงปลา     3,555 0.3 3,627 0.29 3,627 100 
- สถานที่เพาะเลี้ยงกุ้ง 2,744 0.23 -   14 0 -2,730 -99.49 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่9  
(ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 

462 0.01 649 0.03 1,194 0.04 732 158.44 

- สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 462 0.01 649 0.03 1,194 0.04 732 158.44 

รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 42,128 0.22 47,412 0.26 57,079 0.3 14,951 35.49 
- สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารา้ง 1,740 0.01 1,778 0.01 6,234 0.03 4,494 258.28 
- สถานที่เพาะเลี้ยงปลา 40,383 0.21 42,221 0.23 50,565 0.27 10,182 25.21 

ที่มำ : แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในลุม่น้้าโขงตะวันออกเฉยีงเหนือ กรมพัฒนาที่ดิน ปี 2552 2558 และป ี2562 
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ภำคผนวก ข.-17 

อุตสำหกรรม 

 

 ที่ปรึกษาท้าการรวบรวมข้อมูลและสถิติสะสมของจ้านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ 
แรงม้าเครื่องจักรรวม และประเภทหรือชนิดของโรงงานของปี พ.ศ. 2560-2563 ซึ่งสามารถจ้าแนกตามกลุ่ม
ลุ่มน้้าสาขาทั้ง 9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา ดังรูปที่ 1 และสถิติสะสมของจ้านวนโรงงานที่ได้รับอนุญาติให้ประกอบ
กิจการแยกรายกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแสดงในตำรำงที่ 1 ส้าหรับรายละเอียดของโรงงานอุตสาหกรรมแยกรายกลุ่ม
ลุ่มน้้าสาขาแสดงในตำรำงที่ 2 ถึง ตำรำงท่ี 10 ซึ่งจากการรวบรวมพบว่าแนวโน้มจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรม
ตั้งแต่ปี 2560-2563 ลดลง อาจมีสาเหตุมาจากการปรับปรุงเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนของโรงงานแต่ละจ้าพวก 
ตาม พรบ.โรงงาน พ.ศ.2562
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และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 11 สถิติสะสมจ้ำนวนโรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร ตำม พ.ร.บ.โรงงำน พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.โรงงำน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รำยประเภท ณ สิ นปี 2563 
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ ปี (พ.ศ.) จ้ำนวนโรงงำน 

(แห่ง) 
แรงม้ำเครื่องจักร

รวม 
ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 

อันดับท่ี 1 จ้ำนวน 
(แห่ง) 

อันดับท่ี 2 จ้ำนวน 
(แห่ง) 

อันดับท่ี 3 จ้ำนวน 
(แห่ง) 

กลุ่มท่ี 1  
(น้้าหมัน-น้้าสาน) 

2563 61 17,182.27 (2) กิจการเกี่ยวกับผลผลิตเกษตรกรรม 19 (9) กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช 13 (3) กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับ
ใช้ในการก่อสร้าง 

11 

2561 72 21,777.97 (2) กิจการเกี่ยวกับผลผลิตเกษตรกรรม 21 (9) กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช 14 (3) กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับ
ใช้ในการก่อสร้าง 

11 

2560 78 22,468.34 (2) กิจการเกี่ยวกับผลผลิตเกษตรกรรม 21 (9) กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช 14 (3) กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับ
ใช้ในการก่อสร้าง 

11 

กลุ่มท่ี 2  
(แม่น้้าเลย) 

2563 199 1,604,271.76 (9) กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช 29 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 25 (3) กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับ
ใช้ในการก่อสร้าง 
(52) กิจการเกี่ยวกับยาง 

ประเภทละ 
21 

2561 253 998,932.34 (37) โรงงานท้าเครื่องเรือนหรือตบแต่งภายในอาคารจาก
ไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ซ่ึงมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่อง
ตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติดอัดเข้ารูป และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์  

40 (95) กิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถ
พ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าวอย่างหน่ึงอย่างใด 

38 (9) กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช 29 

2560 281 1,043,883.12 (37) โรงงานท้าเครื่องเรือนหรือตบแต่งภายในอาคารจาก
ไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอื่น ซ่ึงมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่อง
ตบแต่งภายในอาคารจากพลาสติดอัดเข้ารูป และรวมถึง
ชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์  

45 (95) กิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถ
พ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าวอย่างหน่ึงอย่างใด 

39 (9) กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่างหน่ึง
อย่างใด 

29 

กลุ่มท่ี 3 
(น้้าโมง-น้้าสวย) 

2563 407 3,369,187.27 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 66 (34) กิจการเกี่ยวกับไม้ 51 (9) กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช 43 

2561 437 2,297,430.41 (34) กิจการเกี่ยวกับไม้ 69 (95) กิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถ
พ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว 

57 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 51 

2560 437 1,493,396.12 (34) กิจการเกี่ยวกับไม้ 63 (95) กิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถ
พ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว 
 

56 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 52 

กลุ่มท่ี 4 
(ห้วยหลวง) 

2563 612 1,325,124.35 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 74 (34) กิจการเกี่ยวกับไม้ 61 (103) กิจการเกี่ยวกับเกลือ 56 

2561 735 1,178,261.75 (95) กิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถ
พ่วง จักรยานสามล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

140 (103) กิจการเกี่ยวกับเกลือ 122 (34) กิจการเกี่ยวกับไม้ 59 

2560 751 1,235,258.60 (95) กิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถ
พ่วง จักรยานสามล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

139 (103) กิจการเกี่ยวกับเกลือ 122 (34) กิจการเกี่ยวกับไม้ 63 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 3  
 

ตำรำงท่ี 11 สถิติสะสมจ้ำนวนโรงงำนที่ได้รับอนุญำตให้ประกอบกิจกำร ตำม พ.ร.บ.โรงงำน พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ.โรงงำน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 รำยประเภท ณ สิ นปี 2563 
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ ปี (พ.ศ.) จ้ำนวนโรงงำน 

(แห่ง) 
แรงม้ำเครื่องจักร

รวม 
ประเภทหรือชนิดของโรงงำน 

อันดับท่ี 1 จ้ำนวน 
(แห่ง) 

อันดับท่ี 2 จ้ำนวน 
(แห่ง) 

อันดับท่ี 3 จ้ำนวน 
(แห่ง) 

กลุ่มท่ี 5 
(ห้วยเป-ห้วยหนิง) 

2563 204 187,006.92 (3) กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ใน
การก่อสร้าง 

81 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 25 (34) กิจการเกี่ยวกับไม้ 17 

2561 168 92,512.17 (3) กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ใน
การก่อสร้าง 

62 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 18 (34) กิจการเกี่ยวกับไม้ 
(95) กิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 
รถพ่วง จักรยานสามล้อ หรือส่วนประกอบของยาน
ดังกล่าว 

ประเภทละ 
13 

2560 191 125,064.23 (3) กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ใน
การก่อสร้าง 

65 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 19 (95) กิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 
รถพ่วง จักรยานสามล้อ หรือส่วนประกอบของยาน
ดังกล่าว 

16 

กลุ่มท่ี 6 
(แม่น้้าสงคราม) 

2563 533 639,078.54 (103) กิจการเกี่ยวกับเกลือ 101 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 69 (3) กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับ
ใช้ในการก่อสร้าง 

48 

2561 621 787,651.7 (103) กิจการเกี่ยวกับเกลือ 201 (34) กิจการเกี่ยวกับไม้ 54 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 53 

2560 683 902,815.42 (103) กิจการเกี่ยวกับเกลือ 202 (34) กิจการเกี่ยวกับไม้ 58 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 56 

กลุ่มท่ี 7 
(ห้วยทวย) 

2563 136 397,525.42 (3) กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ใน
การก่อสร้าง 

30 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 28 (34) กิจการเกี่ยวกับไม้ 
(50) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม ถ่าน
หิน หรือลิกไนต์อย่างหน่ึงอย่างใด 

ประเภทละ 
9 

2561 200 74,681.98 (95) กิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถ
พ่วง จักรยานสามล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

56 (3) กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ใน
การก่อสร้าง 

26 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 23 

2560 223 106,481.72 (95) กิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถ
พ่วง จักรยานสามล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

55 (3) กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ใน
การก่อสร้าง 

39 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 26 

กลุ่มท่ี 8 
(น้้าพุง-น้้าก่้า) 

2563 165 539,247.62 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 27 (14) กิจการเกี่ยวกับการท้า ตัด ซอย บด หรือย่อยน้้าแข็ง 17 (34) กิจการเกี่ยวกับไม้ 14 

2561 225 98,269.33 (95) กิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถ
พ่วง จักรยานสามล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

57 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 23 (34) กิจการเกี่ยวกับไม้ 18 

2560 255 134,124.4 (95) กิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถ
พ่วง จักรยานสามล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

62 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 24 (34) กิจการเกี่ยวกับไม้ 19 

กลุ่มท่ี 9 
(ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 

2563 243 1,250,196.175 (9) กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่างหน่ึงอย่างใด 57 (3) กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ใน
การก่อสร้าง 

32 (58) กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 31 

2561 285 446,182.1 (95) กิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถ
พ่วง จักรยานสามล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

62 (9) กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่างหน่ึงอย่างใด 52 (3) กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับ
ใช้ในการก่อสร้าง 

32 

2560 367 182,858,401.2 (95) กิจการเกี่ยวกับยานท่ีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถ
พ่วง จักรยานสามล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าว 

68 (9) กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่างหน่ึงอย่างใด 60 (3) กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับ
ใช้ในการก่อสร้าง 

47 

       ที่มา : กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
               ไม่มีข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมของปี 2562 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 4  
 

 
              ทีม่ำ: ที่ปรกึษา, 2564 

รูปที่ 1 จ้ำนวนโรงงำนอุตสำหกรรมในแต่ละลุ่มน ้ำสำขำ ตั งแต่ปี 2560-2563 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 5 
 

 

ตำรำงท่ี 2 รำยละเอียดโรงงำนอุตสำหกรรมในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

เลย ด่านซ้าย โคกงาม 00201             11.50  10 184.5 
 ด่านซ้าย โคกงาม 00201             20.70  10 137.5 
 ท่าลี่ หนองผือ 00201             19.50  10 367.5 
 ท่าลี่ หนองผือ 00201             19.08  26 338.5 
 ท่าลี่ อาฮ ี 00201             10.90  7 257.5 

 

ท่าลี่ หนองผือ 00202               4.30  6 350 

ท่าลี่ หนองผือ 00202               3.48  5 175 

ท่าลี่ หนองผือ 00202             20.50  14 176 

ท่าลี่ หนองผือ 00202               9.45  4 175 

ท่าลี่ หนองผือ 00202               5.15  5 175 

ท่าลี่ หนองผือ 00202               3.65  5 175 

ท่าลี่ อาฮ ี 00202               3.30  5 199 

ท่าลี่ อาฮ ี 00202               5.50  7 200 

ด่านซ้าย นาดี 00205               3.00  4 68 

ท่าลี่ หนองผือ 00205             21.50  34 295.5 

ด่านซ้าย โคกงาม 00209               2.51  16 86.5 

เชียงคาน ปากตม 00302               1.50  2 1313 

เชียงคาน ปากตม 00302               1.00  3 405 

เชียงคาน ปากตม 00302               1.00  2 328 

เชียงคาน ปากตม 00302               0.50  3 398 

เชียงคาน ปากตม 00302               2.50  3 385 

เชียงคาน ปากตม 00302               1.40  3 328 

เชียงคาน ปากตม 00302               1.00  4 1130 

เชียงคาน ปากตม 00304               5.00  3 1113 

เชียงคาน ปากตม 00304               0.70  3 590 

เชียงคาน ปากตม 00304               1.90  3 490 

เชียงคาน ปากตม 00304               0.40  3 395 

ภูเรือ ร่องจิก 00701             13.53  6 184.59 

เมืองเลย กกดู ่ 00906               1.70  4 95 

เมืองเลย กกดู ่ 00906               1.90  3 85 

เมืองเลย นาแขม 00906               1.08  7 74 

ด่านซ้าย ปากหมัน 00906             10.79  10 50 

ด่านซ้าย โคกงาม 00906               1.05  2 85 

ภูเรือ ร่องจิก 00906               1.21  2 100 

ภูเรือ ร่องจิก 00906               4.40  2 85 

ภูเรือ สานตม 00906               2.43  3 110 

ท่าลี่ ท่าลี ่ 00906               2.30  10 332 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 6 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

ท่าลี่ หนองผือ 00906             11.70  8 50 

ท่าลี่ หนองผือ 00906               4.15  4 585 

ท่าลี่ หนองผือ 00906               7.20  6 135 

ท่าลี่ อาฮ ี 00906               7.30  5 85 

ท่าลี่ อาฮ ี 00906             11.55  6 265 

วังสะพุง เขาหลวง 00906               5.00  8 155 

ด่านซ้าย นาหอ 01400             28.00  30 477.5 

ภูเรือ หนองบัว 01400               7.30  3 535.5 

ภูเรือ ร่องจิก 01800           124.54  70 832.87 

ท่าลี่ หนองผือ 03401             10.25  27 420 

ท่าลี่ หนองผือ 03401               3.20  6 95.5 

ด่านซ้าย โคกงาม 03402               1.90  20 145.45 

ท่าลี่ หนองผือ 03402             13.16  20 82 

ด่านซ้าย โคกงาม 05004               5.03  5 176.9 

ภูเรือ ร่องจิก 05004               6.85  4 498 

เมืองเลย กกดู ่ 05202               5.80  5 272 

ด่านซ้าย ด่านซ้าย 05801               3.45  5 109.07 

ภูเรือ หนองบัว 05801             20.00  10 89.09 

ภูเรือ ร่องจิก 05801             12.00  8 89.09 

ท่าลี่ ท่าลี ่ 05801               4.50  3 89.09 

ท่าลี่ หนองผือ 06302               6.00  5 56 

ด่านซ้าย ด่านซ้าย 09501             30.00  25 173.57 

ด่านซ้าย ด่านซ้าย 09501             11.50  8 52.55 

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 561.69 540 16,905.27 

 

ตำรำงท่ี 3 รำยละเอียดโรงงำนอุตสำหกรรมในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) 
 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

เลย เชียงคาน เชียงคาน 01400                       6.00  12                310.50  

 เชียงคาน เชียงคาน 03401                       1.00  10                  66.90  

 เชียงคาน เชียงคาน 03402                           -    11                104.50  

 เชียงคาน เชียงคาน 05801                       9.00  7                  50.00  

 เชียงคาน เชียงคาน 05801                       4.50  10                119.00  

 เชียงคาน เชียงคาน 05801                       6.70  4                240.15  

 เชียงคาน ปากตม 00302                       1.90  2                150.00  

 เชียงคาน ปากตม 00302                       2.00  3                405.00  

 เชียงคาน ปากตม 00302                       5.00  2                592.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 7 
 

 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เชียงคาน ปากตม 00302                       0.60  3                398.00  

 เชียงคาน ปากตม 00302                       2.90  3                385.00  

 เชียงคาน ปากตม 00302                       1.50  3                328.00  

 เชียงคาน ปากตม 00302                       1.40  4             1,320.00  

 เชียงคาน ปากตม 00304                       6.00  3             1,113.00  

 เชียงคาน ปากตม 00304                       0.80  3                590.00  

 เชียงคาน ปากตม 00304                       2.00  3                490.00  

 เชียงคาน ปากตม 00304                       0.50  3                592.00  

 เชียงคาน ธาต ุ 00202                     13.00  10                250.00  

 เชียงคาน ธาต ุ 00902                     32.60  174           18,737.00  

 เชียงคาน ธาต ุ 00906                       2.00  4                185.00  

 เชียงคาน ธาต ุ 00906                       3.35  3                195.00  

 เชียงคาน ธาต ุ 05202                       3.20  8                200.00  

 เชียงคาน ธาต ุ 05801                       4.50  5                  90.05  

 เชียงคาน ธาต ุ 08900                   102.00  10                315.00  

 เชียงคาน ธาต ุ 08900                     24.00  4                225.00  

 เชียงคาน นาซ่าว 00202                     15.80  10                280.00  

 เชียงคาน นาซ่าว 00202                       3.02  5                175.00  

 เชียงคาน นาซ่าว 00302                       2.40  2                190.00  

 เชียงคาน นาซ่าว 00906                       1.70  2                120.00  

 เชียงคาน นาซ่าว 05600                       0.22  10                137.68  

 เชียงคาน นาซ่าว 05801                       4.60  8                  62.22  

 เชียงคาน จอมศร ี 00202                     11.50  10                455.00  

 เชียงคาน นาดี 00205                       4.00  4                  68.00  

 เชียงคาน ด่านซ้าย 05801                       3.95  5                  72.57  

 เชียงคาน ด่านซ้าย 09501                     40.00  25                173.57  

 เชียงคาน ด่านซ้าย 09501                     13.00  8                  28.38  

 เชียงคาน ปากหมัน 00906                     20.79  10                  50.00  

 เชียงคาน โคกงาม 00201                     13.50  10                184.50  

 เชียงคาน โคกงาม 00201                     22.70  10                137.50  

 เชียงคาน โคกงาม 00209                       2.71  16                  86.50  

 เชียงคาน โคกงาม 00906                       1.55  2                  85.00  

 เชียงคาน โคกงาม 05004                     25.03  5                176.90  

 เชียงคาน โพนสูง 00205                     16.47  3                  60.00  

 เชียงคาน โพนสูง 00209                     19.88  100                276.00  

 เชียงคาน โป่ง 00205                       1.00  3                  50.00  

 เชียงคาน โป่ง 01211                       3.50  10                  51.00  

 เชียงคาน นาหอ 01400                     29.00  30                477.50  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 8 
 

 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เชียงคาน ท่าลี ่ 00906                       4.30  10                332.00  

 เชียงคาน ท่าลี ่ 05801                       5.50  3                  89.09  

 เชียงคาน หนองผือ 00201                     21.50  10                367.50  

 เชียงคาน หนองผือ 00201                     21.08  26                338.50  

 เชียงคาน หนองผือ 00202                       4.60  6                350.00  

 เชียงคาน หนองผือ 00202                       3.78  5                175.00  

 เชียงคาน หนองผือ 00202                     20.70  14                176.00  

 เชียงคาน หนองผือ 00202                     11.45  4                175.00  

 เชียงคาน หนองผือ 00202                       5.65  5                175.00  

 เชียงคาน หนองผือ 00202                       4.15  5                175.00  

 เชียงคาน หนองผือ 00205                     71.50  34                295.50  

 เชียงคาน หนองผือ 00906                     14.70  8                  50.00  

 เชียงคาน หนองผือ 00906                       6.15  4                585.00  

 เชียงคาน หนองผือ 00906                       8.20  6                135.00  

 เชียงคาน หนองผือ 03401                     12.25  27                420.00  

 เชียงคาน หนองผือ 03401                       4.20  6                  95.50  

 เชียงคาน หนองผือ 06302                       7.00  5                  56.00  

 เชียงคาน อาฮ ี 00201                     20.90  7                257.50  

 เชียงคาน อาฮ ี 00202                       5.30  5                199.00  

 เชียงคาน อาฮ ี 00202                     10.50  7                200.00  

 เชียงคาน อาฮ ี 00906                     12.30  5                  85.00  

 เชียงคาน อาฮ ี 00906                     19.55  6                265.00  

 นาด้วง นาด้วง 00202                       1.00  9                310.00  

 นาด้วง นาด้วง 05202                       2.00  5                100.00  

 นาด้วง นาด้วง 05202                       2.60  5                115.00  

 นาด้วง นาด้วง 05202                       5.90  10                260.00  

 นาด้วง นาด้วง 05801                       7.25  5                  69.72  

 นาด้วง นาด้วง 05801                       4.80  3                  67.20  

 นาด้วง นาดอกค้า 00906                       5.40  8                160.00  

 นาด้วง นาดอกค้า 00906                       0.99  2                100.00  

 นาด้วง นาดอกค้า 05202                       2.25  1                160.00  

 นาด้วง ท่าสะอาด 05203                   195.00  180           18,843.50  

 นาด้วง ท่าสะอาด 05203                   178.16  25             1,000.00  

 นาด้วง ท่าสะอาด 05801                     13.00  3                177.60  

 นาด้วง ท่าสวรรค์ 05202                       2.85  4                  50.00  

 ปากชม ห้วยบอ่ซืน 05202                       8.00  6                341.00  

 ปากชม ปากชม 00201                       8.35  7                177.50  

 ปากชม ปากชม 00205                       2.00  5                145.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 9 
 

 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 ปากชม ปากชม 00906                       1.25  2                115.00  

 ปากชม ปากชม 00906                       2.75  2                170.00  

 ปากชม ปากชม 05202                       9.50  10                393.00  

 ปากชม ปากชม 05801                       9.00  3                  69.72  

 ปากชม ปากชม 05801                       5.60  8                  62.22  

 ปากชม ปากชม 05801                       6.00  5                  89.09  

 ปากชม เชียงกลม 00201                     18.47  3                157.50  

 ปากชม เชียงกลม 00906                       0.90  6                  55.00  

 ปากชม เชียงกลม 00906                       1.27  3                  90.00  

 ภูเรือ หนองบัว 01400                       8.30  3                535.50  

 ภูเรือ ร่องจิก 00701                     38.53  5                184.59  

 ภูเรือ ร่องจิก 00906                       1.41  2                100.00  

 ภูเรือ ร่องจิก 00906                       5.40  2             3,000.00  

 ภูเรือ ร่องจิก 01800                   184.54  66                832.87  

 ภูเรือ ร่องจิก 05004                       7.85  4                498.00  

 ภูเรือ ร่องจิก 05801                     13.00  8                  89.09  

 ภูเรือ สานตม 00906                       4.43  3                110.00  

 ภูหลวง ภูหอ 05801                       1.24  3                182.00  

 เมืองเลย กกดู ่ 00906                       2.70  4                  95.00  

 เมืองเลย กกดู ่ 00906                       2.30  3                  85.00  

 เมืองเลย นาแขม 00906                       1.38  7                  74.00  

 เมืองเลย นาอาน 00201                     14.42  4                148.50  

 เมืองเลย นาอาน 00302                       1.04  2                  95.00  

 เมืองเลย นาอาน 04602                     22.00  50                  28.67  

 เมืองเลย นาอาน 06302                       9.50  5                  89.74  

 เมืองเลย นาอาน 09501                     28.00  16                  78.83  

 เมืองเลย นาอาน 09501                     86.00  51                342.83  

 เมืองเลย นาอาน 09501                     11.50  7                  57.20  

 เมืองเลย นาอาน 09501                     25.80  13                  97.74  

 เมืองเลย นาดินด้า 00701                       0.94  5                  54.50  

 เมืองเลย นาดินด้า 00906                       4.20  4                  50.00  

 เมืองเลย นาดินด้า 00906                       1.29  4                120.00  

 เมืองเลย นาดินด้า 00906                     11.10  4                252.00  

 เมืองเลย นาดินด้า 00906                       2.49  7                  96.00  

 เมืองเลย นาดินด้า 00906                       4.40  6                325.00  

 เมืองเลย นาดินด้า 05202                       5.35  2                  50.00  

 เมืองเลย นาดินด้า 05202                       5.80  5                250.00  

 เมืองเลย น้้าสวย 00202                       9.00  5                390.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 10 
 

 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองเลย น้้าสวย 00205                     12.00  4                330.00  

 เมืองเลย น้้าสวย 00906                       9.00  3                175.00  

 เมืองเลย น้้าสวย 05202                       2.80  2                  50.00  

 เมืองเลย น้้าสวย 05202                       3.70  8                200.00  

 เมืองเลย น้้าสวย 05202                       0.79  4                145.00  

 เมืองเลย กุดป่อง 01003                       0.23  6                  52.50  

 เมืองเลย กุดป่อง 01400                       9.50  5                961.50  

 เมืองเลย กุดป่อง 01400                     16.50  40             1,078.50  

 เมืองเลย กุดป่อง 05304                       5.00  5                  52.00  

 เมืองเลย กุดป่อง 05309                       2.80  10                129.75  

 เมืองเลย กุดป่อง 05801                     10.60  10                  98.50  

 เมืองเลย กุดป่อง 06413                       2.30  5                  65.55  

 เมืองเลย กุดป่อง 09501                     11.00  22                  64.21  

 เมืองเลย เมือง 00906                     50.30  8                442.42  

 เมืองเลย เมือง 01400                     20.80  12                804.00  

 เมืองเลย เมือง 05202                       0.30  1                  50.00  

 เมืองเลย เมือง 05801                       4.00  5                  83.09  

 เมืองเลย เมือง 05801                     15.00  3                177.60  

 เมืองเลย เมือง 06302                     17.00  10                170.66  

 เมืองเลย เมือง 09501                       2.50  5                  96.74  

 เมืองเลย นาอ้อ 00201                     19.00  24                290.00  

 เมืองเลย นาอ้อ 00906                       0.69  3                175.00  

 เมืองเลย นาโป่ง 05600                       0.35  6                150.00  

 เมืองเลย นาโป่ง 05600                       0.30  5                157.36  

 เมืองเลย นาโป่ง 05600                       0.35  10                190.00  

 เมืองเลย นาโป่ง 05801                       0.39  2                  62.00  

 เมืองเลย นาโป่ง 05801                     10.00  17                227.20  

 เมืองเลย นาโป่ง 05801                     11.00  3                302.75  

 เมืองเลย นาโป่ง 09501                     22.30  34                  69.86  

 เมืองเลย นาโป่ง 09503                       3.75  8                  73.36  

 เมืองเลย ชัยพฤกษ ์ 03402                     17.00  9                104.50  

 เมืองเลย ศรีสองรัก 00304                       2.40  4                386.00  

 เมืองเลย ศรีสองรัก 05803                       9.30  4                  50.00  

 วังสะพุง ทรายขาว 05202                       4.80  6                170.00  

 วังสะพุง ทรายขาว 05202                       2.04  5                200.00  

 วังสะพุง หนองง้ิว 00906                       0.42  2                  65.00  

 วังสะพุง วังสะพุง 00201                     28.20  25                251.50  

 วังสะพุง วังสะพุง 00202                     13.60  12                256.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 11 
 

 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 วังสะพุง วังสะพุง 00403                       4.30  20                494.80  

 วังสะพุง วังสะพุง 00901                       1.80  11                225.00  

 วังสะพุง วังสะพุง 01400                     10.30  5                  50.00  

 วังสะพุง วังสะพุง 01400                       3.25  11                733.00  

 วังสะพุง ปากปวน 03700                       0.30  20                  75.15  

 วังสะพุง ปากปวน 03700                       1.00  11                  74.36  

 วังสะพุง ปากปวน 03700                       0.70  10                  50.37  

 วังสะพุง ปากปวน 03700                       0.50  7                  60.70  

 วังสะพุง ปากปวน 03700                       0.80  15                  94.30  

 วังสะพุง ปากปวน 05202                     13.50  10                258.00  

 วังสะพุง ปากปวน 05203                1,522.35  253             4,510.00  

 วังสะพุง ปากปวน 05801                     28.50  20                342.68  

 วังสะพุง ปากปวน 05801                       5.00  8                  73.60  

 วังสะพุง ปากปวน 06302                       5.50  4                  70.00  

 วังสะพุง ปากปวน 06413                   113.00  15                495.00  

 วังสะพุง ผาน้อย 00301                     36.00  70             1,963.00  

 วังสะพุง ผาน้อย 00301                     27.00  17             2,300.50  

 วังสะพุง ผาน้อย 03700                       0.35  9                  42.51  

 วังสะพุง ผาน้อย 03700                       0.45  10                  55.01  

 วังสะพุง ผาน้อย 03700                       0.25  10                  58.18  

 วังสะพุง ผาน้อย 05004                     11.20  8                213.00  

 วังสะพุง ผาน้อย 05004                       1.66  6                234.30  

 วังสะพุง ผาน้อย 05004                       9.50  6                298.80  

 วังสะพุง ผาน้อย 05004                     11.45  3                251.80  

 วังสะพุง ผาน้อย 05004                     23.84  7                495.87  

 วังสะพุง ผาน้อย 05801                       2.05  6                  84.00  

 วังสะพุง โคกขมิ้น 05801                       4.30  10                190.50  

 วังสะพุง โคกขมิ้น 00501                     81.74  30             3,044.50  

 วังสะพุง โคกขมิ้น 01103                5,009.00  42         112,854.00  

 วังสะพุง โคกขมิ้น 01400                     22.50  12                671.50  

 วังสะพุง โคกขมิ้น 05801                       4.50  5                164.63  

 วังสะพุง โคกขมิ้น 08799                   799.50  18      1,013,752.00  

 วังสะพุง ศรีสงคราม 00201                       9.70  80                140.00  

 วังสะพุง ศรีสงคราม 00403                       9.94  6                470.20  

 วังสะพุง ศรีสงคราม 00903                       1.60  3                  89.00  

 วังสะพุง ศรีสงคราม 00906                       2.70  4                120.00  

 วังสะพุง ศรีสงคราม 01400                       7.90  6                840.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 12 
 

 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 วังสะพุง ศรีสงคราม 03402                       1.35  5                  80.00  

 วังสะพุง ศรีสงคราม 03700                       0.25  20                  65.18  

 วังสะพุง ศรีสงคราม 05801                       3.50  3                117.00  

 วังสะพุง ศรีสงคราม 06302                       4.95  9                129.70  

 วังสะพุง ศรีสงคราม 08800                   630.00  12           19,561.61  

 วังสะพุง ศรีสงคราม 09501                     40.00  12                  51.30  

 วังสะพุง ศรีสงคราม 09501                       4.30  15                  86.69  

 วังสะพุง ศรีสงคราม 09501                     23.00  13                  34.58  

 วังสะพุง หนองหญ้าปล้อง 00906                       8.90  3                140.00  

 วังสะพุง หนองหญ้าปล้อง 01103                2,750.00  650         105,536.00  

 วังสะพุง หนองหญ้าปล้อง 05202                       7.77  18                475.00  

 วังสะพุง หนองหญ้าปล้อง 05801                     13.54  3                213.61  

 วังสะพุง หนองหญ้าปล้อง 08800                2,670.00  95         174,794.00  

 วังสะพุง หนองหญ้าปล้อง 08800                   100.00  12           14,536.00  

 หนองหิน หนองหิน 00906                       1.80  5                120.00  

 เอราวัณ เอราวัณ 00301                   164.00  20             1,949.00  

 เอราวัณ เอราวัณ 00301                     50.00  23             1,335.00  

 เอราวัณ เอราวัณ 00301                     22.00  5             2,110.00  

 เอราวัณ เอราวัณ 00501                     10.61  7                147.89  

 เอราวัณ เอราวัณ 00906                       0.55  2                  74.00  

 เอราวัณ เอราวัณ 03700                     12.70  15                295.00  

 เอราวัณ เอราวัณ 05004                     14.90  4                148.00  

 เอราวัณ เอราวัณ 05004                       3.20  3                201.98  

 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง 00201                       7.00  5                109.50  

 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง 00906                       9.00  4                195.00  

 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง 01400                       5.05  4                114.50  

 เอราวัณ ผาอินทร์แปลง 04301                       1.78  25                170.50  

 เอราวัณ ทรัพย์ไพวัลย ์ 00301                     99.00  47             2,761.00  

หนองคาย สังคม แก้งไก่ 05203                       9.10  10                407.50  

 สังคม แก้งไก่ 05203                       6.00  15                133.50  

 สังคม แก้งไก่ 05203                     10.10  13                  78.50  

 สังคม แก้งไก่ 05801                     12.00  5                  85.09  

 สังคม ผาตั้ง 05801                       5.50  5                  94.50  

 สังคม สังคม 01400                     12.50  9                447.00  

หนองบัวล้าภ ู นาวัง วังทอง 05801                       8.20  10                  69.00  

 นาวัง วังทอง 05801                       3.16  7                  76.50  

 นาวัง วังทอง 06302                     17.30  12                  92.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 13 
 

 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

อุดรธาน ี นายูง บ้านก้อง 00906                       2.73  3                240.00  

 นายูง บ้านก้อง 00906                       1.85  7                  90.00  

 นายูง บ้านก้อง 00906                       0.95  3                  80.00  

 นายูง บ้านก้อง 05801                       7.30  4                  97.50  

 นายูง นายูง 00906                       0.93  4                  85.00  

 น้้าโสม น้้าโสม 00906                       9.90  3                102.00  

 น้้าโสม นางัว 00906                       0.15  2                  85.00  

 น้้าโสม นางัว 00906                       6.90  7                160.00  

 น้้าโสม นางัว 01400                       8.00  5                429.00  

 น้้าโสม นางัว 05801                     14.00  4                  79.70  

 น้้าโสม หนองแวง 00201                       6.70  7                120.00  

 น้้าโสม หนองแวง 00906                       0.33  3                160.00  

 น้้าโสม หนองแวง 00906                       0.31  5                  75.00  

 น้้าโสม หนองแวง 00906                       5.00  5                160.00  

 น้้าโสม หนองแวง 03403                       4.70  13                306.00  

 น้้าโสม หนองแวง 05004                     11.00  12                489.53  

 น้้าโสม บ้านหยวก 00906                       0.13  3                  85.00  

 น้้าโสม บ้านหยวก 00906                       3.12  2                240.00  

 น้้าโสม โสมเยี่ยม 00906                     14.20  3                  80.00  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 00201                       5.70  7                189.00   
น้้าโสม ศรีส้าราญ 00906                       1.46  7                  85.00  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 00906                       0.43  3                  60.00  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 01400                     12.30  5                386.00  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 01400                       6.00  10                457.50  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 05004                     10.00  8                304.77  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 05004                     30.70  3                491.00  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 05203                       5.00  14                338.68  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 05801                       1.21  3                135.33  

 น้้าโสม สามัคคี 00301                     38.00  20             1,103.00  

 น้้าโสม สามัคคี 00301                   101.50  84             1,434.98  

 น้้าโสม สามัคคี 05004                       9.30  3                498.36  

 น้้าโสม สามัคคี 09501                       2.15  8                139.05  

 บ้านผือ กลางใหญ่ 00906                       0.22  3                  85.00  

 บ้านผือ กลางใหญ่ 00906                       6.80  5                  55.00  

 บ้านผือ กลางใหญ่ 05004                     13.00  7                384.32  

 บ้านผือ ค้าด้วง 00303                       1.65  4                275.00  

 บ้านผือ ค้าด้วง 00906                       0.79  5                110.00  

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย)  17,013.55  3,974  1,558,514.28  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 14 
 

 

ตำรำงท่ี 4 รำยละเอียดโรงงำนอุตสำหกรรมในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
 (ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

เลย นาด้วง นาด้วง 00202               1.00  9                 310.00  

 นาด้วง นาด้วง 05202               2.00  5                 100.00  

 นาด้วง นาด้วง 05202               2.60  5                 115.00  

 นาด้วง นาด้วง 05202               5.90  10                 260.00  

 นาด้วง นาด้วง 05801               7.25  5                   69.72  

 นาด้วง นาด้วง 05801               4.80  3                   67.20  

 นาด้วง นาดอกค้า 00906               5.40  8                 160.00  

 นาด้วง นาดอกค้า 00906               0.99  2                 100.00  

 นาด้วง นาดอกค้า 05202               2.25  1                 160.00  

 ปากชม ห้วยบอ่ซืน 05202               8.00  6                 341.00  

หนองคาย ท่าบ่อ ท่าบ่อ 00403               6.20  16                 214.83  

 ท่าบ่อ ท่าบ่อ 00901             35.00  5                 811.00  

 ท่าบ่อ ท่าบ่อ 00901                   -    17                 199.00  

 ท่าบ่อ ท่าบ่อ 01003               2.90  7                   56.12   
ท่าบ่อ ท่าบ่อ 01003                   -    8                   58.72  

 ท่าบ่อ ท่าบ่อ 01003               0.18  7                   98.00  

 ท่าบ่อ ท่าบ่อ 01003             18.00  12              1,101.50  

 ท่าบ่อ ท่าบ่อ 01400               9.30  6                 393.50  

 ท่าบ่อ ท่าบ่อ 01400               9.40  7                 311.00  

 ท่าบ่อ ท่าบ่อ 01400               8.00  6                 374.50  

 ท่าบ่อ ท่าบ่อ 03402               2.50  12                 140.88  

 ท่าบ่อ ท่าบ่อ 05801               4.80  3                   89.09  

 ท่าบ่อ ท่าบ่อ 09501               4.00  6                   68.38  

 ท่าบ่อ กองนาง 05801               8.00  10                 156.55  

 ท่าบ่อ กองนาง 05801               7.63  4                   79.00  

 ท่าบ่อ กองนาง 06302               7.00  5                   58.00  

 ท่าบ่อ บ้านเด่ือ 00205             22.50  10                   81.50  

 ท่าบ่อ บ้านเด่ือ 01003               1.90  10                 245.90  

 ท่าบ่อ บ้านเด่ือ 01400               9.00  5                 675.50  

 ท่าบ่อ บ้านเด่ือ 05600               0.15  8                   95.00  

 ท่าบ่อ บ้านเด่ือ 05600               1.60  15                 482.00  

 ท่าบ่อ บ้านเด่ือ 05600               0.80  15                 482.00  

 ท่าบ่อ บ้านเด่ือ 05801               2.30  6                 156.41  

 ท่าบ่อ บ้านว่าน 00901               5.80  5                 131.00  

 ท่าบ่อ บ้านว่าน 01003             16.00  10              1,104.80  

 ท่าบ่อ บ้านว่าน 05309               1.50  15                 202.40  

 ท่าบ่อ บ้านว่าน 08801             97.00  4              2,818.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 15 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
 (ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 ท่าบ่อ บ้านถ่อน 01400               1.50  6                 412.00  

 ท่าบ่อ บ้านถ่อน 05004             11.00  8                 493.88  

 ท่าบ่อ บ้านถ่อน 05004             32.00  5                 485.90  

 ท่าบ่อ บ้านถ่อน 05801             12.00  10                 163.63  

 ท่าบ่อ โพนสา 01400               4.00  10                 525.50  

 ท่าบ่อ โพนสา 05309               1.00  7                   95.70  

 โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก 05801               8.00  5                 163.63  

 โพนพิสัย วัดหลวง 00301             33.00  16                 391.50  

 โพนพิสัย วัดหลวง 00304               7.00  5                 880.00   
โพนพิสัย วัดหลวง 01400               2.60  2                 145.00  

 โพนพิสัย วัดหลวง 01400               8.30  8                 474.50  

 โพนพิสัย วัดหลวง 03401               8.35  7                   53.50  

 โพนพิสัย วัดหลวง 05801             15.50  6                 163.63  

 โพนพิสัย วัดหลวง 06302             11.00  5                   57.50  

 โพนพิสัย วัดหลวง 06302               5.20  5                   55.58  

 โพนพิสัย จุมพล 00901             16.80  35                 552.50  

 โพนพิสัย จุมพล 01400             10.20  2                 136.50  

 โพนพิสัย จุมพล 03401             33.00  70              1,033.50  

 โพนพิสัย จุมพล 03402               5.15  9                 132.00  

 โพนพิสัย จุมพล 05801             13.22  5                   84.00  

 โพนพิสัย จุมพล 05801             11.70  10                 115.63  

 โพนพิสัย จุมพล 05801                   -    0                   75.59  

 โพนพิสัย จุมพล 05801             23.00  5                 179.10  

 โพนพิสัย จุมพล 06302             10.50  3                   59.50  

 โพนพิสัย จุมพล 06302               8.50  5                   60.49  

 เมืองหนองคาย ในเมือง 00304                   -    4                 185.00  

 เมืองหนองคาย ในเมือง 00403             18.50  79                   75.10  

 เมืองหนองคาย ในเมือง 01400               4.20  5                 416.50  

 เมืองหนองคาย ในเมือง 06409                   -    4                   78.25  

 เมืองหนองคาย ในเมือง 06413               3.60  3                   66.50  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 00201               6.00  8                 130.50  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 00901             15.00  39                 623.00  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 03401               5.40  12                 155.70  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 03401             15.00  20                 220.00  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 03401             12.00  13                 431.70  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 03401               3.15  12                   87.00  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 03402               5.00  5                   84.81  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 03402               2.40  19                 220.31  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 16 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
 (ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 03402             22.50  60              1,073.81  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 03402               4.00  25                 319.50  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 03402             33.00  33                 593.50  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 03402               6.02  13                 138.00  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 03402             25.00  40                 346.50  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 03900             58.00  45                   90.25   
เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 06302               7.12  10                   97.00  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 06401             11.50  29                 184.50  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 09501               7.00  15                 154.59  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 09501             18.50  13                   59.30  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 09501           114.00  10                 148.47  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 09501             12.50  9                 157.00  

 เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 09501               4.60  5                   71.82  

 เมืองหนองคาย กวนวัน 00301               8.50  10                 384.00  

 เมืองหนองคาย กวนวัน 00304               5.30  6              1,714.00  

 เมืองหนองคาย กวนวัน 00304               1.70  5                 320.00  

 เมืองหนองคาย กวนวัน 00304               6.00  6              1,380.00  

 เมืองหนองคาย กวนวัน 09000               7.00  3                 165.00  

 เมืองหนองคาย กวนวัน 09800               1.70  5                 112.40  

 เมืองหนองคาย เวียงคุก 01400               6.50  10                 424.50  

 เมืองหนองคาย หาดค้า 01400               6.60  10                 448.50  

 เมืองหนองคาย หาดค้า 01400             38.00  17              1,234.55  

 เมืองหนองคาย หาดค้า 01400             10.50  6                 391.00  

 เมืองหนองคาย หาดค้า 01600           206.00  339            12,629.50  

 เมืองหนองคาย หาดค้า 02001             19.00  30                 228.00  

 เมืองหนองคาย หาดค้า 05801             11.12  5                 128.42  

 เมืองหนองคาย หาดค้า 05801               7.00  5                 142.09  

 เมืองหนองคาย หาดค้า 05801               8.21  10                   89.09  

 เมืองหนองคาย หาดค้า 08800           126.00  11              2,688.96  

 เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 00303               7.50  10                   80.00  

 เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 00304               5.30  5                 640.00  

 เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 00304               5.00  5                 320.00  

 เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 00304               2.00  5                 960.00  

 เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 00304               9.50  5              1,225.00  

 เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 00304               5.00  5                 640.00  

 เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 00801           158.00  269            22,800.25  

 เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 05001               7.20  12                 446.50  

 เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 05801               5.00  10                   86.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 17 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
 (ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 00401           199.90  175                 951.84  

 เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 00401               2.50  10                 247.90  

 เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 01400               3.20  3                   73.50  

 เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 01400               3.00  3                 260.75  

 เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 03402               3.70  25                 111.62  

 เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 03402               1.00  6                   28.00  

 เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 04501               7.00  5                 107.36  

 เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 05801               2.10  9                 170.00  

 เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 05801               4.00  4                 131.16  

 เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 05801             21.00  15                 530.60  

 เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 06302               7.20  3                   55.70  

 เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน 01400               6.00  0                 650.00  

 เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน 05203           200.00  50            11,975.75  

 เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน 05801               6.00  3                   59.22  

 เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน 05801               5.59  6                   94.74  

 เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน 08800           112.25  11              2,667.02  

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 00403             13.40  9                 158.91  

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 01400             12.65  7                 296.50  

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 02002             77.11  42              1,253.66  

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 03402             14.00  13                   93.00  

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 03604             92.00  283                 595.50  

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 03900             16.00  15                   84.34  

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 05801               4.60  38                 188.96  

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 05801               8.80  5                 170.20  

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 05801               4.00  5                   97.00  

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 05801             17.50  5                 165.10  

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 06411               6.00  15                   66.50  

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 06411               6.00  5                 159.00  

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 07702             30.00  115                   69.60  

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 09501           127.00  24                   61.75  

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 09501             48.50  20                 111.70  

 เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 09501             71.00  10                   97.10  

 เมืองหนองคาย ปะโค 05305             35.00  38                 586.19  

 เมืองหนองคาย เมืองหมี 01003               2.34  9                 169.36  

 เมืองหนองคาย วัดธาต ุ 01400               3.50  5                 160.00  

 เมืองหนองคาย วัดธาต ุ 01400               8.00  4                 189.00  

 เมืองหนองคาย โพนสว่าง 03401             50.00  30                 557.90  

 เมืองหนองคาย โพนสว่าง 03402               6.50  17                 429.40  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 18 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
 (ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองหนองคาย โพนสว่าง 05304               7.00  30                 319.10  

 ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว 00304               3.50  5              1,205.00  

 ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว 00801             42.01  112              6,583.25  

 ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว 00801             10.11  325            24,599.62   
ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว 05304             39.50  55                 100.80  

 ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว 05801               7.50  5                   81.00  

 ศรีเชียงใหม่ บ้านหม้อ 00304               6.00  10                 960.00  

 ศรีเชียงใหม่ บ้านหม้อ 00304               3.20  4                 580.00  

 ศรีเชียงใหม่ บ้านหม้อ 05801             12.17  5                 101.50  

 ศรีเชียงใหม่ พระพุทธบาท 08802           606.15  28            36,130.40  

 ศรีเชียงใหม่ หนองปลาปาก 00701           161.00  34            12,625.95  

 สระใคร สระใคร 05004               5.00  5                 299.00  

 สังคม แก้งไก่ 05203               9.10  10                 407.50  

 สังคม แก้งไก่ 05203               6.00  15                 133.50  

 สังคม แก้งไก่ 05203             10.10  13                   78.50  

 สังคม แก้งไก่ 05801             12.00  5                   85.09  

 สังคม ผาตั้ง 05801               5.50  5                   94.50  

หนองบัวล้าภ ู นากลาง นากลาง 01103        5,400.00  775          610,019.00  

 นากลาง นากลาง 03402               6.00  10                 124.88  

 นากลาง นากลาง 03404           499.54  25              1,141.00  

 นากลาง นากลาง 05001               4.15  4                 305.38  

 นากลาง นากลาง 05801             13.50  6                   84.50  

 นากลาง นากลาง 05801               2.99  9                 125.70  

 นากลาง นากลาง 06302               4.90  8                   53.81  

 นากลาง นากลาง 07701               3.50  20                 201.50  

 นากลาง นากลาง 08800        2,448.23  108          539,696.00  

 นากลาง นากลาง 09501             11.31  63                 104.00  

 นากลาง กุดดินจี่ 00906               0.74  6                   50.00  

 นากลาง กุดดินจี่ 00906               1.22  6                   85.00  

 นากลาง กุดดินจี่ 05801             10.50  5                 126.50  

 นากลาง กุดดินจี่ 05801             25.55  10                   78.50  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองภัยศูนย ์ 03402               6.90  11                 129.15  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองภัยศูนย ์ 05801               3.50  10                   66.00  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองภัยศูนย ์ 05801             51.00  26                 540.75  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองภัยศูนย ์ 06302             15.50  4                   94.50   
เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองภัยศูนย ์ 09501           169.00  14                   54.10  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองภัยศูนย ์ 09501               0.37  3                   59.00  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู กุดจิก 01400               7.20  15                 507.50  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 19 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
 (ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 00501             23.50  5                 136.20  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 02801           239.92  1500              2,457.16  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 03401             20.00  33                 286.30  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 05001               3.56  10                 239.50  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 05004             27.50  20                 480.00  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 05400               1.40  8                   79.33  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 05801             17.50  18                 153.63  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 06302               3.30  3                   59.00  

อุดรธาน ี กุดจับ เชียงเพ็ง 03401               1.98  18                 471.00  

 กุดจับ เชียงเพ็ง 03404               3.30  5                   94.00  

 กุดจับ เชียงเพ็ง 03700               2.50  12                   82.84  

 กุดจับ เชียงเพ็ง 03700               1.10  20                 151.00  

 กุดจับ เชียงเพ็ง 03700             12.70  20                 137.50  

 กุดจับ เชียงเพ็ง 03700               2.05  8                 286.84  

 กุดจับ เชียงเพ็ง 05309               2.42  5                   93.00  

 น้้าโสม นางัว 00906               0.15  2                   85.00  

 น้้าโสม นางัว 00906               6.90  7                 160.00  

 น้้าโสม นางัว 01400               8.00  5                 429.00  

 น้้าโสม นางัว 05801             14.00  4                   79.70  

 น้้าโสม น้้าโสม 00906               9.90  3                 102.00  

 น้้าโสม หนองแวง 00201               6.70  7                 120.00  

 น้้าโสม หนองแวง 00906               0.33  3                 160.00  

 น้้าโสม หนองแวง 00906               0.31  5                   75.00  

 น้้าโสม หนองแวง 00906               5.00  5                 160.00   
น้้าโสม หนองแวง 03403               4.70  13                 306.00  

 น้้าโสม หนองแวง 05004             11.00  12                 489.53  

 น้้าโสม บ้านหยวก 00906               0.13  3                   85.00  

 น้้าโสม บ้านหยวก 00906               3.12  2                 240.00  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 00201               5.70  7                 189.00  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 00906               1.46  7                   85.00  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 00906               0.43  3                   60.00  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 01400             12.30  5                 386.00  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 01400               6.00  10                 457.50  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 05004             10.00  8                 304.77  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 05004             30.70  3                 491.00  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 05203               5.00  14                 338.68  

 น้้าโสม ศรีส้าราญ 05801               1.21  3                 135.33  

 น้้าโสม สามัคคี 00301             38.00  20              1,103.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 20 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
 (ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 น้้าโสม สามัคคี 00301           101.50  84              1,434.98  

 น้้าโสม สามัคคี 05004               9.30  3                 498.36  

 น้้าโสม สามัคคี 09501               2.15  8                 139.05  

 บ้านผือ ค้าด้วง 00303               1.65  4                 275.00  

 บ้านผือ ค้าด้วง 00906               0.79  5                 110.00  

 บ้านผือ บ้านผือ 00201               5.60  13                 466.42  

 บ้านผือ บ้านผือ 00205             16.96  4                 141.75  

 บ้านผือ บ้านผือ 00901                   -    17                 286.50  

 บ้านผือ บ้านผือ 01400               4.20  3                   71.50  

 บ้านผือ บ้านผือ 01400             34.85  8                 475.00  

 บ้านผือ บ้านผือ 01400             13.80  8                 428.50  

 บ้านผือ บ้านผือ 01400               5.90  4                 137.28  

 บ้านผือ บ้านผือ 01400               6.00  15                 847.00  

 บ้านผือ บ้านผือ 05801               6.40  10                   89.09  

 บ้านผือ บ้านผือ 05801               5.60  8                 210.57  

 บ้านผือ บ้านผือ 05801               6.00  3                 124.00  

 บ้านผือ บ้านผือ 05801             11.00  5                 167.88  

 บ้านผือ บ้านผือ 06302               7.00  5                   54.64  

 บ้านผือ บ้านผือ 06600               0.45  3                   58.94  

 บ้านผือ บ้านผือ 08800           630.00  12            19,570.25  

 บ้านผือ บ้านผือ 09501               1.10  5                   68.13  

 บ้านผือ หายโศก 03402               1.36  15                   70.00  

 บ้านผือ หายโศก 03402               2.80  15                   64.51  

 บ้านผือ หายโศก 03402               0.39  3                   54.70   
บ้านผือ หายโศก 03402               0.76  15                   70.00  

 บ้านผือ หายโศก 05801             14.00  9                 146.00  

 บ้านผือ หายโศก 06302             14.60  2                   50.30  

 บ้านผือ หายโศก 06302               6.00  3                 106.34  

 บ้านผือ ค้าบง 01103        2,860.00  160            99,817.80  

 บ้านผือ ค้าบง 05305               7.40  8                 150.00  

 บ้านผือ ค้าบง 06600             23.00  18                 317.90  

 บ้านผือ ค้าบง 08802        1,230.00  30          793,460.00  

 บ้านผือ ค้าบง 10500               4.25  55                   19.00  

 บ้านผือ ข้าวสาร 05004             24.00  15                 482.50  

 บ้านผือ ข้าวสาร 05004             17.50  17                 428.40  

 บ้านผือ กลางใหญ่ 00906               0.22  3                   85.00  

 บ้านผือ กลางใหญ่ 00906               6.80  5                   55.00  

 บ้านผือ กลางใหญ่ 05004             13.00  7                 384.32  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 21 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
 (ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 บ้านผือ หนองหัวคู 05309               2.70  5                   65.00  

 เพ็ญ เพ็ญ 00201             14.00  6                 425.80  

 เพ็ญ เพ็ญ 00901               5.00  6                 306.50  

 เพ็ญ เพ็ญ 01400               1.20  6                 270.50  

 เพ็ญ เพ็ญ 01400               9.00  5                 235.00  

 เพ็ญ เพ็ญ 01400             11.00  5                 276.02  

 เพ็ญ เพ็ญ 06412               8.10  12                   73.00  

 เพ็ญ บ้านธาต ุ 00901               2.70  5                   93.00  

 เพ็ญ บ้านธาต ุ 02801             61.70  295                 343.94  

 เพ็ญ บ้านธาต ุ 03401               2.25  20                 119.50  

 เพ็ญ บ้านธาต ุ 03404               4.90  4                 393.50  

 เพ็ญ บ้านธาต ุ 05801               4.30  7                   70.40  

 เพ็ญ บ้านธาต ุ 05801             17.00  10                 163.63  

 เพ็ญ บ้านธาต ุ 05801               2.70  7                   86.00  

 เพ็ญ บ้านธาต ุ 06200             25.00  42                 136.91  

 เพ็ญ นาพู ่ 00901               5.00  4                 141.00  

 เพ็ญ นาพู ่ 03700               5.05  18                 162.70   
เพ็ญ นาพู ่ 05801             33.00  8                 137.58   
เพ็ญ นาพู ่ 08800           105.09  5              4,144.72  

 เพ็ญ เชียงหวาง 00501             23.60  6                 303.20  

 เพ็ญ เชียงหวาง 01002               5.50  15                 241.80  

 เพ็ญ เชียงหวาง 03404           151.00  62              1,441.00  

 เพ็ญ เชียงหวาง 07702               1.99  10                 235.10  

 เพ็ญ เชียงหวาง 10500           140.00  30              2,584.00  

 เพ็ญ สุมเส้า 05004               5.00  7                 379.32  

 เพ็ญ สุมเส้า 05309               4.00  13                 258.29  

 เพ็ญ สุมเส้า 05400               1.55  7                   62.50  

 เพ็ญ สุมเส้า 05801             15.50  13                 167.50  

 เพ็ญ สุมเส้า 09101           121.00  10                 496.89  

 เพ็ญ บ้านเหล่า 03404               3.60  15                 282.00  

 เพ็ญ โคกกลาง 03402               0.40  5                 124.31  

 เพ็ญ โคกกลาง 05801               1.90  5                   70.11  

 เมืองอุดรธานี นาดี 00201             25.60  6                 465.75  

 เมืองอุดรธานี นาดี 00302             27.50  7                 220.00  

 เมืองอุดรธานี นาดี 00901           105.00  28              3,295.20  

 เมืองอุดรธานี นาดี 00901           680.00  28                 299.00  

 เมืองอุดรธานี นาดี 00904             11.50  16                   50.94  

 เมืองอุดรธานี นาดี 03401               1.90  10                 147.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 22 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
 (ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองอุดรธานี นาดี 05004             43.50  3                 453.70  

 เมืองอุดรธานี นาดี 05801               9.00  4                   56.00  

 เมืองอุดรธานี นาดี 05801             18.00  42                   74.00  

 เมืองอุดรธานี นาดี 05801             10.00  3                 142.15  

 เมืองอุดรธานี นาดี 05801               8.00  7                   99.18  

 เมืองอุดรธานี นาดี 05801             49.00  43                 233.10  

 เมืองอุดรธานี นาดี 06600               3.04  10                 116.56  

 เมืองอุดรธานี นาดี 06600               2.88  6                 134.86  

 เมืองอุดรธานี นาดี 09101               2.20  10                   54.77  

 เมืองอุดรธานี นาดี 09101               1.30  30                 238.15  

 เมืองอุดรธานี นาดี 09501               8.50  28                   72.00  

 เมืองอุดรธานี นากวา้ง 05600               0.45  14                 122.20  

 สร้างคอม บ้านโคก 03402               2.31  4                 159.00  

 หนองวัวซอ น้้าพ่น 00902           700.00  90            11,496.14  

 หนองวัวซอ น้้าพ่น 10600               4.80  3                 155.00  

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย)    20,720.84          8,220     2,302,192.28  

 

ตำรำงท่ี 5 รำยละเอียดโรงงำนอุตสำหกรรมในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

หนองคาย โพนพิสัย จุมพล 00901 16.80 35              552.50  

 โพนพิสัย จุมพล 01400 10.20 2              136.50  

 โพนพิสัย จุมพล 03401 33.00 70           1,033.50  

 โพนพิสัย จุมพล 03402 5.15 9              132.00  

 โพนพิสัย จุมพล 05801 13.22 5                84.00  

 โพนพิสัย จุมพล 05801 11.70 10              115.63  

 โพนพิสัย จุมพล 05801 0.00 0                75.59  

 โพนพิสัย จุมพล 05801 23.00 5              179.10  

 โพนพิสัย จุมพล 06302 10.50 3                59.50  

 โพนพิสัย จุมพล 06302 8.50 5                60.49  

 โพนพิสัย วัดหลวง 00301 33.00 16              391.50  

 โพนพิสัย วัดหลวง 00304 7.00 5              880.00  

 โพนพิสัย วัดหลวง 01400 2.60 2              145.00  

 โพนพิสัย วัดหลวง 01400 8.30 8              474.50  

 โพนพิสัย วัดหลวง 03401 8.35 7                53.50  

 โพนพิสัย วัดหลวง 05801 15.50 6              163.63   
โพนพิสัย วัดหลวง 06302 11.00 5                57.50  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 23 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 โพนพิสัย วัดหลวง 06302 5.20 5                55.58  

 โพนพิสัย ชุมช้าง 03402 1.50 15              111.50  

 โพนพิสัย ชุมช้าง 03403 12.95 16              695.60  

 โพนพิสัย ชุมช้าง 05801 4.80 14              204.45  

 โพนพิสัย ชุมช้าง 05801 1.85 5              111.75  

หนองบัวล้าภ ู เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองบัว 00201 10.00 37           1,309.80  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองบัว 00401 15.00 7              496.48  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองบัว 00901 176.03 35           1,905.50  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองบัว 00901 0.50 50              189.00  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองบัว 01400 23.45 10              158.00  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองบัว 01400 10.00 53              318.16  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองบัว 05801 5.92 6                68.66  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองบัว 05801 35.00 3              167.38  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองบัว 05801 8.24 4              130.00  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองบัว 05801 10.00 14              156.50  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู บ้านขาม 03401 6.00 16                89.06  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู นามะเฟือง 06413 11.50 17              210.50  

 เมืองหนองบัวล้าภ ู กุดจิก 01400 7.20 15              507.50  

 โนนสัง กุดดู ่ 06302 8.50 6                60.00  

อุดรธาน ี กุดจับ กุดจับ 01400 15.00 10              462.50  

 กุดจับ กุดจับ 10600 12.60 3              284.00  

 กุดจับ กุดจับ 10600 9.00 3              155.00  

 กุดจับ ปะโค 00208 2.70 5              163.00  

 กุดจับ ปะโค 07702 18.70 92                58.61  

 กุดจับ เชียงเพ็ง 03401 1.98 18              471.00  

 กุดจับ เชียงเพ็ง 03404 3.30 5                94.00  

 กุดจับ เชียงเพ็ง 03700 2.50 12                82.84  

 กุดจับ เชียงเพ็ง 03700 1.10 20              151.00  

 กุดจับ เชียงเพ็ง 03700 12.70 20              137.50  

 กุดจับ เชียงเพ็ง 03700 2.05 8              286.84  

 กุดจับ เชียงเพ็ง 05309 2.42 5                93.00  

 กุดจับ เมืองเพีย 00201 17.60 4              359.93  

 กุดจับ เมืองเพีย 00901 2.50 8              410.00  

 กุดจับ เมืองเพีย 00906 1.55 4              120.00  

 กุดจับ เมืองเพีย 01400 4.80 4                57.50  

 กุดจับ เมืองเพีย 05203 10.00 25              992.00  

 กุดจับ เมืองเพีย 05600 1.07 20              139.93  

 กุดจับ เมืองเพีย 06302 3.97 7                85.37  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 24 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 กุดจับ เมืองเพีย 06413 0.51 2                62.14  

 กุดจับ เมืองเพีย 10600 4.90 3              385.00  

 ไชยวาน ไชยวาน 05801 3.00 7                77.59  

 ไชยวาน ไชยวาน 05801 8.10 4              153.63  

 ไชยวาน ไชยวาน 09501 0.55 4                60.50  

 ทุ่งฝน ทุ่งใหญ่ 03404 6.20 6              209.50  

 ทุ่งฝน นาทม 01400 12.00 7              466.05  

 บ้านดุง บ้านดุง 01400 10.50 4              238.50  

 บ้านดุง บ้านดุง 05801 8.00 7                77.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.85 10              471.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.87 15              454.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.09 10                53.50  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.42 12                85.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.09 3              184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.09 2              184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.05 21              103.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.15 7              195.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.11 4              184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.06 4              368.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.55 10                74.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.09 2              184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.04 6                14.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.09 2              184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.09 2              195.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.09 2              184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.09 4              184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.09 4              184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.09 4              184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.09 2              184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.42 12                15.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.09 2              184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.09 2              184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.09 2              184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.29 30                33.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.47 10                65.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301 0.56 30                11.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10303 1.60 5                97.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10304 1.20 10              363.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 25 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 00906 0.79 6                45.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 05004 117.00 15              439.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.05 1                92.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.05 1                92.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.05 1                92.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.22 8                64.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.05 1                92.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.05 1                92.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.05 1                92.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.05 1                92.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.64 12                85.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.05 1                92.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.06 2              184.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.05 1                92.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.08 3              184.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.05 1                92.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.06 3              184.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.19 1                92.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.05 1                92.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.05 1                92.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.05 1                92.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.16 8              368.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.06 2                92.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.00 10                85.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.45 10              379.00   
บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.62 12                75.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.18 6                14.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.05 2                92.00  

 บ้านดุง บ้านชัย 10301 0.07 2                92.00  

 บ้านผือ ค้าบง 01103 2860.00 160         99,817.80  

 บ้านผือ ค้าบง 05305 7.40 8              150.00  

 บ้านผือ ค้าบง 06600 23.00 18              317.90  

 บ้านผือ ค้าบง 08802 1230.00 30       793,460.00  

 บ้านผือ ค้าบง 10500 4.25 55                19.00  

 ประจักษ์ศิลปาคม ห้วยสามพาด 00203 60.00 10              184.50  

 ประจักษ์ศิลปาคม ห้วยสามพาด 00401 6.40 15                62.00  

 ประจักษ์ศิลปาคม ห้วยสามพาด 01501 27.00 30              383.14  

 ประจักษ์ศิลปาคม ห้วยสามพาด 01501 10.30 8              192.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 26 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 พิบูลย์รักษ ์ บ้านแดง 03402 4.90 20              238.00  

 พิบูลย์รักษ ์ ดอนกลอย 03700 2.15 8              148.82  

 เพ็ญ เพ็ญ 00201 14.00 6              425.80  

 เพ็ญ เพ็ญ 00901 5.00 6              306.50  

 เพ็ญ เพ็ญ 01400 1.20 6              270.50  

 เพ็ญ เพ็ญ 01400 9.00 5              235.00  

 เพ็ญ เพ็ญ 01400 11.00 5              276.02  

 เพ็ญ เพ็ญ 06412 8.10 12                73.00  

 เพ็ญ เชียงหวาง 00501 23.60 6              303.20  

 เพ็ญ เชียงหวาง 01002 5.50 15              241.80  

 เพ็ญ เชียงหวาง 03404 151.00 62           1,441.00  

 เพ็ญ เชียงหวาง 07702 1.99 10              235.10  

 เพ็ญ เชียงหวาง 10500 140.00 30           2,584.00  

 เพ็ญ สุมเส้า 05004 5.00 7              379.32  

 เพ็ญ สุมเส้า 05309 4.00 13              258.29  

 เพ็ญ สุมเส้า 05400 1.55 7                62.50  

 เพ็ญ สุมเส้า 05801 15.50 13              167.50  

 เพ็ญ สุมเส้า 09101 121.00 10              496.89  

 เพ็ญ สร้างแป้น 03405 14.00 10              405.92  

 เพ็ญ สร้างแป้น 03700 8.00 10              122.45  

 เพ็ญ บ้านธาต ุ 00901 2.70 5                93.00  

 เพ็ญ บ้านธาต ุ 02801 61.70 295              343.94  

 เพ็ญ บ้านธาต ุ 03401 2.25 20              119.50  

 เพ็ญ บ้านธาต ุ 03404 4.90 4              393.50  

 เพ็ญ บ้านธาต ุ 05801 4.30 7                70.40  

 เพ็ญ บ้านธาต ุ 05801 17.00 10              163.63  

 เพ็ญ บ้านธาต ุ 05801 2.70 7                86.00  

 เพ็ญ บ้านธาต ุ 06200 25.00 42              136.91  

 เพ็ญ บ้านเหล่า 03404 3.60 15              282.00  

 เพ็ญ โคกกลาง 03402 0.40 5              124.31  

 เพ็ญ โคกกลาง 05801 1.90 5                70.11  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 00206 3.00 2              195.50  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 00403 1.25 5                63.83  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 00403 40.00 43              121.70  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 01003 4.30 16              161.20  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 01211 6.80 12                81.50  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 01302 2.00 1              217.00  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 01400 1.70 11              504.66  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 27 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 01400 52.00 87           2,086.50  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 01400 1.05 5              370.66  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 01400 9.80 19              368.50  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 01400 2.50 7              229.44  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 02801 2.20 55           1,313.93  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 03401 0.18 12                64.15  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 03402 3.00 10                77.00  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 03700 7.34 47              133.80  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 03700 13.00 9                63.49  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 03700 1.00 20                54.30  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 04102 27.00 20              104.00  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 05304 1.60 6              136.25  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 05801 4.55 18                96.60  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 05801 20.00 7              192.41  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06000 1.01 3                31.60   
เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06200 20.50 18                53.85  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06302 4.05 5                59.00  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06302 6.02 20                59.31  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06302 2.00 11              191.19  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06302 42.73 4                84.00  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06302 3.00 5              154.77  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06302 2.90 7                94.84  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06401 31.00 10                96.05  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06412 13.50 4                96.20  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06413 3.70 4                60.39  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06413 0.40 5                56.54  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06413 1.80 8              144.23  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06413 3.35 12              153.81  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06413 3.80 20              190.50  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06413 24.20 17                83.00  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06413 3.70 6              148.23  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06413 24.20 17                83.00  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06500 1.20 10                58.25  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06500 2.33 5              127.51  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06500 0.51 12              215.07  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 06600 4.90 13              474.55  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 07000 0.80 12                79.60  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 07200 70.00 146              760.81  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 28 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 07200 11.00 136              487.59  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 07200 42.40 65              462.00  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 07702 0.78 5                94.58  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 07801 1.28 12              299.85  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 07801 0.00 34              123.94  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 07802 3.00 4                61.22  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 07802 1.55 4                66.39  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 6.10 13                71.98  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 0.08 5              340.25  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 1.90 57                98.37  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 0.50 4                55.72  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 45.00 17                99.00  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 5.10 10                56.83  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 17.50 13                50.06  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 12.56 12              140.49   
เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 49.00 82              281.19  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 17.50 11                59.30  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 300.00 66              463.27  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 1.70 7                74.15  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 146.00 34                98.53  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 1.96 10                74.00  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 400.00 55                74.75  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 17.60 7                62.93  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 17.50 24                69.00  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09501 19.00 15              185.44  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 09800 7.04 15              198.75  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 10005 0.34 2                57.91  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 10200 6.00 8              660.00  

 เมืองอุดรธานี หมากแข้ง 10200 2.35 2              297.00  

 เมืองอุดรธานี นิคมสงเคราะห์ 02500 5.50 100                78.52  

 เมืองอุดรธานี นิคมสงเคราะห์ 05801 14.90 7                95.75  

 เมืองอุดรธานี นิคมสงเคราะห์ 05801 47.00 10              286.50  

 เมืองอุดรธานี นิคมสงเคราะห์ 06302 40.00 10              175.00  

 เมืองอุดรธานี นิคมสงเคราะห์ 06600 33.00 15              334.86  

 เมืองอุดรธานี นิคมสงเคราะห์ 09501 1.50 30              198.41  

 เมืองอุดรธานี บ้านขาว 05801 9.50 3                72.55  

 เมืองอุดรธานี บ้านขาว 05800 8.20 5              139.50  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 01211 3.50 0              859.05  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 29 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 01400 23.00 5              775.00  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 01400 1.30 5              262.00  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 01400 8.50 12              451.00  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 01400 31.00 20              418.00  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 05801 25.00 20              407.74  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 05801 29.70 9              166.49  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 06302 4.00 5                57.00  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 06302 14.50 4                67.00  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 06302 13.00 20                94.70  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 06413 6.70 19              147.37  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 06413 5.50 10                98.64  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 06500 0.40 8              147.06  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 06600 0.41 7                76.66  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 07701 2.02 14              124.90  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 07702 0.70 6                61.92  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 08704 3.55 180              338.67  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 09501 0.22 3                69.21  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 09501 0.00 9              145.44  

 เมืองอุดรธานี หนองบัว 09501 25.00 21              332.68  

 เมืองอุดรธานี บ้านตาด 05203 4.00 7              163.69  

 เมืองอุดรธานี บ้านตาด 05304 6.60 6              177.94  

 เมืองอุดรธานี บ้านตาด 05304 8.60 8              253.94  

 เมืองอุดรธานี บ้านตาด 08801 95.00 5           2,920.36  

 เมืองอุดรธานี บ้านตาด 08802 125.55 18           3,336.78  

 เมืองอุดรธานี บ้านตาด 08900 99.00 10              117.21  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 00403 6.80 57                32.00  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 00403 6.80 57                32.00  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 00403 6.00 6              131.34  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 00501 10.12 3                94.91  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 00901 0.61 25              215.40  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 01400 15.00 5              429.00  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 01400 17.75 9              494.00  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 01400 61.00 21           1,804.97  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 03401 2.00 5                84.50  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 03402 2.00 5                54.50  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 05801 11.00 3              252.75  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 05801 4.50 27              355.70  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 05801 34.30 10              171.63  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 30 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 06302 1.25 4                69.90  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 06302 4.56 5                53.26  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 06412 7.50 5                78.00  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 07200 88.00 700              420.50  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 08900 5.10 15              163.14  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 09200 8.50 6              173.35  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 09501 147.00 65              198.53  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 09501 1.57 8              227.44  

 เมืองอุดรธานี โนนสูง 10500 2.10 10                69.00  

 เมืองอุดรธานี หมูม่น 03402 5.50 6              130.50  

 เมืองอุดรธานี หมูม่น 04301 2.95 7                59.50  

 เมืองอุดรธานี หมูม่น 05801 11.50 5              162.50  

 เมืองอุดรธานี หมูม่น 06302 7.10 4                67.00  

 เมืองอุดรธานี หมูม่น 06302 16.50 4              211.50  

 เมืองอุดรธานี หมูม่น 07000 0.70 13              325.68   
เมืองอุดรธานี หมูม่น 08707 7.55 18              141.69  

 เมืองอุดรธานี หมูม่น 09501 7.00 15                85.00  

 เมืองอุดรธานี หมูม่น 10500 20.00 20              711.52  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 00209 43.00 20              289.00  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 01003 7.10 20           2,155.29  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 02706 8.50 18                79.01  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03401 5.10 20              192.00  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03401 0.94 15              159.00  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03401 2.40 15              180.40  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03402 0.95 5                90.25  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03403 1.60 12              304.10  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03403 3.80 12                80.00  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03406 20.00 10                73.09  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 0.25 5              188.50  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 0.85 14                64.57  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 1.50 10              160.00  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 0.64 10                97.15  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 1.80 10              191.00  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 2.40 15              126.10  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 1.40 9              107.72  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 6.40 10              113.95  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 1.85 12                98.30  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 2.05 12                82.84  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 31 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 4.05 30              232.45  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 1.28 10              121.60  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 1.80 15                85.00  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 1.00 15              141.00  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 3.40 14                83.08  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 3.40 14                86.22  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 03700 0.33 7              139.88  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 05304 7.50 4                96.36  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 05801 14.00 15              102.00  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 06302 19.80 6              121.75  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 08800 120.00 20           2,767.12  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 08800 132.60 4           2,772.11  

 เมืองอุดรธานี เชียงยืน 09501 0.18 6              127.45  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 00401 38.66 7              137.00  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 00403 7.50 5                54.80  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 00901 20.00 29              646.00  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 00901 149.60 10           1,079.00  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 00901 5.60 12           1,924.50  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 00901 62.00 26              584.00  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 00901 62.00 26              494.00  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 00901 15.00 20              175.50  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 00901 70.00 15           1,924.50  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 00906 11.00 15           6,444.32  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 00906 56.00 10              295.00  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 01400 67.00 12              463.00  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 01400 8.20 5              495.00  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 03402 12.15 6                83.60  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 03404 9.00 5              497.50  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 03700 3.20 10                97.38  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 05100 17.04 46           2,166.20  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 05203 190.00 374           5,536.00  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 05203 190.00 374           5,536.00  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 05203 146.00 462           2,990.00  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 05203 190.00 374           5,536.00  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 05203 0.00 0         16,145.34  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 05304 2.95 14              313.27  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 05309 6.00 8                63.00  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 05400 4.00 10              307.49  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
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 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 05801 18.50 19              165.50  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 05801 13.40 4                89.05  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 05900 17.30 80           3,569.35  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 06600 4.90 8              293.10  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 08801 50.57 12           4,946.01  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 08802 630.00 34         12,065.00  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 10500 3.50 30              175.00  

 เมืองอุดรธานี หนองนาค้า 10600 440.18 80           1,265.20  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 02801 15.00 173              112.79  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 03401 0.74 7                60.00  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 03401 1.75 11                84.00  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 03401 17.00 100              292.51  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 03402 1.40 5                96.84  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 03403 120.00 47           5,445.00  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 03403 14.00 4              337.50  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 03700 1.30 35              108.87  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 05306 62.97 71              446.40  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 05801 6.80 5              161.16  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 06401 3.50 10              277.46  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 06500 5.25 20              197.93  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 07802 1.33 10                69.60  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 09501 72.80 4                73.50  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 09501 2.40 12              263.09  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 09501 165.00 46                66.20  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 09800 3.20 12              286.47  

 เมืองอุดรธานี กุดสระ 10005 3.33 12              115.87  

 เมืองอุดรธานี นาดี 00201 25.60 6              465.75  

 เมืองอุดรธานี นาดี 00302 27.50 7              220.00  

 เมืองอุดรธานี นาดี 00901 105.00 28           3,295.20  

 เมืองอุดรธานี นาดี 00901 680.00 28              299.00  

 เมืองอุดรธานี นาดี 00904 11.50 16                50.94  

 เมืองอุดรธานี นาดี 03401 1.90 10              147.00  

 เมืองอุดรธานี นาดี 05004 43.50 3              453.70  

 เมืองอุดรธานี นาดี 05801 9.00 4                56.00  

 เมืองอุดรธานี นาดี 05801 18.00 42                74.00  

 เมืองอุดรธานี นาดี 05801 10.00 3              142.15  

 เมืองอุดรธานี นาดี 05801 8.00 7                99.18  

 เมืองอุดรธานี นาดี 05801 49.00 43              233.10  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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(ล้ำนบำท) 
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(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
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 เมืองอุดรธานี นาดี 06600 3.04 10              116.56  

 เมืองอุดรธานี นาดี 06600 2.88 6              134.86  

 เมืองอุดรธานี นาดี 09101 2.20 10                54.77  

 เมืองอุดรธานี นาดี 09101 1.30 30              238.15  

 เมืองอุดรธานี นาดี 09501 8.50 28                72.00  

 เมืองอุดรธานี บ้านเล่ือม 00901 6.10 5              230.00  

 เมืองอุดรธานี บ้านเล่ือม 03402 0.26 10                69.32  

 เมืองอุดรธานี บ้านเล่ือม 03402 0.16 11                50.62  

 เมืองอุดรธานี บ้านเล่ือม 05301 1.85 18              239.04  

 เมืองอุดรธานี บ้านเล่ือม 05301 12.50 16              177.50  

 เมืองอุดรธานี บ้านเล่ือม 05801 62.00 16              151.00  

 เมืองอุดรธานี บ้านเล่ือม 05801 6.00 6              309.67  

 เมืองอุดรธานี บ้านเล่ือม 07801 15.00 30              415.60  

 เมืองอุดรธานี บ้านเล่ือม 08800 61.00 2           2,978.64  

 เมืองอุดรธานี เชียงพิณ 00901 5.70 10              255.00  

 เมืองอุดรธานี เชียงพิณ 01400 12.86 8              216.00  

 เมืองอุดรธานี เชียงพิณ 02801 4.50 95                64.51  

 เมืองอุดรธานี เชียงพิณ 03402 1.11 10              142.00  

 เมืองอุดรธานี เชียงพิณ 04001 3.30 8                58.98  

 เมืองอุดรธานี เชียงพิณ 05004 17.10 15              325.50  

 เมืองอุดรธานี เชียงพิณ 05202 134.87 237           4,361.80  

 เมืองอุดรธานี เชียงพิณ 05801 0.62 5                56.24  

 เมืองอุดรธานี เชียงพิณ 05801 15.50 3              153.99  

 เมืองอุดรธานี เชียงพิณ 09501 9.00 5                97.00  

 เมืองอุดรธานี สามพร้าว 00901 4.60 3                80.00  

 เมืองอุดรธานี สามพร้าว 05004 29.12 11              498.59  

 เมืองอุดรธานี สามพร้าว 05309 2.50 30                87.00  

 เมืองอุดรธานี สามพร้าว 05600 5.00 17              299.04  

 เมืองอุดรธานี สามพร้าว 05801 7.50 15                56.00  

 เมืองอุดรธานี สามพร้าว 05801 2.73 38              428.50  

 เมืองอุดรธานี สามพร้าว 05801 20.30 10              280.54  

 เมืองอุดรธานี สามพร้าว 05801 3.00 3              188.20  

 เมืองอุดรธานี สามพร้าว 05801 16.00 3              188.30  

 เมืองอุดรธานี สามพร้าว 06302 10.50 8              193.12  

 เมืองอุดรธานี หนองไฮ 00902 32.00 25         35,319.96  

 เมืองอุดรธานี หนองไฮ 01102 32.00 36           6,914.45  

 เมืองอุดรธานี หนองไฮ 02203 39.00 50           2,570.84  

 เมืองอุดรธานี หนองไฮ 03700 25.50 9              241.90  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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(ล้ำนบำท) 
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แรงม้ำเครื่องจักร 
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 เมืองอุดรธานี หนองไฮ 09800 23.00 50           2,421.90  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 00901 3.00 6              572.00  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 00901 37.00 25              656.00  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 00901 7.50 7              396.00  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 03401 14.40 42              554.00  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 03405 15.00 7              121.00  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 05304 3.80 10              135.91  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 05801 18.50 20              147.90  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 06302 0.84 13                87.00  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 06403 4.80 7              173.68  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 06412 12.50 5                73.00  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 06412 3.40 6                93.50  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 06413 5.50 9                69.50  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 06413 46.50 57              362.53  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 06413 4.40 7                96.44  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 07200 37.00 347                22.81  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 07200 47.29 100              133.47  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 09501 17.15 10              497.33  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 09501 15.00 8              305.76  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 09501 12.74 5                52.28  

 เมืองอุดรธานี บ้านจั่น 09501 151.00 65                33.00  

 เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง 00205 31.00 3              302.14  

 เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง 00209 31.00 10              244.69  

 เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง 00901 30.00 22              492.62  

 เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง 00901 22.00 10                96.00  

 เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง 03700 6.35 19                99.89  

 เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง 05801 10.00 50              195.50  

 เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง 06200 0.36 5                57.50  

 เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง 06600 2.70 4                76.66  

 เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง 09101 230.27 28           1,662.50  

 เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง 09501 16.00 10              192.52  

 เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง 09501 49.00 17                98.26  

 เมืองอุดรธานี หนองขอนกว้าง 10500 15.50 32              494.50  

 เมืองอุดรธานี โคกสะอาด 00902 0.00 250         12,392.39  

 เมืองอุดรธานี โคกสะอาด 00906 8.60 7              130.00  

 เมืองอุดรธานี โคกสะอาด 03401 19.50 10              497.30  

 เมืองอุดรธานี โคกสะอาด 03403 2.54 14              140.50  

 เมืองอุดรธานี โคกสะอาด 03700 6.30 16              309.60  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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แรงม้ำเครื่องจักร 
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 เมืองอุดรธานี โคกสะอาด 03700 7.30 19              253.04  

 เมืองอุดรธานี โคกสะอาด 04301 12.00 7              140.30  

 เมืองอุดรธานี โคกสะอาด 05203 6.80 9              200.25  

 เมืองอุดรธานี โคกสะอาด 05801 14.77 144              475.00  

 เมืองอุดรธานี โคกสะอาด 08802 54.79 8           3,790.00  

 เมืองอุดรธานี โคกสะอาด 08900 75.15 12              497.00  

 เมืองอุดรธานี โคกสะอาด 08900 122.20 12              400.00  

 เมืองอุดรธานี โคกสะอาด 10600 15.50 4              655.00  

 เมืองอุดรธานี นากวา้ง 05600 0.45 14              122.20  

 เมืองอุดรธานี หนองไผ่ 05801 12.00 10                78.50  

 เมืองอุดรธานี หนองไผ่ 06302 21.00 11                51.00  

 สร้างคอม สร้างคอม 08800 100.00 12           2,681.00  

 สร้างคอม สร้างคอม 08800 100.00 12           2,681.00  

 สร้างคอม สร้างคอม 08800 126.00 11           2,529.41  

 สร้างคอม บ้านยวด 03404 5.03 9              421.00  

 สร้างคอม บ้านโคก 03402 2.31 4              159.00  

 สร้างคอม นาสะอาด 01400 18.50 29              499.00  

 สร้างคอม บ้านหินโงม 01400 2.30 6              122.00  

 หนองวัวซอ หมากหญา้ 03401 8.75 49              822.10  

 หนองวัวซอ น้้าพ่น 00902 700.00 90         11,496.14  

 หนองวัวซอ น้้าพ่น 10600 4.80 3              155.00  

 หนองวัวซอ หนองบัวบาน 01400 33.80 22              430.00  

 หนองวัวซอ หนองบัวบาน 03402 1.30 60              471.84  

 หนองวัวซอ หนองบัวบาน 05203 26.40 23              536.00  

 หนองวัวซอ หนองบัวบาน 05203 3.10 5              108.00  

 หนองวัวซอ หนองบัวบาน 10600 10.00 3              150.00  

 หนองวัวซอ โนนหวาย 00901 1.50 5                90.00  

 หนองวัวซอ โนนหวาย 01400 4.00 4                84.00  

 หนองวัวซอ หนองวัวซอ 03404 3.70 7              285.00  

 หนองวัวซอ หนองวัวซอ 03700 3.00 11                98.84  

 หนองวัวซอ หนองวัวซอ 04502 5.70 10              606.55  

 หนองวัวซอ หนองวัวซอ 05801 15.50 3                86.00  

 หนองวัวซอ หนองวัวซอ 06302 4.40 5                51.21  

 หนองวัวซอ หนองวัวซอ 06412 9.50 12                73.00  

 หนองวัวซอ หนองวัวซอ 06412 9.50 12                73.00  

 หนองวัวซอ หนองวัวซอ 10600 5.70 10              606.55  

 หนองวัวซอ หนองวัวซอ 10600 5.00 3              150.00  

 หนองแสง แสงสว่าง 01400 1.40 7              148.65  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 36 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน 
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 หนองแสง แสงสว่าง 05004 15.05 10              433.29  

 หนองแสง ทับกุง 01400 2.70 2              241.00  

 หนองแสง ทับกุง 05203 3.00 3                89.05  

 หนองหาน โพนงาม 00901 107.00 31           2,398.01  

 หนองหาน โพนงาม 01400 3.50 5              357.50  

 หนองหาน โพนงาม 05203 720.00 310           6,021.04  

 หนองหาน โพนงาม 05801 26.50 120              686.20  

 หนองหาน หนองหาน 00901 3.20 2              247.36  

 หนองหาน หนองหาน 03401 65.00 90              969.13  

 หนองหาน หนองหาน 03700 0.90 5              193.00  

 หนองหาน หนองหาน 05801 11.00 5              160.24  

 หนองหาน หนองหาน 05801 4.00 10              134.50  

 หนองหาน หนองหาน 06302 8.50 7                63.80  

 หนองหาน หนองหาน 06302 5.70 3                58.00  

 หนองหาน หนองหาน 06302 6.30 3                57.00  

 หนองหาน หนองเม็ก 00901 10.00 7           1,030.50  

 หนองหาน หนองเม็ก 01400 8.50 5              228.50  

 หนองหาน หนองเม็ก 05304 15.00 20              218.00  

 หนองหาน หนองเม็ก 0580143 7.80 7              256.33  

 หนองหาน หนองเม็ก 08800 80.00 17           1,569.05  

 หนองหาน พังงู 01400 2.00 3              306.50  

 หนองหาน ผักตบ 00902 3.00 12                52.00  

 หนองหาน ผักตบ 05004 50.00 6              433.29  

 หนองหาน ผักตบ 05203 19.50 18              352.00  

 หนองหาน ผักตบ 10600 3.00 10              313.75  

 หนองหาน หนองไผ่ 05801 8.50 20              190.64  

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง)    17,362.67        12,371   1,202,418.14  

 

ตำรำงท่ี 6 รำยละเอียดโรงงำนอุตสำหกรรมในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

เลย ปากชม ปากชม 201                6.35  7             177.50  

  ปากชม เชียงกลม 201                8.47  3             157.50  

  เมืองเลย น้้าสวย 202                8.50  5             390.00  

  นาด้วง นาด้วง 202                0.80  9             310.00  

  เชียงคาน ธาต ุ 202                8.00  10             250.00  

  เชียงคาน จอมศร ี 202                7.00  10             455.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 37 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

  เชียงคาน เชียงคาน 204                0.31  20               64.00  

  เมืองเลย น้้าสวย 205              10.00  4             330.00  

  ปากชม ปากชม 205                2.00  5             145.00  

  เชียงคาน ธาต ุ 902              30.60  174         18,737.00  

  เมืองเลย น้้าสวย 906                8.50  3             175.00  

  นาด้วง นาดอกค้า 906                4.40  8             160.00  

  นาด้วง นาดอกค้า 906                0.49  2             100.00  

  เชียงคาน ธาต ุ 906                1.50  4             185.00  

  เชียงคาน ธาต ุ 906                2.35  3             195.00  

  ปากชม ปากชม 906                1.10  2             115.00  

  ปากชม ปากชม 906                1.75  2             170.00  

  ปากชม เชียงกลม 906                0.60  6               55.00  

  ปากชม เชียงกลม 906                1.17  3               90.00  

  เชียงคาน เชียงคาน 1400                5.90  12             185.28  

  เชียงคาน เชียงคาน 3401                0.90  10               66.90  

  เชียงคาน เชียงคาน 3402   11             104.50  

  เชียงคาน เชียงคาน 4301              49.60  20               73.00  

  เมืองเลย น้้าสวย 5202                2.70  8             200.00  

  เมืองเลย น้้าสวย 5202                0.74  4             145.00  

  นาด้วง นาด้วง 5202                1.90  5             100.00  

  นาด้วง นาด้วง 5202                1.60  5             115.00  

  นาด้วง นาด้วง 5202                5.80  10             260.00  

  นาด้วง นาดอกค้า 5202                2.20  1             160.00  

  เชียงคาน ธาต ุ 5202                3.00  8             200.00  

  ปากชม ปากชม 5202                7.50  10             393.00  

  ปากชม ห้วยบอ่ซืน 5202                6.00  6             341.00  

  นาด้วง นาด้วง 5203                8.00  8             205.00  

  นาด้วง นาด้วง 5801                3.80  3               67.20  

  นาด้วง นาด้วง 5801                6.75  5               69.72  

  เชียงคาน เชียงคาน 5801                3.50  10             119.00  

  เชียงคาน เชียงคาน 5801                5.70  4             240.15  

  เชียงคาน ธาต ุ 5801                3.50  5               90.04  

  ปากชม ปากชม 5801                8.50  3               69.72  

  ปากชม ปากชม 5801                4.60  8               62.22  

  ปากชม ปากชม 5801                5.00  5               89.09  

  เชียงคาน ธาต ุ 8900              97.00  10             315.00  

  เชียงคาน ธาต ุ 8900              22.00  4             225.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 38 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

หนองคาย เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 201                5.00  8             130.50  

  เมืองหนองคาย หาดค้า 201              37.55  5             948.21  

  ท่าบ่อ บ้านเด่ือ 205              12.50  10               81.50  

  เมืองหนองคาย กวนวัน 301                7.50  10             445.50  

  เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 301              35.00  6             298.50  

  โพนพิสัย วัดหลวง 301              31.00  16             391.50  

  เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 303                6.50  10               80.00  

  เมืองหนองคาย ในเมือง 304  4             185.00  

  เมืองหนองคาย กวนวัน 304                5.00  6           1,714.00  

  เมืองหนองคาย กวนวัน 304                1.20  5             320.00  

  เมืองหนองคาย กวนวัน 304                5.00  6           1,380.00  

  เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 304                5.00  5             640.00  

  เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 304                1.00  5             960.00  

  เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 304                7.50  5           1,446.00  

  เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 304                4.00  5             640.00  

  โพนพิสัย วัดหลวง 304                5.00  5             880.00  

  ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว 304                3.00  5           1,205.00  

  ศรีเชียงใหม่ บ้านหม้อ 304                5.00  10             960.00  

  ศรีเชียงใหม่ บ้านหม้อ 304                1.50  4             580.00  

  เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 401              99.90  175             951.84  

  เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 401                2.00  10             247.90  

  เมืองหนองคาย ในเมือง 403              14.50  79               75.10  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 403              13.00  9             158.91  

  ท่าบ่อ ท่าบ่อ 403                5.70  16             214.83  

  ศรีเชียงใหม่ หนองปลาปาก 701            131.00  35         14,734.95  

  เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 801            108.00  270         22,800.25  

  เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 801            118.00  100           3,031.00  

  ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว 801              22.01  112         10,696.33  

  ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว 801                9.11  325         24,599.62  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 901              13.00  39             623.00  

  ท่าบ่อ ท่าบ่อ 901              25.00  5           1,420.70  

  ท่าบ่อ ท่าบ่อ 901   17             150.00  

  ท่าบ่อ บ้านว่าน 901                4.80  5             131.00  

  เมืองหนองคาย เมืองหมี 1003                1.84  9             169.36  

  ท่าบ่อ ท่าบ่อ 1003                0.17  7               98.00  

  ท่าบ่อ ท่าบ่อ 1003              16.50  12           1,101.50  

  ท่าบ่อ ท่าบ่อ 1003   8               58.72  

  ท่าบ่อ ท่าบ่อ 1003                2.80  7               56.12  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 39 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

  ท่าบ่อ บ้านเด่ือ 1003                1.70  10             245.90  

  ท่าบ่อ บ้านว่าน 1003              15.00  10           1,104.80  

  เมืองหนองคาย ในเมือง 1400                3.90  5             474.50  

  เมืองหนองคาย เวียงคุก 1400                6.30  10             424.50  

  เมืองหนองคาย วัดธาต ุ 1400                3.40  5             160.00  

  เมืองหนองคาย วัดธาต ุ 1400                6.00  4             189.00  

  เมืองหนองคาย หาดค้า 1400                5.60  10             359.00  

  เมืองหนองคาย หาดค้า 1400              37.00  17           1,234.55  

  เมืองหนองคาย หาดค้า 1400              10.00  6             391.00  

  เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 1400                2.50  3             260.75  

  เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 1400                2.70  3               73.50  

  เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน 1400                5.00  0             878.00  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 1400              11.65  7             296.50  

  ท่าบ่อ ท่าบ่อ 1400                7.30  6             393.50  

  ท่าบ่อ ท่าบ่อ 1400                7.20  7             311.00  

  ท่าบ่อ ท่าบ่อ 1400                6.00  6             374.50  

  ท่าบ่อ บ้านเด่ือ 1400                8.00  5             675.50  

  ท่าบ่อ บ้านถ่อน 1400                1.00  6             412.00  

  ท่าบ่อ โพนสา 1400                4.00  10             525.50  

  โพนพิสัย วัดหลวง 1400                2.40  2             145.00  

  โพนพิสัย วัดหลวง 1400                6.30  8             474.50  

  สังคม สังคม 1400              10.50  9             447.00  

  เมืองหนองคาย หาดค้า 1600            176.00  339         12,629.50  

  เมืองหนองคาย หาดค้า 2001              18.00  30             228.00  

  เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน 2001              10.00  10               85.33  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 2002              27.11  42           1,253.66  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 3401                4.40  12             155.70  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 3401              14.00  20             320.00  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 3401              10.00  13             431.70  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 3401                2.15  12               87.00  

  เมืองหนองคาย โพนสว่าง 3401              40.00  30             557.90  

  เมืองหนองคาย โพนสว่าง 3401                0.00  7               68.00  

  โพนพิสัย วัดหลวง 3401                5.35  7               53.50  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 3402                3.80  5             164.91  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 3402                2.20  19             220.31  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 3402              17.50  60           1,073.81  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 3402              10.00  17             172.00  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 3402                3.00  25             319.50  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 40 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 3402              28.00  33             593.50  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 3402                4.02  13             138.00  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 3402              20.00  40             494.50  

  เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 3402                3.51  30             164.00  

  เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 3402                2.70  25             111.62  

  เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 3402                0.40  6             143.00  

  เมืองหนองคาย โพนสว่าง 3402                5.50  17             429.40  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 3402              12.00  13               93.00  

  ท่าบ่อ ท่าบ่อ 3402                2.00  12             140.88  

  ท่าบ่อ ท่าบ่อ 3402                3.50  12               96.25  

  เมืองหนองคาย หินโงม 3404                2.50  5             213.00  

  ศรีเชียงใหม่ พระพุทธบาท 3404            119.00  62           1,441.00  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 3604              83.00  283             595.50  

  สระใคร สระใคร 3700                6.10  24             169.00  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 3900              48.00  45               90.25  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 3900              14.00  15               74.00  

  เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 4501                6.50  5             107.36  

  เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 5001                6.20  12             446.50  

  ท่าบ่อ บ้านถ่อน 5004              10.00  8             493.88  

  ท่าบ่อ บ้านถ่อน 5004              12.00  5             485.90  

  สระใคร บ้านฝาง 5004                4.00  5             299.00  

  เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน 5203            150.00  50         16,825.25  

  สังคม แก้งไก่ 5203                7.10  10             407.50  

  สังคม แก้งไก่ 5203                5.00  15             133.50  

  สังคม แก้งไก่ 5203                7.10  13             210.50  

  เมืองหนองคาย โพนสว่าง 5304              30.50  40             940.80  

  เมืองหนองคาย โพนสว่าง 5304                6.00  30             319.10  

  ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว 5304              37.50  55             100.80  

  เมืองหนองคาย ปะโค 5305              18.00  8             284.84  

  ท่าบ่อ บ้านว่าน 5309                1.00  15             182.40  

  ท่าบ่อ โพนสา 5309                0.70  7               95.70  

  ท่าบ่อ บ้านเด่ือ 5600                0.05  8               95.00  

  ท่าบ่อ บ้านเด่ือ 5600                1.40  15             482.00  

  ท่าบ่อ บ้านเด่ือ 5600                0.60  15             482.00  

  เมืองหนองคาย หาดค้า 5801                6.00  5             142.09  

  เมืองหนองคาย หาดค้า 5801                6.21  10               89.09  

  เมืองหนองคาย บ้านเด่ือ 5801                4.50  10               86.00  

  เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 5801                2.00  9             170.00  
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  เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 5801                3.00  4               86.00  

  เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 5801              20.00  15             530.60  

  เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน 5801                4.59  6               94.74  

  เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน 5801                5.80  3               59.22  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 5801                3.60  38             188.96  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 5801                8.75  5             170.20  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 5801                3.50  5               97.00  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 5801              15.50  5             165.10  

  ท่าบ่อ ท่าบ่อ 5801                4.30  3               89.09  

  ท่าบ่อ กองนาง 5801                7.00  10             156.55  

  ท่าบ่อ กองนาง 5801                6.63  4               71.00  

  ท่าบ่อ บ้านเด่ือ 5801                1.85  6             156.41  

  ท่าบ่อ บ้านถ่อน 5801              11.00  10             163.63  

  โพนพิสัย วัดหลวง 5801              10.50  6             163.63  

  ศรีเชียงใหม่ พานพร้าว 5801                7.00  5               81.00  

  ศรีเชียงใหม่ บ้านหม้อ 5801                2.17  5             101.50  

  ศรีเชียงใหม่ หนองปลาปาก 5801                6.00  5             163.63  

  สังคม แก้งไก่ 5801              11.00  5               85.09  

  สังคม ผาตั้ง 5801                4.50  5               94.50  

  โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก 5801                7.00  5             163.63  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 6302                6.12  10               97.00  

  เมืองหนองคาย ค่ายบกหวาน 6302                6.20  3               55.70  

  ท่าบ่อ กองนาง 6302                6.00  5               58.00  

  โพนพิสัย วัดหลวง 6302                3.20  5               55.58  

  โพนพิสัย วัดหลวง 6302              10.50  5               57.50  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 6401              10.50  29             184.50  

  เมืองหนองคาย ในเมือง 6409  4               78.25  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 6411                4.00  5             159.00  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 6411                5.00  15               66.50  

  เมืองหนองคาย ในเมือง 6413                3.50  3               66.50  

  เมืองหนองคาย หาดค้า 8800            123.00  11           2,688.96  

  เมืองหนองคาย หาดค้า 8800            109.25  12           2,612.27  

  เมืองหนองคาย หาดค้า 8800            109.25  13           2,936.72  

  เมืองหนองคาย โพนสว่าง 8800            109.25  13           2,667.02  

  เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน 8800            109.25  13           2,941.60  

  เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน 8800            123.00  11           1,348.48  

  เมืองหนองคาย พระธาตุบังพวน 8800            123.00  11           1,348.48  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 8800            123.00  13           1,348.48  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 42 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

  ท่าบ่อ บ้านว่าน 8801              92.00  4           2,818.00  

  เมืองหนองคาย โพนสว่าง 8802          1,590.81  39         34,190.26  

  ศรีเชียงใหม่ พระพุทธบาท 8802            586.15  28         36,130.40  

  เมืองหนองคาย หาดค้า 8900            155.00  25             892.00  

  เมืองหนองคาย กวนวัน 9000                6.50  3             165.00  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 9501                3.00  15             154.59  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 9501              17.50  13               59.30  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 9501            113.00  10             148.47  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 9501              11.50  9             157.00  

  เมืองหนองคาย โพธิ์ชยั 9501                4.50  5               71.82  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 9501            126.00  24             127.75  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 9501              38.50  20             111.70  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 9501              61.00  10               97.10  

  ท่าบ่อ ท่าบ่อ 9501                3.50  6               68.38  

  เมืองหนองคาย กวนวัน 9800                1.50  5             112.40  

  เมืองหนองคาย หนองกอมเกาะ 10500                5.00  15               66.50  

หนองบัวล้าภ ู เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 501              21.50  5             136.20  

  เมืองหนองบัวล้าภ ู โพธิ์ชยั 906                9.63  4             120.00  

  นากลาง กุดดินจี่ 906                1.02  6               85.00  

  นากลาง นากลาง 1103          5,100.00  775       610,019.00  

  เมืองหนองบัวล้าภ ู กุดจิก 1400                6.90  15             507.50  

  นากลาง นากลาง 1700          1,200.00  94         73,012.00  

  เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 2801            229.92  1500           2,457.16  

  เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 3401              18.00  33             286.30  

  นากลาง กุดดินจี่ 3401              12.00  30             281.00  

  เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองภัยศูนย ์ 3402                4.90  11             129.15  

  นากลาง นากลาง 3402                5.00  10             124.88  

  นากลาง นากลาง 3404              26.50  25           1,141.00  

  เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 5001                2.56  10             239.50  

  นากลาง นากลาง 5001                3.65  4             305.38  

  เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 5004              12.50  20             480.00  

  เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 5304              19.00  20             486.30  

  เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 5400                1.30  8               79.33  

  เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองภัยศูนย ์ 5801              41.00  26             540.75  

  เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองภัยศูนย ์ 5801                2.50  10               66.00  

  เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 5801              16.00  18             153.63  

  นากลาง นากลาง 5801              12.50  6               84.50  

  นากลาง นากลาง 5801                2.79  9             125.70  
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  นากลาง กุดดินจี่ 5801                9.50  5             126.50  

  นากลาง กุดดินจี่ 5801              22.55  10               78.50  

  เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองภัยศูนย ์ 6302              13.50  4               94.50  

  เมืองหนองบัวล้าภ ู นาค้าไฮ 6302                2.30  3               59.00  

  นากลาง นากลาง 6302                3.40  8               53.81  

  นากลาง นากลาง 7701                2.50  20             201.50  

  นากลาง นากลาง 8800          2,383.23  108     1,474,542.00  

  นากลาง เก่ากลอย 8800            123.00  13           2,688.96  

  เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองภัยศูนย ์ 9501              89.00  14               36.60  

  เมืองหนองบัวล้าภ ู หนองภัยศูนย ์ 9501                0.32  3               40.00  

  นากลาง นากลาง 9501                9.81  63             104.00  

อุดรธาน ี เมืองอุดรธานี นาดี 201              20.60  6             465.75  

  บ้านผือ บ้านผือ 201                3.60  13             466.42  

  น้้าโสม หนองแวง 201                5.70  7             120.00  

  น้้าโสม ศรีส้าราญ 201                5.60  7             114.00  

  เพ็ญ เพ็ญ 201              13.00  6             425.80  

  บ้านผือ บ้านผือ 205              13.46  4             141.75  

  กุดจับ ปะโค 208                2.20  5             163.00  

  น้้าโสม สามัคคี 301              33.00  20             186.00  

  น้้าโสม สามัคคี 301  84           1,434.98  

  เมืองอุดรธานี นาดี 302              13.50  7             220.00  

  บ้านผือ ค้าด้วง 303                1.55  4             275.00  

  เพ็ญ เชียงหวาง 501              13.60  6             303.20  

  เมืองอุดรธานี นาดี 901              55.00  28           3,295.20  

  เมืองอุดรธานี นาดี 901            180.00  28           1,647.50  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 901              40.00  80             528.00  

  บ้านผือ บ้านผือ 901  17             286.50  

  เพ็ญ เพ็ญ 901                3.50  6             306.50  

  เพ็ญ บ้านธาต ุ 901                2.20  5               93.00  

  เพ็ญ นาพู ่ 901                3.00  4             141.00  

  หนองวัวซอ น้้าพ่น 902            500.00  90         17,309.86  

  เมืองอุดรธานี นาดี 904                1.50  16               50.94  

  บ้านผือ กลางใหญ่ 906                0.12  3               85.00  

  บ้านผือ กลางใหญ่ 906                5.80  5               55.00  

  บ้านผือ ค้าด้วง 906                0.49  5             110.00  

  น้้าโสม นางัว 906                0.12  2               85.00  

  น้้าโสม นางัว 906                5.90  7             160.00  

  น้้าโสม น้้าโสม 906                4.90  3             102.00  
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  น้้าโสม หนองแวง 906                0.28  3             160.00  

  น้้าโสม หนองแวง 906                0.11  5               75.00  

  น้้าโสม หนองแวง 906                4.00  5             160.00  

  น้้าโสม บ้านหยวก 906                0.11  3               85.00  

  น้้าโสม บ้านหยวก 906                2.12  2             240.00  

  น้้าโสม โสมเยี่ยม 906                9.20  3               80.00  

  น้้าโสม ศรีส้าราญ 906                1.31  7               85.00  

  น้้าโสม ศรีส้าราญ 906                0.33  3               60.00  

  นายูง นายูง 906                0.43  4               85.00  

  นายูง บ้านก้อง 906                2.23  3             240.00  

  นายูง บ้านก้อง 906                1.75  7               90.00  

  นายูง บ้านก้อง 906                0.85  3               80.00  

  เพ็ญ เชียงหวาง 1002                4.50  15             241.80  

  บ้านผือ ค้าบง 1103          1,860.00  160         42,538.80  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 1400              60.50  76           2,798.09  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 1400              20.00  19             689.10  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 1400              24.00  12             370.50  

  บ้านผือ บ้านผือ 1400                4.10  3             145.00  

  บ้านผือ บ้านผือ 1400              29.85  8             475.00  

  บ้านผือ บ้านผือ 1400              12.80  8             428.50  

  บ้านผือ บ้านผือ 1400                5.30  4             137.28  

  บ้านผือ บ้านผือ 1400                5.50  15             847.00  

  บ้านผือ กลางใหญ่ 1400              47.00  40             652.50  

  น้้าโสม นางัว 1400                7.00  5             845.50  

  น้้าโสม ศรีส้าราญ 1400              11.30  5             386.00  

  น้้าโสม ศรีส้าราญ 1400                5.50  10             457.50  

  เพ็ญ เพ็ญ 1400                0.20  6               90.50  

  เพ็ญ เพ็ญ 1400                7.00  5             235.00  

  เพ็ญ เพ็ญ 1400                8.00  5             299.50  

  เพ็ญ บ้านธาต ุ 2801              46.70  295             343.94  

  เมืองอุดรธานี นาดี 3401                1.70  10             213.00  

  กุดจับ เชียงเพ็ง 3401                1.58  18             391.00  

  เพ็ญ บ้านธาต ุ 3401                5.10  7             119.50  

  เพ็ญ บ้านธาต ุ 3401                2.00  20             305.00  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 3402                4.40  15               50.42  

  บ้านผือ หายโศก 3402                1.16  15               70.00  

  บ้านผือ หายโศก 3402                1.80  15               64.51  

  บ้านผือ หายโศก 3402                0.34  3               44.70  
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  บ้านผือ หายโศก 3402                0.56  15               70.00  

  เพ็ญ โคกกลาง 3402                0.30  5             124.31  

  สร้างคอม บ้านโคก 3402                1.81  4             159.00  

  กุดจับ เชียงเพ็ง 3403                3.00  15             140.50  

  บ้านผือ หายโศก 3403                1.20  12             162.30  

  น้้าโสม หนองแวง 3403                3.70  13             306.00  

  กุดจับ เชียงเพ็ง 3404                2.30  5               94.00  

  กุดจับ เชียงเพ็ง 3404                1.80  5             175.00  

  บ้านผือ บ้านผือ 3404              14.00  27             299.98  

  บ้านผือ หนองหัวคู 3404                8.20  10             443.00  

  เพ็ญ บ้านธาต ุ 3404                4.00  4             393.50  

  เพ็ญ เชียงหวาง 3404            121.00  62           1,441.00  

  กุดจับ เชียงเพ็ง 3700                2.30  12               82.84  

  กุดจับ เชียงเพ็ง 3700                1.00  20             151.00  

  กุดจับ เชียงเพ็ง 3700              10.70  20             137.50  

  กุดจับ เชียงเพ็ง 3700                1.55  8             286.84  

  บ้านผือ โนนทอง 3700                9.00  23               98.00  

  เพ็ญ นาพู ่ 3700                4.05  18             162.70  

  เมืองอุดรธานี นาดี 5004              23.50  3             453.70  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 5004              10.70  8             451.10  

  บ้านผือ ข้าวสาร 5004              19.00  15             482.50  

  บ้านผือ ข้าวสาร 5004              12.50  17             428.40  

  บ้านผือ กลางใหญ่ 5004              11.00  7             384.32  

  น้้าโสม หนองแวง 5004                8.00  12             489.53  

  น้้าโสม ศรีส้าราญ 5004                8.50  8             304.77  

  น้้าโสม ศรีส้าราญ 5004              20.70  3             491.00  

  น้้าโสม สามัคคี 5004                8.30  3             498.36  

  เพ็ญ สุมเส้า 5004                4.00  7             379.32  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 5203  0           5,870.00  

  น้้าโสม ศรีส้าราญ 5203                3.50  14             338.68  

  นายูง บ้านก้อง 5203                9.10  6               53.00  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 5305              10.00  3             172.74  

  บ้านผือ ค้าบง 5305                6.40  8             517.00  

  กุดจับ เชียงเพ็ง 5309                1.92  5               93.00  

  บ้านผือ หนองหัวคู 5309                2.50  5               65.00  

  เพ็ญ สุมเส้า 5309                3.70  13             258.29  

  เพ็ญ สุมเส้า 5400                1.05  7               62.50  

  เมืองอุดรธานี นากวา้ง 5600                0.25  14             122.20  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 46 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

  เมืองอุดรธานี บ้านขาว 5801                8.50  3               72.55  

  เมืองอุดรธานี บ้านขาว 5801                8.00  5             139.50  

  เมืองอุดรธานี นาดี 5801                6.00  3             142.15  

  เมืองอุดรธานี นาดี 5801                6.50  7               99.18  

  เมืองอุดรธานี นาดี 5801                8.00  4               56.50  

  เมืองอุดรธานี นาดี 5801              14.00  43               74.00  

  เมืองอุดรธานี นาดี 5801              34.00  43             233.10  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 5801                4.10  100             197.50  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 5801                9.30  16             143.48  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 5801                2.80  6               52.00  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 5801              76.00  60             197.50  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 5801                6.10  4             156.75  

  บ้านผือ บ้านผือ 5801                5.90  10               89.09  

  บ้านผือ บ้านผือ 5801                4.60  8             210.57  

  บ้านผือ บ้านผือ 5801                5.00  3             124.00  

  บ้านผือ บ้านผือ 5801              10.00  5             167.88  

  บ้านผือ หายโศก 5801              12.00  9             146.00  

  น้้าโสม นางัว 5801              12.00  4               79.70  

  น้้าโสม ศรีส้าราญ 5801                1.15  3               89.50  

  เพ็ญ บ้านธาต ุ 5801                4.00  7               70.40  

  เพ็ญ บ้านธาต ุ 5801              15.00  10             163.63  

  เพ็ญ บ้านธาต ุ 5801                1.70  7               86.00  

  เพ็ญ บ้านธาต ุ 5801                4.75  4               93.00  

  เพ็ญ นาพู ่ 5801              23.00  8             137.58  

  เพ็ญ สุมเส้า 5801              13.50  13             167.50  

  เพ็ญ โคกกลาง 5801                1.70  5               70.11  

  นายูง บ้านก้อง 5801                6.30  4               97.50  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 6100              24.50  24             352.80  

  เพ็ญ บ้านธาต ุ 6200              22.00  44             136.91  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 6302                7.00  4               63.25  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 6302              28.74  15           1,258.49  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 6302              17.70  14               97.00  

  บ้านผือ บ้านผือ 6302                4.00  5               54.64  

  บ้านผือ บ้านผือ 6302                9.50  12               55.54  

  บ้านผือ หายโศก 6302              14.50  2               50.30  

  บ้านผือ หายโศก 6302                4.00  3             106.34  

  บ้านผือ หายโศก 6302              14.50  9               75.22  

  เพ็ญ เพ็ญ 6412                7.10  12               73.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 47 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

  เมืองอุดรธานี นาดี 6600                2.84  10             116.56  

  เมืองอุดรธานี นาดี 6600                2.85  6             134.86  

  บ้านผือ บ้านผือ 6600                0.40  3               58.94  

  บ้านผือ ค้าบง 6600              22.00  18             317.90  

  กุดจับ ปะโค 7702              17.30  92               58.61  

  เพ็ญ เชียงหวาง 7702                1.89  21             235.10  

  บ้านผือ บ้านผือ 8800            610.00  15         19,570.25  

  เพ็ญ นาพู ่ 8800            103.09  5           2,269.44  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 8801              15.30  5             700.97  

  บ้านผือ ค้าบง 8802          1,200.00  30       793,460.00  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 8900              10.50  7               78.16  

  เมืองอุดรธานี นาดี 9101                1.00  30             238.13  

  เมืองอุดรธานี นาดี 9101                1.70  10               54.77  

  เพ็ญ สุมเส้า 9101            102.00  10             496.89  

  เมืองอุดรธานี นาดี 9501                7.50  28               72.00  

  เมืองอุดรธานี นาข่า 9501            146.00  25             153.00  

  บ้านผือ บ้านผือ 9501                1.00  5               68.13  

  น้้าโสม สามัคคี 9501                1.65  8             139.05  

  บ้านผือ บ้านผือ 10500                2.80  4             425.00  

  บ้านผือ ค้าบง 10500                3.55  55               19.00  

  เพ็ญ เชียงหวาง 10500 135.00  32           2,584.00  

  หนองวัวซอ น้้าพ่น 10600                3.80  3             155.00  

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-หว้ยหนิง)        2,888.03  1,035    828,768.33  

 

ตำรำงท่ี 7 รำยละเอียดโรงงำนอุตสำหกรรมในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

แม่น ้ำสงครำมตอนบน 

นครพนม ท่าอุเทน พนอม 00302             29.00  3             296.00  

 ท่าอุเทน พนอม 00302             11.40  6             385.00  

 ท่าอุเทน พนอม 00304               5.00  5             340.00  

 ท่าอุเทน พนอม 05004             22.50  5             452.60  

 ท่าอุเทน พนอม 05203        1,154.60  120          2,894.50  

 ท่าอุเทน พนอม 05203             13.45  9             190.50  

 นาทม หนองชน 03500               3.70  5               60.00  

 บ้านแพง บ้านแพง 00201             24.00  25             461.50  

 บ้านแพง บ้านแพง 00302               7.00  4             140.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 48 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 บ้านแพง บ้านแพง 01400               8.80  17             589.50   
บ้านแพง บ้านแพง 01400             15.00  0          2,788.50  

 บ้านแพง บ้านแพง 02103               7.50  17             457.73  

 บ้านแพง บ้านแพง 03402               1.10  4               12.00  

 บ้านแพง บ้านแพง 06302             24.32  16               60.50  

 บ้านแพง ไผ่ล้อม 00304               0.45  5             260.00  

 บ้านแพง ไผ่ล้อม 00901               6.50  4             176.00  

บึงกาฬ เซกา น้้าจั้น 05801               7.50  3             119.42  

 โซ่พิสัย หนองพันทา - #VALUE! -  -  

 โซ่พิสัย โซ ่ 01400             11.00  6             697.50  

 โซ่พิสัย โซ ่ 01400               5.50  5             102.50  

 โซ่พิสัย โซ ่ 05801               7.00  5             163.63  

 โซ่พิสัย โซ ่ 08800           112.25  11          2,665.42  

 โซ่พิสัย ค้าแก้ว 05004             21.60  13          2,174.60  

 โซ่พิสัย ค้าแก้ว 05203           239.50  66          2,127.30  

 โซ่พิสัย เหล่าทอง 05204             12.00  8               93.78  

 บึงโขงหลง บึงโขงหลง 00304               0.60  5             195.00  

 บึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง 00906               0.27  2               75.00  

 บึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง 05801               2.50  6               74.50  

 บึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง 06411               2.00  5               90.00  

 บึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง 08801           630.00  12        19,570.25  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               0.60  3             180.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.20  5             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.20  5             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.20  5             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.80  4             640.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.20  5             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               6.00  3             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               6.00  3             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.20  5             380.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.80  2             640.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.20  5             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               8.20  13             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.80  5             680.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               5.00  3             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.20  5             330.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               3.00  8             330.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               3.00  8             380.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 49 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.50  4             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               0.74  2             280.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               3.00  5             195.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 08800           112.25  11          2,667.02  

 บุ่งคล้า บุ่งคล้า 00701               0.43  1               60.00  

 บุ่งคล้า โคกกวา้ง 00304               6.00  3             275.00  

 บุ่งคล้า โคกกวา้ง 00304               6.00  3             330.00  

 บุ่งคล้า โคกกวา้ง 00304               6.00  3             310.00  

 บุ่งคล้า โคกกวา้ง 00304               6.00  3             320.00  

 บุ่งคล้า โคกกวา้ง 00304               6.00  3             320.00  

 บุ่งคล้า โคกกวา้ง 00304               6.00  3             482.57  

 บุ่งคล้า โคกกวา้ง 00304               6.00  3             330.00  

 บุ่งคล้า โคกกวา้ง 00304               2.20  5             640.00  

 ปากคาด ปากคาด 03700               2.50  21               85.25  

 ปากคาด ปากคาด 05301             16.00  8             395.00  

 ปากคาด ปากคาด 05801             19.60  8             163.63  

 ปากคาด หนองยอง 01400             55.00  20             480.00   
ปากคาด หนองยอง 03401           150.00  176          2,971.94  

 ปากคาด หนองยอง 05203             60.00  71          2,124.06  

 ปากคาด นาดง 10002               2.50  10             104.25  

 พรเจริญ หนองหัวช้าง 03403               8.00  20             322.50  

 พรเจริญ หนองหัวช้าง 05203               5.00  6             483.00  

 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 00301               3.70  4             188.00  

 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 00901               2.10  3               94.00  

 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 03401             58.00  47          1,004.40  

 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 03401               1.52  20             225.08  

 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 05801             13.00  7               74.00  

 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 05801               7.70  20             161.27  

 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 05801             10.50  5             149.86  

 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 05801             19.60  10             259.88  

 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 06302               7.00  5               66.82  

 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 06302               3.68  5               94.49  

 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 06302               7.00  5               78.00  

 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 06413             11.00  7             181.00  

 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 09501             10.30  13             116.38  

 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 09501               7.00  7               96.30  

 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 09501             37.50  130             152.75  

 เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 09501             25.00  12             171.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองบึงกาฬ โนนสมบูรณ์ 03403             55.00  72          1,161.70  

 เมืองบึงกาฬ โนนสมบูรณ์ 05203           485.00  180        18,891.88  

 เมืองบึงกาฬ โนนสมบูรณ์ 05203           250.00  50             439.50  

 เมืองบึงกาฬ โนนสมบูรณ์ 05203             65.80  83          6,148.00  

 เมืองบึงกาฬ หอค้า 00304               3.00  4             350.00  

 เมืองบึงกาฬ หอค้า 00304               2.80  2             640.00   
เมืองบึงกาฬ หอค้า 00304               2.50  7             320.00  

 เมืองบึงกาฬ หอค้า 00304               4.00  3             802.57  

 เมืองบึงกาฬ หอค้า 00304               3.00  5             195.00  

 เมืองบึงกาฬ หอค้า 03403               8.00  12             140.00  

 เมืองบึงกาฬ หอค้า 05301             16.00  8             488.40  

 เมืองบึงกาฬ หอค้า 08800           126.00  11          2,685.68  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               6.00  5             765.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               5.11  3             640.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               5.00  3             640.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               3.20  4             320.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               2.00  5             260.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304             17.15  6             960.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               2.80  2             320.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               6.00  3             320.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304             12.00  6             320.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               2.80  2             640.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               6.00  3             802.57  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               5.00  5             320.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               6.00  3             960.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               6.00  3             802.57  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               3.80  5             970.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               6.00  3             320.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               6.00  4             940.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               6.00  3             320.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 03401             22.00  7             515.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 05004             35.00  12             482.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 05203        1,121.00  707        21,267.78  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 05203        1,441.06  178        14,429.25  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 05801               6.00  10             151.50  

 เมืองบึงกาฬ ไคสี 00304             10.00  4             950.00  

 เมืองบึงกาฬ ไคสี 00304               4.00  2             640.00  

 เมืองบึงกาฬ ไคสี 00304               2.00  4             960.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 51 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองบึงกาฬ ไคสี 01400             10.30  12             599.20  

 เมืองบึงกาฬ ไคสี 05004             41.50  6          1,712.00  

 เมืองบึงกาฬ ไคสี 05004             27.00  30          1,936.00  

 เมืองบึงกาฬ ชัยพร 03700               1.30  6               67.60  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 00302             22.50  5             400.00  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 01400             15.00  10          1,094.50  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 01400           207.50  13          1,298.50  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 01400             29.00  33          1,046.25  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 02001               1.50  5             358.00  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 03401             18.50  150             630.32  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 03401             57.80  80             886.30  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 03402               0.85  12             464.59  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 05801               4.95  3               73.00  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 05801             18.00  6             148.86  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 05801             19.60  10             145.50  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 06413               1.10  5               68.00  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 08800           117.25  11          2,685.68  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 09501             28.00  5               53.25  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 09501               6.90  3               97.86  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 09501             12.00  9               96.86  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 09501           123.60  24               71.00  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 09501             14.00  6               55.30  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 09501             40.00  30             151.80  

 เมืองบึงกาฬ วิศิษฐ ์ 09501           147.00  40             143.47  

 ศรีวิไล ศรีวิไล 00303               0.83  5               87.50  

 ศรีวิไล ศรีวิไล 03403             16.00  20             117.50  

 ศรีวิไล ศรีวิไล 05203               3.50  5             259.00  

 ศรีวิไล ศรีวิไล 05801               7.90  4             148.13  

 ศรีวิไล ศรีวิไล 05801               5.50  5             141.16  

 ศรีวิไล ศรีวิไล 05801             12.00  10             123.00  

 ศรีวิไล ศรีวิไล 06302               6.06  5               66.59  

 ศรีวิไล นาแสง 00303               3.00  7             122.00  

 ศรีวิไล นาสะแบง 00303               1.18  5               55.00  

 ศรีวิไล นาสิงห์ 00302               0.85  2             110.00  

สกลนคร เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 01400             25.50  7             265.00  

 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 05004             35.80  5             480.00  

 เจริญศิลป์ ทุ่งแก 00206               7.00  3             303.50  

 เจริญศิลป์ ทุ่งแก 01003               6.60  7          1,090.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 52 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เจริญศิลป์ ทุ่งแก 03404             10.50  10             321.00  

 เจริญศิลป์ หนองแปน 05801             13.10  5             109.00  

 บ้านม่วง ม่วง 05801               6.50  5               91.00  

 บ้านม่วง ม่วง 05801             10.85  7             163.63  

 บ้านม่วง ม่วง 06302               5.50  3               61.00  

 บ้านม่วง ม่วง 06302               7.70  5               77.00  

 บ้านม่วง ม่วง 08800           112.25  11          2,663.81  

 บ้านม่วง มาย 03404               5.30  10             300.50  

 บ้านม่วง มาย 03700               4.30  25             190.00  

 บ้านม่วง มาย 05004             37.50  4             489.90  

 บ้านม่วง มาย 05801               8.85  2             177.60  

 บ้านม่วง ดงหม้อทอง 00701           300.00  75        40,651.60  

 บ้านม่วง ดงหม้อทอง 05203           106.50  70             696.00  

 วานรนิวาส คูสะคาม 10301               3.05  22             230.00  

 วานรนิวาส คูสะคาม 10301                   -    0             596.78  

 วาริชภูม ิ ค้าบ่อ 03402               3.80  10             191.00  

 วาริชภูม ิ ค้าบ่อ 06302             11.00  7               65.40  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 00701               7.37  3               64.46  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 00901             10.66  26             120.00  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 01400               5.80  4             404.00  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 01400             13.00  12             748.00  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 01400             19.00  9             577.00  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 01400               5.50  5             222.00  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 05001               2.70  15             182.87  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 05304             31.00  10             250.32  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 05801             35.12  14             408.39  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 05801               1.80  4               75.41  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 05801             43.60  6             245.22  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 06302               0.45  4               66.00  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 06302             14.08  5               54.30  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 06302               9.50  7               90.06  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 06302               7.05  4               86.00  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 07701             12.70  15             120.32  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 07702               1.40  8               61.62  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 09501               3.80  25               91.80  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 09501             32.06  6               51.77  

 สว่างแดนดิน บ้านต้าย 00901             26.50  10             359.00  

 สว่างแดนดิน บ้านต้าย 03401               0.97  20               69.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 53 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 สว่างแดนดิน บ้านต้าย 03700               0.32  10               61.00  

 สว่างแดนดิน บ้านต้าย 05801               4.20  11             211.72  

 สว่างแดนดิน บ้านต้าย 05801             11.10  5             129.05  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05309               0.33  3               90.00  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.31  4               94.50   
สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.19  4               80.00  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.26  4               98.50  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.31  4               89.70  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.09  4               92.90  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.08  4               81.50  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.16  4               81.90  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.08  4               93.50  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.07  4               92.50  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.13  4               91.30  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.08  4               96.10  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.12  4               98.50  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.13  4               95.00  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.25  4             119.70  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.14  4               98.50  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.21  4               95.00  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.23  4               96.50  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.22  4               90.50  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.11  4               91.40  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.10  4               96.00  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.15  4               91.40  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.33  4               96.10  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05600               0.24  4               99.00  

 สว่างแดนดิน โคกสี 05801             12.50  3             170.63  

 สว่างแดนดิน หนองหลวง 03700               1.73  57               28.29  

 สว่างแดนดิน บงใต้ 05004             37.00  4             483.00  

 สว่างแดนดิน ทรายมูล 05801               5.30  9               89.09  

 สว่างแดนดิน ทรายมูล 09501           149.00  10               79.00  

 สว่างแดนดิน บ้านถ่อน 01400             25.35  15             308.50  

 สว่างแดนดิน บ้านถ่อน 01400             20.11  15             478.00  

 สว่างแดนดิน บ้านถ่อน 03402             23.60  20             397.00  

 สว่างแดนดิน บ้านถ่อน 03700               4.70  20             124.00  

 สว่างแดนดิน บ้านถ่อน 05001             23.70  4             398.30  

 สว่างแดนดิน บ้านถ่อน 08800           630.00  12        22,587.88  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 54 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 ส่องดาว ส่องดาว 00906               1.60  7               98.00  

 ส่องดาว ส่องดาว 01400               5.19  7             190.00  

 ส่องดาว ส่องดาว 05801               4.00  6               83.00  

 ส่องดาว ส่องดาว 05801             18.00  3             163.30  

 ส่องดาว วัฒนา 05203               3.00  9             212.00  

 ส่องดาว ปทุมวาป ี 03402               1.71  11             148.14  

หนองคาย เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ 00906               0.50  6               90.00  

 เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ 01400               2.10  3             273.00  

 เฝ้าไร่ หนองหลวง 05304             27.00  20             672.36  

 เฝ้าไร่ วังหลวง 00906               2.04  3             120.00  

 โพนพิสัย จุมพล 00901             16.80  35             552.50  

 โพนพิสัย จุมพล 01400             10.20  2             136.50  

 โพนพิสัย จุมพล 03401             33.00  70          1,033.50  

 โพนพิสัย จุมพล 03402               5.15  9             132.00  

 โพนพิสัย จุมพล 05801             13.22  5               84.00  

 โพนพิสัย จุมพล 05801             11.70  10             115.63  

 โพนพิสัย จุมพล 05801                   -    0               75.59  

 โพนพิสัย จุมพล 05801             23.00  5             179.10  

 โพนพิสัย จุมพล 06302             10.50  3               59.50  

 โพนพิสัย จุมพล 06302               8.50  5               60.49  

 โพนพิสัย วัดหลวง 00301             33.00  16             391.50  

 โพนพิสัย วัดหลวง 00304               7.00  5             880.00  

 โพนพิสัย วัดหลวง 01400               2.60  2             145.00  

 โพนพิสัย วัดหลวง 01400               8.30  8             474.50  

 โพนพิสัย วัดหลวง 03401               8.35  7               53.50  

 โพนพิสัย วัดหลวง 05801             15.50  6             163.63  

 โพนพิสัย วัดหลวง 06302             11.00  5               57.50   
โพนพิสัย วัดหลวง 06302               5.20  5               55.58  

 โพนพิสัย กุดบง 00303               4.10  5             155.00  

 โพนพิสัย กุดบง 00304               5.00  5             802.00  

 โพนพิสัย กุดบง 00304               5.00  5          1,015.00  

 โพนพิสัย กุดบง 00304               0.70  5             320.00  

 โพนพิสัย กุดบง 01400             10.00  3             561.50  

 โพนพิสัย ชุมช้าง 03402               1.50  15             111.50  

 โพนพิสัย ชุมช้าง 03403             12.95  16             695.60  

 โพนพิสัย ชุมช้าง 05801               4.80  14             204.45  

 โพนพิสัย ชุมช้าง 05801               1.85  5             111.75  

 รัตนวาป ี รัตนวาป ี 00304               3.50  5          1,924.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 55 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 รัตนวาป ี รัตนวาป ี 00901             33.80  13             493.00  

 รัตนวาป ี รัตนวาป ี 06302             14.00  10               66.50  

 รัตนวาป ี บ้านต้อน 00301               4.50  5             273.00  

 รัตนวาป ี บ้านต้อน 00304               7.00  10          1,604.00  

 รัตนวาป ี บ้านต้อน 00304               2.00  2             960.00  

 รัตนวาป ี บ้านต้อน 00304               3.50  4             960.00  

 รัตนวาป ี บ้านต้อน 00304               4.90  10             320.00  

 รัตนวาป ี บ้านต้อน 00901               8.40  5               97.50  

 รัตนวาป ี บ้านต้อน 01400               3.20  6             271.00  

 รัตนวาป ี บ้านต้อน 05801               5.70  5             165.10  

 รัตนวาป ี บ้านต้อน 06302               3.00  3               52.00  

อุดรธาน ี ไชยวาน ไชยวาน 05801               3.00  7               77.59  

 ไชยวาน ไชยวาน 05801               8.10  4             153.63  

 ไชยวาน ไชยวาน 09501               0.55  4               60.50  

 ทุ่งฝน ทุ่งฝน 05801               9.00  6             163.63  

 ทุ่งฝน ทุ่งใหญ่ 03404               6.20  6             209.50  

 ทุ่งฝน นาทม 01400             12.00  7             466.05  

 บ้านดุง ศรีสุทโธ 01400               9.50  6             276.16  

 บ้านดุง ศรีสุทโธ 01400             10.50  20             497.00  

 บ้านดุง ศรีสุทโธ 06302               6.36  7               95.07  

 บ้านดุง ศรีสุทโธ 06600             35.50  38               67.50  

 บ้านดุง ศรีสุทโธ 10301               1.50  10               75.00  

 บ้านดุง ศรีสุทโธ 10301               1.70  30               11.00  

 บ้านดุง ศรีสุทโธ 10301               0.70  10               69.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 01400             10.50  4             238.50  

 บ้านดุง บ้านดุง 05801               8.00  7               77.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.85  10             471.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.87  15             454.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.09  10               53.50  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.42  12               85.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.09  3             184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.09  2             184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.05  21             103.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.15  7             195.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.11  4             184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.06  4             368.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.55  10               74.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.09  2             184.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 56 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.04  6               14.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.09  2             184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.09  2             195.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.09  2             184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.09  4             184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.09  4             184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.09  4             184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.09  2             184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.42  12               15.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.09  2             184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.09  2             184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.09  2             184.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.29  30               33.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.47  10               65.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10301               0.56  30               11.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10303               1.60  5               97.00  

 บ้านดุง บ้านดุง 10304               1.20  10             363.00  

 บ้านดุง โพนสูง 05801             16.50  6             171.63  

 บ้านดุง โพนสูง 10301               0.72  10               85.00  

 บ้านดุง โพนสูง 10301               0.31  25               85.00  

 บ้านดุง โพนสูง 10301               0.36  5                 8.00  

 บ้านดุง โพนสูง 10301               0.60  40             120.00  

 บ้านดุง โพนสูง 10301               0.29  20               85.00  

 บ้านดุง โพนสูง 10301               1.15  15               33.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 00906               0.79  6               45.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 05004           117.00  15             439.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.05  1               92.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.05  1               92.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.05  1               92.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.22  8               64.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.05  1               92.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.05  1               92.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.05  1               92.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.05  1               92.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.64  12               85.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.05  1               92.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.06  2             184.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.05  1               92.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 57 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.08  3             184.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.05  1               92.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.06  3             184.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.19  1               92.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.05  1               92.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.05  1               92.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.05  1               92.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.16  8             368.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.06  2               92.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301                   -    10               85.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.45  10             379.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.62  12               75.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.18  6               14.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.05  2               92.00  

 บ้านดุง บ้านจันทน ์ 10301               0.07  2               92.00  

 บ้านดุง วังทอง 03401               0.85  8             359.50  

 บ้านดุง วังทอง 05004             40.00  10             354.00  

 วังสามหมอ ผาสุก 05202        1,154.60  120          3,001.50  

 หนองหาน หนองเม็ก 00901             10.00  7          1,030.50  

 หนองหาน หนองเม็ก 01400               8.50  5             228.50  

 หนองหาน หนองเม็ก 05304             15.00  20             218.00  

 หนองหาน หนองเม็ก 05801               7.80  7             256.33  

 หนองหาน หนองเม็ก 08800             80.00  17          1,569.05  

 หนองหาน หนองสระปลา 01103        3,160.00  1107      465,995.31  

 หนองหาน หนองสระปลา 03402               5.60  10               83.00  

แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำง 

นครพนม ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 00304               3.50  6             585.00  

 ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 00304             15.00  5             390.00  

 ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 00304             11.00  5             426.00  

 ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 01400               5.30  10             164.00  

 ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 03402               0.80  10               66.00  

 ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 05203               5.50  6             273.50  

 ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 05801               2.70  3               81.70  

 ท่าอุเทน ไชยบุรี 01400             12.00  10             463.00  

 ท่าอุเทน พนอม 00302             29.00  3             296.00  

 ท่าอุเทน พนอม 00302             11.40  6             385.00  

 ท่าอุเทน พนอม 00304               5.00  5             340.00  

 ท่าอุเทน พนอม 05004             22.50  5             452.60  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 58 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 ท่าอุเทน พนอม 05203        1,154.60  120          2,894.50  

 ท่าอุเทน พนอม 05203             13.45  9             190.50  

 นาทม ดอนเตย 00701             17.00  8             126.00  

 นาทม ดอนเตย 05500             63.00  72             498.00  

 นาทม หนองชน 03500               3.70  5               60.00  

 บ้านแพง ไผ่ล้อม 00304               0.45  5             260.00  

 บ้านแพง ไผ่ล้อม 00901               6.50  4             176.00  

 บ้านแพง ไผ่ล้อม 05801             26.11  13               71.30  

 บ้านแพง ไผ่ล้อม 05801               7.20  15             223.47  

 บ้านแพง ไผ่ล้อม 05801               8.17  8               68.84  

 บ้านแพง โพนทอง 00302               2.00  2             130.00  

 บ้านแพง โพนทอง 03402               2.30  3               16.50  

 บ้านแพง โพนทอง 05004             18.50  4             489.00  

 บ้านแพง โพนทอง 05801             22.00  3             166.29  

 บ้านแพง โพนทอง 06600               0.60  4               50.50  

 บ้านแพง หนองแวง 06302               8.00  4               80.29  

 บ้านแพง นางัว 00304               9.00  5             295.00  

 โพนสวรรค์ นาขมิ้น 01400             17.40  10             432.50  

 โพนสวรรค์ นาขมิ้น 05801               5.00  4             162.17  

 โพนสวรรค์ บ้านค้อ 03401               5.30  7             421.00  

 โพนสวรรค์ บ้านค้อ 05004             20.00  5             490.00  

 โพนสวรรค์ บ้านค้อ 05004               7.10  6             472.00  

 ศรีสงคราม สามผง 05600               0.33  10               92.00  

 ศรีสงคราม ท่าบ่อสงคราม 03401               5.50  7             421.00  

 ศรีสงคราม ศรีสงคราม 05801             12.80  10             137.40  

 ศรีสงคราม ศรีสงคราม 09501               0.13  2               88.50  

บึงกาฬ เซกา ซาง 00201           299.80  12             384.90  

 เซกา ท่ากกแดง 00701               4.50  8             107.50  

 เซกา ท่าสะอาด 01400               6.00  7             622.50  

 เซกา หนองทุ่ม 05004             30.00  12          2,174.60  

 เซกา เซกา 00303             11.00  12             110.00  

 เซกา เซกา 00906               8.70  7               75.00  

 เซกา เซกา 05801               6.50  10             219.86  

 เซกา เซกา 06302               5.22  5               80.00  

 เซกา น้้าจั้น 05801               7.50  3             119.42  

 บึงโขงหลง บึงโขงหลง 00304               0.60  5             195.00  

 บึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง 00906               0.27  2               75.00  

 บึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง 05801               2.50  6               74.50  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 59 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 บึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง 06411               0.00  5               90.00  

 บึงโขงหลง โพธิ์หมากแข้ง 08801           630.00  12        19,570.25  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               0.60  3             180.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.20  5             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.20  5             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.20  5             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.80  4             640.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.20  5             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               6.00  3             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               6.00  3             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.20  5             380.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.80  2             640.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.20  5             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               8.20  13             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.80  5             680.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               5.00  3             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.20  5             330.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               3.00  8             330.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               3.00  8             380.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               2.50  4             320.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               0.74  2             280.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 00304               3.00  5             195.00  

 บึงโขงหลง ดงบัง 08800           112.25  11          2,667.02  

 พรเจริญ ศรีชมภู 05801             10.00  10             150.12  

 พรเจริญ ดอนหญ้านาง 03403             15.00  15             211.50  

 พรเจริญ พรเจริญ 00901             20.00  15             195.00  

 พรเจริญ พรเจริญ 01400               5.50  5             471.50   
พรเจริญ พรเจริญ 03403               7.50  50             252.00  

 พรเจริญ พรเจริญ 05801             10.00  5             179.10  

 พรเจริญ พรเจริญ 06302               7.50  5               51.00  

 พรเจริญ หนองหัวช้าง 03403               8.00  20             322.50  

 พรเจริญ หนองหัวช้าง 05203               5.00  6             483.00  

 พรเจริญ ป่าแฝก 05203             14.00  15             345.00  

 พรเจริญ ป่าแฝก 05801             14.60  8             215.50  

 เมืองบึงกาฬ โนนสมบูรณ์ 03403             55.00  72          1,161.70  

 เมืองบึงกาฬ โนนสมบูรณ์ 05203           485.00  180        18,891.88  

 เมืองบึงกาฬ โนนสมบูรณ์ 05203           250.00  50             439.50  

 เมืองบึงกาฬ โนนสมบูรณ์ 05203             65.80  83          6,148.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 60 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               6.00  5             765.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               5.11  3             640.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               5.00  3             640.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               3.20  4             320.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               2.00  5             260.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304             17.15  6             960.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               2.80  2             320.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               6.00  3             320.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304             12.00  6             320.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               2.80  2             640.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               6.00  3             802.57  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               5.00  5             320.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               6.00  3             960.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               6.00  3             802.57  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               3.80  5             970.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               6.00  3             320.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               6.00  4             940.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 00304               6.00  3             320.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 03401             22.00  7             515.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 05004             35.00  12             482.00  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 05203        1,121.00  707        21,267.78  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 05203        1,441.06  178        14,429.25  

 เมืองบึงกาฬ โคกก่อง 05801               6.00  10             151.50  

 เมืองบึงกาฬ ชัยพร 03700               1.30  6               67.60  

 ศรีวิไล ศรีวิไล 00303               0.83  5               87.50  

 ศรีวิไล ศรีวิไล 03403             16.00  20             117.50  

 ศรีวิไล ศรีวิไล 05203               3.50  5             259.00  

 ศรีวิไล ศรีวิไล 05801               7.90  4             148.13  

 ศรีวิไล ศรีวิไล 05801               5.50  5             141.16  

 ศรีวิไล ศรีวิไล 05801             12.00  10             123.00  

 ศรีวิไล ศรีวิไล 06302               6.06  5               66.59  

 ศรีวิไล นาแสง 00303               3.00  7             122.00  

 ศรีวิไล นาสะแบง 00303               1.18  5               55.00  

 ศรีวิไล นาสิงห์ 00302               0.85  2             110.00  

สกลนคร ค้าตากล้า ค้าตากล้า 05004             20.20  4             483.00  

 ค้าตากล้า ค้าตากล้า 05801               3.50  5             141.13  

 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 01400             25.50  7             265.00  

 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ 05004             35.80  5             480.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 61 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เจริญศิลป์ ทุ่งแก 00206               7.00  3             303.50  

 เจริญศิลป์ ทุ่งแก 01003               6.60  7          1,090.00  

 เจริญศิลป์ ทุ่งแก 03404             10.50  10             321.00  

 เจริญศิลป์ โคกศิลา 06600               0.95  4               59.20  

 บ้านม่วง ม่วง 05801               6.50  5               91.00  

 บ้านม่วง ม่วง 05801             10.85  7             163.63  

 บ้านม่วง ม่วง 06302               5.50  3               61.00  

 บ้านม่วง ม่วง 06302               7.70  5               77.00  

 บ้านม่วง ม่วง 08800           112.25  11          2,663.81  

 บ้านม่วง มาย 03404               5.30  10             300.50  

 บ้านม่วง มาย 03700               4.30  25             190.00  

 บ้านม่วง มาย 05004             37.50  4             489.90  

 บ้านม่วง มาย 05801               8.85  2             177.60  

 บ้านม่วง ดงหม้อทอง 00701           300.00  75        40,651.60  

 บ้านม่วง ดงหม้อทอง 05203           106.50  70             696.00  

 บ้านม่วง โนนสะอาด 00701           196.80  57        15,703.00  

 บ้านม่วง บ่อแกว้ 01400             27.70  6             477.00  

 บ้านม่วง บ่อแกว้ 05801               3.80  4               71.00  

 พรรณานิคม บะฮ ี 00201             72.54  46             279.80  

 พรรณานิคม บะฮ ี 00202             39.30  35             200.50  

 พรรณานิคม บะฮ ี 03404               5.65  10             300.50  

 วานรนิวาส วานรนิวาส 00201               8.70  5               85.50  

 วานรนิวาส วานรนิวาส 00906             11.50  6             479.00  

 วานรนิวาส วานรนิวาส 01400               5.80  5             592.00  

 วานรนิวาส วานรนิวาส 01400             11.00  10             246.50  

 วานรนิวาส วานรนิวาส 03401             27.51  8             383.00  

 วานรนิวาส วานรนิวาส 03402               0.30  6               55.98  

 วานรนิวาส วานรนิวาส 05801               3.00  8               68.00  

 วานรนิวาส วานรนิวาส 05801             16.40  3             115.50  

 วานรนิวาส วานรนิวาส 06411             11.70  10             110.00  

 วานรนิวาส วานรนิวาส 06600               1.40  3             114.20  

 วานรนิวาส คูสะคาม 10301               3.05  22             230.00  

 วานรนิวาส คูสะคาม 10301                   -    0             596.78  

 วานรนิวาส หนองแวง 05004             18.75  5             486.20  

 วานรนิวาส อินทร์แปลง 10301               0.55  12             596.78  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 03401               2.58  6               65.50  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 03402               1.05  5             128.00  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 03404               5.30  8             901.50  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 62 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 03404               7.80  7             321.50  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 08800           126.00  11          2,688.96  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301                   -    0        73,721.00  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.44  8             156.00  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.41  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4               93.28   
วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.55  2               93.28  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10301               0.46  4             186.56  

 วานรนิวาส กุดเรือค้า 10303               8.80  7             122.50  

 วานรนิวาส หนองแวงใต้ 05004             51.50  6             485.00  

 วานรนิวาส เด่ือศรีคันไชย 03401             12.20  12             213.00  

 วานรนิวาส เด่ือศรีคันไชย 05001               9.10  10             451.50  

 วานรนิวาส เด่ือศรีคันไชย 08800             80.20  20          1,033.00  

 วานรนิวาส หนองสนม 00701           170.00  25        10,347.50  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 63 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 วานรนิวาส หนองสนม 03700               0.70  3               84.20  

 วานรนิวาส ศรีวิชัย 05004             12.80  4             470.60  

 วานรนิวาส ศรีวิชัย 09501               0.18  3             105.00  

 วานรนิวาส คอนสวรรค์ 05801             17.19  5             185.89  

 วาริชภูม ิ หนองลาด 05202               9.00  9             264.50  

 วาริชภูม ิ ค้าบ่อ 03402               3.80  10             191.00  

 วาริชภูม ิ ค้าบ่อ 06302             11.00  7               65.40  

 วาริชภูม ิ ค้อเขียว 00501             75.72  31             519.50  

 วาริชภูม ิ ค้อเขียว 01501             12.17  3               95.00  

 วาริชภูม ิ ค้อเขียว 05203               3.80  10             130.00  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 00701               7.37  3               64.46  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 00901             10.66  26             120.00  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 01400               5.80  4             404.00  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 01400             13.00  12             748.00  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 01400             19.00  9             577.00  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 01400               5.50  5             222.00  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 05001               2.70  15             182.87  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 05304             31.00  10             250.32  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 05801             35.12  14             408.39  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 05801               1.80  4               75.41  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 05801             43.60  6             245.22  

 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 06302               0.45  4               66.00  
 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 06302             14.08  5               54.30  
 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 06302               9.50  7               90.06  
 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 06302               7.05  4               86.00  
 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 07701             12.70  15             120.32  
 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 07702               1.40  8               61.62  
 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 09501               3.80  25               91.80  
 สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน 09501             32.06  6               51.77  
 สว่างแดนดิน พันนา 00901               5.15  3             155.50  
 สว่างแดนดิน พันนา 03402               1.60  10               93.00  
 สว่างแดนดิน พันนา 05203               3.02  10             137.00  
 สว่างแดนดิน แวง 00901               4.20  16             100.00  
 สว่างแดนดิน ทรายมูล 05801               5.30  9               89.09  
 สว่างแดนดิน ทรายมูล 09501           149.00  10               79.00  
 สว่างแดนดิน ตาลเนิ้ง 05203             62.60  3             100.00  
 สว่างแดนดิน บ้านถ่อน 01400             25.35  15             308.50  
 สว่างแดนดิน บ้านถ่อน 01400             20.11  15             478.00  
 สว่างแดนดิน บ้านถ่อน 03402             23.60  20             397.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 64 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 สว่างแดนดิน บ้านถ่อน 03700               4.70  20             124.00  
 สว่างแดนดิน บ้านถ่อน 05001             23.70  4             398.30  
 สว่างแดนดิน บ้านถ่อน 08800           630.00  12        22,587.88  
 ส่องดาว ส่องดาว 00906               1.60  7               98.00  
 ส่องดาว ส่องดาว 01400               5.19  7             190.00  
 ส่องดาว ส่องดาว 05801               4.00  6               83.00  
 ส่องดาว ส่องดาว 05801             18.00  3             163.30  
 ส่องดาว วัฒนา 05203               3.00  9             212.00  
 ส่องดาว ปทุมวาป ี 03402               1.71  11             148.14  
 อากาศอา้นวย โพนงาม 05801             18.80  5             105.00  
 อากาศอา้นวย อากาศ 06302               1.20  3               55.00  
 อากาศอา้นวย โพนแพง 01400             28.00  15             241.50  
 อากาศอา้นวย โพนแพง 05801             23.92  5             146.00  
 อากาศอา้นวย โพนแพง 05801               7.95  4             103.00  
 อากาศอา้นวย บะหวา้ 05004             20.50  4             472.00  
 อากาศอา้นวย บะหวา้ 05801               5.00  5               89.09  
น ้ำอูน 
นครพนม ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00302               3.50  6             430.00  

 ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304             10.00  5             490.00  

 ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304               1.40  5             245.00  

 ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304               6.00  0             360.00  

 ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304             12.00  5             490.00  

 ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304             15.00  5             490.00  

 ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304             10.00  5             440.00  

 ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304             11.00  5             385.00  

 ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304               5.50  5             261.00  

 ท่าอุเทน ท่าอุเทน 05801               7.00  4             152.00  

 ท่าอุเทน ท่าอุเทน 05801             12.50  10             121.00  

 ท่าอุเทน ท่าอุเทน 05801               3.00  3               95.00  

 ท่าอุเทน ท่าอุเทน 07501               0.68  5             168.60  

 ท่าอุเทน โนนตาล 00901             19.20  4             160.50  

 ท่าอุเทน โนนตาล 05004             20.50  10             491.78  

 ท่าอุเทน โนนตาล 05004               9.40  7             456.00  

 ท่าอุเทน โนนตาล 05004             20.00  8             452.60  

 ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 00304               3.50  6             585.00  

 ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 00304             15.00  5             390.00  

 ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 00304             11.00  5             426.00  

 ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 01400               5.30  10             164.00  

 ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 03402               0.80  10               66.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 65 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 05203               5.50  6             273.50  

 ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 05801               2.70  3               81.70  

 ท่าอุเทน ไชยบุรี 01400             12.00  10             463.00  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304               5.00  5             997.28  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304               6.00  3             320.00  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304             11.00  5             490.00  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304             10.00  5             370.00  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304             10.00  5             370.00  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304               5.20  5             460.00  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304               5.15  5             460.00  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304             10.00  5             295.00  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304             10.00  5             370.00  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304               9.00  5             490.00  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 05004             15.00  6             300.50  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 05004             14.60  10             485.20  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 05004             27.00  7             398.55  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 05801               1.47  5               89.00  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 05801               6.00  11             143.25  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 07501               0.68  5             168.60  

 ท่าอุเทน เวินพระบาท 09200           230.00  530          2,006.75  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 00302               6.65  6             344.00  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 00302               7.00  6             344.00  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 01400               4.50  7             215.50  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 01400               4.50  4             698.50  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 03402               2.00  5             267.00  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 05304               7.80  24             222.00  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 05801             21.00  8             160.00  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 05801             16.00  5               82.50  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 05801               5.00  5             124.00  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 09501               0.45  4               60.42  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 09501               0.58  15             221.00  

 ธาตุพนม พระกลางทุ่ง 00901               3.56  4               60.00  

 ธาตุพนม พระกลางทุ่ง 05600               0.11  4               56.00  

 ธาตุพนม พระกลางทุ่ง 05600               0.56  10             120.63  

 ธาตุพนม นาถ่อน 05801               6.00  4             159.63  

 ธาตุพนม นาถ่อน 06402               0.50  8               61.04  

 ธาตุพนม นาถ่อน 06402               0.24  30               86.37  

 ธาตุพนม ดอนนางหงส ์ 03402               2.13  5               71.50  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 66 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 ธาตุพนม น้้าก่้า 00302               8.00  5             344.00  

 ธาตุพนม น้้าก่้า 00304               2.50  4             250.00  

 ธาตุพนม น้้าก่้า 00304               2.15  4             250.00  

 นาหวา้ นาหวา้ 00201               8.68  19               79.00  

 นาหวา้ นาหวา้ 00401               4.10  6               50.30  

 นาหวา้ นาหวา้ 05801               8.00  3                 9.00  

 นาหวา้ นาหวา้ 05801             10.50  3               89.09  

 นาหวา้ นาหวา้ 05801             30.00  14             107.00  

 นาหวา้ นางัว 06302               5.50  5               51.00  

 ปลาปาก มหาชัย 08800           100.00  12        14,536.80  

 ปลาปาก มหาชัย 08800           630.00  12        19,561.61  

 โพนสวรรค์ บ้านค้อ 03401               5.30  7             421.00  

 โพนสวรรค์ บ้านค้อ 05004             20.00  5             490.00  

 โพนสวรรค์ บ้านค้อ 05004               7.10  6             472.00  

 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ 00901               3.40  3               88.00  

 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ 01400               3.50  2             119.50  

 โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ 05801               4.00  5               94.00  

 โพนสวรรค์ นาขมิ้น 01400             17.40  10             432.50  

 โพนสวรรค์ นาขมิ้น 05801               5.00  4             162.17  

 เมืองนครพนม กุรุคุ 05304             16.16  37             482.00  

 เมืองนครพนม กุรุคุ 05801               7.10  8             109.00  

 เมืองนครพนม บ้านผึ้ง 00906               1.80  4             195.00  

 เมืองนครพนม บ้านผึ้ง 00906               2.48  3             145.00  

 เมืองนครพนม บ้านผึ้ง 03402               3.62  15             126.50  

 เมืองนครพนม บ้านผึ้ง 05801             13.00  4             163.63  

 เมืองนครพนม บ้านผึ้ง 06412             24.00  20             452.15  

 เมืองนครพนม บ้านผึ้ง 09800             25.50  20             410.81  

 เมืองนครพนม วังตามัว 00201             58.00  4             468.50  

 เมืองนครพนม วังตามัว 00901           113.67  30             670.50  

 เมืองนครพนม วังตามัว 05004             25.00  4             485.00  

 เมืองนครพนม ในเมือง 03402               1.70  15             188.79  

 เมืองนครพนม ในเมือง 05801             36.00  8             197.41  

 เมืองนครพนม ในเมือง 05801             62.00  25             291.50  

 เมืองนครพนม ในเมือง 05801               6.00  17             197.26  

 เมืองนครพนม ในเมือง 05801             14.40  4             178.25  

 เมืองนครพนม ในเมือง 06302             15.00  10               99.50  

 เมืองนครพนม ในเมือง 06302               4.30  10             219.50  

 เมืองนครพนม ในเมือง 06302               7.00  6               84.50  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 67 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองนครพนม ในเมือง 06413               0.58  3               66.66  

 เมืองนครพนม ในเมือง 06413               0.95  3               82.00  

 เมืองนครพนม ในเมือง 06500               7.70  15               50.00  

 เมืองนครพนม ในเมือง 08401               5.50  58               25.00  

 เมืองนครพนม นาทราย 05801               2.00  5             244.00  

 เมืองนครพนม นาทราย 05801             17.00  5             170.63  

 เมืองนครพนม นาทราย 05900               9.50  8             306.00  

 เมืองนครพนม อาจสามารถ 00901               4.40  12             586.00  

 เมืองนครพนม อาจสามารถ 01400               2.30  6             388.77  

 เมืองนครพนม อาจสามารถ 02801               2.00  110               86.07  

 เมืองนครพนม อาจสามารถ 05801             40.75  6             147.86  

 เมืองนครพนม อาจสามารถ 05801               3.00  3             198.76  

 เมืองนครพนม อาจสามารถ 05801             19.50  18               78.00  

 เมืองนครพนม อาจสามารถ 09501               8.00  10               98.50  

 เมืองนครพนม ขามเฒ่า 03404               5.50  5             282.00  

 เมืองนครพนม ขามเฒ่า 03700             10.61  125               31.03  

 เมืองนครพนม ขามเฒ่า 05801               5.00  6               63.00  

 เมืองนครพนม บ้านกลาง 06302               1.30  12             148.76  

 เมืองนครพนม ท่าค้อ 00302               2.55  2               70.00  

 เมืองนครพนม ท่าค้อ 00304               5.20  6             588.00  

 เมืองนครพนม ท่าค้อ 03402               2.90  8             182.50  

 เมืองนครพนม ท่าค้อ 05801             12.20  15               89.09  

 เมืองนครพนม ท่าค้อ 05801               7.80  5             134.00  

 เมืองนครพนม ค้าเตย 00201             29.40  3             196.50  

 เมืองนครพนม ค้าเตย 00901               6.20  12             587.50  

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 00401             28.50  4               54.00  

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 01400             19.00  8             860.00  

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 01400               9.00  0          1,015.50  

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 01400               1.90  20             753.50  

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 02001             20.00  30             493.50  

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 03402             29.40  14             393.20  

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 03402               3.60  8             177.02  

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 04001               8.30  6               85.00  

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 05801             21.00  13             338.00  

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 05801             11.20  6               89.09  

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 06302               4.72  4               53.50  

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 07200             13.06  33               81.00  

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 09501           419.38  8             147.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 68 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 09501           161.00  27               60.00  

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 09501           415.00  27             116.50  

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 09501               5.10  5               36.25  

 เมืองนครพนม หนองญาต ิ 09501             65.00  12             202.50  

 เมืองนครพนม ดงขวาง 09501               4.00  4               70.50  

 ศรีสงคราม ศรีสงคราม 05801             12.80  10             137.40  

 ศรีสงคราม ศรีสงคราม 09501               0.13  2               88.50  

 ศรีสงคราม บ้านเอื้อง 01400             22.00  12             363.00  

 ศรีสงคราม บ้านเอื้อง 05801             16.50  7             161.95  

 ศรีสงคราม ท่าบ่อสงคราม 03401               5.50  7             421.00  

 ศรีสงคราม โพนสว่าง 00901             65.95  6             249.26  

 ศรีสงคราม โพนสว่าง 00901             42.00  20             479.00  

สกลนคร กุดบาก นาม่อง 01400             30.00  15             241.50  

 กุสุมาลย ์ นาโพธิ ์ 05004             12.80  4             490.60  

 กุสุมาลย ์ นาโพธิ ์ 05304               3.00  4               55.00  

 กุสุมาลย ์ นาเพียง 05203           260.00  50        14,961.50  

 กุสุมาลย ์ นาเพียง 05600               0.23  9             132.00  

 กุสุมาลย ์ อุ่มจาน 01103        4,207.62  668        49,642.30  

 กุสุมาลย ์ อุ่มจาน 03404               3.31  9             311.00  

 กุสุมาลย ์ กุสุมาลย ์ 08802        1,291.73  86      113,608.82  

 เจริญศิลป์ โคกศิลา 06600               0.95  4               59.20  

 นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน 05203             12.29  7             100.00  

 นิคมน้้าอูน นิคมน้้าอูน 05203             33.90  4             100.00  

 นิคมน้้าอูน สุวรรณคาม 05201             18.00  4               37.41  

 พรรณานิคม พรรณา 03401               1.00  6             117.00  

 พรรณานิคม พรรณา 05801             10.00  10             152.00  

 พรรณานิคม พอกน้อย 00201             21.25  10               61.10  

 พรรณานิคม พอกน้อย 05004             21.20  10             467.66  

 พรรณานิคม พอกน้อย 06302             16.00  6               51.50  

 พรรณานิคม นาหัวบอ่ 05203               5.50  8               99.30  

 พรรณานิคม ไร่ 05203             38.20  31             448.00  

 พรรณานิคม สว่าง 03700             14.70  20             184.31  

 พรรณานิคม บะฮ ี 00201             72.54  46             279.80  

 พรรณานิคม บะฮ ี 00202             39.30  35             200.50  

 พรรณานิคม บะฮ ี 03404               5.65  10             300.50  

 พังโคน พังโคน 00901             29.00  10             401.00  

 พังโคน พังโคน 00906               2.20  3             285.00  

 พังโคน พังโคน 01400             84.00  22             964.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 69 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน 
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 พังโคน พังโคน 02001               9.50  3                 5.21  
 พังโคน พังโคน 02202               3.70  17             191.84  
 พังโคน พังโคน 06302               6.00  3               54.00  
 พังโคน พังโคน 06302               7.85  6             103.92  
 พังโคน พังโคน 06413               0.44  3               97.87  
 พังโคน พังโคน 06500               0.63  4               64.92  
 พังโคน พังโคน 06600               1.70  5             101.04  
 พังโคน พังโคน 08800           630.00  12        19,570.25  
 พังโคน พังโคน 09501               0.90  5               80.00  
 พังโคน พังโคน 09501               9.00  23               57.37  
 พังโคน ม่วงไข่ 01400             28.40  8             598.50  
 พังโคน ม่วงไข่ 05801             30.00  4             175.63  
 พังโคน ไฮหย่อง 00901             60.00  45             446.70  
 พังโคน ไฮหย่อง 01400             60.00  15          1,557.00  
 พังโคน ไฮหย่อง 01400             19.00  15             488.00  
 พังโคน ไฮหย่อง 05801             16.30  8             151.00  
 พังโคน ไฮหย่อง 05801               6.50  8             122.40  
 พังโคน ไฮหย่อง 06411               6.50  10             185.00  
 พังโคน ไฮหย่อง 06411             10.50  4             263.00  
 พังโคน ไฮหย่อง 06411               8.30  4             157.00  
 พังโคน ไฮหย่อง 09501               6.30  6               64.43  
 โพนนาแก้ว นาแกว้ 00902           385.00  350        10,130.00  
 โพนนาแก้ว นาแกว้ 05001               8.31  7             475.85  
 โพนนาแก้ว นาแกว้ 05004             16.00  8             420.00  
 โพนนาแก้ว นาแกว้ 05004             29.50  6             494.09  
 โพนนาแก้ว นาแกว้ 05600               2.30  8             138.00  
 โพนนาแก้ว นาแกว้ 05801               4.80  8               82.00  
 โพนนาแก้ว นาแกว้ 08900             60.00  18               60.00  
 เมืองสกลนคร ขมิ้น 00901               0.70  2               80.00  
 เมืองสกลนคร ขมิ้น 00901             93.80  20             487.00  
 เมืองสกลนคร ขมิ้น 04301               2.70  5               60.00  
 เมืองสกลนคร ขมิ้น 05001               6.20  7             490.00  
 เมืองสกลนคร ขมิ้น 05001             68.40  5             444.00  
 เมืองสกลนคร ขมิ้น 05801               6.80  3             127.42  
 เมืองสกลนคร ขมิ้น 10100               7.20  3             655.00  
 เมืองสกลนคร ท่าแร่ 03402               2.90  4             206.00  
 เมืองสกลนคร ท่าแร่ 05801             17.40  15             321.00  
 เมืองสกลนคร ท่าแร่ 06302               6.70  2               62.49  
 เมืองสกลนคร ห้วยยาง 02801               9.00  50               19.00  
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จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 
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แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองสกลนคร ห้วยยาง 05801             25.00  19             181.71  
 เมืองสกลนคร ห้วยยาง 09501               0.60  15             156.11  
 เมืองสกลนคร ห้วยยาง 10004               1.90  4             128.95  
 เมืองสกลนคร พังขว้าง 00501             21.57  9             255.74  
 เมืองสกลนคร พังขว้าง 01302               9.60  8             159.49  
 เมืองสกลนคร พังขว้าง 01400             36.30  20             674.00  
 เมืองสกลนคร พังขว้าง 01400             40.50  6          1,536.00  
 เมืองสกลนคร พังขว้าง 05801             22.00  23               73.60  
 เมืองสกลนคร พังขว้าง 08802             98.73  24          1,524.62  
 วานรนิวาส เด่ือศรีคันไชย 03401             12.20  12             213.00  
 วานรนิวาส เด่ือศรีคันไชย 05001               9.10  10             451.50  
 วานรนิวาส เด่ือศรีคันไชย 08800             80.20  20          1,033.00  
 วานรนิวาส หนองสนม 00701           170.00  25        10,347.50  
 วานรนิวาส หนองสนม 03700               0.70  3               84.20  
 วานรนิวาส ศรีวิชัย 05004             12.80  4             470.60  
 วานรนิวาส ศรีวิชัย 09501               0.18  3             105.00  
 วาริชภูม ิ วาริชภูม ิ 02002               4.05  3               91.52  
 วาริชภูม ิ วาริชภูม ิ 03401             19.00  25             389.00  
 วาริชภูม ิ วาริชภูม ิ 05801             16.70  3             124.00  
 วาริชภูม ิ ปลาโหล 03402               5.70  15             248.30  
 วาริชภูม ิ ปลาโหล 05203               3.00  9             159.00  
 วาริชภูม ิ ปลาโหล 05801             24.00  8             272.60  
 วาริชภูม ิ หนองลาด 05202               9.00  9             264.50  
 วาริชภูม ิ ค้าบ่อ 03402               3.80  10             191.00  
 วาริชภูม ิ ค้าบ่อ 06302             11.00  7               65.40  
 วาริชภูม ิ ค้อเขียว 00501             75.72  31             519.50  
 วาริชภูม ิ ค้อเขียว 01501             12.17  3               95.00  
 วาริชภูม ิ ค้อเขียว 05203               3.80  10             130.00  
 สว่างแดนดิน แวง 00901               4.20  16             100.00  
 สว่างแดนดิน ตาลเนิ้ง 05203             62.60  3             100.00  
 ส่องดาว ปทุมวาป ี 03402               1.71  11             148.14  
 อากาศอา้นวย อากาศ 06302               1.20  3               55.00  
 อากาศอา้นวย โพนแพง 01400             28.00  15             241.50  
 อากาศอา้นวย โพนแพง 05801             23.92  5             146.00  
 อากาศอา้นวย โพนแพง 05801               7.95  4             103.00  
 อากาศอา้นวย บะหวา้ 05004             20.50  4             472.00  
 อากาศอา้นวย บะหวา้ 05801               5.00  5               89.09  
อุดรธาน ี วังสามหมอ ผาสุก 05202        1,154.60  120          3,001.50  

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำที ่6 (แม่น ้ำสงครำม)    36,954.64        14,219   1,387,828.34  
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ตำรำงท่ี 8 รำยละเอียดโรงงำนอุตสำหกรรมในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

นครพนม เมืองนครพนม ค้าเตย 00201             27.40  3           196.50  

เมืองนครพนม วังตามัว 00201             23.00  4           196.50  

เมืองนครพนม วังตามัว 00201             38.00  4           468.50  

เมืองนครพนม ท่าค้อ 00302               2.05  2             70.00  

ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00302               3.00  6           430.00  

เมืองนครพนม บ้านกลาง 00304               0.29  7           640.00  

เมืองนครพนม ท่าค้อ 00304               5.00  6           588.00  

ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304               5.00  10           393.00  

ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304               9.00  5           490.00  

ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304               0.40  5           245.00  

ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304               5.00  0           360.00  

ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304             11.00  5           490.00  

ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304             10.00  5           490.00  

ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304               8.00  5           412.00  

ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304             10.00  5           385.00  

ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304             10.00  5           385.00  

ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304             10.00  5           460.00  

ท่าอุเทน ท่าอุเทน 00304               4.50  5           506.00  

ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 00304               3.00  6           585.00  

ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 00304               5.00  3           320.00  

ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 00304             10.00  5           490.00  

ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 00304             10.00  5           426.00  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304               0.90  6           385.00  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304               4.00  5           997.28  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304               5.00  3           320.00  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304             10.00  5           490.00  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304               9.00  5           370.00  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304               9.00  5           370.00  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304               5.00  5           460.00  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304               5.00  5           460.00  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304               9.00  5           295.00  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304               9.00  5           370.00  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 00304               8.00  5           490.00  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 00401             28.00  4             54.00  

เมืองนครพนม อาจสามารถ 00901               3.40  12           586.00  

เมืองนครพนม ค้าเตย 00901               5.20  12           587.50  

เมืองนครพนม วังตามัว 00901             53.67  30           670.50  
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(ล้ำนบำท) 
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แรงม้ำเครื่องจักร 
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ท่าอุเทน โนนตาล 00901               9.20  4           160.50  

โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ 00901               2.40  3             88.00  

เมืองนครพนม บ้านผึ้ง 00906               1.30  4           195.00  

เมืองนครพนม บ้านผึ้ง 00906               2.28  3           145.00  

เมืองนครพนม อาจสามารถ 01400               1.80  6           388.77  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 01400             14.00  8           860.00  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 01400               8.00  0        1,015.50  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 01400               1.50  20           753.50  

ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 01400               4.30  10           586.00  

ท่าอุเทน ไชยบุรี 01400             11.50  10           463.00  

โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ 01400               3.00  2           239.50  

โพนสวรรค์ นาขมิ้น 01400             16.40  10           432.50  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 01501           112.47  120        5,026.63  

เมืองนครพนม บ้านผึ้ง 01502               0.70  9           731.20  

เมืองนครพนม ท่าค้อ 02001             15.00  30           493.50  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 02001             15.00  30           493.50  

เมืองนครพนม อาจสามารถ 02801               1.00  110             26.82  

เมืองนครพนม ในเมือง 03402               1.50  15           188.79  

เมืองนครพนม หนองแสง 03402               3.50  4             66.15  

เมืองนครพนม บ้านผึ้ง 03402               2.62  15           340.20  

เมืองนครพนม ท่าค้อ 03402               1.90  8           182.50  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 03402             19.40  14           393.20  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 03402               3.10  8           177.02  

ปลาปาก นามะเขือ 03402               8.80  4           108.00  

ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 03402               0.30  10             66.00  

ธาตุพนม ดอนนางหงส ์ 03402               1.63  5             71.50  

เมืองนครพนม ขามเฒ่า 03404               4.50  5           282.00  

เมืองนครพนม ขามเฒ่า 03700               9.09  125             31.03  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 04001               6.80  6             85.00  

เมืองนครพนม วังตามัว 05004             20.00  4           485.00  

ท่าอุเทน โนนตาล 05004               8.40  7           456.00  

ท่าอุเทน โนนตาล 05004             10.00  8           452.60  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 05004             10.00  6           300.50  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 05004               9.60  10           485.20  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 05004             22.00  7           398.55  

ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 05203               3.50  6           273.50  

ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 05203               3.50  6           273.50  

ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 05203               5.50  6           168.00  
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เมืองนครพนม กุรุคุ 05304               6.16  37           482.00  

ธาตุพนม พระกลางทุ่ง 05600               0.41  10           120.63  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 05703             45.00  0        2,410.87  

เมืองนครพนม ในเมือง 05801             16.00  8           197.41  

เมืองนครพนม ในเมือง 05801             42.00  25           291.50  

เมืองนครพนม ในเมือง 05801               5.00  17           197.26  

เมืองนครพนม ในเมือง 05801             13.40  4           178.25  

เมืองนครพนม นาทราย 05801               1.00  5           244.00  

เมืองนครพนม นาทราย 05801             15.00  5           170.63  

เมืองนครพนม กุรุคุ 05801               6.10  8           109.00  

เมืองนครพนม บ้านผึ้ง 05801               7.30  2           142.68  

เมืองนครพนม บ้านผึ้ง 05801             12.00  4           163.63  

เมืองนครพนม อาจสามารถ 05801             38.75  6           147.86  

เมืองนครพนม อาจสามารถ 05801               2.40  3           198.76  

เมืองนครพนม อาจสามารถ 05801             14.50  18             78.00  

เมืองนครพนม ท่าค้อ 05801               9.00  4           243.63  

เมืองนครพนม ท่าค้อ 05801             11.20  15             89.09  

เมืองนครพนม ท่าค้อ 05801               6.80  5           134.00  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 05801             19.00  13           338.00  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 05801             10.40  3           284.27  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 05801             10.20  6             89.09  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 05801             10.40  3           252.75  

ท่าอุเทน ท่าอุเทน 05801               6.00  4           152.00  

ท่าอุเทน ท่าอุเทน 05801             10.50  10           121.00  

ท่าอุเทน ท่าอุเทน 05801               2.50  3             95.00  

ท่าอุเทน ท่าจ้าปา 05801               2.20  3             81.70  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 05801               1.22  5             72.00  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 05801               5.00  11           143.25  

ธาตุพนม นาถ่อน 05801               5.00  4           159.63  

โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ 05801               3.00  5             94.00  

โพนสวรรค์ นาขมิ้น 05801               4.00  4           162.17  

เมืองนครพนม นาทราย 05900               8.50  8           306.00  

เมืองนครพนม ในเมือง 06302             13.00  10             99.50  

เมืองนครพนม ในเมือง 06302               3.80  10           219.50  

เมืองนครพนม ในเมือง 06302               6.00  6             84.50  

เมืองนครพนม อาจสามารถ 06302               9.00  6             54.20  

เมืองนครพนม บ้านกลาง 06302               1.10  12           148.76  

ธาตุพนม นาถ่อน 06402               0.45  8             61.04  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 74 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน  
(คน) 

แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

ธาตุพนม นาถ่อน 06402               0.20  30             86.37  

เมืองนครพนม บ้านผึ้ง 06412             19.00  20           452.15  

เมืองนครพนม ในเมือง 06413               0.90  3             82.00  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 07200             12.06  33             64.00  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 07501               0.28  5           168.60  

ปลาปาก มหาชัย 08800             93.00  15      14,536.80  

ปลาปาก มหาชัย 08800           610.00  15      19,561.61  

ท่าอุเทน เวินพระบาท 09200           170.00  540        2,006.75  

เมืองนครพนม อาจสามารถ 09501               7.00  10             98.50  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 09501           339.38  8           147.00  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 09501             61.00  27             60.00  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 09501           245.00  27           116.50  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 09501               5.00  5           160.00  

เมืองนครพนม หนองญาต ิ 09501             45.00  12           202.50  

เมืองนครพนม ดงขวาง 09501               3.50  4             70.50  

เมืองนครพนม บ้านผึ้ง 09800             20.50  20           410.81  

สกลนคร โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา 00901               8.25  6           131.00  

 

กุสุมาลย ์ นาโพธิ ์ 05004               3.00  5           485.90  

กุสุมาลย ์ นาโพธิ ์ 05004             10.38  4           472.00  

กุสุมาลย ์ นาโพธิ ์ 05004               8.80  4           490.60  

กุสุมาลย ์ นาเพียง 05203           150.00  50      22,564.30  

กุสุมาลย ์ นาเพียง 05600               0.18  9           132.00  

กุสุมาลย ์ กุสุมาลย ์ 08802        1,091.73  86    293,093.03  

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย)      4,036.73  1,211   363,728.48  

 

ตำรำงท่ี 9 รำยละเอียดโรงงำนอุตสำหกรรมในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

น ้ำพุง 

สกลนคร กุดบาด นาม่อง 01400             30.00  15             241.50  

 กุสุมาลย ์ กุสุมาลย ์ 08802        1,291.73  86      113,608.82  

 กุสุมาลย ์ นาโพธิ ์ 05004             12.80  4             490.60  

 กุสุมาลย ์ นาโพธิ ์ 05304               3.00  4               55.00  

 กุสุมาลย ์ อุ่มจาน 01103        4,207.62  668        49,642.30  

 กุสุมาลย ์ อุ่มจาน 03404               3.31  9             311.00  

 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ 00302               3.31  3             120.00  

 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ 00302               5.30  5             535.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 75 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ 05801               7.45  5               97.00  

 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ 05801             14.69  6             156.83  

 เต่างอย เต่างอย 00801               4.00  28          7,793.10  

 โพนนาแก้ว นาแกว้ 00902           385.00  350        10,130.00  

 โพนนาแก้ว นาแกว้ 05001               8.31  7             475.85  

 โพนนาแก้ว นาแกว้ 05004             16.00  8             420.00  

 โพนนาแก้ว นาแกว้ 05004             29.50  6             494.09  

 โพนนาแก้ว นาแกว้ 05600               2.30  8             138.00  

 โพนนาแก้ว นาแกว้ 05801               4.80  8               82.00  

 โพนนาแก้ว นาแกว้ 08900             60.00  18               60.00  

 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา 00901             18.25  6             131.00  

 ภูพาน สร้างค้อ 00906               0.58  5             100.00  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 00201               2.00  5             108.00  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 00403               3.30  5             204.15  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 00403               7.20  7               79.69  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 00901           140.00  88          1,072.00  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 01400               5.00  28               50.00  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 01400               2.26  8             105.00  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 01400             13.00  14             596.50  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 01400               5.20  9             677.71  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 01400             32.20  19             978.50  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 01400             12.20  8             525.00  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 01400             13.50  8          1,008.00  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 01400               0.58  6             136.50  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 02001               5.00  50               10.00  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 02801               9.20  107               79.50  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 03401               0.49  7               62.00  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 03402               9.00  11               66.50  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 03402             15.00  30             252.25  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 03402             21.00  70             489.10  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 05801               3.27  3             193.29  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 05801             15.00  20             237.49  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 05801             11.30  9             137.56  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 06302               6.00  2               54.50  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 06302             30.00  14               97.00  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 06302               4.20  9               90.00  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 06302               1.27  3               80.00  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 06411             22.00  10             193.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 76 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 06413               2.40  7               46.00  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 06500                   -    4               86.86  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 06500               1.46  14               81.25  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 06500             13.30  7               94.05  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 09501               0.65  7               78.90  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 09501               2.10  12               61.88  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 09501               0.09  5               79.25  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 09501               8.00  58               24.08  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 09501             13.60  23               72.31  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 09501             20.30  4               50.22  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 09501               3.50  10               93.33  

 เมืองสกลนคร ธาตุเชิงชุม 10500             11.00  6             267.00  

 เมืองสกลนคร ขมิ้น 00901               0.70  2               80.00  

 เมืองสกลนคร ขมิ้น 00901             93.80  20             487.00  

 เมืองสกลนคร ขมิ้น 04301               2.70  5               60.00  

 เมืองสกลนคร ขมิ้น 05001               6.20  7             490.00  

 เมืองสกลนคร ขมิ้น 05001             68.40  5             444.00  

 เมืองสกลนคร ขมิ้น 05801               6.80  3             127.42  

 เมืองสกลนคร ขมิ้น 10100               7.20  3             655.00  

 เมืองสกลนคร ง้ิวด่อน 00403             18.00  23             259.87  

 เมืองสกลนคร ง้ิวด่อน 02801               4.80  180               59.40  

 เมืองสกลนคร ง้ิวด่อน 05304               3.70  4               97.33  

 เมืองสกลนคร ง้ิวด่อน 05801             15.00  20             324.00  

 เมืองสกลนคร ง้ิวด่อน 05801             25.00  18             395.19  

 เมืองสกลนคร ง้ิวด่อน 06301               6.50  10             185.94  

 เมืองสกลนคร ง้ิวด่อน 06302             17.00  6               66.30  

 เมืองสกลนคร ง้ิวด่อน 06401               3.50  5               92.00  

 เมืองสกลนคร ง้ิวด่อน 06402               2.01  15             113.51  

 เมืองสกลนคร ง้ิวด่อน 06402               1.79  8               96.23  

 เมืองสกลนคร โนนหอม 00401             13.59  24               62.00  

 เมืองสกลนคร โนนหอม 01501             16.58  13             166.00  

 เมืองสกลนคร โนนหอม 02001             11.80  4             149.52  

 เมืองสกลนคร โนนหอม 05203               1.22  4             125.75  

 เมืองสกลนคร โนนหอม 05801               4.90  15             196.00  

 เมืองสกลนคร ท่าแร่ 03402               2.90  4             206.00  

 เมืองสกลนคร ท่าแร่ 05801             17.40  15             321.00  

 เมืองสกลนคร ท่าแร่ 06302               6.70  2               62.49  

 เมืองสกลนคร ดงชน 01400             21.90  8             598.50  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 77 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองสกลนคร ห้วยยาง 02801               9.00  50               19.00  

 เมืองสกลนคร ห้วยยาง 05801             25.00  19             181.71  

 เมืองสกลนคร ห้วยยาง 09501               0.60  15             156.11  

 เมืองสกลนคร ห้วยยาง 10004               1.90  4             128.95  

 เมืองสกลนคร พังขว้าง 00501             21.57  9             255.74  

 เมืองสกลนคร พังขว้าง 01302               9.60  8             159.49  

 เมืองสกลนคร พังขว้าง 01400             36.30  20             674.00  

 เมืองสกลนคร พังขว้าง 01400             40.50  6          1,536.00  

 เมืองสกลนคร พังขว้าง 05801             22.00  23               73.60  

 เมืองสกลนคร พังขว้าง 08802             98.73  24          1,524.62  

 เมืองสกลนคร ดงมะไฟ 03401             36.00  100             287.58  

 เมืองสกลนคร ฮางโฮง 05801               6.00  24               66.00  

 เมืองสกลนคร ฮางโฮง 05801             34.00  20             139.00  

 เมืองสกลนคร ฮางโฮง 06500           310.00  20               75.08  

 เมืองสกลนคร ฮางโฮง 09501             30.00  23             268.00  

น ้ำก่้ำ 

นครพนม ธาตุพนม ธาตุพนม 00302               6.65  6             344.00  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 00302               7.00  6             344.00  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 01400               4.50  7             215.50  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 01400               4.50  4             698.50  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 03402               2.00  5             267.00  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 05304               7.80  24             222.00  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 05801             21.00  8             160.00  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 05801             16.00  5               82.50  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 05801               5.00  5             124.00  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 09501               0.45  4               60.42  

 ธาตุพนม ธาตุพนม 09501               0.58  15             221.00  

 ธาตุพนม ฝั่งแดง 00901             60.00  14             369.30  

 ธาตุพนม ฝั่งแดง 08801           630.00  12        19,561.61  

 ธาตุพนม พระกลางทุ่ง 00901               3.56  4               60.00  

 ธาตุพนม พระกลางทุ่ง 05600               0.11  4               56.00  

 ธาตุพนม พระกลางทุ่ง 05600               0.56  10             120.63  

 ธาตุพนม นาถ่อน 05801               6.00  4             159.63  

 ธาตุพนม นาถ่อน 06402               0.50  8               61.04  

 ธาตุพนม นาถ่อน 06402               0.24  30               86.37  

 ธาตุพนม ดอนนางหงส ์ 03402               2.13  5               71.50  

 ธาตุพนม น้้าก่้า 00302               8.00  5             344.00  

 ธาตุพนม น้้าก่้า 00304               2.50  4             250.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 78 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 ธาตุพนม น้้าก่้า 00304               2.15  4             250.00  

 ธาตุพนม นาหนาด 00303             16.00  3             280.00  

 ธาตุพนม นาหนาด 04001               1.80  6             308.00  

 ธาตุพนม อุ่มเหม้า 00906               0.72  4             129.00  

 ธาตุพนม อุ่มเหม้า 00906               1.62  4             162.00  

 นาแก นาแก 02801               4.21  90               59.25  

 นาแก พระซอง 00201             70.00  14             241.00  

 นาแก พระซอง 00901             30.70  6             418.50  

 นาแก พระซอง 03402               0.80  5               76.69  

 นาแก พระซอง 05801               3.50  6             133.00  

 นาแก พระซอง 05801               3.50  6             163.63  

 นาแก พระซอง 05801             11.00  3             113.00  

 นาแก พระซอง 05801               2.30  3             111.19  

 นาแก หนองสังข์ 01400             13.60  4             131.00  

 นาแก หนองสังข์ 01400             21.60  10             488.00  

 นาแก หนองสังข์ 03402               3.90  40             315.00  

 นาแก นาคู่ 00201             13.00  11             249.83  

 นาแก นาคู่ 00901             70.00  0          1,958.00  

 นาแก นาคู่ 03402               0.08  5               55.75  

 นาแก นาคู่ 03402               5.00  4             300.00  

 นาแก นาคู่ 05203             17.00  15             206.00   
นาแก พิมาน 00401             21.00  12               70.34  

 นาแก บ้านแก้ง 00403               0.82  20               78.60  

 นาแก บ้านแก้ง 05801               5.50  4             137.13  

 นาแก บ้านแก้ง 05801             11.00  8             152.17  

 ปลาปาก หนองฮ ี 04301             34.43  8             176.00  

 ปลาปาก หนองฮ ี 06413               3.10  3               99.00  

 ปลาปาก หนองฮ ี 08800             58.80  12          1,542.19  

 ปลาปาก มหาชัย 08800           100.00  12        14,536.80  

 ปลาปาก มหาชัย 08800           630.00  12        19,561.61  

 เมืองนครพนม กุรุคุ 05304             16.16  37             482.00  

 เมืองนครพนม กุรุคุ 05801               7.10  8             109.00  

 เมืองนครพนม วังตามัว 00201             58.00  4             468.50  

 เมืองนครพนม วังตามัว 00901           113.67  30             670.50  

 เมืองนครพนม วังตามัว 05004             25.00  4             485.00  

 เรณูนคร เรณู 01400             21.60  10             584.00  

 เรณูนคร เรณู 01400               8.20  15             102.00  

 เรณูนคร เรณู 05801               3.50  3             133.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 79 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เรณูนคร โคกหินแฮ ่ 06302             15.00  6               86.00  

มุกดาหาร ค้าชะอ ี ค้าชะอ ี 05004               0.63  4             417.20  

 ค้าชะอ ี หนองเอี่ยน 05801               6.00  4             152.60  

 ค้าชะอ ี น้้าเท่ียง 00901               0.70  1               85.00  

 ค้าชะอ ี น้้าเท่ียง 00906               2.80  4             140.00  

 ค้าชะอ ี น้้าเท่ียง 06302             11.00  4               85.00  

 ดงหลวง  ดงหลวง 05801               3.70  3               79.00  

 ดงหลวง  ดงหลวง 06302               8.10  3               92.00  

 ดงหลวง  ดงหลวง 10600               2.50  5             179.00  

 ดงหลวง  หนองแคน 00902           144.60  60          1,298.50  

 ดงหลวง  หนองแคน 08900             45.00  4             129.00  

 ดอนตาล โพธิ์ไทร 00304               1.60  5             320.00  

 ดอนตาล โพธิ์ไทร 00304               2.50  2             340.00  

 ดอนตาล โพธิ์ไทร 02001             12.50  13               92.00  

 ดอนตาล โพธิ์ไทร 03601               5.10  4               51.00  

 ดอนตาล โพธิ์ไทร 07501               0.65  4               79.00  

 ดอนตาล ดอนตาล 05801               3.50  2             100.00  

 ดอนตาล ดอนตาล 05801               3.15  3               75.50  

 นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย 01400             14.30  20             596.50  

 นิคมค้าสร้อย หนองแวง 05203             17.00  12             470.00  

 นิคมค้าสร้อย หนองแวง 05305             26.00  10             340.00  

 นิคมค้าสร้อย หนองแวง 05801               3.10  9               56.94  

 นิคมค้าสร้อย กกแดง 05203             37.60  26             771.73  

 นิคมค้าสร้อย กกแดง 05203             19.00  30          2,370.00  

 นิคมค้าสร้อย โชคชัย 09200               1.70  60               36.92  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 01103           504.00  134      341,538.10  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 01400             49.50  19             999.00  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 01400               5.00  5             681.50  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 01400               1.80  5             100.50  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 03402             15.00  5               96.50  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 05203           230.00  50        16,101.33  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 05801               3.00  3             202.59  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 05801             11.70  15             320.00  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 06302             11.00  4               85.00  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 06302               6.00  9               76.18  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 07501               1.16  5             174.00  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 07501               0.55  5             168.58  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 09200               8.50  5             139.12  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 80 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 09501             31.00  69             128.00  

 เมืองมุกดาหาร ค้าป่าหลาย 00901             60.00  33             191.00  

 เมืองมุกดาหาร ค้าป่าหลาย 00902           110.00  85          5,308.50  

 เมืองมุกดาหาร ค้าป่าหลาย 00902           105.00  55             460.00  

 เมืองมุกดาหาร ค้าป่าหลาย 00906               2.50  6               90.00  

 เมืองมุกดาหาร ค้าป่าหลาย 03406               1.92  5               67.00  

 เมืองมุกดาหาร ค้าป่าหลาย 04001               2.30  4               77.00  

 เมืองมุกดาหาร ค้าป่าหลาย 05203        1,020.00  159          5,069.00  

 เมืองมุกดาหาร ค้าป่าหลาย 05203           198.60  55          1,682.00  

 เมืองมุกดาหาร ค้าป่าหลาย 05203               2.50  4             275.50  

 เมืองมุกดาหาร ค้าป่าหลาย 05304               7.50  26             369.00  

 เมืองมุกดาหาร ค้าป่าหลาย 08800           170.00  16          2,814.00  

 เมืองมุกดาหาร ค้าป่าหลาย 08900           150.00  8             485.00  

 เมืองมุกดาหาร ค้าป่าหลาย 10600             50.00  5             241.00  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 00201             34.00  5             497.50  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 00901             24.20  9             623.02  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 00901               1.40  7             110.00  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 00901           280.00  27             959.11  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 01400             23.00  13          1,312.75  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 03401               1.14  10             100.00  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 03402             15.00  6             151.00  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 05004             32.10  3             398.50  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 05600             20.23  6               54.80  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 05801               4.00  4             465.00  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 05801               9.20  5             266.60  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 05801               3.00  3             252.75  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 05801             10.00  5             200.90  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 06302               8.00  4               85.00  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 06302               4.92  8               79.00  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 06302             20.00  14               99.50  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 06302               5.18  5               62.00  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 06411               3.05  5               77.00  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 06413               1.01  2               50.57  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 06500               8.00  13               98.00  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 06500             15.00  2               65.25  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 09200               8.20  4               63.00  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 09200               6.20  3               68.00  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 09200             25.00  5             480.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 81 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 09501               1.00  4             224.77  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 09501               8.00  20               68.27  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 09501             16.00  18               30.00  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 09501             25.81  26             161.00  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 09501               2.19  5               97.00  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 09501           210.00  53               86.15  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 09501               4.90  8             118.00  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 09501             17.50  11               59.30  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 09501               3.30  10               74.79  

 เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 09503               6.10  71             119.88  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 01103           504.00  134      341,538.10  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 01400             49.50  19             999.00  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 01400               5.00  5             681.50  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 01400               1.80  5             100.50  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 03402             15.00  5               96.50  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 05203           230.00  50        16,101.33  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 05801               3.00  3             202.59  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 05801             11.70  15             320.00  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 06302             11.00  4               85.00  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 06302               6.00  9               76.18  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 07501               1.16  5             174.00  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 07501               0.55  5             168.58  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 09200               8.50  5             139.12  

 เมืองมุกดาหาร บางทรายใหญ ่ 09501             31.00  69             128.00  

 เมืองมุกดาหาร โพนทราย 05203             46.50  51          2,900.00  

 เมืองมุกดาหาร โพนทราย 05801             12.70  3             126.00  

 เมืองมุกดาหาร ศรีบุญเรือง 05004             30.00  8             369.59  

 เมืองมุกดาหาร ศรีบุญเรือง 05801             11.50  8             111.75  

 เมืองมุกดาหาร ค้าอาฮวน 00201             36.00  5               74.50  

 เมืองมุกดาหาร ค้าอาฮวน 01400             85.00  25          2,374.00  

 เมืองมุกดาหาร ค้าอาฮวน 04301               1.95  8             165.00  

 เมืองมุกดาหาร ค้าอาฮวน 05304               6.00  8             103.00  

 เมืองมุกดาหาร ค้าอาฮวน 05801             11.20  5             162.10  

 เมืองมุกดาหาร ค้าอาฮวน 05801             10.20  5             141.50  

 เมืองมุกดาหาร ค้าอาฮวน 05801               6.70  5             155.38  

 เมืองมุกดาหาร ค้าอาฮวน 09501             21.00  12               95.50  

 เมืองมุกดาหาร กุดแข ้ 01400             27.00  5             802.00  

 เมืองมุกดาหาร กุดแข ้ 05801               2.20  5               77.00  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-17 82 
 

 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน แรงม้ำเครื่องจักร 
รวม 

 เมืองมุกดาหาร กุดแข ้ 05801             10.50  4               67.20  

 เมืองมุกดาหาร นาสีนวน 00302               1.10  5             417.00  

 เมืองมุกดาหาร นาสีนวน 00304               2.00  3             330.00  

 เมืองมุกดาหาร นาสีนวน 00403               4.50  13             121.80  

 เมืองมุกดาหาร นาสีนวน 03402               3.10  13             144.80  

 เมืองมุกดาหาร นาสีนวน 07501               0.65  4               94.50  

 หนองสูง บ้านเป้า 00901               0.49  1               80.00  

 หนองสูง หนองสูงเหนือ 00401             47.27  39               92.00  

 หนองสูง หนองสูงเหนือ 01501             47.50  25          1,143.10  

 หว้านใหญ ่ บางทรายน้อย 00304               2.50  2             330.00  

 หว้านใหญ ่ บางทรายน้อย 00304               2.50  2             330.00  

 หว้านใหญ ่ บางทรายน้อย 00304               2.00  3             360.00  

 หว้านใหญ ่ บางทรายน้อย 00304               2.50  2             270.00  

 หว้านใหญ ่ บางทรายน้อย 00304               1.00  2             150.00  

 หว้านใหญ ่ ชะโนด 00304               9.00  7             320.00  

 หว้านใหญ ่ ชะโนด 00304               2.50  2             380.00  

 หว้านใหญ ่ ชะโนด 00304               1.10  3             320.00  

สกลนคร กุสุมาลย ์ กุสุมาลย ์ 08802        1,291.73  86      113,608.82  

 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ 00302               3.31  3             120.00  

 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ 00302               5.30  5             535.00  

 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ 05801               7.45  5               97.00  

 โคกศรีสุพรรณ ตองโขบ 05801             14.69  6             156.83  

 โคกศรีสุพรรณ แมดนาท่ม 03401               1.13  5               67.95  

 โคกศรีสุพรรณ แมดนาท่ม 06600               0.86  3               70.20  

 เต่างอย เต่างอย 00801               4.00  28          7,793.10  

 โพนนาแก้ว นาแกว้ 00902           385.00  350        10,130.00  

 โพนนาแก้ว นาแกว้ 05001               8.31  7             475.85  

 โพนนาแก้ว นาแกว้ 05004             16.00  8             420.00  
 โพนนาแก้ว นาแกว้ 05004             29.50  6             494.09  
 โพนนาแก้ว นาแกว้ 05600               2.30  8             138.00  
 โพนนาแก้ว นาแกว้ 05801               4.80  8               82.00  
 โพนนาแก้ว นาแกว้ 08900             60.00  18               60.00  
 โพนนาแก้ว นาตงวัฒนา 00901             18.25  6             131.00  
 เมืองสกลนคร ดงชน 01400             21.90  8             598.50  

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ)    17,038.02  6,040  1,177,018.63  

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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ตำรำงท่ี 10 รำยละเอียดโรงงำนอุตสำหกรรมในพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 

จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน แรงม้ำเครื่องจักรรวม 

มุกดาหาร ดอนตาล ดอนตาล 05801 3.50  2            100.00  
 ดอนตาล ดอนตาล 05801 3.15  3              75.50  
 ดอนตาล โพธิ์ไทร 00304 1.60  5            320.00  
 ดอนตาล โพธิ์ไทร 00304 2.50  2            340.00  
 ดอนตาล โพธิ์ไทร 02001 12.50  13              92.00  
 ดอนตาล โพธิ์ไทร 03601 5.10  4              51.00  
 ดอนตาล โพธิ์ไทร 07501 0.65  4              79.00  
อ้านาจเจริญ ชานุมาน ชานุมาน 00906 7.75  8            336.00  
 ชานุมาน ชานุมาน 00906 4.50  3            340.00  
 ชานุมาน ชานุมาน 01400 11.20  20            420.00  
 ชานุมาน ชานุมาน 06411 0.71  8              28.35  
 ชานุมาน ชานุมาน 00902 430.00  90       10,325.50  
 ชานุมาน ค้าเขื่อนแก้ว 00906 0.97  4            275.00  
 ชานุมาน ค้าเขื่อนแก้ว 00906 1.70  2            144.00  
 ชานุมาน ค้าเขื่อนแก้ว 00906 1.48  7            128.00  
 ชานุมาน โคกก่ง 00906 1.36  4            162.00  
 ชานุมาน โคกก่ง 00906 1.95  4            169.00  
 ชานุมาน โคกก่ง 00906 1.67  5            186.00  
 ชานุมาน ป่าก่อ 00906 6.20  4            403.00  
 ชานุมาน ป่าก่อ 05801 0.13  2              75.00  
 ปทุมราชวงศา ค้าโพน 00901 74.00  17            466.50  
 ปทุมราชวงศา ค้าโพน 00906 1.45  5            167.00  
 ปทุมราชวงศา ค้าโพน 00906 3.93  4            180.00  
 ปทุมราชวงศา ค้าโพน 00906 1.73  3            440.00  
 ปทุมราชวงศา ค้าโพน 04301 5.50  4            267.00  
 ปทุมราชวงศา ค้าโพน 05801 14.40  10            151.50  
 ปทุมราชวงศา ค้าโพน 08802 40.00  6         1,510.44  
 ปทุมราชวงศา นาหวา้ 00201 77.00  10         2,903.50  
 ปทุมราชวงศา นาหวา้ 00901 16.00  4            255.50  
 ปทุมราชวงศา นาหวา้ 00901 13.00  4            825.00  
 ปทุมราชวงศา นาหวา้ 00901 41.20  9            383.00  
 ปทุมราชวงศา นาหวา้ 00906 -    7            120.00  
 ปทุมราชวงศา นาหวา้ 00906 27.10  9            162.00  
 ปทุมราชวงศา นาหวา้ 01400 16.30  9            437.50  
 ปทุมราชวงศา นาหวา้ 05801 0.85  3              97.00  
 ปทุมราชวงศา นาหวา้ 05801 1.57  2              85.00  
 ปทุมราชวงศา นาหวา้ 05801 0.69  3              83.00  
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จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน แรงม้ำเครื่องจักรรวม 

 ปทุมราชวงศา นาหวา้ 05801 0.81  3            102.68  
 ปทุมราชวงศา นาป่าแซง 00901 14.50  4            298.50  
 ปทุมราชวงศา นาป่าแซง 03402 0.48  4              53.00  
 ปทุมราชวงศา นาป่าแซง 03404 12.00  6            462.00  
 ปทุมราชวงศา นาป่าแซง 05801 15.70  4            241.00  
 เมืองอ้านาจเจริญ คึมใหญ่ 02001 4.80  6              53.43  
 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 00201 273.00  50            929.00  
 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 05202 4.60  10            204.50  
 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 06413 4.50  5              67.75  
 เสนางคนิคม เสนางคนิคม 06413 1.08  2              65.92  
 เสนางคนิคม โพนทอง 10500 1.28  9            153.63  
อุบลราชธาน ี กุดข้าวปุ้น โนนสวาง 00304 1.10  5            480.00  
 เขมราฐ เขมราฐ 00302 5.70  3            180.00  
 เขมราฐ เขมราฐ 00303 2.30  5            165.00  
 เขมราฐ เขมราฐ 00304 2.00  3            288.00  
 เขมราฐ เขมราฐ 00906 3.31  4            182.00  
 เขมราฐ เขมราฐ 01400 14.00  5            523.00  
 เขมราฐ เขมราฐ 03402 3.48  5            109.50  
 เขมราฐ เขมราฐ 05801 6.50  5              73.50  
 เขมราฐ ขามป้อม 00901 22.20  8              88.00  
 เขมราฐ ขามป้อม 00901 183.00  11            488.00  
 เขมราฐ ขามป้อม 05801 15.00  19              98.50  
 เขมราฐ ขามป้อม 05801 12.50  8            179.10  
 เขมราฐ หนองผือ 00901 172.50  6         1,291.00  
 เขมราฐ หนองผือ 00906 2.50  4              75.00  
 เขมราฐ หนองผือ 05801 8.90  3              98.50  
 เขมราฐ นาแวง 00303 2.90  5            471.00  
 เขมราฐ นาแวง 00303 4.54  10            490.00  
 เขมราฐ นาแวง 00303 2.55  4              95.00  
 เขมราฐ นาแวง 03402 1.60  7            171.00  
 เขมราฐ แก้งเหนือ 00906 2.50  3              75.00  
 เขมราฐ หัวนา 00901 295.00  35         1,646.50  
 เขมราฐ หัวนา 00901 13.60  4            578.50  
 เขมราฐ หัวนา 00906 4.50  4            175.00  
 เขมราฐ หัวนา 04301 85.00  14            438.60  
 โขงเจียม โขงเจียม 00302 12.30  5            360.00  
 โขงเจียม โขงเจียม 01400 4.50  -           1,079.00  
 โขงเจียม โขงเจียม 08803 5,288.00  9     182,320.00  
 โขงเจียม ห้วยยาง 00906 0.30  3              60.00  
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จังหวัด อ้ำเภอ ต้ำบล ประเภท เงินลงทุน  
(ล้ำนบำท) 

คนงำน แรงม้ำเครื่องจักรรวม 

 โขงเจียม หนองแสงใหญ่ 00302 2.80  3            180.00  
 ตระการพืชผล คอนสาย 00901 118.90  27            489.50  
 ตระการพืชผล คอนสาย 00906 1.10  3              95.00  
 ตระการพืชผล คอนสาย 00906 0.60  2            180.00  
 ตระการพืชผล คอนสาย 00906 93.38  10            165.00  
 ตระการพืชผล คอนสาย 00906 2.10  3            160.00  
 ตระการพืชผล คอนสาย 00906 1.26  2            140.00  
 ตระการพืชผล คอนสาย 01400 50.30  5            769.04  
 ตระการพืชผล คอนสาย 03404 2.50  -              440.00  
 ตระการพืชผล คอนสาย 03406 6.00  10            495.50  
 ตระการพืชผล คอนสาย 05004 25.00  6         1,456.20  
 ตระการพืชผล คอนสาย 05304 92.28  12            432.07  
 ตระการพืชผล คอนสาย 05801 6.30  8            185.00  
 ตระการพืชผล ถ้้าแข ้ 00906 11.70  6            190.00  
 นาตาล พะลาน 00303 1.90  8            240.00  
 นาตาล พะลาน 00304 0.82  3            560.00  
 นาตาล พะลาน 00304 0.40  5            320.00  
 นาตาล พะลาน 00304 2.00  3            280.00  
 นาตาล พะลาน 00701 12.59  16            148.00  
 นาตาล พะลาน 00901 10.20  3            102.00  
 นาตาล พังเคน 01400 53.50  10            772.00  
 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร 00205 15.25  4              90.00  
 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร 00906 7.60  2              80.00  
 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร 01400 16.60  8            495.00  
 โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร 05203 19.00  20            156.00  
 โพธิ์ไทร ส้าโรง 00906 10.20  2            149.00  
 โพธิ์ไทร ส้าโรง 05203 6.70  9            120.00  
 โพธิ์ไทร สารภ ี 00906 7.50  3              90.00  
 โพธิ์ไทร เหล่างาม 00906 2.44  6            242.00  
 ศรีเมืองใหม่ ค้าไหล 00906 1.00  3              60.00  
 สิรินธร ค้าเขื่อนแก้ว 00906 25.00  5            311.00  

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 7,945.26           810   227,085.71  
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จากตำรำงที่ 2 ถึง ตำรำงที่ 10 ซึ่งแสดงรายละเอียดประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขา 
สามารถสรุปข้อมูลของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาได้ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ลุ่มน ้ำหมัน-ลุ่มน ้ำสำน  
จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าหมัน-ลุ่มน้้าสาน มีจ้านวนน้อยที่สุด เมื่อเทียบกับทั้ง 9 กลุ่ม

ลุ่มน้้าสาขา โดยประเภทโรงงานที่ที่มากที่สุด คือ กิจการเกี่ยวกับผลผลิตเกษตรกรรม รองลงมา คือ กิจการเกี่ยวกับ
เมล็ดพืชหรือหัวพืช และอันดับที่ 3 คือ กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ในการก่อสร้าง  

กลุ่มที่ 2 แม่น ้ำเลย 
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มแม่น้้าเลย ปี 2560-2561 ที่มากที่สุดอันดับแรก คือ โรงงานท้า

เครื่องเรือนหรือตบแต่งภายในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรืออโลหะอ่ืน ซึ่งมิใช่เครื่องเรือนหรือเครื่องตกแต่งภายใน
อาคารจากพลาสติดอัดเข้ารูป และรวมถึงชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ รองลงมา คือ กิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วย
เครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ หรือส่วนประกอบของยานดังกล่าวอย่างหนึ่งอย่างใด และอันดับ
ที่  3 คือ กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืชอย่ างหนึ่ งอย่างใด ส่วนประเภทโรงงาน อุตสาหกรรมใน 
ปี 2563 ที่มากที่สุดอันดับแรก คือ กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช รองลงมา คือ กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 
และอันดับที่ 3 คือ กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ในการก่อสร้าง และกิจการเกี่ยวกับยาง 

กลุ่มที่ 3 น ้ำโมง-น ้ำสวย 
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กลุ่มน้้าโมง-น้้าสวย ปี 2560-2561 ที่มากที่สุดอันดับแรก คือ กิจการ

เกี่ยวกับไม้ รองลงมา คือ กิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ 
และอันดับที่ 3 คือ กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ ส่วนประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2563 ที่มากที่สุดอันดับ
แรก คือ กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ รองลงมา คือ กิจการเกี่ยวกับไม้ และอันดับที่ 3 คือ กิจการเกี่ยวกับเมล็ด
พืชหรือหัวพืช 

กลุ่มที่ 4 ห้วยหลวง 
จ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กลุ่มห้วยหลวง มีจ้านวนมากที่สุด เมื่อเทียบกับทั้ง 9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา 

โดยประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กลุ่มห้วยหลวง ปี 2560-2561 ที่มากที่สุดอันดับแรก คือ กิจการเกี่ยวกับ
ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ รองลงมา คือ กิจการเกี่ยวกับเกลือ และ
อันดับที่ 3 คือ กิจการเกี่ยวกับไม้ ส่วนประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2563 ที่มากที่สุดอันดับแรก คือ กิจการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ รองลงมา คือ กิจการเกี่ยวกับไม้ และอันดับที่ 3 คือ กิจการเกี่ยวกับเกลือ 

กลุ่มที่ 5 ห้วยเป-ห้วยหนิง 
ประเภทโรงงานที่ที่มากท่ีสุดอันดับแรก คือ กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ในการ

ก่อสร้าง รองลงมา คือ กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ และอันดับที่ 3 คือ กิจการเกี่ยวกับไม้ และกิจการเกี่ยวกับ
ยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ จักรยานสองล้อ 
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กลุ่มที่ 6 แม่น ้ำสงครำม 
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กลุ่มแม่น้้าสงคราม ปี 2560-2561 ที่มากที่สุดอันดับแรก คือ กิจการ

เกี่ยวกับเกลือ รองลงมา คือ กิจการเกี่ยวกับไม้ และอันดับที่ 3 คือ กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ และประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมในปี 2563 ที่มากที่สุดอันดับแรก คือ กิจการเกี่ยวกับเกลือ รองลงมา คือ กิจการเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์อโลหะ และอันดับที่ 3 คือ กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ในการก่อสร้าง 

กลุ่มที่ 7 ห้วยทวย 
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กลุ่มห้วยทวย ปี 2560-2561 ที่มากที่สุดอันดับแรก คือ กิจการ

เกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ รองลงมา คือ กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือ
ดินส้าหรับใช้ในการก่อสร้าง และอันดับที่ 3 คือ กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ ส่วนประเภทโรงงานอุตสาหกรรม
ในปี 2563 ที่มากที่สุดอันดับแรก คือ กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ในการก่อสร้าง รองลงมา 
คือ กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ และอันดับที่ 3 คือ กิจการเกี่ยวกับไม้ และกิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จาก
ปิโตรเลียม ถ่านหิน หรือลิกไนต์ 

กลุ่มที่ 8 น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ 
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กลุ่มน้้าพุง-น้้าก่้า ปี 2560-2561 ที่มากที่สุดอันดับแรก คือ กิจการ

เกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ รองลงมา คือ กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 
และอันดับที่ 3 คือ กิจการเกี่ยวกับไม้ ส่วนประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในปี 2563 ที่มากที่สุดอันดับแรก คือ กิจการ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ รองลงมา คือ กิจการเกี่ยวกับการท้า ตัด ซอย บด หรือย่อยน้้าแข็ง และอันดับที่ 3 คือ 
กิจการเกี่ยวกับไม ้

กลุ่มที่ 9 ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก 
ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่กลุ่มห้วยบางทราย-ห้วยมุก ปี 2560-2561 ที่มากที่สุดอันดับแรก คือ 

กิจการเกี่ยวกับยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ รถพ่วง จักรยานสามล้อ รองลงมา คือ กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือ
หัวพืช และอันดับที่ 3 คือ กิจการเกี่ยวกับหิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ในการก่อสร้าง ส่วนประเภทโรงงาน
อุตสาหกรรมในปี 2563 ที่มากที่สุดอันดับแรก คือ กิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืชหรือหัวพืช รองลงมา คือ กิจการเกี่ยวกับ
หิน กรวด ทราย หรือดินส้าหรับใช้ในการก่อสร้าง และอันดับที่ 3 คือ กิจการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อโลหะ 

จากการรวบรวมข้อมูล และจัดประเภทกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มที่ปรึกษาได้ท้าการแยกประเภท
โรงงานอุตสาหกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร และกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ โดย 
กลุ่มอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ประกอบด้วย กลุ่มผลิตภัณฑ์จากพืช กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่ม
แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้ และผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ แสดงดังรูปที่  ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มประเภทอุตสาหกรรมของปี พ.ศ. 2563 พบว่าสัดส่วนอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรมีสัดส่วนที่น้อยกว่า
อุตสาหกรรมประเภทอ่ืน ๆ ยกเว้ น กลุ่ มลุ่ มน้้ าสาขาที่  1 (น้้ าหม้น -น้้ าสาน)  และกลุ่ มลุ่ มน้้ าที่  3  
(น้้าโมง-น้้าสวย) ที่มีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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      ทีม่า: ทีป่รึกษา, 2564 

รูปที่ 2 แผนที่แสดงสัดส่วนอุตสำหกรรมแปรรูปเกษตร และอุตสำหกรรมประเภทอ่ืน ๆ ปี พ.ศ. 2563 



ภาคผนวก ข-18
การท่องเที่ยวและนนัทนาการ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ภำคผนวก ข.-18  

กำรท่องเที่ยวและนันทนำกำร 
 

 ที่ปรึกษาได้ท้าการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิ โดยได้แบ่งกลุ่มพ้ืนที่ออกเป็น 2 กลุ่ม

ได้แก่  

 1) กลุ่มที่ 1 อีสำนตอนบน ได้แก่ บึงกาฬ เลย หนองคาย หนองบัวล้าภูและอุดรธานี (Cluster 1 Upper 

Esan: Bungkan, Loei, Nong Bualumpu, Nongkhai, and Udonthani) รายละเอียดข้อมูลแหล่งท่องเที่ ยว 

เทศกาล ประเพณีจังหวัด สถิตินักท่องเที่ยว และรายได้รายจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 5 

จังหวัดแสดงในตำรำงท่ี 1   

 

ตำรำงท่ี 1 แหล่งท่องเที่ยว เทศกำลและงำนประเพณีจังหวัดในกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  
  5 จังหวัด 

จังหวัด แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชำติ 

แหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

สิ่งที่มนุษยส์ร้ำงขึ น เทศกำลและงำน
ประเพณี 

บึงกำฬ - ถ้้านาคา 
- น้้าตกเจ็ดส ี
- น้้าตกภูถ้้าพระ 
- บึงโขงหลง 
- ภูทอกน้อย 
- ภูสิงห์ หินสามวาฬ 
- หนองกุดทิง 
- หาดทรายขาว 

- วัดโพธาราม 
- วัดเจติยาคีรีวิหาร 
- ศาลเจ้าแม่สองนาง 
 

- ตลาดนดัไทย-ลาว 
 

- บุญบั้งไฟ 
- ประเพณีสงกรานต ์
- แห่เทียนเข้าพรรษา  
- ประเพณีแข่งเรือยาว 
- งานไหลเรือไฟ หรือ 
 บั้งไฟพญานาค 

เลย - แก่งคุดคู้ 
- แก่งโตน 
- เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 
 ภูหลวง 

- จุดชมทิวทัศน์เดโช 
- จุดชมทิวทัศน์เนิน 
 1255 

- จุดชมทิวทัศน์ 1408 
- จุดชมทิวทัศน์ผา 
 ซ้าทอง 

- จุดชมทิวทัศน์ผา 

- พระธาตุศรีสองรัก 
- พระธาตสุัจจะ 
- พระพุทธนวมินทร 

 มงคลลลีาทวิคราภิรักษ์  
 (พระใหญ่ภูคกงิ้ว) 

- พิพิธภัณฑ์ท้องถิน่ 
จังหวัดเลย 

- พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น      
   เมืองด่านซ้าย 
- รอยพระพุทธบาท 
   ถ้้าผาบิ้ง 

- โครงการบ้านเล็กใน 
   ป่าใหญ่  
- ผานาง-ผาเกิ้ง 
- ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
- การเกษตรที่สูงเลย 
- ศูนย์ศิลปส์ิรินธร 
- สวนสาธารณะเฉลมิ 
พระเกียรติ    
60 พรรษามหาราชิน ี
- สวนหินผางาม 
- สวนหินพาล ี

- งานกาชาด ดอก 
 ฝ้ายบาน มะขาม 
 หวานเมืองเลย 

- งานนมัสการ 
 พระธาตุศรสีองรัก 

- งานประเพณ ี
 บุญหลวงและ    
 การละเล่นผีตาโขน 

- งานไม้ดอกเมือง 
- หนาว อ้าเภอ     
- ภูเรือ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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จังหวัด แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชำติ 

แหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

สิ่งที่มนุษยส์ร้ำงขึ น เทศกำลและงำน
ประเพณี 

 นกแอ่น 
- จุดชมทิวทัศน์ผา 
  หมากดูก 
- จุดชมทิวทัศน์ผา 
  หล่มสัก 
- จุดชมทิวทัศน์ผา  
  โหล่นน้อย 
- ซับหนองหิน 
- ถ้้าผาพุง 
- ถ้้าผายา 
- ถ้้าพระยานาคราช 
- ถ้้าโพธิสัตว ์
- น้้าตกขุนพอง 
- น้้าตกคิ้ง 
- น้้าตกช้างตก 
- น้้าตกตาดภา 
- น้้าตกตาดหม ี
- น้้าตกตาดเหือง 
- น้้าตกตาดฮ้อง 
- น้้าตกถ้้าสอเหนือ 
- น้้าตกถ้้าใหญ ่
- น้้าตกธารสวรรค ์
- น้้าตกปลาบ่า 
- น้้าตกผาค้อ 
- น้้าตกผาน้้าผ่า 
- น้้าตกโผนพบ 
- น้้าตกเพ็ญพบ 
- น้้าตกเพ็ญพบใหม ่
- น้้าตกเพียงดิน 
- น้้าตกวังกวาง 
- น้้าตกวังตาด 
- น้้าตกสวนห้อม 
- น้้าตกห้วยเตย 
- น้้าตกห้วยไผ ่

 
- รอยพระพุทธบาท 
   ภูควายเงิน 
- วัดถ้้าผาบิ้ง 
- วัดถ้้าผาปู ่
- วัดท่าแขก 
- วัดเนรมติวิปัสสนา 
- วัดป่าสัมมานุสรณ ์
- วัดโพธิ์ชัย 
- วัดศรีคณุเมือง 
- ศาลหลักเมืองเลย-ศาล 
   เจ้าพ่อกุดป่อง 
- แหล่งโบราณคด ี
   ถ้้ามโหฬาร (ศิลปะถ้้า) 
- แหล่งโบราณคดี   
   ถ้้าลายแทง (ศิลปะถ้้า) 
 

- สวนองุ่นภูเรือ 
- วโนทยาน 
- สะพานมติรภาพ 
- น้้าเหือง 
- ไทย-ลาว 
- อ่างเก็บน้้าห้วย 
- น้้าหมานตอนบน 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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จังหวัด แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชำติ 

แหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

สิ่งที่มนุษยส์ร้ำงขึ น เทศกำลและงำน
ประเพณี 

- น้้าตกหินสามชั้น 
- ผาจ้าศลี 
- ผาแดง 
- ผานาน้อย 
- ผาเหยยีบเมฆ 
- ยอดภูเรือ 
- สระอโนดาต 
- วนอุทยาน 
- ถ้้าแสงธรรม 
- วนอุทยานผางาม 
- วนอุทยานภูบ่อบิด 
- วนอุทยานภูผ้าส้อม 
- วนอุทยานหริรักษ์ 
- หินก่วยหล่อ 
- หินเต่า 
- หิน 4 ก้อน 
- หินค้างหม้อ 
- หินพานขันหมาก 
- อุทยานแห่งชาติ 
  ภูกระดึง 
- อุทยานแห่งชาติภูเรือ 
- อุทยานแห่งชาติ 
  ภูสวนทราย 

หนองคำย - แก่งอาฮง 
- เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 
  ภูวัว 
- เขตห้ามล่าสตัว์ป่า 
  บึงโขงหลง 
- จุดชมทิวทัศน์ 
- ถ้้าพราย 
- ถ้้าจันทน์ผา 
- น้้าตกเจ็ดส ี
- น้้าตกชะแนน 
- น้้าตกถ้้าฝุ่น 

- พระธาตุบังพวน 
- พระธาตุโพนจิกเวียงงัว 
   (พระธาตุบุ) 
- พระธาตุหล้าหนอง  
   (พระธาตุกลางน้้า) 
- พระสุธรรมเจดีย ์
- พิพิธภัณฑ์จังหวัด 
- หนองคาย 
- วัดถ้้าพระ 
- วัดถ้้าศรีมงคล  
   (วัดถ้้าดินเพียง) 

- ตลาดท่าเสด็จ 
- พิพิธภัณฑ์สตัว์น้้า 
   จังหวัดหนองคาย 
- ศาลาสัญลักษณ ์
- ศูนย์วิจัยปาลม์น้้ามัน 
   หนองคาย 
- ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์ไม ้
   ป่าภาคตะวันออก 
   เฉียงเหนือตอนบน 
- สวนสาธารณะ 
   หนองถิ่น 

- งานแข่งเรือยาว 
- ประเพณีชิงถ้วย   
   พระราชทานฯ 
   มิตรภาพไทย-ลาว 
- งานฉลองอนุสาวรีย ์
  ปราบฮ่อและงาน 
  กาชาดจังหวดั  
  หนองคาย 
- งานเทศกาล 
  ออกพรรษา-บั้งไฟ 
  พญานาค 
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จังหวัด แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชำติ 

แหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

สิ่งที่มนุษยส์ร้ำงขึ น เทศกำลและงำน
ประเพณี 

- น้้าตกถ้้าพระ 
- น้้าตกธารทอง 
- น้้าตกธารทิพย ์
- น้้าตกวังน้้าหมอก 
- น้้าตกห้วยถ้้าน้อย 
- หนองกุดทิง 
- หาดจอมมณ ี
- หาดทายทอง 
- หาดสดีา 

- วัดผาตากเสื้อ 
- วัดโพธิ์ชัย 
- วัดสว่างอารมณ์  
   (วัดถ้้าศรีธน) 
- วัดหินหมากเป้ง 
- ศาลาแก้วกู่ (วัดแขก) 
- หลวงพ่อพระเจ้า 
- องค์ตื้อ 
- หลวงพ่อพระใส 
- อนุสาวรีย์ปราบฮ่อ 

 
- สะพานมติรภาพ 
   ไทย-ลาว 
- หมู่บ้านจักสากระติบ 
   ข้าวจากต้นคล้า 
- หมู่บ้านท้าแผ่น 
   กระยอ 
- หมู่บ้านท้ายาสูบ 
- หมู่บ้านประมงน้้าจืด 
 

 
- งานบุญบั้งไฟ 
  จังหวัดหนองคาย 
- งานมหาสงกรานต์   
  อีสานหนองคาย 

หนองบัวล้ำภ ู - จุดชมทิวทัศน์ 
  หอสวรรค ์
- ถ้้าผาเจาะ 
- ถ้้าผาเวียง 
- ถ้้าเอราวัณ 
- น้้าตกตาดฟ้า  
- ผาสามยอด 
- ภูเก้า 
- ภูพานค้า 
- ภูพานน้อย 
- ภูหินล่าช่อฟ้า 
- วนอุทยานน้้าตก 
  เฒ่าโต ้
- หนองบัว 
- หาดโนนยาว  
  (พัทยา 3) 
- อุทยานแห่งชาติ 
  ภูเก้า-ภูพานค้า 

- พระบรมราชานุสาวรีย ์
   และศาลสมเด็จพระ  
   นเรศวรมหาราช 
- พิพิธภัณฑ์หลวงปู่ 
   หลอด ปโมทิตะเจดยี ์
- พิพิธภัณฑ์อัฐบริขาร  
   และพิพิธภัณฑ์หุ่นขีผ้ึ้ง 
   หลวงปู่ขาวอนาลโย 
- วัดถ้้ากลองเพล 
- วัดถ้้าสุวรรณคหูา 
- วัดป่าภูฝางสันติธรรม 
- วัดพระพุทธบาทภูเก้า 
- วัดศรีคณุเมือง 
- วัดสันติธรรมบรรพต  
   (วัดป่าภูน้อย) 
- ศาลหลักเมืองพระวอ    
   พระตาสิมไม้  
- วัดเจรญิทรงธรรม 
   เสาหินหามต่าง 
- แหล่งโบราณคด ี
   ถ้้าจันโต (ศิลปะถ้้า) 
- แหล่งโบราณคด ี
   ถ้้าพลานไฮ (ศิลปะถ้้า) 
- แหล่งโบราณคด ี

- พิพิธภัณฑ์หอยหิน 
   150 ล้านปี 
- หมู่บ้านหัตถกรรม 
   ปั้นหม้อบ้านโค้ง 
   สวรรค ์
- อ่างเก็บน้้าโคกนก 
- อ่างเก็บน้้าห้วยผาวัง 
- อ่างเก็บน้้าห้วยไร ่
 

- งานเทศกาลเที่ยว 
   หอยหินกินล้าไย  
   ไหว้หลวงปู่ขาว 
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จังหวัด แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชำติ 

แหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

สิ่งที่มนุษยส์ร้ำงขึ น เทศกำลและงำน
ประเพณี 

   ถ้้ามิ้ม (ศิลปะถ้้า) 
- แหล่งโบราณคด ี
   ถ้้าอาจารย์สิม  
   (ศิลปะถ้้า) 
- แหล่งโบราณคดี  
   โนนตอนกลาง  
   (บ้านกุดกวางสร้อย) 
- แหล่งโบราณคด ี
   ภูผายา (ศิลปะถ้้า) 
- แหล่งโบราณคด ี
   ถ้้าเสือตก (ศิลปะถ้้า) 

อุดรธำนี - ค้าชะโนด 
- จุดชมทิวทัศน์ผาแดง 
- น้้าตกคอยนาง 
- น้้าตกยูงทอง 
- น้้าตกหินตั้ง 
- ภูฝอยลม 
- วนอุทยานน้้าตก 
  ธารงาม 
- วนอุทยานวังสามหมอ 
- อุทยานแห่งชาติ 
   นายูง-น้้าโสม 

- พระธาตุดอนแก้ว 
- พระธาตุนางเพ็ญ 
- พระพุทธบาทบัวบก 
- พระพุทธบาทหลังเตา่ 
- พระอนุสาวรยี์ พลตรี    
   พระเจ้า บรมวงศ์เธอ   
   หลวงประจักษ ์
   ศิลปาคม 
- พิพิธภัณฑ์เมือง  
   อุดรธาน ี
- พิพิธภัณฑสถาน 
   แห่งชาติบ้านเชียง 
- วัดทับกุง 
- วัดทิพยรัฐนิมิต 
- วัดป่าบ้านค้อ 
- วัดป่าบ้านตาด 
- วัดพระพุทธบาท 
   บัวบาน 
- วัดโพธิ์ชัยศร ี
- วัดโพธสมภรณ ์
- วัดมัชฌิมาวาส 
- ศาลเจ้าปู่-ย่า 
- แหล่งโบราณคด ี
   ถ้้าสิงห์ (ศิลปะถ้้า) 
- อุทยานประวัติศาสตร ์
   ภูพระบาท 

- บ้านไทพวน-บ้าน  
   เชียง 
- ศูนย์หัตถกรรม 
- บ้านเม่น 
- สวนกล้วยไม้หอม 
   อุดรแสงตะวัน 
- สวนธรรมชาต ิ
- สวนสาธารณะหนอง 
   ประจักษ์ศิลปาคม 
- หมู่บ้านนาข่า 
- แหล่งปั้นหม้อดินเผา 
   บ้านค้าอ้อ 
- อ่างเก็บน้้าห้วยหลวง 
- โฮมสเตย์บ้านเชียง 

- งานถนนอาหาร  
- สงกรานต์เมือง 
- อุดรธาน ี
- งานเทศกาลโคมลม 
  พิบูลรักษ ์
- งานบั้งไฟล้าน  
   ต้าบลม้าค้าไหล 
- งานประจ้าปีทุ่งศรี   
  เมืองอุดรธานี 
- งานมรดกโลก 
  บ้านเชียง 
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  ศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร ของกลุ่มจังหวัดภาตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

สามารถสรุปได้ดังนี้ 

  (1) นักท่องเที่ยวในแต่ละปีประมาณ 3,000,000 คน โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวปีละประมาณ 
6,000 ล้านบาท 
  (2)  ภูมิประเทศเป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งอารยธรรม  ยังมีเทศกาลและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ
ที่ ไม่พบในกลุ่มจังหวัดอ่ืน ๆ ท้าให้ เป็นจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว เช่น แหล่งอารยธรรมมรดกโลก 
บ้านเชียง อุทยานหอยหินโบราณ ภูเรือ ภูกระดึง ภูทอก และงานเทศกาลส้าคัญ เช่น บั้งไฟพญานาคการละเล่น
ผีตาโขน เป็นต้น 
  (3)  มีโรงแรมขนาดใหญ่จ้านวน 23 แห่ง 
  (4)  สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวจ้านวน 120 บริษัท 
  (5)  การคมนาคมที่มีความสะดวกสบาย ทั้งการคมนาคมทางอากาศ การคมนาคมรถไฟ และการ
คมนาคมทางบก 
  (6)  มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีดังนี้ 
   (6.1) แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดบึงกาฬ ได้แก่ 
เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูวัว เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงโขงหลง กุดทิง วัดอาฮง วัดภูทอก  
   (6.2)  แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดเลยได้แก่ 
อุทยานแห่งชาติภูกระดึง อุทยานแห่งชาติภูเรือ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าภูหลวง สวน
หินผางาม พระธาตุศรีสองรัก สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว อ้าเภอท่าลี่ อ่างเก็บน้้าห้วยน้้าหมานตอนบน (ห้วย
กระทิง) แก่งคุดคู้ สถานีทดลองเกษตรที่สูงอ้าเภอภูเรือชุมชนบ้านไม้เก่า 100 ปีริมฝั่งโขง กลุ่มโฮมสเตย์บ้านนา
ป่าหนาด กลุ่มโฮมสเตย์บ้านนาอ้อ 
   (6.3) แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดหนองคาย 
ได้แก่ ทิวทัศน์ล้าน้้าโขงตามเส้นทางจากจังหวัดไปอ้าเภอต่าง ๆ น้้าตกธารทอง  น้้าตกธารทิพย์ วัดโพธ์ชัย วัด
หลวงพ่อองค์ตื้อ วัดหินหมากเป้ง วัดผาตากเสื้อ เจดีย์กลางน้้า พระธาตุหล้าหนอง วัดถ้้าดินเพียง ศาลาแก้วกู่ 
พระธาตุบังพวน โฮมสเตย์บ้านเวียงคุก โฮมสเตย์บ้านวังน้้ามอก พิพิธภัณฑ์ปลาน้้าจืดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
   (6.4) แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด
หนองบัวล้าภูได้แก่ อุทยานภูเก้า-ภูพานค้า วนอุทยานบัวบาน พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์และหอยโบราณ ถ้้าเอราวัณ 
ถ้้าสุวรรณคูหา 
   (6.5) แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดอุดรธานี 
ได้แก่ ภูฝอยลม อุทยานฯนายูงน้้าโสม ถ้้าสิงห์ อ่างเก็บน้้าห้วยหลวง วัดป่าบ้านตาด วัดป่าบ้านค้อ วัดป่าภูก้อน 
พระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ แหล่งมรดกโลกบ้านเชียง ภูพระบาท ค้าชะโนด พิพิธภัณฑ์อุดรธานี 
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ตำรำงท่ี 2 จ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ของจังหวัดในกลุ่มภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 5 จังหวัด 
       ระหว่ำง พ.ศ. 2558 -  2561 
 

จังหวัด นักท่องเท่ียว/ สถิติจ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ 
 รำยได้ 2558 2559 2560 2561 
บึงกำฬ นักท่องเที่ยว 293,868 311,408 311,240 322,621 

 รายได ้ 838.95 917.42 976.61 1,054.34 
เลย นักท่องเที่ยว 1,054,657 1,112,519 1,179,562 1,242,447 
 รายได ้ 3,347.14 3,711.68 4,152.59 4,610.14 

หนองคำย นักท่องเที่ยว 1,077,190 1,120,176 1,086,151 1,120,527 
 รายได ้ 4,507.69 4,825.58 5,152.84 5,638.61 

หนองบัวล้ำภ ู นักท่องเที่ยว 135,324 134,732 150,970 153,007 
 รายได ้ 336.65 350.35 395.37 418.29 

อุดรธำนี นักท่องเที่ยว 1,665,822 1,688,914 1,879,093 1,955,016 
 รายได ้ 8,084.70 8,558.41 9,892.51 10,841.24 

 

  จากตารางข้างต้น พบว่า ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีจ้านวนนักท่องเที่ยว
เพ่ิมขึ้นทุกปี ในขณะเดียวกันรายได้ก็เพ่ิมขึ้นทุกปีเช่นกัน โดยจังหวัดที่มีจ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้มาก
ที่สุดได้แก่ จังหวัดอุดรธานี ส่วนจังหวัดที่มีจ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้น้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดหนองบัวล้าภู  
   หลังจากเกิดการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 นักท่องเที่ยวมีจ้านวนน้อยลง รายละเอียด
ของจ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้แยกรายจังหวัดแสดงดังตำรำงที่ 3–ตำรำงท่ี 7 
 
ตำรำงท่ี 3 จ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ของจังหวัดบึงกำฬ ระหว่ำง พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2563 

จังหวัด 
นักท่องเท่ียว/ 

รำยได้ 
สถิติจ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ 

บึงกำฬ 

 2562 2563 ควำมแตกต่ำง 

นักท่องเที่ยวชาวไทย 599,471 358,663 -4.17% 
รายได ้ 1,057.09 588.88 -44.29% 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 6,723 605 -91.00% 

รายได ้ 13.27 1.36 89.75% 
 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 4 จ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ของจังหวัดเลย ระหว่ำง พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2563 

จังหวัด 
นักท่องเท่ียว/ 

รำยได้ 
สถิติจ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ 

เลย 

 2562 2563 ควำมแตกต่ำง 

นักท่องเที่ยวชาวไทย 2,216,823 1,403,901 -36.67% 
รายได ้ 4,531.96 2,489.62 -45.07% 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 40,793 4,955 -87.85% 
รายได ้ 128.42 18.22 -85.81% 

 

ตำรำงท่ี 5 จ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ของจังหวัดหนองคำย ระหว่ำง พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2563 

จังหวัด 
นักท่องเท่ียว/ 

รำยได้ 
สถิติจ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ 

หนองคำย 

 2562 2563 ควำมแตกต่ำง 
นักท่องเที่ยวชาวไทย 2,158,961 1,212,669 -43.83% 

รายได ้ 4,807.94 2,372.01 -50.66 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 628,909 132,154 -78.99% 

รายได ้ 867.64 187.43 -78.40% 
   

ตำรำงท่ี 6 จ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ของจังหวัดหนองบัวล้ำภู ระหว่ำง พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2563 

จังหวัด 
นักท่องเท่ียว/ 

รำยได้ 
สถิติจ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ 

หนองบัวล้ำภ ู

 2562 2563 ควำมแตกต่ำง 

นักท่องเที่ยวชาวไทย 379,495 191,000 -49.67% 
รายได ้ 406.18 177.42 -56.32% 

นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1,921 384 -80.01 
รายได ้ 2.27 0.55 -75.77% 

   

ตำรำงท่ี 7 จ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ของจังหวัดอุดรธำนี ระหว่ำง พ.ศ. 2562 กับ พ.ศ. 2563 

จังหวัด 
นักท่องเท่ียว/ 

รำยได้ 
สถิติจ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ 

อุดรธำนี 

 2562 2563 ควำมแตกต่ำง 
นักท่องเที่ยวชาวไทย 3,837,545 2,200,819 -42.65% 

รายได ้ 10,728.47 5,522.49 -48.52% 
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 182,379 35,473 -80.55% 

รายได ้ 696.99 169.64 -75.66% 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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  จากตำรำงที่ 3–ตำรำงที่ 7 จะเห็นว่า จ้านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
รวมทั้งรายได้ลดลงเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ท้าให้ชาวต่างชาติ
ไม่สามารถเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย และชาวไทยเองก็มีการเดินทางท่องเที่ยวน้อยลงเป็นอย่าง
มากเช่นกัน แต่หากดูจากตารางที่ 6 พบว่า จ้านวนนักท่องเที่ยวมีอัตราการเจริญเติบโตขึ้นทุกปีสอดคล้องกับ
การสร้างรายได้ให้แก่จังหวัดเพ่ิมขึ้นทุก ๆ ปีเช่นกัน ดังนั้น เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 เริ่มบรรเทาเบาบางลงในปีนี้ (2564) ก็เป็นที่แน่นอนว่า ในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ (2564) จะเริ่มมี
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวมากขึ้นหลังจากการชะลอตัวและมีจ้านวนลดลงอย่าง
มากในช่วงปีที่ผ่านมา และนักท่องเที่ยวจะเริ่มเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในปี พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
เนื่องจากศักยภาพทางการท่องเที่ยวใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความพร้อมในการรองรับ
จ้านวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นในปีถัดไปอย่างต่อเนื่อง 
 

  กิจกรรมและงำนประเพณีที่ส้ำคัญของ 5 จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
  กิจกรรมและงานประเพณีท่ีส้าคัญของ 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีดังนี้ 
 
1. จังหวัดบึงกำฬ 
 จังหวัดบึงกาฬมีกิจกรรมและงานประเพณีที่ส้าคัญดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 8 กิจกรรมและงำนประเพณีที่ส้ำคัญของจังหวัดบึงกำฬ 

ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 
1 เมษายน ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลต้าบลบึงกาฬ อ. เมือง จ. บึงกาฬ ได้จัดพิธีแห่นาง

สงกรานต์สรงน้้าพระไปรอบ ๆ ตัวเมือง โดยมีขบวนแห่ของ
ชุมชนจาก 6 คุ้มเข้าร่วมขบวน มีขบวนผู้สูงอายุ ขบวนฟ้อนร้า 
ขบวนละเล่นพื้นเมือง และขบวนนางสงกรานต์ ตลอดเส้นทาง
ขบวนมีประชาชนคอยเล่นสาดน้้าเป็นระยะ  

2 พฤษภาคม ประเพณีบุญบั้งไฟ ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีดั้งเดิมของชาวอ้าเภอบึงกาฬ 
โดยเป็นการส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด โดยจะมีขบวนแห่บั้งไฟของ
ชุมชนต่าง ๆ ในเทศบาลต้าบลบึงกาฬ เช่น ชุมชนบึงกาฬกลาง 
ชุมชนบึงกาฬใต้ ชุมชนบึงกาฬเหนือ ชุมชนศรีโสภณ และชุมชน
วิศิษฐ์ 

3 กรกฎาคม ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นงานประจ้าปีของจังหวัดในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีการ
หล่อเทียนพรรษาและประดับตกแต่งเทียนอย่างสวยงามมีการจดั
ขบวนแห่ของแต่ละคุ้มมาประกวดแข่งขันกัน 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 
4 กันยายน ประเพณีแข่งเรือยาว การแข่งขันเรือยาวประเพณี แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ                                                                 

1. เรือยาวประเภทท้องถิ่นก้าหนดฝีพายตั้งแต่ 46-55 ฝีพาย 
2. เรือยาวเล็กก้าหนดฝีพายตั้งแต่ 15-25 ฝีพาย                 
โดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจ้านวนมากมาย ทั้งมาจากต่างจังหวัด 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เวียดนามเข้ามาร่วมการ
แข่งขันด้วย                                                                                        

5 ตุลาคม งาน ไหล เ รื อ ไฟหรื อบั้ ง ไฟ
พญานาค 

ทางจังหวัดจะท้าในคืนก่อนวันออกพรรษาหนึ่งคืนโดยยังคง
รักษารูปแบบ ประเพณีเดิมอย่างเคร่งครัด โดยจะใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติ เช่น ต้นกล้วย ไม้ไผ่ ท้าเป็นแพ แล้วมัดไม้เป็นโครง
รูปร่างต่าง ๆ หลายขนาดบางล้ายาว 10 วา 12 วา หรือ 15 วา 
กลางโครงเรือจะมีเครื่องสักการบูชา เช่น ผ้า, เครื่องใช้และของ
กิน เช่น กล้วย, อ้อย, หมาก, พลู ฯลฯ เมื่อจุดไฟแล้วจะปล่อยลา้
เรือให้ไหลล่องไปในแม่น้้าโขง  

 
  จะเห็นว่า จังหวัดบึงกาฬจะมีกิจกรรมและงานประเพณีที่เกี่ยวกับลุ่มน้้าโขงที่ส้าคัญ ได้แก่ 
ประเพณีแข่งเรือยาว ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของประเทศเพ่ือนบ้านด้วย  และงานไหลเรือไฟหรือบั้ง
ไฟพญานาค 
 
2.  จังหวัดเลย 
 จังหวัดเลยมีกิจกรรมและงานประเพณีท่ีส้าคัญดังนี้ 
 
ตำรำงท่ี 9 แสดงกิจกรรมและงำนประเพณีที่ส้ำคัญของจังหวัดเลย 

ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 
1 กุมภาพันธ ์ งานดอกฝ้ายบาน มะขาม

หวานเมืองเลย 
จัดขึ้น ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย วันแรกของงาน
จะมีขบวนแห่จากอ้าเภอต่าง ๆ ท่ีประดับตกแต่งรถด้วยผลิตภณัฑ์
จากฝ้าย ซึ่งรถแต่ละคันจะมีเทพีนั่งมาด้วย ส่วนบริเวณจัดงานจะ
มีการออกร้านของหน่วยงานราชการต่าง ๆ การประกวดนางสาว
ไทเลย การแสดงศิลปวัฒนธรรมและมหรสพอ่ืน ๆ อีกมากมาย 

2 เมษายน งานประเพณีสงกรานต์
ไทย-ลาว 

จัดขึ้นที่อ้าเภอท่าลี่ เป็นงานประเพณีสงกรานต์ที่มีความพิเศษ
แตกต่างจากท้องถิ่นอื่น เนื่องจากจะมีประชาชนจากประเทศลาว
เข้ามาร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ได้แก่ การประกวดเทพี
สงกรานต์ และร่วมเล่นน้้าสงกรานต์กับชาวไทย 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 
3 พฤษภาคม งานนมัสการพระธาตุศรี

สองรัก  
 

ภายในงานเริ่มจากพิธีบูชาพระธาตุโดยมีเจ้ากวน นางเทียม แสน 
นางแต่งและชาวบ้านจัดเครื่องเซ่นประกอบด้วยกระทงใหญ่ 1 
กระทงและกระทงน้อย 8 กระทง เสร็จจากพิธีบูชาพระธาตุจะ
เป็นพิธีสรงธาตุ โดยประชาชนเอาน้้าอบน้้าหอมใส่ขันแล้วเอา
ดอกไม้จุ่มซัดไปรอบ ๆ องค์พระธาตุ  

4 มิถุนายน งานประ เพณีบุญหลวง 
และการละเล่นผีตาโขน  
 

จัดขึ้นที่อ้าเภอด่านซ้าย งานประเพณีการละเล่นผีตาโขนเป็น
การละเล่นพื้นบ้านที่มีขึ้นในอ้าเภอด่านซ้าย และอ้าเภอนาแห้วท่ี
เกี่ยวพันกับความเช่ือและศรัทธา เวลาค่้าจะมีการเทศน์มหาชาติ 
13 กัณฑ์ 

5 ตุลาคม งานประเพณีออกพรรษา
อ้าเภอเชียงคาน  
 

จัดขึ้นบริเวณหน้าที่ว่าการอ้าเภอเชียงคาน เป็นประเพณีที่จัดขึ้น
สืบทอดกันมายาวนาน ภายในงานมีขบวนแห่ปราสาทผึ้ง การ
แข่งขันเรือยาว-เรือกาบ การประกวดไหลเรือไฟ พิธีตักบาตรเทโว 
การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านและมหรสพต่าง ๆ 

6 ธันวาคม งานแสดงไม้ ดอก เมื อ ง
หนาว  
 

จัดขึ้นที่บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอ้าเภอภูเรือ ภายในงานจะจัดให้
มีการออกร้านแสดงไม้เมืองหนาว ขบวนแห่รถบุปผชาติ การ
ประกวดไม้ดอกไม้ประดับเมืองหนาว งานราตรีแม่คะนิ้ง ลีลาศโต้
ลมหนาว และการจ้าหน่ายพืชผลทางการเกษตรของชาวอ้าเภอ ภู
เรือ 

 
  จะเห็นว่า กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับล้าน้้าโขงคือ กิจกรรมการประกวดไหลเรือไฟที่จัดขึ้นที่
อ้าเภอเชียงคานในช่วงวันออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี  
 
3.  จังหวัดหนองคำย 
 
ตำรำงท่ี 10 แสดงกิจกรรมและงำนประเพณีที่ส้ำคัญของจังหวัดหนองคำย 

ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 
1 มีนาคม งานอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ 

 
จัดขึ้นบริเวณอนุสาวรีย์ปราบฮ่อ ภายในงานจะมีการแสดงและ
การละเล่น มีการออกร้านจ้าหน่ายสินค้าราคาถูก 

2 เมษายน งานตรุษสงกรานต์ 
 

จัดขึ้นบริเวณวัดโพธิ์ชัย มีการอัญเชิญหลวงพ่อพระใส และ
พระพุทธรูปส้าคัญจากวัดต่าง ๆ เข้าขบวนแห่รอบ  ตัวเมือง
เพื่อให้ประชาชนได้สรงน้้าและนมัสการ และมีการออกร้านค้า
จ้าหน่ายสินค้าพ้ืนเมืองราคาถูก 
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ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 
3 พฤษภาคม งานบุญบั้งไฟ 

 
มีการแข่งขันบั้งไฟเพื่อบูชาพญาแถนหรือเทวดาเพื่อขอฝน งานวัด
ที่บริเวณวัดโพธิ์ชัย ส่วนบริเวณที่จุดบั้งไฟจะจัดที่สนามห่างจาก
วัดโพธิ์ชัยไปประมาณ 10 กิโลเมตร 

4 ตุลาคม บั้งไฟพญานาค 
 

เป็นปรากฏการณ์อัศจรรย์ที่เกิดขึ้นเฉพาะเวลาพลบค่้าในวันขึ้น 
15 ค่้า เดือน 11 (วันออกพรรษา) พบเห็นได้ตลอดแนวอ้าเภอที่
ติดกับล้าน้้าโขง เช่น อ้าเภอเมือง โพนพิสัย ปากคาด ท่าบ่อ       
ศรีเชียงใหม่ และสังคม  

5 ตุลาคม งานตักบาตรเทโวและแข่ง
เรือมิตรภาพไทย-ลาว 
 

จัดขึ้นในเทศกาลออกพรรษาของทุกปี โดยในช่วงเช้าประชาชน
จะมาร่วมกันตักบาตร ในช่วงกลางวันจะมีการแข่งเรือยาวในล้า
น้้าโขงระหว่างไทยและลาวโดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ 

 
  จะเห็นว่า งานส้าคัญที่เก่ียวกับล้าน้้าโขงคือ งานบั้งไฟพญานาคซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ
ที่ที่เกิดขึ้นในช่วงวันออกพรรษาของทุกปี 
 
4.  จังหวัดหนองบัวล้ำภู 
 
ตำรำงท่ี 11 แสดงกิจกรรมและงำนประเพณีที่ส้ำคัญของจังหวัดหนองบัวล้ำภู 

ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 

1 มกราคม ง า น บ ว ง ส ร ว ง ส ม เ ด็ จ                 
พระนเรศวรมหาราชและ
กาชาดหนองบัวล้าภู 

จัดเป็นประจ้าทุกปี ระหว่างวันที่ 18 - 27 มกราคม  ณ ศาล
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช สนามนเรศวรมหาราช 

2 กุมภาพันธ์หรือ 
มีนาคม 

งานบุญข้าวจี่ยักษ์ จัดขึ้นทุกปี บริเวณเทศบาลต้าบลสุวรรณคูหา และ ถ้้าสุวรรณ
คูหา 

3 มีนาคม เทศกาลกินปลา จัดขึ้นทุกป ีบริเวณเทศบาลโนนสัง อ้าเภอโนนสัง 

4 พฤษภาคมหรือ 
มิถุนายน 

งานบุญบั้งไฟ จัดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี บริเวณศูนย์ราชการอ้าเภอศรีบุญเรือง 

5 สิงหาคม เทศกาลเที่ยวหอยหิน กิน
ล้าไย ไหว้หลวงปู่ขาว 

จัดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี บริเวณชุมชนบ้านห้วยเดื่อ  
ต้าบลโนนทัน 

6 กันยายน เทศกาลน้้าตกเฒ่าโต้ จัดขึ้นเป็นประจ้าทุกปี บริเวณวนอุทยานเฒ่าโต้ 

7 ตุลาคม งานตักบาตรเทโว จัดขึ้นท่ีภูแปก วัดป่าธารน้้าทิพย์ (ซ้าไฮ) บ้านสนามชัย  
ต.กุดแห่ 
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5.  จังหวัดอุดรธำนี 
 ตำรำงท่ี 12 แสดงกิจกรรมและงำนประเพณีที่ส้ำคัญของจังหวัดอุดรธำนี 

ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 
1 มกราคม งานบวงสรวงอนุสาวรีย์

พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรม
หลวงประจักษ์ศิลปาคม 

อนุสาวรีย์พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงประจักษ์ ศิลปาคม ตั้งอยู่
กลางเมืองอุดรธานี ทรงด้ารงต้าแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ส้าเร็จราชการมณฑล
ฝ่ายเหนือ (เรียกว่า “มณฑลอุดร” ในสมัยต่อมา) ระหว่าง ร.ศ. 
112–118 ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดรขึ้น เมื่อ ร.ศ. 112 (พ.ศ. 
2436) ทรงจัดวางระเบียบราชการปกครองบ้านเมือง และรับ
ราชการในหน้าที่ส้ าคัญ ๆ ที่อ้านวยประโยชน์แก่ราษฎร 
อนุสาวรีย์พระองค์ท่านนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของจังหวัด 

2 กุมภาพันธ ์ งานมรดกโลกบ้านเชียง เป็นงานสืบสานวัฒนธรรมอันเก่าแก่ 5,000 ปี สถานที่จัดงาน ณ 
เทศบาลต. บ้านเชียง อ.หนองหาน หน่วยงานราชการต่าง ๆ จะ
จัดเป็นซุ้ม ๆ ของแต่ละหน่วยงาน เช่น เทศบาลต้าบลบ้านเชียง 
อบต.บ้านเชียง เทศบาลต้าบลหนองเม็ก เทศบาลหนองหาน เป็น
ต้น จะมีขบวนแห่ของหน่วยงานต่าง ๆ จัดขบวนแห่สวยงามมาก  

3 มีนาคม งานมะม่วงแฟร์ อ้าเภอหนองวัวซอ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
จัดงานมะม่วงแฟร์ ณ หน้าที่ว่าการอ้าเภอหนองวัวซอ  

4 มีนาคม งานนมัสการพระพุทธบาท
บัวบก อ้าเภอบ้านผือ 

วัดพระพุทธบาทบัวบก อ้าเภอบ้านผือ ชาวบ้านจะเดินทางด้วยเท้า
ขึ้นไปจนถึงวัด โดยเช่ือว่าได้อานิสงส์แรง มีการท้าบุญและเวียน
เทียนในวันข้ึน 15 ค่้า ภายในงานจะมีการจ้าหน่ายสินค้า อาหาร
และผลิตภัณฑ์พื้นเมือง ประชาชนในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัด
ใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมงาน นอกจากจะได้นมัสการพระพุทธ
บาทแล้วยังสามารถเดินเท้าไปเที่ยวชมอุทยานประวัติศาสตร์         
ภูพระบาท 

5 มิถุนายน งานประเพณีบุญบั้งไฟล้าน   
บ้านธาตุ อ. เพ็ญ 

เกิดจากต้านานบั้งไฟและม้าค้าไหลสืบทอดจนถึงปัจจุบัน  
จัดขึ้นท่ีบ้านธาตุ อ.เพ็ญ 

6 ตุลาคม งานประเพณีแข่งเรือยาว
อ อ ก พ ร ร ษ า ชิ ง ถ้ ว ย
พระราชทาน อ้าเภอกุม
ภวาปี 

งานประเพณีแข่งเรือยาวออกพรรษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในงานยังจัดให้มีการ
ประชันความเร็วเจ็ตสกี การแข่งขันต่อเรือแข่งพื้นบ้านจ้าลอง 
การแสดงชุดพิเศษของชมรมร่มบินอุดรธานี ชมนิทรรศการเรือ
โบราณ เพลิดเพลินกับเสียงเพลงของศิลปินชาวไทยและชาว
ต่างประเทศท่ีบริเวณสวนธรรมชาติ (สวนลิง) 

7 ธันวาคม งานฉลองเจ้ าปู่  เ จ้ าย่ า 
อ้าเภอเมืองอุดรธานี 

ศาลเจ้าปู่-ย่า ตลาดหนองบัว ซึ่งเป็นการจัดงานประเพณีทุกปี 
ตามความเช่ือของชาวไทยเชื้อสายจีน และจะมีประชาชนทั่วไปผู้
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ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 
มีความศรัทธาเคารพในความศักดิ์สิทธิ์ของ อากง -อาม่า จะ
มาร่วมงานนี้เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนและครอบครัว เพื่อให้
ท้ามาค้าขายเจริญรุ่งเรือง ธุรกิจการงานเจริญเติบโต  

8 ธันวาคม งานประจ้าปีทุ่ งศรี เมือง 
มหกรรมโฮมพาแลง แดน
ผ้าหมี่ขิด 

งานประจ้าปีทุ่งศรีเมือง มหกรรมโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิด จัดที่
สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานี ในงานมีการออกร้าน นิทรรศการของ
แต่ละหน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน มีจ้าหน่ายสินค้าพื้นเมือง 
หัตถกรรม  และมีการแสดงรื่นเริงมากมาย และที่สวนสาธารณะ
หนองประจักษ์ศิลปาคม มีการจัดงานพาแลงอันยิ่งใหญ่ 

9 ธันวาคม งานเทศกาลโคมลม อ้าเภอ
พิบูลย์รักษ์ 

งานเทศกาลโคมลม อ้าเภอพิบูลย์รักษ์     จังหวัดอุดรธานี ชมการ
ปล่อยโคมลม   การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน และการแสดงสินค้าจาก
กลุ่มแม่บ้าน และการทอผ้ามัดหมี่ย้อมครามจากภูมิปัญญา
ชาวบ้าน 

 
  2)  กลุ่มที่ 2 อีสำนตอนกลำงถึงตอนล่ำง ได้แก่ นครพนม มุกดาหาร สกลนคร อุดรธานี 

อุบลราชธานีและอ้านาจเจริญ (Cluster 2 Lower Esan:  Amnatcharoen, Nakhon Phanom, Sakon 

Nakhon, and Ubonratchathani) รายละเอียดข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว เทศกาล ประเพณีจังหวัด สถิติ

นักท่องเที่ยว และรายได้รายจังหวัดในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางถึงตอนล่าง 5 จังหวัดแสดงใน

ตำรำงท่ี 13 

 

ตำรำงท่ี 13 แสดงกิจกรรมและงำนประเพณีที่ส้ำคัญของ 5 จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง 
        และตอนล่ำง 

จังหวัด แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชำติ 

แหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

สิ่งที่มนุษยส์ร้ำงขึ น เทศกำลและงำน
ประเพณี 

นครพนม - ดานสาวคอย 
- หาดทรายทอง 
- ศรีโคตรบูรณ ์
- อุทยานแห่งชาติ 
  ภูลังกา 

- พระธาตุท่าอุเทน 
- พระธาตุนคร 
- พระธาตุประสิทธ์ิ 
- พระธาตุพนม 
- พระธาตุมหาชัย 
- พระธาตุมรุกนคร 
- พระธาตุเรณูนคร 
- พระธาตุศรีคูณ 
- พระบางวัดไตรภูม ิ
- พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่า   

- เขื่อนหน้าเมือง  
   นครพนม 
- สวนหลวงร 9 
- หมู่บ้านมิตรภาพ 
   ไทย-เวียดนาม 

- การแข่งเรือ 
- งานนมัสการ 
   พระธาตุพนม 
- โซ่ทั่งบั้ง 
- ประเพณีการไหล 
   เรือไฟ 
- ประเพณีแสก 
   ต้นสาก 
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จังหวัด แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชำติ 

แหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

สิ่งที่มนุษยส์ร้ำงขึ น เทศกำลและงำน
ประเพณี 

  ราชการจังหวัด  
  นครพนม 
- วัดนักบุญอันนา 
- วัดมหาธาตุ  
- วัดพระธาตมุหาชัย 
- วัดภูถ้้าพระ 

มุกดาหาร - กลุ่มหินเทิบอุทยาน 
  แห่งชาติภูผาเทิบ 
- แก่งกะเบา 
- เขตรักษาพันธุ์สตัว์  
  ป่าภูสีฐาน 
- น้้าตกแก่งโพธิ์ 
- น้้าตกค้าชะอ ี
- น้้าตกตาดโตน 
- น้้าตกภูถ้้าพระ 
- น้้าตกวังเดือนห้า 
- น้้าตกศักดิส์ิทธ์ิ 
- ผามะเกลือ 
- ผามะนาว 
- ผาอูฐ 
- ภูถ้้าพระ 
- ภูนางหงส ์
- ภูผาแตก 
- ภูผาแตม้ 
- ภูผาหอม 
- ภูมโนรมย ์
- ภูสระดอกบัว 
- ลานดอกไม้บนภูวดั 
- ลานมุจลินทร ์
- วนอุทยานตงบังยี่ 
- ห้วยสิงห ์
- หาดมโนภิรมย ์
- อุทยานแห่งชาติ 
  ภูผาเทิบ 

- กลองมโหระทึก 
  วัดมัชฌิมาวาส 
- คชสารไม้โบราณ 
  วัดบุปผาราม 
- ซากดึกด้าบรรพ ์ 
  เปลือกหอย 
- ถ้้าฝ่ามือแดง 
- วัดนรวราราม 
- วัดบรรพตคีร ี
- วัดป่าวิเวก 
- วัดป่าสุภัททาราม 
- วัดพระศรีมหาโพธิ ์
- วัดพิจิตรสังฆาราม 
- วัดพุทโธธัมมธโร 
- วัดโพธิ์ศรีแก้ว 
- วัดภูก้าพร้า 
- วัดมโนภริมย ์
- วัดมัชฌิมาวาส 
- วัดลัฏฐิกวัน 
- วัดศรีนันทาราม 
- วัดศรีบุญเรือง 
- วัดศรีมงคลใต ้
- วัดศรีมณฑา 
- ศาลเจ้าพ่อฟ้างุ้ม 
- ศาลเจ้าแม่สอง 
  นางพี่น้อง 
- ศาลหลักเมือง 
  มุกดาหาร 

- ชุมชนชาวผู้ไท 
   บ้านภู 
- ตลาดสินค้า 
   อินโดจีน 
- หอแก้วมุกดาหาร  
   เฉลิมพระเกียรต ิ
   กาญจนาภิเษก 
- อนุสรณส์ถานแห่ง 
   ความสงบภูพาน 
   น้อย 
- อ่างเก็บน้้าห้วย 
   ขี้เหล็ก 
- อ่างเก็บน้้าห้วยมุก 
- อ่างเก็บน้้าห้วย 
   หินข้อ 
- อุทยานสมเด็จย่า 
   (ฐานวรพัฒน์) 

- งานประเพณ ี
   แข่งเรือออก  
   พรรษาเช่ือม 
   สัมพันธ์ไทย-ลาว 
- งานประเพณีอภ ิ
   มหาสงกรานต์  
   สองฝั่งโขง สาม 
   แผ่นดิน 
 
- งานปีใหม่ไทย- 
   ลาวสองฝั่งโขง 
   สามแผ่นดิน 
- งานอยู่เย็นเป็น 
   สุขมุกดาหาร 
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จังหวัด แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชำติ 

แหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

สิ่งที่มนุษยส์ร้ำงขึ น เทศกำลและงำน
ประเพณี 

- อุทยานแห่งชาติ 
  ภูสระดอกบัว 

- สักการสถานพระ 
  มารดาแห่งมรณ 
  สักขี ประเทศไทย 

สกลนคร - จุดชมทิวทัศน์ 
  ผาดงก่อ 
- จุดชมทิวทัศน์ 
  ผานางเมิน 
- จุดชมทิวทัศน์ 
  ผาน้้าโจ้ก 
 
- จุดชมทิวทัศน์ 
  ผาสุรยิันต ์
- จุดชมทิวทัศน์ 
  หอส่องดาว 
- ถ้้าเสรไีทย 
- ถ้้าเสาวภา 
- ถ้้าหีบภูผานาง 
- เทือกเขาภูพาน 
- น้้าตกเก้าช้ัน 
- น้้าตกแก่งกุลา 
- น้้าตกแก่งโพธิ์ 
- น้้าตกค้าน้้าสร้าง 
- น้้าตกค้าหอม 
- น้้าตกตาดผาทอง 
- น้้าตกปรีชาสุขสันต ์
- น้้าตกสามหลั่น 
- น้้าตกเหวสินธุ์ชัย 
- ผาพญาเต่างอย 
- ภูอ่างสอ 
- ลานดสุิตา 
- ลานสาวเอ้ 
- ลานอุษาสวรรค ์
- หนองหาร 
- อุทยานแห่งชาติ 

- ถ้้าพระพุทไสยาสน ์
  (ถ้้าพระทอง) 
- ปราสาทพันนา 
- พระธาตุเชิงชุม 
- พระธาตุดมุ 
- พระธาตุนารายณ ์
  เจงเวง 
- พระธาตุภเูพ็ก 
- พระธาตุศรีมงคล 
- พิพิธภัณฑ์บริขาร 
  พระอาจารยม์ั่น        
  ภูริทัตตเถระ 
- พิพิธภัณฑ์พระ     
  อาจารย์ฝั้น  
  อาจาโร 
- วัดค้าประมง 
- วัดถ้้าขาม 
- วัดถ้้าอภัยด้ารง 
  ธรรม (วัดถ้้าพวง) 
  และพิพิธภัณฑ ์
  อัฐบริขารพระอุดม 
  สังวรวิสุทธิเถระ 
- วัดป่าสุทธาวาส 
- วัดป่าอุดมสมพร 
- วัดพระธาตเุชิงชุม 
  วรวิหาร 
- ศูนย์ศึกษา 
  วัฒนธรรมไทยโส ้
- แหล่งโบราณคด ี
  ถ้้าผาลายภูผายนต ์
  (ศิลปะถ้้า) 

- เขื่อนน้้าพุง 
- เขื่อนน้้าอูน 
- โค้งปิ้งงู 
- พระต้าหนักภูพาน 
   ราชนิเวศน ์
- ศูนย์ศึกษาการ 
   พัฒนาภูพาน 
- ศูนย์ส่งเสริม 
   ศิลปาชีพบ้าน 
   กุดนาขาม 
- สถานแสดงพันธุ ์
   ปลาน้้าจืด 
- สวน 
   เทิดพระเกียรติ  
   60 พรรษา  
   มหาราชินี 
- สวนสมเด็จ 
   พระศรีนครินทร์  
   สกลนคร  
- สะพานหินโบราณ 
   (สะพานขอม) 
- สุสานไดโนเสาร ์
- หมู่บ้านภไูท  
   บ้านโนนหอม 
- หมู่บ้านไทโย้ย  
   อ้าเภออากาศ 
   อ้านวย 
- หมู่บ้านเครื่องปั้น 
   ดินเผาบ้านเชียง 
   เครือ 
- อ่างเก็บน้้าห้วย 

- งานเทศกาลลอย 
   พระประทีป  
   พระราชทานสิบ 
   สองเพ็งไทสกล 
- งานเทศกาลแห ่
   ดาวคริสตม์าส 
   สกลนคร 
- งานประเพณี  
   สงกรานต์  
   จังหวัดสกลนคร 
- งานประเพณ ี
   แห่ปราสาทผึ้ง   
   และแข่งขันเรือ 
   ชิงถ้วย 
   พระราชทาน  
   สมเด็จพระเทพ  
   รัตนราชสุดาฯ  
   สยามบรมราช 
   กุมารี จังหวัด 
   สกลนคร 
- งานวัน 
   อาสาฬหะ  
   สักการะ 
   สังเวชนียสถาน 
   4 ต้าบล  
   ส่องดาว 
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จังหวัด แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชำติ 

แหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

สิ่งที่มนุษยส์ร้ำงขึ น เทศกำลและงำน
ประเพณี 

  ภูผายล 
- อุทยานแห่งชาติ 
  ภูผาเหล็ก 
- อุทยานแห่งชาติ 
  ภูพาน 

- แหล่งโบราณคด ี
  ถ้้าพระด่านแร้ง   
  (ศิลปะถ้้า) 
- แหล่งโบราณคด ี
  ถ้้าม่วง (ศิลปะถ้้า) 

   หวดอันเนื่องมา 
   จากพระราชด้าร ิ
 

อุบลราชธาน ี - แก่งตะนะ 
- แก่งล้าดวน 
- แก่งศิลาทิพย์ 
- แก่งสะพือ 
- ช่องเม็ก 
- ช่องอานม้า 
- แซหัวแมว 
- ดอนด่านปาก 
  แม่น้้ามูน 
- ดอนตะนะ 
- ถ้้าพระ  
  (ถ้้าภูหมาไน) 
- ถ้้าเหวสินธุ์ชัย 
- น้้าตกเกิ้งแม่พอง 
- น้้าตกแก่งล้าดวน 
- น้้าตกตาดโตน 
- น้้าตกทุ่งนาเมือง 
- น้้าตกบักเตว  
  (น้้าตกห้วยหลวง) 
- น้้าตกรากไทร 
- น้้าตกสร้อยสวรรค ์
- น้้าตกแสงจันทร ์
- น้้าตกห้วยทราย 
  ใหญ่ 
- บ่อน้้าบุ้น 
- ปากบ้อง 
- ป่าดงนาทาม 
- พลาญกงเกวียน 
- ภูสมยุ  

- ปราสาทบ้านเบ็ญ 
- ผาแต้ม 
- พิพิธภัณฑสถาน 
  แห่งชาติ 
  อุบลราชธาน ี
- วัดแจ้ง 
- วัดดอนธาต ุ
- วัดถ้้าคูหาสวรรค ์
- วัดทุ่งศรีเมือง 
- วัดทุ่งศรีวิไล 
- วัดบูรพาราม 
- วัดป่าไทรงาม 
- วัดป่านานาชาต ิ
- วัดป่าโพธิญาณ 
- วัดพระธาต ุ
  สวนตาล 
- วัดพระธาต ุ
  หนองบัว 
- วัดภูเขาแก้ว 
- วัดภูอานนท์ 
- วัดมหาวนาราม 
  (วัดป่าใหญ่) 
- วัดศรีนวลแสงสว่าง 
  อารมณ ์
- วัดศรีโพธิ์ชัย  
  (วัดหนองขุหลุ) 
- วัดศรีอุบลรัตนา 
  ราม (วัดศรีทอง) 
- วัดสิรินธรวราราม 

- เขื่อนปากมูล 
- เขื่อนสิรินธร 
- ชมรมอนุรักษ์ม้า 
   พันธุ์พ้ืนบ้าน  
   อ้าเภอสิรินธร 
- ตลาดเช้าโขงเจียม 
- ตลาดสดริมมูน 
- ทุ่งศรีเมือง 
- บ้านกุ่ม 
- บ้านช่างหม้อ 
- บ้านชะชอม 
- บ้านท่าล้ง 
- บ้านปะอาว 
- บ้านเวินบึก 
- ย่านท่าปลาริม 
   ล้าน้้าโขง 
- ศูนย์ศิลปาชีพ  
   อุบลราชธาน ี
- ศูนย์แสดงและ 
   จ้าหน่ายสินค้า 
   หนึ่งต้าบล หน่ึง  
   ผลิตภณัฑ์    
   (OTOP Center)  
   อุบลราชธาน ี
- สวนสาธารณะ   
   ดอนหินตั้ง 
- เขื่อนสิรินธร 
 
 

- งานประเพณ ี
   แข่งเรือยาว 
   จังหวัด 
   อุบลราชธาน ี
- งานประเพณ ี
   มหาสงกรานต ์
   เมืองอุบลฯ และ 
   เทศกาลอาหาร 
   ไทย-อินโดจีน 
- งานประเพณ ี
   สงกรานต์ แก่ง 
   สะพือ 
- งานประเพณีแห ่
   เทียนพรรษา 
   อุบลราชธาน ี
- งานประเพณี  
   ออกพรรษาไหล 
   เรือไฟ 
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จังหวัด แหล่งท่องเท่ียวเชิง
ธรรมชำติ 

แหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

สิ่งที่มนุษยส์ร้ำงขึ น เทศกำลและงำน
ประเพณี 

- ภูหล่น 
- ภูหินด่าง 
- แม่น้้าสองส ี
- ลานผาผึ้ง 
- สามพันโบก 
- เสาเฉลียง 
- หาดคูเดื่อ 
- หาดพัทยาน้อย 
- หาดวัดใต ้
- หาดสลิง 
- อุทยานแห่งชาติ 
  แก่งตะนะ 
- อุทยานแห่งชาติ 
  ผาแต้ม 
- อุทยานแห่งชาติ 
  ภูจองนายอย 

- วัดสุปัฏนาราม 
  วรวิหาร 
- วัดหนองป่าพง 
- วัดหลวง 
- ศาลหลักเมือง  
  จังหวัด 
  อุบลราชธาน ี
- ศูนย์ 
  ศิลปวัฒนธรรม   
  กาญจนาภิเษก  
  อุบลราชธาน ี
- แหล่งโบราณคด ี
  บ้านก้านเหลือง 

- อาคารเรยีน  
   โรงเรียนเบญ็จะ 
   มะมหาราช  
   (หลังเก่า) 

อ้านาจเจรญิ - แก่งต่างหล่าง 
- แก่งหินขัน 
- จุดชมทิวทัศน์ 
  ริมโขง 
- วนอุทยานภูสิงห์- 
  ภูผาผึ้ง 
- อุทยานลิงดอน 
  เจ้าปู่ 

- พุทธอุทยานพระ 
  มงคลมิ่งเมือง 
- วัดไชยาติการาม 
- วัดถ้้าแสงเพชร 
- วัดพระเหลาเทพ 
  นิมิต 
- ศาลหลักเมือง 
  อ้านาจเจริญ 
- เสมาหินทราย  
  วัดดงเฒ่าเก่า 
- เสมาหินทราย  
  วัดโพธ์ิศิลา 

- ศูนย์วิสาหกิจ 
  ชุมชนบ้านค้าพระ 
- ศูนย์ศิลปาชีพบ้าน  
  สร้างถ่อนอก 
- ศูนย์แสดงสินค้า 
   หัตถกรรมพื้นบ้าน 
   ทศบาล ต้าบล 
   หัวตะพาน 
- สวนสัตวเ์ปิดเฉลิม 
   พระเกียรติปา่ดง 
   ใหญ่ 
- เสื่อกกบ้านนา 
   หมอม้า 
- อ่างเก็บน้้า 
   พุทธอุทยาน 
- อ่างเก็บน้้า 
   ห้วยสีโท 

- งานประเพณ ี
   แข่งเรือยาวชิง 
   ถ้วย   
   พระราชทาน 
   สมเด็จพระเทพ 
   รัตนราชสุดาฯ  
   สยามบรมราช 
   กุมารีจังหวัด 
   อ้านาจเจริญ 
- งานประเพณบีุญ 
   คูนลานอ้าเภอ 
   ลืออ้านาจ 
 
- งานประเพณ ี
- ฮีตสิบสอง และ 
   งานกาชาด  
   จังหวัด 
   อ้านาจเจริญ 
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  ศักยภำพด้ำนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
ถึงตอนล่าง สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  (1)  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางถึงตอนล่างมีนักท่องเที่ยวในแต่ละปี
ประมาณ 4,200,000 คน โดยมีรายได้จากการท่องเที่ยวปีละประมาณ 8,500 ล้านบาท 
  (2)  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีภูมิประเทศเป็นธรรมชาติ เป็นแหล่ง
อารยธรรม  ยังมีเทศกาลและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่พบในกลุ่มจังหวัดอ่ืน ๆ ท้าให้เป็นจุดแข็งด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น แหล่งภาพเขียนสีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ผาแต้ม แก่งสะพือ แก่งตะนะ สามพันโบก อุทยาน
แห่งชาติภูผาเทิบ และงานเทศกาลส้าคัญ เช่น บั้งไฟยโสธร แห่ปราสาทผึ้ง แหเ่ทียนพรรษา เป็นต้น 

 (3)  มีโรงแรมขนาดใหญ่จ้านวน 60 แห่ง 
 (4)  สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวจ้านวน 160 บริษัท 
 (5)  การคมนาคม มีเส้นทางคมนาคมขนส่ง ดังนี้  

   (5.1)  การคมนาคมทางอากาศ มีสนามบินนครพนมมีสนามบินนานาชาตินครพนม 
รองรับผู้โดยสารได้วันละประมาณ 1,400 คน มีจ้านวนเที่ยวบินวันละ 7 เที่ยวบิน สนามบินนานาชาติสกลนคร 
รองรับผู้โดยสารได้วันละ 1,400 คน มีจ้านวนเที่ยวบินวันละ 7 เที่ยวบิน และสนามบินนานาชาติอุบลราชธานี 
รองรับผู้โดยสารได้วันละ 1,500 คน มีจ้านวนเที่ยวบิน 18 เที่ยวบินต่อวัน 
   (5.2)  การคมนาคมทางรถไฟ มีเส้นทางรถไฟสายกรุงเทพฯ อุบลราชธานี ทั้งขบวน
รถด่วนและรถดีเซลราง วันละ 6 เที่ยว  
   (5.3)  การคมนาคมทางบก มีเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงภูมิภาคต่าง ๆ เช่น กลุ่ม
อีสานตอนกลางและกลุ่มอีสานตอนบน 
  (6)  แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ ที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางถึงตอนล่างมีดังนี้ 
   (6.1)  แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของจังหวัดนครพนม ได้แก่ วัดพระธาตุพนมวรวิหาร วัดพระธาตุเรณู พระธาตุประจ้าวันเกิดและอุทยาน
แห่งชาติภูลังกา 
   (6.2)  แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ และอุทยานแห่งชาติภูสระดอกบัว  
   (6.3)  แหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัด
สกลนครได้แก่ วัดป่าสุทธาวาส วัดป่าอุดมสมพร วัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ศูนย์ศึกษาวัฒนธรรมไทยโส้ 
อุทยานแห่งชาติภูผายล อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก และอุทยานแห่งชาติภูพาน 
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   (6.4)  แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของจังหวัดอุบลราชธานีได้แก่ แก่งตะนะ แก่งสะพือ สามพันโบก ผาแต้ม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
อุบลราชธานี วัดสุปัฏนารามวรวิหาร วัดหนองป่าพงและอุทยานแห่งชาติผาแต้ม 
   (6.5)  แหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของจังหวัดอ้านาจเจริญ ได้แก่ วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง และพุทธอุทยาน-พระพุทธรูปมงคลมิ่งเมือง 

  จากข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศรายจังหวัด ย้อนหลังปี พ.ศ.2553-
2562 (ส้านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, 2564) ซึ่งได้รวบรวม
จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนรวม (นักท่องเที่ยว และนักทัศนาจร) พบว่าจ้านวนผู้มาเยี่ยมเยือนรายจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดแสดงดังตำรำงท่ี 14  

 
ตำรำงท่ี 14 แสดงสถิติจ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ของ 5 จังหวัดในภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำง  
        และตอนล่ำง ระหว่ำง พ.ศ. 2558-พ.ศ. 2561 

จังหวัด นักท่องเที่ยว/ สถิติจ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ 
 รำยได้ 2558 2559 2560 2561 

นครพนม นักท่องเที่ยว 396,652 411.791 430,483 456,478 

 รายได้ 1,555.73 1,690.86 1,908.82 2,136.23 
มุกดำหำร นักท่องเที่ยว 518,361 533.010 564,894 589,891 

 รายได้ 2,648.29 2,835.91 3,172.22 3,498.45 
สกลนคร นักท่องเที่ยว 585,946 599,885 631,207 697,419 

 รายได้ 1,781.00 1,894.70 2,137.13 2,407.00 

อุบลรำชธำนี นักท่องเที่ยว 1,059,689 1,109,521 1,385,826 1,428,571 
 รายได้ 5,664.72 6,049.39 7,375.12 7,999.25 

อ้ำนำจเจริญ นักท่องเที่ยว 88,579 90,310 101,047 102,316 

 รายได้ 372.39 383.25 429.93 453.14 

 

  จากตารางพบว่า จ้านวนนักท่องเที่ยวมีจ้านวนเพ่ิมขึ้นทุกปีเช่นเดียวกับรายได้ที่เพ่ิมขึ้นทุกปี
เช่นกัน โดยจังหวัดที่จ้านวนนักท่องเที่ยวมากที่สุดและมีรายได้สูงสุด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดที่
จ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้น้อยที่สุด ได้แก่ จังหวัดอ้านาจเจริญ 
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รูปที่ 1 สถำนกำรณ์ท่องเที่ยวภำยในประเทศ เป็นรำยจังหวัด พ.ศ. 2553 - 2562 

  
  หลังจากเกิดเชื้อไวรัส COVID-19 ระบาดในปีพ.ศ. 2562 ท้าให้จ้านวนนักท่องเที่ยวและ
รายได้ลดลงดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตำรำงที ่15 จ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ของจังหวัดนครพนม ระหว่ำง พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 

จังหวัด 
นักท่องเที่ยว/ 

รำยได้ 
สถิติจ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ 

  2562 2563 ควำมแตกต่ำง 

นครพนม นักท่องเที่ยวชาวไทย 1,063,799  682,395  -35.85% 
 รายได้ 2,061.17 1,164.38 -43.51% 

นครพนม นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 88,520 13,055 -85.25% 
 รายได้ 120.86 18.33 -84.83 
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ตำรำงที ่16 จ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ของจังหวัดมุกดำหำร ระหว่ำง พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2563 

จังหวัด 
นักท่องเที่ยว/ 

รำยได้ 
สถิติจ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ 

  2562 2563 ควำมแตกต่ำง 
มุกดำหำร นักท่องเที่ยวชาวไทย 1,931,783 837,389 -56.65% 

 รายได้ 2,061.17 1,164.38 -43.51% 
มุกดำหำร นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 88,520 13,055 -85.25% 

 รายได้ 120.86 18.33 -84.83% 

 
ตำรำงที ่17 จ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ของจังหวัดสกลนคร ระหว่ำง พ.ศ. 2562-พ.ศ. 2563 

จังหวัด 
นักท่องเที่ยว/ 

รำยได้ 
สถิติจ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ 

  2562 2563 ควำมแตกต่ำง 

สกลนคร นักท่องเที่ยวชาวไทย 1,369,269 855,854 -37.50% 
 รายได้ 2,460.35 1,302.99 -47.04 

สกลนคร นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 5,713 1,120 -80.40% 
 รายได้ 16.58 2.87 -82.69% 

 
 
ตำรำงที ่18 จ้ำนวนนกัท่องเที่ยวและรำยได้ของจังหวัดอุบลรำชธำนี ระหว่ำง พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 

จังหวัด 
นักท่องเที่ยว/ 

รำยได้ 
สถิติจ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ 

  2562 2563 ควำมแตกต่ำง 
อุบลรำชธำนี นักท่องเที่ยวชาวไทย 3,065,554 1,502,317 -50.99% 

 รายได้ 7,384.09 3,251.86 -55.96% 

อุบลรำชธำนี นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 152,311 34,861 -77.11% 
 รายได้ 613.48 163.99 -73.27% 
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ตำรำงที ่19 จ้ำนวนนกัท่องเที่ยวและรำยได้ของจังหวัดอ้ำนำจเจริญ ระหว่ำง พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 

จังหวัด 
นักท่องเที่ยว/ 

รำยได้ 
สถิติจ้ำนวนนักท่องเที่ยวและรำยได้ 

  2562 2563 ควำมแตกต่ำง 
อ้ำนำจเจริญ นักท่องเที่ยวชาวไทย 298,098 152,089 -48.98% 

 รายได้ 410.31 204.06 -50.27% 
อ้ำนำจเจริญ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 8,629 1,603 -81.42% 

 รายได้ 28.98 3.57 -87.68% 

 

  จากตำรำงที่ 13 ถึงตำรำงที่ 19 พบว่า หลังจากการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 แล้ว 

จ้านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งรายได้ของทั้ง 5 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนกลางและตอนล่างลดลงเป็นอย่างมาก แต่หากดูสถิติจ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ของ 5 จังหวัดตั้งแต่ปี

พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2561 ในตารางที่ 18 มีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้นทุกปีทั้งจ้านวนนักท่องเที่ยวและรายได้ ดังนั้น

แนวโน้มของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศน่าจะเพ่ิมขึ้นเมื่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 

COVID-19 บรรเทาเบาบางลงในช่วงไตรมาสของปีนี้ (2564) และจะเพ่ิมขึ้นอีกครั้งในปีหน้า (2565) อย่าง

แน่นอน 

 

  กิจกรรมและงำนประเพณีของ 5 จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลำงและตอนล่ำง 

 

6.  จังหวัดนครพนม 

ตำรำงท่ี 20 แสดงกิจกรรมและงำนประเพณีที่ส้ำคัญของจังหวัดนครพนม 
ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 

1 กุมภาพันธ ์ งานนมัสการพระธาตุพนม ก้าหนดจัดขึ้นในวันขึ้น 10 ค่้าถึงวันแรม 1 ค่้า เดือน 3 ของทุก
ปี ถือเป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่และส้าคัญยิ่งงานหนึ่งของชาว
นครพนมและจังหวัดใกล้เคียง 

2 กุมภาพันธ ์ งานประเพณีแสกเต้นสาก เป็นประเพณีของชนเผ่าแสกที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอาจสามารถ 
ประเพณีแสกเต้นสาก เป็นการเต้นบวงสรวงเจ้าที่จะเต้นสาก
เป็นประจ้าทุกปี การแสกเต้นสากนอกเทศกาลจะต้องท้าพิธีขอ
ขมาก่อน ของที่ใช้ ได้แก่ หัวหมู เงิน 20 บาท และเหล้า ซึ่งจะ
ท้าพิธีท่ีศาลเจ้าประจ้าหมู่บ้านโดยการเสี่ยงทายไม้สี  
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ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 
3 กุมภาพันธ ์ ประเพณีโส้ทั้งบั้ง เป็นประเพณีของพวกโซ่ (โส้) การเต้นโส้ทั้งบั้งนี้เป็นการร้าใน

งานศพเพื่อที่จะส่งวิญญาณผู้ตายให้ไปสู่สุคติ การเต้นร้ามีทั้ง
ชายและหญิง พวกโซ่เป็นชนเผ่าข่าพวกหนึ่ง ลักษณะผิวคล้้า มี
ภาษาเป็นของตนเอง ภาษาที่ใช้คล้ายภาษามอญปนเขมร 
หมู่บ้านชาวโส้นี้ตั้งอยู่ที่บริเวณอ้าเภอท่าอุเทน อ้าเภอนาแก 
และอ้าเภอศรีสงคราม 

4 เมษายนหรือ 
พฤษภาคม 

การฟ้อนผู้ไทย เป็นการแสดงออกให้เห็นถึงความสามัคคีในหมู่คณะเดียวกัน 
โดยจะฟ้อนในงานเทศกาลเดือน 5 และเดือน 6 สมัยก่อนจะ
ฟ้อนกันตามความถนัดและความสามารถแต่ละบุคคล ไม่ได้เน้น
ความเป็นระเบียบหรือความพร้อมเพรียงกัน แต่เน้นลีลาการ
ฟ้อนร้าของชายหญิงคู่กัน ยึดการร้าแบบดั้งเดิมเป็นหลัก 
นับเป็นศิลปะที่สวยงามหาชมได้ยากในปัจจุบัน  

5 ตุลาคม งานประเพณีไหลเรือไฟ 
(เฮือไฟ) 

จัดขึ้นในวันออกพรรษาของทุกปี บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด             
ริมแม่น้้าโขงบริเวณเขตเทศบาลการไหลเรือไฟถือเป็นการบูชา
พระพุทธเจ้าในวันท่ีพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากเทวโลก  
การไหลเรือไฟก็คือการสักการะบูชาอย่างหนี่งในวันนั้น และได้
ท้าเป็นประเพณีสืบทอดกันมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันมีการ
จัดท้าเรือไฟเป็นรูปแบบต่าง ๆ ที่ขนาดใหญ่โตขึ้น มีวิธีการ
ประดับตกแต่งให้วิจิตรตระการตามากยิ่งขึ้น เมื่อปล่อยเรือไฟ
เหล่านี้ ลงกลางล้าน้้าโขง ภายหลังการจุดไฟให้ลุกโชติช่วงจะ
เป็นภาพที่งดงามประทับใจผู้พบเห็นไปตราบนานเท่านาน 
เนื่องจากไม่มีที่ไหน ๆ ในประเทศไทยจะยิ่งใหญ่เหมือนที่
จังหวัดนครพนม 

6 ตุลาคม การแข่งเรือ (ส่วงเฮือ) เป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาช้านาน โดยจัดขึ้นระหว่าง
งานบุญออกพรรษา โดยมีความมุ่ งหมายให้ชาวบ้านได้
สนุกสนานร่วมกัน บริเวณหน้าเขื่อนนครพนม มีระยะทาง
แข่งขัน 3 กิโลเมตร ในร่องน้้าท่ีไหลเชี่ยวยากล้าบากมากในการ
แข่งขัน  

 
   จะเห็นว่า จังหวัดนครพนมจะมีการจัดกิจกรรมและงานประเพณีที่เกี่ยวข้องกับล้าน้้า
โขงที่ส้าคัญคือ งานประเพณีไหลเรือไฟ (เฮือไฟ) และการแข่งเรือ (ส่วงเฮือ) ซึ่งจะจัดขึ้นที่แม่น้้าโขงเหมือนกัน 
และยังมีการเชื่อมสายสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านคือ สปป. ลาว ที่จะได้ชมงานประเพณีและเข้าร่วมการแข่ง
เรือด้วย 
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7.  จังหวัดมุกดำหำร 

ตำรำงท่ี 21 แสดงกิจกรรมและงำนประเพณีที่ส้ำคัญของจังหวัดมุกดำหำร 
ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 

1 มกราคม เทศกาลงานประเพณีและ
กาชาด 

จัดขึ้นเป็นประจ้าทุกปีระหว่างวันที่ 9–17 มกราคม รวม 9 วัน 
9 คืน โดยงานจะจัดขึ้นบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด กิจกรรม
ในงานจะมีการจัดนิทรรศการ การออกร้านของหน่วยงานต่าง ๆ 
จ้าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง และสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

2 พฤษภาคม งานประเพณีบุญเดือนหก       
(บุญบั้งไฟ) 

จัดขึ้นที่หมู่  1 -3 อ้า เภอดอนตาล ระหว่างวันที่  10–12 
พฤษภาคมของทุกป ี

3 ตุลาคม งานประเพณีแข่งเรือ การแข่งเรือของจังหวัดมุกดาหารเป็นประเพณีสืบทอดกันมาแต่
โบราณ โดยจัดขึ้นในล้าน้้าโขงในช่วงเทศกาลออกพรรษาของ
ทุกปี ที่บริเวณเขื่อนริมโขง ถนนส้าราญชายโขง การแข่งเรือนี้
จัดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ การแข่งเรือเร็ว โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น 
ได้แก่ เรือรุ่นเล็ก รุ่นกลาง รุ่นใหญ่ ระยะทางยาว 3 กิโลเมตร 
อีกประเภทหนึ่งคือ การแข่งเรือประเภทสวยงาม โดยตกแต่ง
เรือให้สวยงามตลอดล้า โดยเฉพาะจะเน้นที่หัวเรือ นอกจากนี้
ยังมีการแข่งเรือมิตรภาพไทย-ลาว โดยมีเรือจากแขวงสะหวัน
นะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาร่วมแข่งเป็น
ประจ้าทุกปี 

 

  กิจกรรมและงานประเพณีของจังหวัดมุกดาหารจะมีการจัดกิจกรรมที่ริมแม่น้้าโขงคือ 

ประเพณีการแข่งเรือซึ่งจะมีประเทศเพ่ือนบ้านจากเมืองสะหวันนะเขตมาร่วมแข่งด้วย ซึ่งจะเป็นการเชื่อม

สัมพันธไมตรีและการท่องเที่ยวด้วย 

 

8. จังหวัดสกลนคร 

ตำรำงท่ี 22 แสดงกิจกรรมและงำนประเพณีที่ส้ำคัญของจังหวัดสกลนคร 
ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 

1 มกราคม งานรวมน้้าใจไทสกล บริเวณศาลากลาง จังหวัดสกลนคร กิจกรรมประกอบด้วยการ
แสดงขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่มชนต่าง ๆ ที่อยู่ใน
จังหวัด เช่น ผู้ ไทย โส้ ย้อ แสก กะเลิง กุลา ญวน และจีน 
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อีก เช่น การประกวดนางสาว
สกลนคร การออกร้านแสดงนิทรรศการของส่วนราชการ การ
ประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจัดพาแลง และการแสดง
มหรสพ   เป็นต้น 
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ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 
2 กุมภาพันธ ์ งานเทศกาลโส้ร้าลึก เป็นงานประจ้าปีของชาวโส้ จัดขึ้นในวันขึ้น 4 ค่้า เดือน 3 ของ

ทุก ปี ณ บริเวณที่ว่าการอ้าเภอกุสุมาลย์ การแสดงโส้ทั้งบั้ง และ
พิธีเจี๊ยศาลารวมเข้ากันเพื่อให้เกิดรูปขบวนที่สวยงามเป็นจังหวะ
สอดคล้อง กับเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ดีดสีตีเป่าเข้ากับท่วงท่าร้า
ของสาวโส้ ที่มาร่วมแสดงเป็นจ้านวนมาก ชาวโส้ถือว่าเป็นพิธีที่
ศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ในบริเวณงานจะมีการออกร้านจ้าหน่าย
สินค้าพ้ืนบ้านนานาชนิดให้แก่ผู้ไปเที่ยวชมในราคาถูก 

3 พฤษภาคม งานบุญมหาชาติและบุญ
บั้งไฟ 

จัดขึ้นในเขตเทศบาลต้าบลพังโคน ในสัปดาห์แรกของเดือน
พฤษภาคมของทุกปี กิจกรรมประกอบด้วย การประกวดบั้งไฟ
ทางไกล เทศน์มหาชาติ เทศกาลอาหารแซบพังโคน และการ
ประกวดขบวนแห่บั้งไฟ 

4 กันยายน งานประเพณีไหลเรือไฟ มีการจัดงานไหลเรือไฟของอ้าเภอเต่างอย มีการท้าพิธีไหลเรือไฟ
ในวันเพ็ญ 15 ค่้า เดือน 10 ซึ่งตรงกับวันท้าข้าวสาก โดยในสมัย
โบราณใช้ต้นกล้วยมาประกอบเป็นเรือ และประดับตกแต่งด้วย
ก้านกล้วยและใบกล้วย ปัจจุบันได้มีการประยุกต์ท้าเป็นเรือไฟให้
สวยงาม ซึ่งน้าใบตอง ใบไม้ ดอกไม้วัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นมา
ประดับตกแต่ง จนเป็นเรือไฟท่ีสวยงามในปัจจุบัน  

5 ตุลาคม งานประเพณีแข่งเรือ จัดขึ้นร่วมกับงานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งในเทศกาลออกพรรษา 
ในวันขึ้น 12-13 ค่้า เดือน 11 ในน่านน้้าหนองหาร ซึ่งจัดเป็น
ประเพณีมาช้านานเป็นร่องน้้า ส้าหรับแข่งเรือมีอยู่ 2 แห่ง คือ 
หน้าสระพังทอง ทางทิศตะวันออก และท่านางอาบ บ้านท่าวัด 

6 ตุลาคม งานประเพณีแห่ปราสาท
ผึ้ง 

จัดขึ้นในช่วงออกพรรษา ระหว่างวันข้ึน 12-15 ค่้า เดือน 11 ของ
ทุกปี ในตอนกลางคืนของวันขึ้น 13 ค่้า ส้าหรับวันขึ้น 14 ค่้า จะ
เป็นวันแห่ขบวนปราสาทผึ้งที่ตกแต่งอย่างวิจิตรสวยงามของคุ้ม
วัดต่าง ๆ ไปตามถนนในเขตเทศบาล ไปสู่วัดพระธาตุเชิงชุม
วรวิหารปราสาทผึ้งแต่ละขบวนจะน้ามาตั้งไว้เป็นพุทธบูชา ณ 
บริเวณ วัดพระธาตุเชิงชุม ด้วยความศรัทธาของชาวอีสานที่เช่ือ
ว่าในเทศกาลออกพรรษาพระพุทธเจ้าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์
ช้ันดาวดึงส์เพื่อมาโปรดเวไนยสัตว์ในโลกมนุษย์ให้พ้นทุกข์ 

7 ธันวาคม ง า น เ ท ศ ก า ล แ ห่ ด า ว
คริสต์มาส 

ก้าหนดจัดขึ้นในวันที่ 23-25 ธันวาคม ของทุกปี ณ ชุมชน บ้าน
ท่าแร่ และเทศบาลนครสกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร ภายในงาน
มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแห่ดาวแบบดั้งเดิมของชุมชนท่าแร่ ชม
ความอลังการของขบวนรถดาวกว่า 200 คัน และ กิจกรรมอื่น ๆ 
อีกมากมาย เพื่อร่วมฉลองการบังเกิดของพระเยซู และขอบคุณที่
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ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 
พระองค์น้าแสงสว่างความรอดพ้นมาสู่มวลมนุษย์ ซึ่งเช่ือว่า 
“ดาว” เป็นสัญลักษณ์ของการเสด็จลงมาประสูติบนโลกมนุษย์
ของพระเยซู 

 

9.  จังหวัดอ้ำนำจเจริญ 

ตำรำงท่ี 24 แสดงกิจกรรมและงำนประเพณีที่ส้ำคัญของจังหวัดอ้ำนำจเจริญ 
ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 

1 มกราคม งานประเพณีบุณคูณลาน  
(การแสดงแสง สี เสียง)                  

หน้าท่ีว่าอ้าเภอลืออ้านาจ 

2 มกราคม งานเทศกาลท่องเที่ยวแม่น้้าโขง “ชมตะวันริมโขง
เชื่อมโยงวัฒนธรรมสี่เผ่า”   

หน้าเทศบาลต้าบลชานุมาน 

3 กุมภาพันธ ์ งานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง (การแสดงแสง สี 
เสียง)     

พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง 

4 เมษายน งานครูสลามายามบ้าน (มหกรรมรวมนักร้อง
ลูกทุ่งเมืองไทย) 

จัดขึ้นท่ี ต. นาหม้อม้า อ. เมืองอ้านาจเจริญ 

5 มิถุนายน งานประเพณีบุญบั้งไฟบ้านอ้านาจ จัดขึ้นท่ีบ้านอ้านาจ ต. อ้านาจ อ. ลืออ้านาจ 
6 กรกฎาคม งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา สวนมิ่งเมืองเทศบาลเมืองอ้านาจเจริญ 
7 กันยายน งานประเพณีแข่งเรือยาว แม่น้้าโขง หน้าเทศบาล อ. ชานุมาน 

8 ธันวาคม งานประเพณีฮีตสิบสองและงานกาชาดประจ้าปี หน้าศาลากลางจังหวัดอ้านาจเจริญ 

 

  จังหวัดอ้านาจเจริญมีงานประเพณีแข่งเรือยาวที่แม่น้้าโขงเนื่องจากอ้าเภอชานุมานมีพ้ืนที่ติด
กับแม่น้้าโขงประมาณ 38 กิโลเมตร จึงจัดงานประเพณีแข่งเรือข้ึนในแม่น้้าโขง 
 

10.  จังหวัดอุบลรำชธำนี 

ตำรำงท่ี 23 แสดงกิจกรรมและงำนประเพณีที่ส้ำคัญของจังหวัดอุบลรำชธำนี 
ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 

1 กุมภาพันธ ์ ง า น เ ทศ ก าล ไม้ ด อก ไม้
ประดับ 

จัดขึ้นในช่วงวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ ณ บริเวณสนามกีฬาทุ่งค้าน้้าแซบ 
อ้าเภอวารินช้าราบ กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ขบวนรถบุปผาชาติ 
การประกวดและจ้าหน่ายไม้ดอกไม้ประดับ 

2 เมษายน งานประเพณีสงกรานต์ และ
เทศกาลอาหารไทย-อินโด
จีน 

จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (กลางเดือนเมษายน)  ณ บริเวณทุ่งศรี
เมือง อ้าเภอเมืองฯ กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีสรงน้้าพระแก้ว
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ล้ำดับที ่ เดือน กิจกรรมและงำนประเพณี รำยละเอียด 
บุษราคัม ขบวนแห่พระแก้วบุษราคัม การออกร้านสาธิตและจ้าหน่าย
อาหาร 4 ชาติในอินโดจีน คือ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม 

3 เมษายน งานประเพณมีหาสงกรานต์
แก่งสะพือ 

จัดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (กลางเดือนเมษายน) ณ บริเวณแก่ง
สะพือ อ้าเภอพิบูลมังสาหาร กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแข่งขัน
เส็งกลองและการละเล่นพ้ืนบ้านต่าง ๆ 

4 กรกฎาคม ง า น ป ร ะ เ พ ณี แ ห่ เ ที ย น
พรรษา 

จัดขึ้นในช่วงวันเข้าพรรษา (ประมาณเดือนกรกฎาคม) ณ บริเวณทุ่ง
ศรีเมือง กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การเที่ยวชมศิลปะการตกแต่ง
เทียนตามวัด ต่าง ๆ การจัดแสดงต้นเทียนรอบทุ่งศรีเมืองในยามค่้า
คืน และการเคลื่อนขบวนแห่เทียนพรรษาในวันรุ่งขึ้น 

5 ตุลาคม งานประเพณีไหลเรือไฟ จัดขึ้นในช่วงวันออกพรรษา (ประมาณเดือนตุลาคม) ณ แม่น้้ามูล
บริเวณเชิงสะพานรัตนโกสินทร์ 200 ปี กิจกรรมที่น่าสนใจ คือ การ
ไหลเรือไฟของคุ้มวัดต่าง ๆ และประชาชนทั่วไป ที่อนุรักษ์รูปแบบ
ประเพณีไหลเรือไฟพ้ืนบ้านอีสานดั้งเดิมไว้ 

6 ตุลาคม เ ท ศ ก า ล แ ข่ ง เ รื อ ย า ว
ประเพณี 

ตามล้าแม่น้้ามูลในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้น ในช่วงหลังจาก
เสร็จสิ้นงานบุญประเพณีออกพรรษา (ประมาณเดือนตุลาคม) แล้ว 
มีการจัดแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นหลายแห่ง และที่จัดขึ้นประจ้า 
ได้แก่ เทศบาลนครอุบลฯ จัดขึ้นบริเวณสะพานรัตนโกสนิทร์ 200 ปี 
เทศบาลต้าบลพิบูลมังสาหาร จัดขึ้นบริเวณเชิงสะพานข้ามแม่น้้ามูล 
วัดโพธิ์ตาก อ้าเภอพิบูลมังสาหาร จัดขึ้นบริเวณหน้าวัด 

 

 
 กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรท่องเที่ยวในอนำคต 
 กลุ่ มที่ปรึกษาได้วิ เคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ ยวในอนาคตของพ้ืนที่ ลุ่ มน้้ าโขง

ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพิจารณาตามบริบทพ้ืนที่จังหวัดที่มีขอบเขตอยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดย
คาดการณ์จ้านวนผู้เยี่ยมเยือน นักทัศนาจรและนักท่องเที่ยว และพิจารณาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวในแต่ละ
พ้ืนที่ และมีผลการวิเคราะห์สถานการณ์การท่องเที่ยวในภาพรวมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือดังต่อไปนี้ 

 สถานการณ์การท่องเที่ยวในประเทศไทย พ.ศ. 2563 จะมีจ้านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้า
ประเทศไทยเพียง 6.7 ล้านคน และสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยว 3.3 แสนล้านบาททั้งจ้านวนและรายได้หดตัวร้อย
ละ 83 (ประมาณการ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563) การหดตัวอย่างรุนแรงดังกล่าวเป็นผลกระทบจากการแพร่
ระบาดของไวรัส COVID-19 แต่ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยมีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว
ภายในประเทศมากขึ้น ภาพรวมสถานการณ์ท่องเที่ยวในประเทศปี พ.ศ. 2563 จึงมีแนวโน้มขยับตัวดีขึ้นแต่ยังต่้า
กว่าระดับปกติก่อนเกิด COVID-19 เพราะยังมีแนวโน้มความกังวลต่อความเสี่ยงของการระบาดระลอกใหม่ ท้าให้มี
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จ้านวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยอยู่ที่ 90.23 ล้านคน-ครั้งลดลงร้อยละ 48 ขณะที่รายได้ทางการท่องเที่ยวยังไม่กลับคืน
มาในระดับปกติเช่นกัน เนื่องจากยังมีความกังวลต่อภาวะเศรษฐกิจในประเทศ นักท่องเที่ยวระมัดระวังการใช้จ่าย 
และลดจ้านวนความถี่ในการเดินทางท่องเที่ยว ส่งผลให้มีรายได้ทางการท่องเที่ยวอยู่ที่ 5.00 แสนล้านบาท ลดลง
ร้อยละ 54 

 ในปี พ.ศ. 2564 คาดว่าภาพรวมการเติบโตของตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปี 
พ.ศ. 2563 แต่จะยังไม่ฟ้ืนตัวกลับมาในระดับเดียวกับปี พ.ศ. 2562 ก่อนเกิดวิกฤตการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-
19 ทั้งนี้ คาดว่าจะมีจ้านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยประมาณ 6 – 15.5 ล้านคน และสร้าง
รายได้ ให้แก่ประเทศไทยประมาณ 3–7 แสนล้านบาท ดังนั้น การศึกษาด้านการท่องเที่ ยวในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัด จึงใช้สถิตินักท่องเที่ยวในปีพ.ศ. 2561 เป็นตัวตั้งในการพยากรณ์จ้านวน
นักท่องเที่ยวแต่ละจังหวัด เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 เริ่มมีการระบาดในปลายปี พ.ศ. 2562 แม้ว่า ในช่วง
เริ่มต้นจะอยู่ในพ้ืนที่จ้ากัดแต่ส่งผลให้เกิดวิกฤตการณ์การท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2563  

 ศักยภาพทางการท่องเที่ยว จ้านวนนักท่องเที่ยว และรายได้ทางการท่องเที่ยว ตามแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการพยากรณ์การท่องเที่ยวในจังหวัดที่อยู่ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้ าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือในอนาคตแบ่งออกเป็น 4 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 (5 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2561 -2565) ช่วงที่ 2  
(10 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2566-2570) ช่วงที่ 3 (15 ปี พ.ศ. 2571-2575) และช่วงที่ 4 (20 ปีข้างหน้า พ.ศ. 2576-2580) 
มีรายละเอียดดังนี้ 

 ช่วงที่ 1 (5 ปีข้ำงหน้ำ พ.ศ. 2561-2565) นักท่องเที่ยวชาวไทยในรอบ 5 ปีข้างหน้า โดยปกติ
ควรมีอัตราเพ่ิมตามอัตราการเพ่ิมจ้านวนของนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยเฉลี่ยที่ร้อยละ 4.16 ส่วนชาวต่างประเทศโดย
เฉลี่ยที่ร้อยละ 2.98 แต่เกิดสถานการณ์ COVID-19 จึงเกิดภาวะถดถอยจ้านวนนักท่องเที่ยวไม่เป็นไปตามอัตราเพ่ิม
เฉลี่ย อย่างไรก็ตามประเมินว่าในปี พ.ศ. 2565 จะมีนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นตามปกติ เพราะคาดการณ์ว่าสถานการณ์
ของ COVID-19 จะดีขึ้นมาก เกิดการเดินทางท่องเที่ยวใหม่อีกครั้งหนึ่ง คาดว่า ผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยน่าจะเพ่ิม
จ้านวนเป็น 67,492 คน ชาวต่างประเทศจะเพ่ิมเป็นจ้านวน 2,389 คน นักทัศนาจรชาวไทยจ้านวน 24,316 คน ชาว
ต่างประเทศจ้านวน 421 คน และนักท่องเที่ยวชาวไทยจ้านวน 43,076คน ชาวต่างประเทศจ้านวน 1,993 คน และ
คาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวจะค่อย ๆ ปรับตัวดีขึ้นทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 

 ช่วงที่ 2 (10 ปีข้ำงหน้ำ พ.ศ. 2566-2570) หลังสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 แล้ว 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป สถานการณ์การท่องเที่ยวจะดีขึ้นอย่างรวดเร็ว และจะค่อย ๆ ทรงตัวในปีต่อ ๆ ไป 
จากอัตราการเจริญเติบโตของผู้เยี่ยมเยือนนักทัศนาจรและนักท่องเที่ยวก่อน พ.ศ. 2562 และก่อนหน้านั้นจะมี
อัตราการเติบโตเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด ดังนั้นในอีก 10 ปีข้างหน้า ตั้งแต่ พ.ศ. 2566-2570 แต่ละจังหวัดน่าจะมีอัตรา
การเจริญเติบโตของจ้านวนนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้มากขึ้นตามล้าดับ ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยว สิ่งอ้านวย 
ความสะดวกต่าง ๆ จะได้รับการปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือรองรับจ้านวนนักท่องเที่ยวที่จะเพ่ิมขึ้นตามปกติ 
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สถานการณ์การท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มในการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
ซึ่งจะท้าให้จ้านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้นเป็นปกติและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 ช่วงที่ 3 (15 ปีข้ำงหน้ำ พ.ศ. 2571-2575) หากไม่มีสถานการณ์อะไรที่ท้าเกิดปัจจัยลบทางการ
ท่องเที่ยว ก็เชื่อมั่นว่า การท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศจะมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ตลอดจนเทคโนโลยีในช่วงนั้น ก็น่าจะมีการพัฒนาไปในระดับสูงและกว้างขวางทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย  
การเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ต้องพัฒนาไปเป็นอัน
มาก ซึ่งแน่นอนจะท้าให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น ท้าให้จ้านวนนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้นเป็นอย่างมากและสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 
  ช่วงที่ 4 (20 ปีข้ำงหน้ำ พ.ศ. 2576-2580) การท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและตลาด
ต่างประเทศต้องมีการพัฒนาไปไกลเป็นอย่างมาก เทคโนโลยีต่าง ๆ ก็ถึงขั้นสูงกว่าในช่วงปีพ.ศ. 2570-2575 อย่าง
แน่นอน การเข้าถึงข้อมูลการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การประกอบธุรกิจท่องเที่ยว ต้องพัฒนา
ไปเป็นอันมาก ซึ่งจะท้าให้เกิดการท่องเที่ยวในรูปแบบต่าง ๆ ที่หลากหลายมากขึ้น แหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักแรม 
การเดินทาง การจับจ่ายใช้สอย ตลอดจนสินค้าต่าง ๆ มีการปรับตัวล้้ายุคไปไกล นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศน่าจะเพ่ิมจ้านวนมากขึ้นเป็นอย่างมากและสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวได้สูงมากกว่าในอดีตที่ผ่านมา 
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ภำคผนวก ข.-19 
ระบบคมนำคมและขนส่ง 

จากการรวบรวมข้อมูลระบบคมนาคมและขนส่ง ของจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ     
โดยแบ่งออกเป็นการขนส่งทางบก ทางน้้า การขนส่งทางอากาศ และโครงการพัฒนาระบบคมนาคม ซึ่ง
รายละเอียดข้อมูลระบบคมนาคมและขนส่งของแต่ละจังหวัด ไดแ้ก่ 

 
1. จังหวัดเลย 
 การเดินทางสู่จังหวัดเลยสามารถเดินทางโดยทางบก ไม่มีเส้นทางรถไฟ 

(1) ทำงบก  มีทางหลวงสายส้าคัญ ได้แก่ 
- เส้นทาง กรุงเทพฯ – ชัยภูมิ – เลย  ระยะทาง 567 กิโลเมตร 
- เส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น – เลย ระยะทาง 755 กิโลเมตร 
- เส้นทางกรุงเทพฯ – เพชรบูรณ์ – เลย ระยะทาง 520 กิโลเมตร 

   เส้นทางคมนาคม ประกอบด้วย 
  แขวงทำงหลวงเลย ที่ 1 มีหมวดทางหลวงจ้านวน 6 หมวด ทางหลวงรับผิดชอบ 17 สายทาง 
24 ตอนควบคุม รวมความยาว 630.009 กิโลเมตร แยกเป็น 2 ช่องจราจร จ้านวน 520.266 กิโลเมตร แยก
เป็น 4 ช่องจราจร จ้านวน 94.588 กิโลเมตร  เป็น 6 ช่องจราจร จ้านวน 5.165 กิโลเมตร 8 ช่องจราจร จ้านวน 
1.730 กิโลเมตร และทางจักรยาน จ้านวน 19.540 กิโลเมตร นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่เส้นทางสายที่ควรปรับปรุง/
ซ่อมแซม ทุกสายทางซึ่งเสียหายเป็นช่วง ๆ และแนวโน้มในปี พ.ศ. 2561-2564 จะพัฒนาเป็น 4 ช่องจราจร 
จ้านวน 4 สายทาง รวมความยาว ประมาณ 9.03 กิโลเมตร 
  แขวงทำงหลวงเลย ที่ 2 (ด่ำนซ้ำย) มีจ้านวน 5 หมวด การทางรับผิดชอบ 15 สายทาง ความ
ยาว 525.854 กิโลเมตร แยกเป็น 2 ช่องจราจร จ้านวน 509.244 กิโลเมตร แยกเป็น 3 ช่องจราจร จ้านวน 
2.248 กิโลเมตร 4 ช่องจราจร จ้านวน 11.862 กิโลเมตร และ 6 ช่องจราจร จ้านวน 2.500 กิโลเมตร 
นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่เส้นทางสายที่ควรปรับปรุง/ซ่อมแซมจ้านวน 15 สายทาง รวมความยาว 525.854 
กิโลเมตร 
  แขวงทำงหลวงชนบทเลย รับผิดชอบทางหลวงชนบท 26 สายทาง ความยาว 538.799 
กิโลเมตร แยกเป็นทางลาดยาง 534.274 กิโลเมตร เป็นทางคอนกรีต 4.525 กิโลเมตร 

(2) ทำงน ้ำ การคมนาคมทางน้้า ได้แก่  
  แม่น ้ำโขง ท่าเรือในแม่น้้าโขงมีที่ขนถ่ายสินค้า 2 แห่ง อยู่ในการก้ากับดูแลของด่านศุลกากรเชียง
คาน เป็นท่าเรือขนถ่ายสินค้ากับประเทศ สปป.ลาว ประกอบด้วย ท่าเรือเชียงคาน อ้าเภอเชียงคาน และท่าเรือ
บ้านคกไผ่ อ้าเภอปากชม 
  แม่น ้ำเหือง มีเรือโดยสารที่บ้านหนองผือ บ้านปากห้วย ต้าบลหนองผือ อ้าเภอท่าลี่ ปัจจุบันมี
สะพานข้ามแม่น้้าเหือง จ้านวน 1 แห่ง คือ สะพานมิตรภาพน้้าเหือง ไทย – ลาว ที่บ้านนากระเซ็งต้าบลอาฮี 
อ้าเภอท่าลี่ ตรงข้ามบ้านเมืองหมอ เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบูลี สปป.ลาว  
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(3) ทำงอำกำศ 
  จังหวัดเลย มีท่าอากาศยาน จ้านวน 1 แห่ง คือ ท่าอากาศเลย ตั้งอยู่ที่อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
อยู่ทางทิศใต้ของตัวจังหวัด ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร มีพ้ืนที่ประมาณ 1 ,429 ไร่ บริเวณโดยรอบ
เกือบทุกทิศทางจะมีภูเขาเตี้ย ๆ ล้อมรอบ มีระดับความสูงตั้งแต่ 600-2,000 ฟุต เป็นท่าอากาศยานในสังกัด
กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และได้ประกาศเป็นท่าอากาศยานศุลกากรเมื่อวันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 
2560 มีขนาดทางวิ่ง 2,100 x 45 เมตร สามารถรองรับเครื่องบิน Boeing 737 และ Airbus 320 ได้ และ ลาน
จอดอากาศยานอากาศยานสามารถจอดเครื่องบิน Boeing หรือ Airbus 320 พร้อมกันได้ จ้านวน 2 ล้า  
  โครงกำรพัฒนำระบบคมนำคมที่ส้ำคัญ 
  ภายหลังจากการด้าเนินการก่อสร้างทางหลวงสายประธานเป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 1) แล้ว
เสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้กระทรวงคมนาคมโดยกรมทางหลวง ด้าเนินการจัดท้า
แผนการก่อสร้างทางสายประธานเป็น 4 ช่องทางจราจร (ระยะที่ 2) โดยปัจจุบันแผนด้าเนินการดังกล่าว
ครอบคลุมการก่อสร้างเพ่ิมมาตรฐานทางสายหลักเป็น 4 ช่องทางจราจร ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศรวม 11 
โครงข่าย ระยะทางรวม 5,246.21 กิโลเมตร ส้าหรับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการพัฒนาระบบคมนาคมของ
จังหวัดเลย ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ และโครงข่ายที่ 10 เลย – อุดรธานี – สกลนคร – นครพนม โดยมี
ความก้าวหน้าในการก่อสร้างดังแสดงในตำรำงท่ี 1 
 
ตำรำงท่ี 1 ควำมก้ำวหน้ำในกำรก่อสร้ำงโครงข่ำยท่ี 3 และ 10 ณ เดือนกันยำยน พ.ศ. 2563 

หน่วย : ระยะทาง (กิโลเมตร) 

โครงข่ำย ก่อสร้ำงแล้วเสร็จ อยู่ระหว่ำงก่อสร้ำง คงเหลือ รวม 

โครงข่ายท่ี 3 สระบรุี – เพชรบูรณ์ – อ.หล่มสัก 
– เลย 

276.32 - 115.72 392.04 

โครงข่ายท่ี 10 เลย – อุดรธานี – สกลนคร – 
นครพนม 

216.48 101.43 - 317.91 

ที่มำ : รายงานประจ้าป ี2563, กรมทางหลวง http://www.doh.go.th (เขา้ถงึวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564) 

 
 
 
 
 
  นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพ้ืนที่จังหวัด อุดรธานี - หนองคาย - เลย 
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยใน
พ้ืนที่จังเลยมีโครงการพัฒนาเส้นทางโครงข่ายเชื่อมต่อทั้ง 10 เส้นทาง แสดงดังตำรำงที่ 2 เริ่มด้าเนินการในปี 
พ.ศ. 2562 โดยจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2565 รวมระยะทางทั้งสิ้น 492.1 กม. ใช้งบประมาณทั้งหมดรวม 
21,027 ล้านบาท 
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ตำรำงท่ี 2 โครงกำรพัฒนำเส้นทำงโครงข่ำยเชื่อมต่อทั ง 10 เส้นทำงในพื นที่จังหวัดเลย 

เส้นทำง รำยละเอียด ระยะทำง 
(กิโลเมตร) 

งบประมำณ 
(ล้ำนบำท) 

เส้นทางที่ 1 ถนนสาย 201 โนนหัน - ผานกเคา้ – หลักร้อยหกสิบ 26.8 1,263 

ช่วงหลักร้อยหกสิบ – คนนสว่าง - ปากปวน – เชียงคาน 55.5 2,457 
เส้นทางที่ 2 ถนนสาย 211 หนองสองห้อง - ห้วยเชียงคา – ปากชม - เชียงคาน 66.2 2,073 
 ห้วยเชียงคา - ปากชม - เชียงคาน 54.8 988 

เส้นทางที่ 3 ถนนสาย 210 นาค้าไฮ - วังส้าราญ - วังสะพุง แบ่งเป็น 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 
ช่วงที่ 2 

 
6.7 
19.5 

 
337 

1,802 

เส้นทางที่ 4 โครงการก่อสร้างทางหลวงตดัใหม ่(เลี่ยงเมืองเชียงคาน) 7.7 500 
เส้นทางที่ 5 โครงการเลี่ยงเมืองเลย 23.5 2,500 
เส้นทางที่ 6 ถนนสาย 21 หล่มเก่า - ต.ร่องจิก - ต.สานตม - เลย 126 7,150 
เส้นทางที่ 7 ถนนสาย 2115 ปากภู - โคกใหญ่ - ปากห้วย 19.8 500 
เส้นทางที่ 8 ถนนสาย 2013 บ้านแยง - นครไทย – บ่อโพธิ์ – โคกงาม 61.5 1,030 
เส้นทางที่ 9 ถนนสาย 2195 เชียงคาน - ปากคาน 23.7 337 
เส้นทางที่ 10 โครงการก่อสร้างทางหลวงตดัใหม ่(เลี่ยงบ้านเมีย่ง) 7.0 300 
ที่มำ : โครงการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในพื้นที่จังหวัด อุดรธานี - หนองคาย – เลย, กรมทางหลวง 

 
2. จังหวัดหนองบัวล้ำภู 
 การเดินทางสู่จังหวัดหนองบัวล้าภูสามารถเดินทางโดยทางบก ไม่มีเส้นทางรถไฟ 
 (1) ทำงบก มีทางหลวงสายส้าคัญ ได้แก่  
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 210 (กรุงเทพฯ – นครราชสีมา – ขอนแก่น – อุดรธานี – 
หนองบัวล้าภู) เป็นระยะทางประมาณ 608 กิโลเมตร โดยห่างจากจังหวัดอุดรธานี – หนองบัวล้าภู ตามเส้นทาง
หลวงหมายเลข 210 (อุดรธานี – เลย) ประมาณ 46 กิโลเมตร  
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 228 (กรุงเทพ – สีคิ้ว – ชัยภูมิ – ชุมแพ – ศรีบุญเรือง -
หนองบัวล้าภู) ประมาณ 518 กิโลเมตร 
 
ตำรำงท่ี 3 ส้ำหรับสำยทำงท่ีรับผิดชอบโดยแขวงทำงหลวงชนบทหนองบัวล้ำภู  

ที ่
รหัสสำย

ทำง 
ชื่อสำยทำง อ้ำเภอ จังหวัด 

ระยะทำง ประเภทผิวจรำจร (กม.) 

(กม.) ลูกรัง ลำดยำง คอนกรีต 
1 นภ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 228  

(กม.ที่ 33+000) – บ้านโนนสัง 
ศรีบุญเรือง,
โนนสัง 

หนองบัวล้าภ ู 44.100 - 42.560 1.540 
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ที ่
รหัสสำย

ทำง 
ชื่อสำยทำง อ้ำเภอ จังหวัด 

ระยะทำง ประเภทผิวจรำจร (กม.) 

(กม.) ลูกรัง ลำดยำง คอนกรีต 
2 นภ.3003 แยกทางหลวงหมายเลข 228  

(กม.ที่ 4+100) – บ้านสร้างเสีย่น 
เมือง,ศรีบุญ
เรือง 

หนองบัวล้าภ ู 32.400 - 32.400  

3 นภ.3005 แยกทางหลวงหมายเลข 210  
(กม.ที่ 72+050) – บ้านกุดกระสู ้

เมือง,นากลาง หนองบัวล้าภ ู 24.078 - 23.078 1.000 

4 นภ.4006 แยกทางหลวงหมายเลข 2133 
(กม.ที่ 31+400) – บ้านสร้างเสี่ยน 

ศรีบุญเรือง
  

หนองบัวล้าภ ู 19.490 - 18.590 2.045 

5 นภ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 228  
(กม.ที่ 44+500) – บ้านวังลาน 
(ตอนหนองบัวล้าภู) 

ศรีบุญเรือง
  

หนองบัวล้าภ ู 18.800 - 17.739 1.061 

6 นภ.5009 แยกทช.นภ.3037 (กม.ที่ 6+365) 
– สนง.ทชจ.sนองบัวล้าภ ู

เมือง หนองบัวล้าภ ู 2.419 - 2.419 - 

7 นภ.6011 บ้านโนนสัง – บ้านโนนยาว โนนสัง หนองบัวล้าภ ู 9.565 - 8.415 1.150 
8 นภ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2146 

(กม.ที่ 38+800) – บ้านค้อ  
โนนสัง หนองบัวล้าภ ู 4.634 - 3.954 0.680 

9 นภ.3014 แยกทางหลวงหมายเลข 210  
(กม.ที่ 65+600) – บ้านทุ่งโปร่ง 

เมือง หนองบัวล้าภ ู 13.500 - 13.500 - 

10 นภ.3015 แยกทางหลวงหมายเลข 228  
(กม.ที่ 30+000) – บ้านดอนปอ 

ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภ ู 12.200 - 11.200 1.000 

11 นภ.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 228  
(กม.ที่ 23+250) – บ้านหัวนา 

เมือง หนองบัวล้าภ ู 8.830 - 8.515 0.315 

12 นภ.3021 แยกทางหลวงหมายเลข 228  
(กม.ที่ 34+900) – บ้านโคกม่วง 

ศรีบุญเรือง
  

หนองบัวล้าภ ู 6.000 - 5.000 1.000 

13 นภ.4022 แยกทางหลวงหมายเลข 2146 
(กม.ที่ 26+825) – บ้านอูบมุง 
(ตอนหนองบัวล้าภู) 

โนนสัง หนองบัวล้าภ ู 8.420 - 8.420 - 

14 นภ.3027 แยกทางหลวงหมายเลข 210  
(กม.ที่ 68+500) – บ้านหินลับ 

เมือง หนองบัวล้าภ ู 10.663 - 9.263 1.400 

15 นภ.3029 แยกทางหลวงหมายเลข 228  
(กม.ที่ 14+500) – บ้านโนนม่วง 

เมือง,นากลาง หนองบัวล้าภ ู 23.150 - 21.165 1.985 

16 นภ.5032 แยกทางหลวงท้องถิ่น อบจ.3002 
(กม.ที่ 10+000) – บ้านโนนไหม 

เมือง หนองบัวล้าภ ู 10.660 - 9.710 0.950 

17 นภ.3037 ถนนผังเมืองรวมเมืองหนองบัวล้าภู 
สาย ก 

เมือง หนองบัวล้าภ ู 10.661 - 10.215 0.446 

18 นภ.3038 ถนนผังเมืองรวมเมืองหนองบัวล้าภู 
สาย ข 

เมือง หนองบัวล้าภ ู 8.868 - 8.568 0.300 
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ที ่
รหัสสำย

ทำง 
ชื่อสำยทำง อ้ำเภอ จังหวัด 

ระยะทำง ประเภทผิวจรำจร (กม.) 

(กม.) ลูกรัง ลำดยำง คอนกรีต 
19 นภ.3039 แยกทางหลวงหมายเลข 228 (กม.

ที่ 23+500) –บ้านโนนสงวน 
เมือง หนองบัวล้าภ ู 18.000 - 17.200 0.800 

20 อด.4009 แยกทางหลวงหมายเลข 2314 
(กม.ที่ 12+825) – บ้านห้วยเดื่อ 
(ตอนหนองบัวล้าภู) 

เมือง หนองบัวล้าภ ู 5.663 - 4.863 0.800 

ที่มำ : แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลา้ภู https://nongbualamphu.drr.go.th/?page_id=5276 

 
ตำรำงท่ี 4 สำยทำงท่ีรับผิดชอบโดยหมวดบ้ำรุงทำงหลวงชนบทนำกลำง  

ที ่
รหัสสำย

ทำง 
ชื่อสำยทำง อ้ำเภอ จังหวัด 

ระยะทำง ประเภทผิวจรำจร (กม.) 
(กม.) ลูกรัง ลำดยำง คอนกรีต 

1 นภ.4001 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 
(กม.ที่ 28+700) – บ้านหนองบัว
ค้าแสน 

นากลาง หนองบัวล้าภ ู 24.035 - 24.035 - 

2 นภ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 
(กม.ที่ 10+270) – บ้านท่าลี 
(ตอนหนองบัวล้าภู) 

นากลาง หนองบัวล้าภ ู 38.000 - 38.000 - 

3 นภ.4010 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 
(กม.ที่ 4+200) – บ้านยางชุม 

นากลาง หนองบัวล้าภ ู 11.670 - 11.670 - 

4 นภ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 210 (กม.
ที่ 39+000) – บ้านนาด้วง 

นาวัง หนองบัวล้าภ ู 24.293 - 24.293 - 

5 นภ.5018 แยกทางหลวงชนบท นภ.3012 
(กม.ที่ 6+850) – บ้านผาเวียง 

นาวัง หนองบัวล้าภ ู 8.200 - 7.700 0.350 

6 นภ.4020 แยกทางหลวงหมายเลข 2097 
(กม.ที่ 16+818) – บ้านโนนงาม 

นากลาง,
สุวรรณคูหา 

หนองบัวล้าภ ู 22.040 - 21.090 0.950 

7 นภ.5023 แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 
(กม.ที่ 12+800) – บ้านหนอง
ไพบูลย ์

นากลาง หนองบัวล้าภ ู 6.900 - 6.365 0.535 

8 นภ.5024 แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 
(กม.ที่ 5+000) – บ้านฝายหิน 

นากลาง หนองบัวล้าภ ู 6.600 - 6.200 0.400 

9 นภ.5025 แยกทางหลวงชนบท นภ.4001 
(กม.ที่ 10+100) – บ้านห้วยยาง 

นากลาง หนองบัวล้าภ ู 19.100 - 18.200 2.000 

10 นภ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2420 
(กม.ที่ 28+700) – บ้านโนนสว่าง 

ศรีบุญเรือง หนองบัวล้าภ ู 26.120 - 25.680 0.440 
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ที ่
รหัสสำย

ทำง 
ชื่อสำยทำง อ้ำเภอ จังหวัด 

ระยะทำง ประเภทผิวจรำจร (กม.) 

(กม.) ลูกรัง ลำดยำง คอนกรีต 
11 นภ.4040 แยกทางหลวงหมายเลข 2352 

(กม.ที่ 19+650) – บ้านห้วยหัน
พัฒนา 

สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภ ู 11.600 - 11.600 - 

12 นภ.5041 แยกทางหลวงชนบท นภ.4040 
(กม.ที่ 1+150) – บ้านนาไร ่

สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภ ู 13.500 - 13.500 - 

ที่มำ : แขวงทางหลวงชนบทหนองบัวลา้ภู https://nongbualamphu.drr.go.th/?page_id=5276 

 
 (2) ทำงน ้ำ  
  จังหวัดหนองบัวล้าภู ไม่มีการคมนาคมทางน้้า  
 (3) ทำงอำกำศ 
  จังหวัดหนองบัวล้าภู ไม่มีท่าอากาศยาน  
   
  โครงกำรพัฒนำระบบคมนำคมที่ส้ำคัญ 
  จังหวัดหนองบัวล้าภูเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีเส้นทางเชื่อมโยงการขนส่งสินค้า จากทางหลวงหมายเลข 
12 ซึ่งเป็นเส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก – ตะวันตก (East – West Corridor) เพ่ือเชื่อมต่อไปยัง
จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย เชื่อมโยงกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนา
ด้านการขนส่ง และด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดน เชื่อมต่อไปยังเวียงจันทน์ สปป.ลาว จึงส่งผลให้ปริมาณ
การจราจรในพ้ืนที่จังหวัดหนองบัวล้าภูเพ่ิมสูงขึ้น กรมทางหลวงจึงมีโครงการพัฒนาระบบพัฒนาคมนาคมที่
ส้าคัญ เช่น  
  - โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงหมายเลข 228 อ.ศรีบุญเรือง -บ.วังหมื่น             
จ.หนองบัวล้าภู 25.243 กิโลเมตร 
  - โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 สาย อุดรธานี-หนองบัวล้าภู-เลย ตอน วังส้าราญ - 
วังสะพุง ช่วงที่1 ระหว่าง กม 110+100-112+200 ระยะทาง 2.100 กิโลเมตร และช่วงที่ 2 ระหว่าง112+200-
114+000 ระยะทาง 1.800 กิโลเมตร  
  - โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 210 สาย อุดรธานี -หนองบัวล้าภู-เลย ตอน อ.นาวัง -      
บ.วังส้าราญ ระหว่าง กม.71+675 – กม.81+281 และ กม.84+350 – กม.94+048 ระยะทาง 19.844 
กิโลเมตร 
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3. จังหวัดอุดรธำนี 
 การเดินทางสู่จังหวัดอุดรธานี สามารถเดินทางได้ทั้งทางถนน รถไฟ และเครื่องบิน 
 (1) ทำงบก จังหวัดอุดรธานี มีถนนหลักเข้าสู่เมือง 4 เส้นทาง ได้แก่ 
  ทางหลวงหมายเลข 2 AH12 (ถนนมิตรภาพ) เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับอ้าเภอเขาสวนกวาง จังหวัด
ขอนแก่น ระยะทางในความควบคุม 51.921 กิโลเมตร 
  ทางหลวงหมายเลข 2 AH12 (ถนนมิตรภาพ) เป็นเส้นทางเชื่อมต่อกับอ้าเภอสระใคร จังหวัด
หนองคาย ไปสิ้นสุดที่จังหวัดหนองคาย เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับสะพานมิตรภาพไทย/ลาว แห่งที่  1 รองรับ
การเดินทางระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ระยะทางในความควบคุม 28.951 
กิโลเมตร 
  ทางหลวงหมายเลข 22 AH15 (ถนนนิตโย) จุดเริ่มต้นที่สี่แยกประชาสันติ อ้าเภอเมืองอุดรธานี 
ไปตัดกับทางหลวงหมายเลข 216 ที่สี่แยกวิทยาลัยสันตพล เป็นเส้นทางมุ่ งหน้าไปจังหวัดสกลนคร ไปสิ้นสุดที่
จังหวัดนครพนม ตัดกับทางหลวงหมาย 240 ที่เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 212 เป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับ
สะพานมิตรภาพไทย/ลาว แห่งที่ 3 ระยะทาง ในความควบคุม 3.147 กิโลเมตร 
  ทางหลวงหมายเลข 210 จุดเริ่มต้นที่สามแยกดอนอีไข อ้าเภอเมืองอุดรธานี เชื่อมกับทางหลวง
หมายเลข 216 ที่สามแยกดอนอีไข และเชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 2313 ที่สามแยกบ้านเหล่า ถนนนี้เส้นทาง
มุ่งหน้าไปจังหวัดหนองบัวล้าภู ไปสิ้นสุดที่จังหวัดเลย เป็นเส้นทางเชื่อมต่อไปภาคเหนือระยะทาง ในความ
ควบคุม 9.848 กิโลเมตร 
  การเดินทางด้วยรถไฟ ปัจจุบันการรถไฟแห่งประเทศไทย จัดบริการรถไฟวิ่งระหว่างกรุงเทพฯ-
อุดรธานี ทุกวัน โดยมีสถานีรถไฟหลัก 1 แห่ง คือ สถานีรถไฟอุดรธานี และมีสถานีรถไฟประจ้าอ้าเภอ อีก 3 
แห่ง ได้แก่ อ้าเภอกุมภวาปี อ้าภอประจักษ์ศิลปาคม และอ้าเภอโนนสะอาด ซึ่งมีตารางเดินรถ ไป - กลับ 
ระหว่างสถานีอุดรธานี – สถานีหัวล้าโพง กรุงเทพฯ จ้านวนเฉลี่ย 10 เที่ยวต่อวัน และมีตารางเดินรถ ไป - กลับ 
ระหว่างสถานีอุดรธานี – สถานีนครราชสีมา จ้านวนเฉลี่ย 5 เที่ยวต่อวัน 
 (2) ทำงน ้ำ  
  จังหวัดอุดรธานี ไม่มีเส้นทางการคมนาคมทางน้้า  
 (3) ทำงอำกำศ 
  จังหวัดอุดรธานี มีท่าอากาศยาน 1 แห่ง คือ ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี สังกัดกรมท่า
อากาศยาน โดยให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศทุกวัน ในปี พ.ศ. 2563 มีเที่ยวบินมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจ้านวนผู้โดยสารภายในประเทศมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของสนามบินในสังกัด
กรมท่าอากาศยาน ซึ่งมีผู้โดยสารขาเข้า -ขาออก รวม 1,410,139 คน (กรมท่าอากาศยาน , 2564) ทั้งนี้ 
ขีดความสามารถของท่าอากาศยานอุดรธานี สามารถรองรับผู้โดยสารในชั่วโมงเร่งด่วนได้ 1,200 คนต่อชั่วโมง 
(3.5 ล้านคนต่อปี) และทางวิ่ง (Runway) ยังสามารถรองรับอากาศยานใหญ่ (B747) ได้ นอกจากนี้ ท่าอากาศ
ยานอุดรธานียังสามารถรองรับเที่ยวบินแบบเช่าเหมาล้าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ได้ มีลานจอดอากาศยาน 
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ให้บริการจอดค้างคืน พร้อมทั้งมีศูนย์บริการเติมน้้ามันเชื้อเพลิงให้อากาศยาน เพ่ือความสะดวกในการเดินทาง
อย่างต่อเนื่อง 
 
  โครงกำรพัฒนำระบบคมนำคมที่ส้ำคัญ 
  ปัจจุบัน ส้านักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ด้าเนินการศึกษาแผนแม่บทการ
พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอุดรธานี โครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะในพ้ืนที่เขตเมืองอุดรธานี 
ประกอบด้วย 6 เส้นทาง ระยะทางรวม 100.55 กิโลเมตร มีแผนการพัฒนาเป็น 2 ระยะ ได้แก่  
  1) แผนระยะท่ี 1 ด้าเนินการในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2569 พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ 
5 เส้นทาง ได้แก่ สายสีแดง สายสีส้ม สายสีน้้าเงิน สายสีเขียว และสายสีชมพู โดยมีโครงการน้าร่อง 2 เส้นทาง 
ได้แก่ สายสีแดง และสายสีส้ม เปิดให้บริการในปี พ.ศ. 2566   
  2) แผนระยะที่ 2 ด้าเนินการช่วงปี พ.ศ. 2570 – 2582 พัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ
เพ่ิมอีก 1 เส้นทาง คือ สายสีเหลืองโดยรูปแบบของรถโดยสารที่มีความเหมาะสม คือ รถโดยสารประจ้าทาง
ไฟฟ้า (Electric Bus) ซึ่งใช้แบตเตอรี่เป็นแหล่งพลังงาน  
  ทั้งนี้ สนข. ได้เสนอโครงการน้าร่อง จ้านวน 2 เส้นทาง ได้แก่ สายสีแดงและสายสีส้ม โดยสายสี
แดงมีจุดเริ่มต้นอยู่บริเวณศูนย์การค้า UD Town ผ่านสถานีรถไฟ สถานีขนส่งแห่งที่ 1 และ 2 ผ่านตัวเมือง 
สิ้นสุดที่สนามบินอุดรธานี ระยะทาง 10.80 กิโลเมตร ส่วนสายสีส้มวิ่งให้บริการเป็นวงกลมภายในตัวเมือง      
มีจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดอยู่บริเวณสถานีรถไฟอุดรธานี ระยะทาง 9.80 กิโลเมตร 
  นอกจากนี้จังหวัดอุดรธานียังมีการโครงการส้ารวจออกแบบและค่าก่อสร้างท้ารางรถไฟบนพ้ืนที่
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย มาถึงจุดเชื่อมต่อรางรถไฟเข้านิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ระยะทาง 2.802 
กิโลเมตร ต้าบลโนนสูง อ้าเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี (นิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี โดยบริษัทเมือง
อุตสาหกรรมอุดรธานี จ้ากัด)  
 
4.  จังหวัดหนองคำย 
 (1) ทำงบก เส้นทางคมนาคมทีส่้าคัญ ประกอบด้วย 
  ทางหลวงแผ่นดิน จังหวัดหนองคาย ตั้งอยู่บนถนนมิตรภาพหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 
เริ่มต้นจากเขตอ้าเภอสระใคร (เขตติดต่ออ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี) สิ้นสุด ณ สะพานมิตรภาพไทย – ลาว 
แห่งที่ 1 (หนองคาย – เวียงจันทน์) ระยะทางประมาณ 23.921 กิโลเมตร โดยเส้นทางนี้สามารถเดินทางผ่าน
สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 เชื่อมไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐประชาชน
จีน (ตอนใต้) และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามได้  
  นอกจากนี้ยังมีทางหลวงแผ่นดินสายทางหลักที่มีความส้าคัญอีก 13 สายทาง ที่แยกออกจากทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 2 และสามารถเชื่อมโยงไปยังภูมฺภาคต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ 
ประกอบด้วย 
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  1)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 เริ่มต้นจากเทศบาลต้าบลหนองสองห้อง ผ่านอ้าเภอท่าบ่อ 
อ้าเภอศรีเชียงใหม่ และอ้าเภอสังคม สิ้นสุดเขตแดนด้านทิศตะวันตก (ติดต่อเขตแดนอ้าเภอปากชม จังหวัด
เลย) ระยะทางประมาณ 112 กิโลเมตร  
  2)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 จากสี่แยกพญานาค อ้าเภอเมืองหนองคายถึงสิ้นสุดเขตแดน
จังหวัดหนองคายฝั่งทิศตะวันออก ณ อ้าเภอรัตนวาปี (ติดต่อเขตแดนอ้าเภอปากคาด) เชื่อมต่อกับจังหวัด  
บึงกาฬ ระยะทางประมาณ 87 กิโลเมตร  
  3)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 จากแยก By Pass มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขต
หนองคาย ถึงตัวเมืองหนองคาย (สี่แยกพญานาค) ระยะทาง 7.310 กิโลเมตร  
  4)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 242 เริ่มต้นจากสามแยกรวมศิลป์ไปตามเส้นทางหนองคาย – 
หนองบัว - ท่าบ่อ ซึ่งเป็นเส้นทางเลียบแม่น้้าโขงไปเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 211 ที่อ้าเภอท่าบ่อ 
ระยะทางประมาณ 26.958 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางการเดินทางจะมีเส้นทางเชื่อมโยงเข้ากับแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์และทางธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัด อาทิเช่น วัดเทพพลประดิษฐาราม บ้านเวียงคุกใต้ 
หมู่ที่ 2 ต้าบลเวียงคุก พระธาตุโพนจิกเวียงงัว ณ วัดพระธาตุบุ บ้านโคกป่าฝาง ต้าบลปะโค และวังบัวแดง บ้าน
ไผ่สีทอง ต้าบลเวียงคุก อ้าเภอเมืองหนองคาย นอกจากนี้ยังมีภูมิทัศน์ตามล้าแม่น้้าโขงที่สวยงาม สามารถ
มองเห็นริมฝั่งล้าแม่น้้าโขงด้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างชัดเจน 
(5) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 243 เริ่มต้นสี่แยกพญานาค (จุดเชื่อมต่อทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 และ 
233) ไปทางทิศตะวันตกบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 ณ บริเวณสามแยกด่านสะพานมิตรภาพไทย-
ลาว ระยะ 2.5 กิโลเมตร เป็นเส้นทางเดินรถที่มาจากตัวเมืองหนองคาย อุดรธานี และบึงกาฬ เพ่ือเชื่อมต่อไป
ยังด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและทางหลวงแผ่นดินเพ่ิมเติม
แสดงดังตำรำงท่ี 5 
 
ตำรำงท่ี  5 โครงข่ำยทำงหลวงแผ่นดินที่อยู่ในควำมควบคุมของแขวงทำงหลวงหนองคำย 
ทำงหลวง
หมำยเลข 

ชื่อตอน ตอนควบคุม จุดเร่ิมต้น จุดสิ นสุด 
ระยะทำง  

(กม.) 
2 หนองคาย – หนองบัว 

หนองบัว – ท่าบ่อ 
0700 486+306 509+113 22.807 

211 หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่ 
ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา 

0101 
0102 

0+000 
44+000 

44+000 
112+000 

112.000 

212 หนองคาย – ปากสวย 
ปากสวย – น้้าเป 
น้้าเป – ห้วยก้านเหลือง 

0101 
0102 
0103 

0+000 
32+600 
61+485 

32+600 
61+485 
96+885 

96.885 

233 การเคหะแห่งชาติ – หนองคาย 0100 0+000 7+310 7.310 
242 หนองคาย – หนองบัว 

หนองบัว – ท่าบัว 
0101 
0102 

0+000 
3+544 

3+544 
26+958 

26.958 
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ตำรำงท่ี  5 โครงข่ำยทำงหลวงแผ่นดินที่อยู่ในควำมควบคุมของแขวงทำงหลวงหนองคำย 
ทำงหลวง
หมำยเลข 

ชื่อตอน ตอนควบคุม จุดเร่ิมต้น จุดสิ นสุด 
ระยะทำง  

(กม.) 

243 หนองคาย – ด่านพรมแดนสะพาน
มิตรภาพไทย/ลาว 

0100 0+000 2+475 2.475 

2020 ท่าบ่อ – บ้านว่าน 0100 0+000 13+175 13.175 

2095 โซ่พิสัย – ปากคาด 0200 33+500 67+577 34.077 
2230 บ้านปัก – เฝ้าไร 0200 3+144 25+850 21.706 

2264 ทางเข้าหนองปลาปาก 0100 0+000 2+358 2.358 
2266 ศรีเชียงใหม่ – ห้วยทอน 0100 0+000 25+778 25.778 
2267 โพนพิสัย – โนนต้อง 

โนนต้อง – โซ่พิสัย 
0101 
0102 

0+000 
37+763 

37+763 
48+262 

48.262 

2376 โสกกลา้ – สังคม 0200 26+825 35+340 8.515 
รวมระยะทำงทั งสิ น 422.306 

ที่มำ : แขวงทางหลวงหนองคาย 

 
 (2) ทำงน ้ำ 
การคมนาคมทางน้้า จังหวัดหนองคายมีท่าเรือส้าหรับการพาณิชย์ จ้านวน 4 แห่ง ประกอบด้วย 
ท่าเรือจุดผ่อนปรนบ้านหม้อ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีต้าบลบ้านหม้อ อ้าเภอศรีเชียงใหม่ 
ท่าเรือหนองคาย (วัดหายโศก) ตั้งอยู่ในพื้นท่ีต้าบลในเมือง อ้าเภอเมืองหนองคาย 
ท่าเรือโพนพิสัย ตั้งอยู่ในพื้นท่ีต้าบลจุมพล อ้าเภอโพนพิสัย  
ท่าเรือจุดผ่อนปรนรัตนวาป ตั้งอยู่ในพื้นท่ีต้าบลโพนแพง อ้าเภอรัตนวาปี 
 (3)  ทำงอำกำศ 
  จังหวัดหนองคาย ไม่มีท่าอากาศยาน  
 
  โครงกำรพัฒนำระบบคมนำคมที่ส้ำคัญ 
  แผนงาน/โครงการที่จะพัฒนาโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดหนองคาย ประกอบด้วย  
  1)  โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองหนองคายด้านตะวันออก จังหวัดหนองคายเป็นประตูการค้า
ส้าคัญระหว่างประเทศไทยกับ สปป.ลาว โดยมีสะพานข้ามแม่น้้าโขงแห่งที่ 1 เป็นเส้นทางเชื่อมโยงไปสู่ นคร
หลวงเวียงจันทน์ เมืองหลวงของ สปป.ลาว โดยกรมทางหลวงได้ด้าเนินการศึกษาความหมาะสมด้านเศรษฐกิจ 
วิศวกรรม และผลกระทบด้านสิ่ งแวดล้อม และส้ารวจออกแบบทางเลี่ยงเมืองหนองคายด้านทิศ  
ตะวันออก ซึ่ งจะสามารถเชื่อมโยงทางหลวงหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ) บริ เวณใกล้กับทางแยก 
ทางหลวงหมายเลข 233 เข้าสู่เมืองหนองคายและจุดตัดกับทางรถไฟ ไปสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้้าโขง 
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กับทางหลวงหมายเลข 212 เ พ่ือเป็นเส้นทางที่สามารถอ้านวยความสะดวกแก่ผู้ เดินทางเชื่อมโยง 
ระหว่างจังหวัดอุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ โดยไม่ต้องผ่านตัวเมืองหนองคาย  
   จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน น้้าสวย 
– สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่บริเวณ กม. 501+006 แยกการเคหะแห่งชาติ ต้าบล
หนองกอมเกาะ อ้าเภอเมืองหนองคาย และจุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 212 ตอน
ควบคุมที่ 0102 ตอนหนองคาย –ปากสวยที่บริเวณ กม.10+250 ต้าบลหาดค า อ้าเภอเมืองหนองคาย มี
ระยะทางโครงการก่อสร้างโดยประมาณ 16.348 กิโลเมตร 
  2)  โครงการก่อสร้างปรับปรุง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน หนองสองห้อง – ศรีเชียงใหม่ 
(ระหว่าง กม.0+000 – กม.44+000 จังหวัดหนองคาย) ลักษณะโครงการเป็นการก่อสร้างปรับปรุงเป็นทาง
หลวงขนาด 4 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้างฝั่งละ 7.00 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้างฝั่งละ 2.50 เมตร ไหล่
ทางด้านในกว้างฝั่งละ 0.50 เมตร มีเกาะกลางถนน แบบเกาะยก (Raised Median) ขนาดกว้าง 4.20 เมตร 
จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่จุดตัดทางหลวงหมายเลข 2 ที่  กม.496+519 กับทางหลวง 
หมายเลข 211 ที่ กม.0+000 บริเวณสามแยกหนองสองห้อง ต้าบลค่ายบกหวาน อ้าเภอเมืองหนองคาย 
จังหวัดหนองคาย จุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ ทางหลวงหมายเลข 211 ที่ กม.44+000 ต้าบลพาน
พร้าว อ้าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย  
  3)  โครงการก่อสร้างปรับปรุง ทางหลวงหมายเลข 211 ตอน ศรีเชียงใหม่ – ห้วยเชียงดา จังหวัด
หนองคาย (ระหว่าง กม.44+000 – กม.112+000 จังหวัดหนองคาย) ลักษณะโครงการ เป็นการก่อสร้าง
ปรับปรุงเป็นทางหลวงให้ได้มาตรฐานทางชั้น 1 ในช่วงที่สามารถด้าเนินการได้ ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจร
กว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.50 เมตร ก่อสร้างปรับปรุงเป็นทางหลวงให้ได้มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ในช่วง
ที่สามารถด้าเนินการได้ ขนาด 4 ช่องจราจรผิวจราจรกว้างฝั่งละ 7.00 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.50 เมตร 
เกาะกลางถนนแบบเกาะสี ขนาดกว้าง 2.00 เมตร 
   จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ทางหลวงหมายเลข 211 ที่ กม.44+000 ต้าบลพาน
พร้าว อ้าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย จุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างปรับปรุงที่ทางหลวงหมายเลข 211  
ที่ กม.112+000 ต้าบลหาดคัมภีร์ อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย  
  4)  โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 2 ตอน น้้าสวย – สะพานมิตรภาพหนองคาย  
(เขตแดนไทย/ลาว) ระหว่าง กม. 487+600 – กม.494+300 จังหวัดหนองคาย ลักษณะโครงการเป็นการ
ก่อสร้างปรับปรุงเป็นทางหลวงขนาด 6 ช่องจราจร มาตรฐานทางชั้นพิเศษ ผิวจราจรกว้างฝั่งละ 10.50 เมตร 
ไหล่ทางด้านนอกกว้างฝั่งละ 2.50 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้างฝั่งละ 1.00 เมตร เกาะกลางแบบร่องกลางถนน 
(Depressed Median) กว้าง 12.00 – 12.50 
   จุดเริ่มต้นโครงการก่อสร้างที่บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอนน้้าสวย – 
สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่บริเวณ กม. 487+600 ต้าบลสระใคร อ้าเภอสระใคร 
จังหวัดหนองคาย จุดสิ้นสุดโครงการก่อสร้างที่ บริเวณทางหลวงหมายเลข 2 ตอนควบคุมที่ 0700 ตอน  
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น้้าสวย – สะพานมิตรภาพที่หนองคาย (เขตแดนไทย/ลาว) ที่บริเวณ กม. 494+300 ต้าบลค่ายบกหวาน 
อ้าเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  
   นอกจากนี้ ยังมีโครงการศึกษาและก่อสร้างรถไฟทางคู่ขนาน ทางมาตรฐาน 1.435 เมตร ตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558 – 2565 เส้นทางหนองคาย 
– นครราชสีมา – แก่งคอย – มาบตาพุด ระยะทาง 734 กิโลเมตร ซึ่งสามารถรองรับรถไฟความเร็วสูงจาก
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนได้ในอนาคตอีกด้วย 
 
5. จังหวัดบึงกำฬ 
 (1) ทำงบก 
  เส้นทางคมนาคมภายใต้การดูแลรับผิดชอบของแขวงทางหลวงบึงกาฬ มีเส้นทางหลักทั้งหมด
จ้านวน 4 สาย ได้แก่  
  สายที่ 1 ห้วยก้านเหลือง – ดงบัง อยู่ในหมวดทางหลวงบึงกาฬ มีระยะทาง 112.147 กิโลเมตร  
  สายที่ 2 ท่ากกแดง – บึงกาฬ, พรเจริญ – โซ่พิสัย อยู่ในหมวดทางหลวงศรีวิไล มีระยะทาง 
104.440 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งสิ้น 727.844 กิโลเมตร  
  สายที่ 3 ดงบัง - นาพระชัย, หนองเหิ้ง - เหล่าหลวง, ท่าก้อน - เซกา, บ้านโพธิ์-โคกโขง,หนองยาง 
- บ้านซาง อยู่ในหมวดทางหลวงเซกา มีระยะทางทั้งสิ้น 111.117 กิโลเมตร  
  สายที่ 4 หนองแวง - ท่ากกแดง, เหล่าผักใส – ท่าห้วยหลัว, ท่าห้วยหลัว - กุดเรือค้า, หนองกา – 
ค้าตากล้า, กุดเรือค้า - บ้านม่วง, ชัยยานนท์ – ท่าห้วยหลัว อยู่ในหมวดทางหลวงบ้านม่วง มีระยะทางทั้งสิ้น 
126.755 กิโลเมตร รวมระยะทางควบคุมท้ังสิ้น 454.459 กิโลเมตร 
  เส้นทางคมนาคมภายใต้การดูแลรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ มีสายทางในความ
รับผิดชอบ จ้านวน 26 สายทาง ระยะทาง 455.963 กิโลเมตร เป็นผิวจราจรลาดยาง จ้านวน 440.979 
กิโลเมตร ถนนคอนกรีต จ้านวน 14.984 กิโลเมตร 
 (2) ทำงน ้ำ 
จังหวัดบึงกาฬ มีการคมนาคมขนส่งทางน้้าบริเวณท่าเทียบเรือโดยสารด่านศุลกากรบึงกาฬ ตรงข้ามเมืองปาก
ซัน แขวงบอลิค้าไซ สปป.ลาว 
 (3) ทำงอำกำศ 
  จังหวัดบึงกาฬ ไม่มีท่าอากาศยาน  
 
  โครงกำรพัฒนำระบบคมนำคมที่ส้ำคัญ 
  การก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-บอลิค้าไซ) มีจุดเริ่มต้นโครงการที่บริเวณ
จุดตัดทางหลวงหมายเลข 222 (กม.123+430) อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ และจุดสิ้นสุดโครงการที่ 
กม.16+340.580 (จุดตัดถนนสาย 13) เมืองปากซัน แขวงบอลิค้าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
รูปแบบทางหลวงของโครงการเป็นถนนขนาด 4 ช่องจราจร โดยจะมีช่องจราจรกว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่
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ทางกว้าง 2.50 เมตร ในเขตทาง 60 เมตร โดยถนนฝั่งไทยยาว 12.13 กิโลเมตร และถนนฝั่งลาวยาว 2.86 
กิโลเมตร รูปแบบสะพานข้ามแม่น้้าโขงเป็นแบบสะพานคานขึงคอนกรีตอัดแรงรูปกล่อง (Extradosed 
Prestress Concrete Bridge) ขนาด 2 ช่องจราจร มีไหล่ทางและทางเท้าโดยมีความยาวช่วงข้ามแม่น้้าโขง 
810 เมตรและทางลาดขึ้นลงสะพานทั้งสองฝั่งรวมความยาวสะพานทั้งหมด 1 ,350 เมตร มีด่านควบคุม 
(Border Control Facilities, BCF) อยู่ทั้ง 2 ฝั่งประเทศ และจุดสลับทิศทางจราจรอยู่ในฝั่ง สปป.ลาว 
 
6. จังหวัดสกลนคร 
 (1) ทำงบก 
  การคมนาคมขนส่งของจังหวัดสกลนคร ซึ่งสามารถติดต่อกับจังหวัดอ่ืน ๆ ได้สะดวกโดยเส้นทาง
รถยนต์โดยสารประจ้าทางหลายเส้นทาง รวมทั้งเส้นทางการเดินรถประจ้าทางภายในจังหวัดสกลนคร
ประกอบด้วย ทางหลวงแผ่นดิน ซึ่งเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างภูมิภาคและจังหวัด ทางหลวงจังหวัดเชื่อม
ระหว่างอ้าเภอต่าง ๆ กับจังหวัดและทางหลวงบนเส้นทางที่ส้าคัญได้ 
  1)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่างจังหวัดอุดรธานี สกลนคร และ
นครพนม ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ที่อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
  2)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 เชื่อมระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปบรรจบ
กับเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 209 และ 214 ที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  3)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 เชื่อมระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดนครพนม โดยผ่าน
อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ ไปบรรจบกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 ที่อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
  4)  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 222 เชื่อมระหว่างจังหวัดสกลนครกับจังหวัดหนองคายแยกจาก
ทางหลวงแผ่นดินหลายเลข 22 ที่อ้าเภอพังโคน ผ่านอ้าเภอวานรนิวาส อ้าเภอค้าตากล้าไปบรรจบกับทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 212 ที่อ้าเภอบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย 
  การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดสกลนคร ส่วนใหญ่ใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหลาย
เลข 2 จากกรุงเทพ ผ่านจังหวัดสระบุรี นครราชสีมา แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 23 ผ่านจังหวัด
มหาสารคามและกาฬสินธุ์ แยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 เข้าสู่จังหวัดสกลนคร การเดินทางโดยรถ
ประจ้าทางท้ังทางธรรมดาและปรับอากาศจากกรุงเทพฯ-สกลนคร ใช้เวลาประมาณ 10 ชั่วโมง 
  ถนนจังหวัดสกลนคร มีถนนที่ก่อสร้างแล้วสร็จที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน ดังนี้ 
  ทางหลวงแผ่นดิน เป็นทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง เป็นโครงข่ายสายหลัก
เชื่อมระหว่างจังหวัดกับจังหวัด จังหวัดกับอ้าเภอ อ้าเภอสู่อ้าเภอ และไปสู่สถานที่ส้าคัญ โดยเส้นทางที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของแขวงการทางสกลนครที่ 1 และแขวงการทางสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน) ระยะทางรวม
ประมาณ 872.8 กิโลเมตร 
  ทางหลวงชนบท เป็นทางหลวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมทางหลวงชนบท เป็นเส้นทาง
เชื่อมต่อโครงข่ายสายหลักของกรมทางหลวง และยังเป็นเส้นทางเข้าสู่แหล่งผลิตสินค้า แหล่งท่องเที่ยว แหล่ง
ชุมชน และสถานที่อ่ืน ๆ มีระยะทางรวมประมาณ 1,178.535 กิโลเมตร 
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  ทางที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน ๆ เป็นเส้นทางที่
อยู่ในชุมชนเชื่อมเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดิน และทางหลวงชนบท โดยอยู่ในความควบคุมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต้าบล โดยมีระยะทางรวมประมาณ 
4,136.9 กิโลเมตร 
  ปัจจุบันจังหวัดสกลนครไม่มีเส้นทางรถไฟ แต่สามารถเดินทางด้วยรถไฟมาลงที่จังหวัดอุดรธานี 
แล้วเดินทางโดยรถยนต์จากจังหวัดอุดรธานีถึงจังหวัดสกลนคร ระยะทางประมาณ 159 กิโลเมตร  ใช้เวลา
เดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 
 (2) ทำงน ้ำ 
  จังหวัดสกลนคร ไม่มีการคมนาคมขนส่งทางน้้า 
 (3) ทำงอำกำศ 
  ท่าอากาศยานสกลนคร ตั้งอยู่ที่อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร เป็นท่าอากาศยานในสังกัด
กรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม โดยมีอาคารผู้โดยสารเป็นอาคาร 2 ชั้น มีขนาดพ้ืนที่รวม 5,455 ตาราง
เมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้สูงสุด 620 คนต่อชั่วโมง มีทางวิ่ง 1 เส้น กว้าง 45 เมตร พร้อมไหล่ทางวิ่งข้าง
ละ 7.5 เมตร และมีความยาว 2,600 เมตร สามารถรองรับอากาศยานสูงสุดได้คือ โบอิง 737 -400 และ       
แอร์บัส เอ 320-200 พร้อมพ้ืนที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (blastpads) ขนาดกว้างข้างละ 60 เมตร และความ
ยาวข้างละ 150 เมตร มีทางขับจ้านวน 1 เส้น ขนาดความกว้าง 23 เมตร และความยาวเส้นละ 157 เมตร  
  โครงกำรพัฒนำระบบคมนำคมที่ส้ำคัญ 
  จังหวัดสกลนคร มีโครงการพัฒนาระบบคมนาคมท่ีส้าคัญดังนี้ 
  1)  โครงการเร่งรัดทางสายประธานเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 22 สายอุดรธานี – 
สกลนคร – นครพนม ทางหลวงหมายเลข 22 เป็นเส้นทางสายหลักที่เชื่อมโยงการเดินทางระหว่างจังหวัด 
อุดรธานี – สกลนคร – นครพนม และไปยังสะพานข้ามแม่น้้าโขงแห่งที่ 3 (จ.นครพนม – แขวงค้าม่วน) เส้นทาง
นี้มีระยะทาง 240.70 กิโลเมตร ได้ขยายเป็น 4 ช่องจราจร แล้วบางส่วน และยังเหลือที่เป็นทาง 2 ช่องจราจร 
ซึ่งได้รับงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.  2564 
แบ่งเป็น 4 ตอนดังนี้ 
   1.1) ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน อ.หนองหาน – อ.พังโคน ตอน 1 ระหว่าง กม.60+000 – 
72+600, กม.81+1000 – 87+000 ระยะทาง 18.500 กิโลเมตร งบประมาณ 527,247,000 บาท 
   1.2)  ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน อ.หนองหาน – อ.พังโคน ตอน 2 ระหว่าง กม.87+000 – 
93+450, กม.94+968 – 104+700 ระยะทาง 16.182 กิโลเมตร งบประมาณ 506,569,000 บาท 
   1.3)  ทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สกลนคร – นครพนม ตอน 1 ระหว่าง กม.180+540 – 
188+400, กม.189+100 – 197+676 ระยะทาง 16.436 กิโลเมตร งบประมาณ 506,569,000 บาท 
1.4 ทางหลวง 22 ตอน สกลนคร – นครพนม ตอน 2 ระหว่าง กม.197+676 – 215+200 ระยะทาง 17.524 
กิโลเมตร งบประมาณ 454,879,000 บาท 
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  2)  โครงการเร่งรัดทางสายประธานเป็น 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 223 ตอนสกลนคร – 
ธาตุพนม ทางหลวงหมายเลข 223 เป็นเส้นทางเชื่อมระหว่าง จ.สกลนคร – อ.นาแก – อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 
เชื่อมกับทางหลวงหมายเลข 212 ไปสู่จังหวัดมุกดาหาร และสะพานมิตรภาพแห่งที่ 2 (มุกดาหาร - สะหวันนะ
เขต) อีกท้ังเป็นเส้นทางที่ประชาชนใช้เดินทางไปนมัสการพระธาตุพนม ทางสายนี้ยังเป็น 2 ช่องจราจรประมาณ 
29.310 กิโลเมตร ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 960 ล้านบาท เพ่ือให้การเดินทางและการ
ขนส่งสินค้ามีความคล่องตัวมากขึ้นและเพ่ือลดต้นทุนการขนส่ง จ้าเป็นต้องท้าการขยายเส้นทางสายนี้ให้เป็น 4 
ช่องจราจร ตลอดเส้นทาง เพ่ือรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต หลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  3)  โครงการส้ารวจออกแบบถนนเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เทือกเขาภูพานประตูสู่ 
AEC)ในทางหลวงหมายเลข 213 ตอน สมเด็จ – สกลนคร ระหว่าง กม.86+000 – กม.168+500 ระยะทาง 
82.500กิโลเมตร ด้วยจังหวัดสกลนครขอให้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณส้าหรับการศึกษารายละเอียดทางด้าน
วิศวกรรม การวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment) และการประมาณ
การผลกระทบของโครงการ ซึ่งจะมีผลต่อสุขภาพของประชาชน (Health Impact Assessment) ส้าหรับการ
พัฒนาเส้นทางคมนาคมและขนส่งผ่านเทือกเขาภูพานระหว่างจังหวัดกาฬสินธุ์กับจังหวัดสกลนครตามแนวคิด
เรื่อง เทือกเขาภูพานประตูสู่ AEC โดยแบ่งเป็น 2 ระยะคือ 
   ระหว่างช่วง กม.98+000 – กม.114+000, กม.154+000 – กม.162+000 เป็นบริเวณทาง
ลาดชัน คดเคี้ยว และอยู่ในเขตอุทยานฯ ระยะทาง 24 กิโลเมตร ต้องท้าการศึกษาเพ่ือหาแนวทางพัฒนา
เส้นทางให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
   ระหว่าง กม.14+000 – กม.137+400 ระยะทาง 23.400 กิโลเมตร ปรับปรุงและขยายทางให้
ได้มาตรฐานอย่างน้อยกว้าง 12 เมตร งบประมาณ 120 ล้านบาท 
  4)  โครงการก่อสร้างเลี่ยงเมืองสว่างแดนดิน ด้วยจังหวัดสกลนครขอให้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณ
ส้าหรับการศึกษาเส้นทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดิน เนื่องจากสภาพปัจจุบันทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22  
(ทางหลวงสาย อุดรธานี-สกลนคร) บริเวณช่วงตัดผ่านเทศบาลต้าบลสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครนั้นมีเขตทาง
แคบ (15 เมตร) โดยขยายเป็น 4 ช่องจราจรแล้ว มีการจราจรหนาแน่นและเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องท้าให้ผู้ใช้ทาง
ไม่ได้รับความสะดวก และไม่ปลอดภัยในการเดินทาง ทั้งนี้ เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นจึงก้าหนดการ
พิจารณาก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ สายทางเลี่ยงเมืองสว่างแดนดิน ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งในการแก้ไขปัญหา
จราจร ตลอดจนเพ่ิมศักยภาพในการขยายพ้ืนที่ทางเศรษฐกิจของ อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครทาง
หนึ่งด้วย 
  5)  โครงการก่อสร้างทางหลวงเลี่ยงเมืองสกลนครด้านทิศตะวันออก เป็นโครงการก่อสร้างทาง
หลวงเชื่อมระหว่างทางหลวงหมายเลข 22 ตอน สกลนคร – นครพนม ที่ กม.175+800 เชื่อมกับทางหลวง
หมายเลข 223 สกลนคร – ธาตุพนม ที่ กม.21+790 ซึ่งมีระยะทางยาวรวม 29.813 กิโลเมตร โดยตัดผ่านพื้นที่
อ้าเภอโพนนาแก้ว อ้าเภอเมืองสกลนคร และอ้าเภอโคกศรีสุพรรณ 
 
7. จังหวัดนครพนม 
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 จังหวัดนครพนม มีเส้นทางการคมนาคมขนส่ง 3 ทาง ได้แก่ ทางบก ทางน้้า และทางอากาศ 
 (1) ทำงบก  
  ทางหลวงแผ่นดินเส้นทางหลักที่ผ่านจังหวัดนครพนม ได้แก่  
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 สายหนองคาย–อุบลราชธานี หรือ ถนนชยางกูร เริ่มจากแยก
ถนนมิตรภาพสายเก่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 233 ในอ้าเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ไปทางทิศตะวันออก
ทอดยาวไปตามแม่น้้าโขง ผ่านเข้าจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดยโสธร จังหวัด
อ้านาจเจริญ และไปสิ้นสุดที่ตัวเมืองจังหวัดอุบลราชธานี มีระยะทางประมาณ 583.575 กิโลเมตร 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 223 สายสกลนคร – บ้านต้อง เป็นทางหลวงแนวตะวันตก – 
ตะวันออกที่เชื่อมต่อระหว่างจังหวัดสกลนครกับอ้าเภอทางตอนใต 'ของจังหวัดนครพนม มีระยะทางตลอดทั้ง
สาย 65.052 กิโลเมตร 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 22 หรือถนนนิตโย สายอุดรธานี - นครพนม เริ่มจากบริเวณ 
วงเวียนห้าแยกหอนาฬิกา ซึ่งเป็นถนนทหาร และถนนอุดรดุษฎี ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
(เส้นเดียวกับถนนโพศรี) ผ่านเทศบาลต้าบลหนองบัวในเขตอ้าเภอเมืองอุดรธานี ผ่านอ้าเภอหนองหาน อุทยาน
ประวัติศาสตร์ - บ้านเชียง และเข้าสู่เขตจังหวัดสกลนครที่อ้าเภอสว่างแดนดิน ผ่านอ้าเภอสว่างแดนดิน อ้าเภอ
พังโคน อ้าเภอพรรณนานิคม อ้าเภอเมืองสกลนคร เทศบาลต้าบลท่าแร่ อ้าเภอกุสุมาลย์ และเข้าสู่เขตจังหวัด
นครพนมที่อ้าเภอเมืองนครพนมไปบรรจบเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 (ถนนสุนทรวิจิตร) ในเขต
เทศบาลเมืองนครพนม รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 240.746 กิโลเมตร 
  การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งของจังหวัดนครพนมสู่ประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ 
ประกอบด้วย 
  - จากนครพนม ผ่านถนนหมายเลข 8 ถึงเมืองวินห์ 330 กิโลเมตร นครพนมถึงอาติงห์ 350 
กิโลเมตร จากวินห์ถึงฮานอย 290 กิโลเมตร จากฮานอยถึงด่านผิงเสียง (จีน) 188 กิโลเมตร จากผิงเสียงถึง
หนานหนิง 198 กิโลเมตร รวมระยะทาง นครพนมถึงด่านชายแดนจีน (ผิงเสียง) 808 กิโลเมตร จากนครพนม
ถึงหนานหนิง 1,006 กิโลเมตร 
  - จากนครพนม ผ่านถนนหมายเลข 12 ถึงจังหวัดฮาติงห์ 353 กิโลเมตร จากจังหวัดฮาติงห์ถึง 
กรุงฮานอย 340 กิโลเมตร จากฮานอยถึงด่านชายแดนผิงเสียง (จีน) 188 กิโลเมตร และเดินทางจากด่าน
ชายแดนผิงเสียงถึงนครหนานหนิง 198 กิโลเมตร สรุประยะทางจากนครพนม – ด่านชายแดนผิงเสียง (จีน) 
จ้านวน 831 กิโลเมตร และจากนครพนมถึงนครหนานหนิง จ้านวน 1,029 กิโลเมตร ซึ่งเป็นเส้นทางที่สะดวก
และสั้นที่สุด และปัจจุบันสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะจีนตอนใต้ได้ใช้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางส้าคัญใน
การเชื่อมโยงเข้าสู่อาเซียน 
  นอกจากนี้ยังมีการคมนาคมขนส่งทางราง โดยมีโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ “บ้านไผ่ - 
นครพนม” เป็นเส้นทางที่สามารถเชื่อมโยงเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนมและประตูการค้าชายแดนด้าน
สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค้าม่วน) จังหวัดนครพนม โดยในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (บอร์ด สศช.) เห็นชอบโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ 
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เส้นทางบ้านไผ่ – มุกดาหาร – นครพนม (ทางคู่สายใหม่) ระยะทาง 354 กิโลเมตร ปัจจุบันได้ผ่านความ
เห็นชอบจาก ครม. เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้าง 
 (2) ทำงน ้ำ 
  มีเรือยนต์ข้ามฟากระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ด่าน 
ศุลกากรนครพนม และจุดผ่อนปรนทั้ง 4 แห่ง ที่มีเขตพ้ืนที่ติดกับแม่น้้าโขงและสปป.ลาว ได้แก่ 

- บ้านดอนแพง อ.บ้านแพง - บ้านบุ่งกลาง เมืองปากกระดิ่ง แขวงบอริค้าไซ สปป.ลาว 
- บ้านท่าอุเทน อ.ท่าอุเทน - บ้านหินบูร เมืองหินบูร แขวงค้าม่วน สปป.ลาว 
- บ้านธาตุพนม อ.ธาตุพนม - บ้านปากเซบั้งไฟ เมืองหนองบก แขวงค้าม่วน สปป.ลาว 
- บ้านหนาดท่า อ.เมือง - บ้านปากเป่ง เมืองท่าแขก แขวงค้าม่วน สปป.ลาว 

 (3) ทำงอำกำศ 
  จังหวัดนครพนม มีท่าอากาศยานนครพนม อยู่ห่างจากตัวจังหวัดนครพนม 15 กิโลเมตร ตาม
เส้นทางนครพนม - สกลนคร โดยมีขนาดความยาวทางวิ่ง-ทางขับ 2,500 เมตร กว้าง 45 เมตร สามารถรองรับ
เครื่องบินขนาดกลางที่มีความจุไม่เกิน 250 คนได้ และมีลานจอดเครื่องบินสามารถจอดเครื่องบินได้สามล้าใน
เวลาเดียวกัน พร้อมทั้งมีพ้ืนที่ขยายเพ่ิมเติมในอนาคตได้ รวมทั้งมีระบบเครื่องช่วยในการเดินอากาศที่ครบถ้วน
และได้มาตรฐานสากล และได้รับการก้าหนดให้เป็นสนามบินศุลกากร เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2544  
ซึ่งอากาศยานสามารถบินขึ้นไปต่างประเทศ และเครื่องบินจากต่างประเทศสามารถลงที่ท่าอากาศยาน
นครพนมได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านท่าอากาศยานสุวรรณถูมิหรือท่าอากาศยานดอนเมืองแต่ประการใด  
 
  โครงกำรพัฒนำระบบคมนำคมที่ส้ำคัญ  
  โครงการที่ด้าเนินการแล้วเสร็จ ประกอบด้วย 

- สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-ค้าม่วน) 
- อาคารด่านชายแดน (CIQ) 
- ด่านศุลกากรนครพนมแห่งใหม่ 
- อาคารศูนย์-บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (OSS) 
- อาคารคลังตรวจสินค้าและเก็บของกลาง (R8) 
- อาคารคลังสินค้า (R12) 

  โครงการที่อยู่ระหว่างด้าเนินการ ประกอบด้วย 
- โครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 212 อ.หว้าน

ใหญ-่ อ.ธาตุพนม กม.343+770 – 397+271 รวมระยะทาง 23.831 กม. 
- โครงการพัฒนาทางหลวงเพ่ือสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทางหลวงหมายเลข 212 นครพนม 

– อ.ท่าอุเทน กม.284+571 – 303+424 รวมระยะทาง 18.853 กม. 
- โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 212 สาย อ.บ้านแพง – อ.ท่าอุเทน ตอน ต.พะทาย - อ.

ท่าอุเทน ผลการด้าเนินงาน ด้าเนินการแล'วเสร็จ ร้อยละ 4.26 คาดว่าจะแล้วเสร็จ 6 กุมภาพันธ์ พศ. 2565 
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- โครงการก่อสร้างทางหลวงแผ่นดิน เพ่ือพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
ทางหลวงหมายเลข 22 สกลนคร – นครพนม กม.198+940 – 223+773 รวมระยะทาง 24.833 กม. 

- โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมศูนย์ซ่อมอากาศยาน – ศูนย์กลางการค้าสงงชายแดนบริเวณ
สะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 – ถนนเชื่อมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 212 อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

- รถไฟสายบ้านไผ่ ปลายทางนครพนม เชื่อมเขตเศรษฐกิจพิเศษ-สะพานมิตรภาพ 3 ระยะทาง
ประมาณ 354 กิโลเมตร (บ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร - นครพนม) 

- โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครพนม 3 จากแยกท่าควาย ถึงสะพานมิตรภาพแห่งที่ 3 
- โครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้านครพนม 2 
- โครงการเพ่ือรองรับพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (เร่งด่วน) การประปาส่วนภูมิภาคสาขา

นครพนม (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ) อ้าเภอเมือง จังหวัดนครพนม 
- โครงการศูนย์การขนส่งชายแดนจังหวัดนครพนม เพ่ือรองรับการขนส่งระหว่างประเทศไทย – 

ลาว – เวียดนาม - จีน บนเส้นทาง R12 
 
8. จังหวัดมุกดำหำร 
 (1)  ทำงบก 
  เส้นทางคมนาคมในเขตจังหวัดมุกดาหาร แบ่งเป็นสายทางตามหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้ 
  1)  เส้นทางที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 13 เส้นทาง รวมระยะทางทั้งสิ้น 
368.038 กิโลเมตร 
  2)  เส้นทางที่อยู่ในความรับผิดชอบของทางหลวงชนบทจังหวัดมุกดาหารถ่ายโอนภารกิจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี พ.ศ. 2546 จ้านวน 70 สาย ปี พ.ศ. 2547 จ้านวน 33 สาย รวมระยะทาง 
ทั้งสิ้น 401.76 กิโลเมตร และยังมีโครงข่ายทางหลวงชนบท ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จ้านวน 13 สาย ระยะทาง
รวมทั้งสิ้น 254.032 กิโลเมตร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีการปรับปรุงเพ่ิมเติมถนนโครงข่ายทางหลวง
ชนบท เพิ่มเป็น 26 สายทาง ระยะทางรวมทั้งสิ้น 480.948 กิโลเมตร 
  3) เส้นทางท่ีอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร ได้แก่ ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก จ้านวน 40 สาย ถนนลาดยาง จ้านวน 48 สาย และถนนลูกรัง จ้านวน 83 สาย รวมระยะทาง 
ทั้งสิ้น 677.052 กิโลเมตร 
  เส้นทางคมนาคมที่ส้าคัญ คือ เส้นทางจากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึง
จังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ถึงจังหวัดนครราชสีมา เลี้ยวขวาเข้าเส้นทาง
หลวงหมายเลข 207 ที่บ้านวัดไปจนถึงอ้าเภอประทาย ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 202 ผ่านอ้าเภอพุทไธสง 
อ้าเภอพยัคฆภูมิพิสัย อ้าเภอเกษตรวิสัย อ้าเภอสุวรรณภูมิ ไปถึงจังหวัดยโสธร แล้วแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 
2169 ผ่านอ้าเภอทรายมูล อ้าเภอกุดชุม จากนั้นแยกซ้ายเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 212 ที่อ้าเภอเลิงนกทา ผ่าน
อ้าเภอนิคมค้าสร้อย เข้าสู่จังหวัดมุกดาหาร รวมระยะทาง ประมาณ 642 กิโลเมตร 
 (2) ทำงน ้ำ 
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  เส้นทางคมนาคมทางน้้าของจังหวัดมุกดาหาร คือ ท่าเทียบเรือท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
ตั้งอยู่ที่ถนนสองนางสถิต ต้าบลมุกดาหาร อ้าเภอเมืองมุกดาหาร ติดกับตลาดอินโดจีน มีเรือโดยสารข้ามฟาก
จากมุกดาหารไปแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 (3) ทำงอำกำศ 
  จังหวัดมุกดาหารไม่มีบริการท่าอากาศยาย หากประสงค์เดินทางโดยเครื่องบินต้องเดินทางไป
จังหวัดอุบลราชธานี หรือจังหวัดนครพนม จากนั้นต่อรถโดยสารไปจังหวัดมุกดาหาร 
 
  โครงกำรพัฒนำระบบคมนำคมที่ส้ำคัญ 
  กรมทางหลวง ได้ด้าเนินการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง รวมถึงการพัฒนา
โครงการในอนาคตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจราจร รวมงบประมาณในการพัฒนาโครงการต่าง ๆ เช่น  
การปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 212 อ.หว้านใหญ่-อ.ธาตุพนม ระยะทาง 24 กิโลเมตร วงเงิน 1,047 ล้านบาท 
ซึ่งได้ด้าเนินการแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด้าเนินการก่อสร้างทางแนวใหม่ทางหลวง
หมายเลข 12 บ.นาไคร้-อ.ค้าชะอี (2 ตอน) ระยะทาง 37 กม. วงเงิน 2 ,393 ล้านบาท รวมถึงเตรียมพัฒนา
โครงการในอนาคต เช่น การก่อสร้างทางแยกต่างระดับทางหลวงหมายเลข 212 ตัดกับทางหลวงชนบท มห.
3019 วงเงิน 450 ล้านบาท การเพ่ิมช่องจราจรทางหลวงหมายเลข 238 ทางเลี่ยงเมืองมุกดาหาร ระยะทาง 5 
กิโลเมตร วงเงิน 300 ล้านบาท 
  การด้าเนินโครงการขยาย 4 ช่องจราจร ทล. 12 สาย บ.นาไคร้ - อ.ค้าชะอี จ.มุกดาหาร แล้วเสร็จ 
เชื่อมโยงคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ระหว่างไทย – เมียนมาร์ - สปป.ลาว – เวียดนาม โดยเป็นส่วนหนึ่งของ 
การพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งตามแนวตะวันออก - ตะวันตกกับประเทศเพ่ือน
บ้านระหว่าง สหภาพเมียนมาร์ - ไทย - สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - ประเทศเวียดนาม (East 
West Corridor) ทางหลวงสายนี้อยู่ในเขตพ้ืนที่จังหวัดมุกดาหาร ระหว่าง กม. 721+000 - กม.740+708 
ระยะทางยาว 19.708 กิโลเมตร เดิมมีขนาด 2 ช่องจราจร (ไป - กลับ) แต่เนื่องจากปัจจุบันมีการจราจรเพ่ิม
มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท้าให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง กรมทางหลวงจึ งด้าเนินการก่อสร้าง
ขยายเป็นทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านใน
กว้าง 1.5 เมตร คันทางกว้างรวม 11 เมตร แบ่งทิศทางการจราจรด้วยเกาะกลางแบบร่อง กว้าง 9.1 เมตร  ผิว
ทางแอสฟัลต์คอนกรีต ก่อสร้างสะพานลอย 1 แห่ง พร้อมงานติดตั้ งไฟฟ้าแสงสว่าง งบประมาณ 
1,196,376,000 บาท เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จสามารถเชื่อมต่อเส้นทางคมนาคมและย่นระยะทางจาก
จังหวัดมุกดาหารไปยังจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดขอนแก่น ได้ใกล้ขึ้นอีกกว่า 25 กิโลเมตร ส่งเสริมการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ ระบบคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และการท่องเที่ยวของภาคอีสาน  
  ส่วนทางหลวงชนบทได้จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2563-2564 วงเงิน 348 ล้านบาท โดยเป็นงาน
ก่อสร้างทางหลวงชนบท 8 โครงการ งานอ้านวยความปลอดภัย 12 โครงการ และงานบ้ารุงรักษาทาง 23 
โครงการ 
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9. จังหวัดอ้ำนำจเจริญ 
 (1) ทำงบก 
  การคมนาคมขนส่งทางถนนภายในจังหวัดและระหว่างจังหวัดที่ส้าคัญของจังหวัดอ้านาจเจริญ 
ประกอบด้วย ถนนสายหลักในความรับผิดชอบของแขวงทางหลวงอ้านาจเจริญ แขวงทางหลวงชนบท
อ้านาจเจริญ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ้านาจเจริญ ดังนี้  
  ทางหลวงแผ่นดินที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของแขวงทางหลวงอ้านาจเจริญ  
 
ตำรำงท่ี 6 ทำงหลวงแผ่นดินที่อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบของแขวงทำงหลวงอ้ำนำจเจริญ  

ชื่อสำย
ทำง 

กม.เร่ิมต้น - กม.สิ นสุด ประเภทผิวทำง 
ระยะทำง 

(กม.) 
ควำมเสียหำย

ปัจจุบนั 
เขตพื นที่ 

202 298+560 - 389+638 แอสฟัลต์คอนกรีต 91.078 15 % อ.เมือง  
จ.อ้านาจเจริญ 
อ.ปทุมราชวงศา 
จ.อ้านาจเจริญ 
อ.เขมราฐ  
จ.อุบลราชธาน ี

212 481+733 - 532+733 แอสฟัลต์คอนกรีต 51.000 10 % อ.เสนางคนิคม  
จ.อ้านาจเจริญ 
อ.เมือง  
จ.อ้านาจเจริญ 
อ.ลืออ้านาจ  
จ.อ้านาจเจริญ 
อ.ม่วงสามสิบ  
จ.อุบลราชธาน ี

2034 062+715 - 077+304 แอสฟัลต์คอนกรีต 14.589 20 % อ.เขมราฐ  
จ.อุบลราชธาน ี

2050 045+948 - 101+069 แอสฟัลต์คอนกรีต 55.121 กม. 15 % อ.ตระการพืชผล 
จ.อุบลราชธาน ี
อ.เขมราฐ  
จ.อุบลราชธาน ี

2112 000+000 - 076+174 แอสฟัลต์คอนกรีต 76.174 กม. 20 % อ.เขมราฐ  
จ.อุบลราชธาน ี

2134 000+000 - 079+725 
 
 
 

แอสฟัลต์คอนกรีต 79.725 กม. 15 % อ.ลืออ้านาจ 
จ.อ้านาจเจริญ 
อ.พนา 
จ.อ้านาจเจริญ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-19 21  
 

ชื่อสำย
ทำง 

กม.เร่ิมต้น - กม.สิ นสุด ประเภทผิวทำง 
ระยะทำง 

(กม.) 
ควำมเสียหำย

ปัจจุบนั 
เขตพื นที่ 

 
 
 
 

อ.ตระการพืชผล 
จ.อุบลราชธาน ี
อ.ศรีเมืองใหม่  
จ.อุบลราชธาน ี

2135 000+000 
000+476 
003+000 
005+625 
005+810 
029+721 
031+591 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

000+476 
003+000 
005+625 
005+810 
029+721 
031+591 
037+491 

แอสฟัลต์คอนกรีต 
D.S.T. 
แอสฟัลต์คอนกรีต 
แอสฟัลต์คอนกรีต 
DST. 
แอสฟัลต์คอนกรีต 
DST. 

37.491 กม. 
 

25 % อ.ศรีเมืองใหม่  
จ.อุบลราชธาน ี

2197 000+000 - 001+082 แอสฟัลต์คอนกรีต 1.082 กม. 20 % อ.กุดข้าวปุ้น /    
จ.อุบลราชธาน ี

2210 000+000 
001+750 
002+485 
004+191 
005+350 
007+350 
011+000 
012+400 
013+000 
014+680 
016+100 
021+200 
022+000 
026+800 
028+068 
034+100 
034+600 
035+360 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

001+750 
002+485 
004+191 
005+350 
007+350 
011+000 
012+400 
013+000 
014+680 
016+100 
021+200 
022+000 
026+800 
028+068 
034+100 
034+600 
035+360 
037+425 

แอสฟัลต์คอนกรีต 
C.S. 
แอสฟัลต์คอนกรีต 
C.S. 
แอสฟัลต์คอนกรีต 
S.S.T. 
แอสฟัลต์คอนกรีต 
C.S. 
แอสฟัลต์คอนกรีต 
C.S. 
แอสฟัลต์คอนกรีต 
D.S.T. 
S.S.T. 
C.S. 
D.S.T. 
แอสฟัลต์คอนกรีต 
D.S.T. 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

37.425 กม. 25 % อ.ม่วงสามสิบ  
จ.อุบลราชธาน ี
อ.หัวตะพาน 
จ.อ้านาจเจริญ 
อ.เมือง  
จ.อ้านาจเจริญ 

2232 000+000 
023+557 
024+375 
025+270 
028+735 

- 
- 
- 
- 
- 

023+557 
024+375 
025+270 
028+735 
036+735 

D.S.T 
แอสฟัลต์คอนกรีต 
แอสฟัลต์คอนกรีต 
S.S.T 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

41.345 กม. 30 % อ.ตระการพืชผล 
จ.อุบลราชธาน ี
อ.กุดข้าวปุ้น  
จ.อุบลราชธาน ี
อ.เขมราฐ   



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ชื่อสำย
ทำง 

กม.เร่ิมต้น - กม.สิ นสุด ประเภทผิวทำง 
ระยะทำง 

(กม.) 
ควำมเสียหำย

ปัจจุบนั 
เขตพื นที่ 

036+735 
040+775 

- 
- 

040+775 
041+345 

D.S.T 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

จ.อุบลราชธาน ี

2242 000+000 
012+770 

- 
- 

012+770 
017+034 

D.S.T. 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

17.034 กม. 15 % อ.เขมราฐ   
จ.อุบลราชธาน ี

2252 000+000 
011+565 
013+250 

- 
- 
- 

001+565 
013+250 
014+518 

D.S.T 
แอสฟัลต์คอนกรีต 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

14.518 กม. 15 % อ.ปทุมราชวงศา     
จ.อ้านาจเจริญ 
อ.กุดข้าวปุ้น  
จ.อุบลราชธาน ี

2337 000+000 
014+430 
020+596 

- 
- 
- 

014+430 
020+596 
026+796 

แอสฟัลต์คอนกรีต 
DST. 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

26.796 กม. 30 % อ.โพธ์ิไทร  
จ.อุบลราชธาน ี

2377 000+000 - 001+280 แอสฟัลต์คอนกรีต 1.280 กม. 20 % อ . เ สนา งคนิ คม    
จ.อ้านาจเจริญ 

2454 000+000 
003+776 

- 
- 

001+433 
004+926 

แอสฟัลต์คอนกรีต 
แอสฟัลต์คอนกรีต 

1.433 กม. 20 % อ.พนา              
จ.อ้านาจเจริญ 

ที่มำ : แขวงทางหลวงอ้านาจเจริญ 

 
 
 
 
 
 
 
 ถนนโครงข่ายในความดูแลรับผิดชอบของแขวงทางหลวงชนบทอ้านาจเจริญ 
 
ตำรำงท่ี 7 ถนนโครงข่ำยในควำมดูแลรับผิดชอบของแขวงทำงหลวงชนบทอ้ำนำจเจริญ 

ที ่
รหัส 

สำยทำง 
ชื่อสำยทำง/ท่ีตั ง 

ระยะทำง 
รวม (กม.) 

ลูกรัง (กม.) 
สำยทำง 
(กม.) 

คอนกรีต 
(กม.) 

1 อจ.3001 แยกทางหลวงหมายเลข 202  
(กม.ที่ 34+795) – บ้านไร่สีสุก  

36.165 - 34.830 1.335 

2 อจ.3002 แยกทางหลวงหมายเลข 202  
(กม.ที่ 57+800) – อ้าเภอเสนางคนิคม 

32.000 - 30.711 1.289 

3 อจ.4003 แยกทางหลวงหมายเลข 2210  
(กม.ที่19+250) – บ้านต้าแย 

34.817 - 34.817 - 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ที ่
รหัส 

สำยทำง 
ชื่อสำยทำง/ท่ีตั ง 

ระยะทำง 
รวม (กม.) 

ลูกรัง (กม.) 
สำยทำง 
(กม.) 

คอนกรีต 
(กม.) 

4 อจ.4004 แยกทางหลวงหมายเลข 2134  
(กม.ที่ 1+100) – บ้านน้อยหม้อทอง 

12.988 - 11.598 1.390 
 

5 อจ.4005 แยกทางหลวงหมายเลข 2034  
(กม.ที่ 14+600) – บ้านนางาม  

13.039 - 13.039 - 

6 อจ.3006 แยกทางหลวงหมายเลข 202  
(กม.ที่ 81+500) – อ้าเภอชานุมาน 

44.290 - 44.290 - 

7 อจ.3007 แยกทางหลวงหมายเลข 212  
(กม.ที่ 72+865) – บ้านโนนเมือง 

21.743 - 19.448 2.295 

8 อจ.3008 แยกทางหลวงหมายเลข 202  
(กม.ที่ 73+950) - อ้าเภอพนา 

22.321 - 22.321 - 

9 อจ.3009 แยกทางหลวงหมายเลข 212  
(กม.ที่ 47+250) – บ้านโพนขวาว 

13.706 - 13.706 - 

10 อจ.3010 แยกทางหลวงหมายเลข 202  
(กม.ที่ 34+795) – บ้านคึมใหญ่ 

15.190 - 13.650 1.540 

11 อจ.4011 แยกทางหลวงหมายเลข 2134  
(กม.ที่ 0+650) – บ้านโปโล 

19.425 - 19.425 - 

12 อจ.3012 แยกทางหลวงหมายเลข 202  
(กม.ที่ 81+500) – บ้านโสกใหญ่ 

9.790 - 9.790 - 

13 อจ.4013 แยกทางหลวงหมายเลข 2210  
(กม.ที่ 14+600) – บ้านไผ่ใหญ่ 

12.639 - 12.639 - 

14 อจ.6014 บ้านหัวตะพาน – บ้านโนนตูม 6.122 - 6.122 - 
15 อจ.3016 แยกทางหลวงหมายเลข 202 

(กม.ที่ 48+080) – บ้านบ่อบ ุ
10.816 - 9.685 1.131 

16 อจ.3017 แยกทางหลวงหมายเลข 212  
(กม.ที่ 97+030) – บ้านน้้าค้า 

16.041 - 16.041 - 

17 อจ.4019 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 
  (กม.ที่ 16+950) – บ้านโพนเมือง 

5.168 - 3.063 2.105 

18 อจ.3020 แยกทางหลวงหมายเลข 202 
(กม.ที่ 66+925) – บ้านหนองเม็ก 

15.490 - 6.787 8.705 

19 อจ.5021 แยกทางอบจ. สาย อจ.ล. 1-004 
(กม.ที่ 4+600) – บ้านหนองมะแซว 

15.465 - 7.795 7.670 

20 อจ.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 212  
 (กม.ที่ 74+005) – บ้านพุทธอุทยาน 

4.545 - - 4.545 

21 อจ.4023 แยกทางหลวงหมายเลข 2134 
(กม.ที่ 16+950) – บ้านหนองช้างน้อย 

14.770 - 2.355 12.415 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ที ่
รหัส 

สำยทำง 
ชื่อสำยทำง/ท่ีตั ง 

ระยะทำง 
รวม (กม.) 

ลูกรัง (กม.) 
สำยทำง 
(กม.) 

คอนกรีต 
(กม.) 

22 อจ.3024 แยกทางหลวงหมายเลข 202   
(กม.ที่ 69+500)–วนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้ง 

7.300 - 6.900 0.400 

23 อจ.5025 แยกทางหลวงชนบท สายอจ. 4005 
(กม.ที่ 10+500) – น้้าตกตาดใหญ่ 

2.925 - 2.925 - 

24 อจ.4026 แยกทางหลวงหมายเลข 2049 
(กม.ที่ 24+150) – บ้านคูณสวรรค์ 

11.330 - 9.552 1.778 

25 อจ.3026 แยกทางหลวงหมายเลข 212 – บ้านแมด 
 

7.420 0.825 2.856 3.739 

26 อจ.5028 แยกทางหลวงชนบทสาย อจ.3012 – บ้านลือ อยู่ระหว่างส้ารวจข้อมลู 

รวมระยะทำงทั งสิ น 405.505 0.825 354.345 50.335 
ที่มำ : ส้านักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 

 
 ถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอ้านาจเจริญ 
 
ตำรำงท่ี 8  ถนนที่อยู่ในควำมดูแลรับผิดชอบขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอ้ำนำจเจริญ 

ที่ตั ง (อ้ำเภอ) 
จ้ำนวน
สำยทำง 

ชนิดผิวจรำจร/ระยะทำง ระยะทำงรวม 
(กม.) ลำดยำง ลูกรัง คอนกรีต 

อ.เมือง 61 132.937 120 4.494 256.955 
อ.เมือง/อ.ปทุมราชวงศา 1 7.897 2.925 - 10.822 

อ.เมือง/อ.พนา 1 24.080 - 0.116 24.196 
อ.เมือง/อ.เสนางคนิคม 2 10.996 15.199 1.100 27.295 
อ.เมือง/อ.หัวตะพาน 1 8.886 - - 8.886 
อ.ชานุมาน 16 23.614 34.030 0.500 58.144 

อ.ชานุมาน/อ.เสนางคนิคม 1 43.879  0.971 44.850 
อ.ปทุมราชวงศา 14 11.848 47.534 0.865 60.247 

อ.พนา/อ.ปทุมราชวงศา 2 25.192 7.588 0.858 33.638 
อ.พนา 15 14.171 28.345 0.000 42.516 
อ.เสนางคนิคม 19 33.341 50.631 1.357 85.329 
อ.เสนางคนิคม/อ.ชานุมาน 1 - 4.428 - 4.428 
อ.หัวตะพาน 9 31.518 12.442 0.000 43.960 

อ.หัวตะพาน/อ.เมือง 1 4.440 - - 4.440 
อ.หัวตะพาน/อ.ลืออ้านาจ 1 9.149 3.942 1.843 14.934 

อ.ลืออ้านาจ/อ.พนา 1 - 8.006 1.731 9.737 
อ.ลืออ้านาจ/อ.เมือง 1 21.822 - 0.134 21.956 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหาร 
จัดการทรัพยากรน้้าพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ที่ตั ง (อ้ำเภอ) 
จ้ำนวน
สำยทำง 

ชนิดผิวจรำจร/ระยะทำง ระยะทำงรวม 
(กม.) ลำดยำง ลูกรัง คอนกรีต 

อ.ลืออ้านาจ/อ.หัวตะพาน 2 7.310 5.097 1.653 14.060 

อ.ลืออ้านาจ 15 8.621 41.051 3.65 53.322 
อ.ดอนตาล/อ.ชานุมาน 1 3.412 8.335 0.253 12.000 

รวม 165 423.113 389.077 19.525 831.715 

 
 (2)  ทำงน ้ำ 
  จังหวัดอ้านาจเจริญไม่มีการคมนาคมขนส่งทางน้้า 
 (3) ทำงอำกำศ 
  จังหวัดอ้านาจเจริญไม่มีท่าอากาศยาน 
 
  โครงกำรพัฒนำระบบคมนำคมที่ส้ำคัญ 
  กรมทางหลวง ได้จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาโครงข่ายถนนที่จังหวัดอ้านาจเจริญ เช่น การ
ปรับปรุงเพ่ิมช่องทางจราจรทางหลวงหมายเลข 202 ยโสธร – อ้านาจเจริญ ตอนยโสธร – บ.น้้าปลีก ตอน บ.
น้้าปลีก – บ.หนองผือ และตอน อ.ปทุมราชวงศา – อ.เขมราฐ รวมถึง ทางหลวงหมายเลข 2112 ตอนเขมราฐ 
– ปากแซง - หนามแท่ง และทางเลี่ยงเมืองอ้านาจเจริญ เพ่ือเชื่อมโยงประเทศเพ่ือบ้านที่สะพานมิตรภาพแห่งที่ 
6 อุบลราชธานี (อ้าเภอนาตาล) – สาละวัน (เมืองละครเพ็ง) และบรรเทาปัญหาการจราจร 
 
10. จังหวัดอุบลรำชธำนี 
 การคมนาคมและขนสงจังหวัดอุบลราชานี มีการคมนาคมติดตอกับจังหวัดต่าง ๆ รวมถึงเชื่อมตอกับ
ต่างประเทศมีความสะดวก สามารถเดินทางได้หลากหลายเสนทาง ทั้งรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบินโดยสาร 
ดังนี้ 
 
  (1) ทำงบก 
  การเดินทางจากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้โดยใชทางหลวงหมายเลข 1 (พหลโยธิน) จนถึง
จังหวัดสระบุรี แยกขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 2 (มิตรภาพ) ไปจนถึงอ้าเภอสีคิ้ว แยกเขาทางหลวงหมายเลข 
24 (โชคชัย-เดชอุดม) ผ่านอ้าเภอโชคชัย อ้าเภอนางรอง อ้าเภอสังขะ อ้าเภอเดชอุดม ไปจนถึงจังหวัด
อุบลราชธานี 
  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 231 หรือ ถนนวงแหวนรอบเมืองอุบลราชธานี เป็นเส้นทางคมนาคม
ที่ส้าคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี รวมระยะทางทั้งหมด 46.142 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นวงแหวน
ล้อมรอบเมืองอุบลราชธานี อ้าเภอเมืองอุบลราชธานี และเมืองวารินช้าราบ อ้าเภอวารินช้าราบ 
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  ทางรถไฟ มีขบวนรถดวน รถเร็ว และรถไฟปรับอากาศดวนพิเศษทุกวันจากกรุงเทพมหานคร 
ผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร และศรีสะเกษสุดปลายทางที่อ้าเภอวาริน
ช้าราบ โดยจังหวัดอุบลราชธานีมีสถานีย่อย 2 แหง คือสถานีบุ่งหวาย และสถานีห้วยขะยุง  
 (2)  ทำงอำกำศ 
  ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี ตั้งอยู่ที่ถนนเทพโยธี ต้าบลในเมือง อ้าเภอเมือง
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยตั้งอยู่ในเขตทหารกองทัพอากาศ (กองบิน 21 อุบลราชธานี) ซึ่งท่า
อากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีเป็นท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม และได้
ประกาศท่าอากาศยานศุลกากรเมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2534 ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานีประมาณ 1 
กิโลเมตร  
  ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานีและกองบิน 21 มีพ้ืนที่ท่าอากาศยานรวมกันทั้งหมด 3,876 
ไร่ มีอาคารผู้โดยสาร 1 หลัง ให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศและระหว่างประเทศ มี 2 ชั้น พ้ืนที่ใช้สอยกว่า 
18,000 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้โดยสารได้จ้านวน 1,000 คนต่อชั่วโมง หรือประมาณ 2,880,000 คนต่อ
ปี ลานจอดอากาศยานขนาดกว้าง 120 เมตร ยาว 270 เมตร พ้ืนผิวเป็นคอนกรีต สามารถจอดอากาศยานได้
พร้อมกัน 5 ล้า และสามารถรองรับเที่ยวบินได้สูงสุด 40 เที่ยวบินต่อวัน ส่วนทางวิ่งของท่าอากาศยาน
นานาชาติอุบลราชธานีมี 1 เส้น ความกว้าง 45 เมตร พร้อมไหล่ทางวิ่งข้างละ 7.5 เมตร และมีความยาว 3,000 
เมตร พร้อมพ้ืนที่ปลอดภัยปลายทางวิ่ง (blastpads) ขนาดกว้างข้างละ 60 เมตร และความยาวข้างละ 70 
เมตร โดยการบินพลเรือนกับการบินทหารใช้ทางวิ่งร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีทางขับสู่ลานจอดอีก 2 เส้น โดยมี
ความกว้างเส้นละ 30 เมตร และมีความยาวเส้นละ 230 เมตร 
 

  โครงกำรพัฒนำระบบคมนำคมที่ส้ำคัญ 
  การพัฒนาปรับปรุงโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางรางในพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้การพัฒนาทางรถไฟจากอ้าเภอเลิงนกทา ผ่านจังหวัดอ้านาจเจริญไปยังจังหวัด
อุบลราชธานี และยังมีการพัฒนาที่ส้าคัญ คือรถไฟความเร็วสูงตามความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
จีน โดยช่วงกรุงเทพฯ – นครราชสีมา ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างและเตรียมลงนามสัญญา คาดว่าจะเปิด
ให้บริการในปี 2568 และช่วงนครราชสีมา – หนองคาย อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด คาดว่าจะเปิด
ให้บริการในปี พ.ศ. 2570 ซึ่งจะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ส้าคัญในการเชื่อมไทยไปสู่ สปป.ลาว และจีน ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งของเส้นทาง Belt & Road Initiative เชื่อมไทยไปสู่โลก นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการโครงข่ายร่วมกัน
ระหว่างทางรถไฟกับมอเตอร์เวย์ (MR-MAP) (Motorways + Rails) ซึ่งจะเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ทั้ง
ภายในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และลดภาระในการลงทุนของภาครัฐ โดยในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ประกอบด้วย 4 เส้นทาง ได้แก่ 1) หนองคาย – แหลมฉบัง 2) บึงกาฬ – สุรินทร์ 3) ตาก – นครพนม และ 4) 
กาญจนบุรี – อุบลราชธานี 
  โครงการสะพานมิตรภาพไทย-ลาว 6 (นาตาล-ละคอนเพ็ง) มีจุดก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้้าโขง 
ทางทิศใต้บ้านปากแซง หมู่ 3 ต้าบลพะลาน อ้าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี มีความยาว 1.02 กิโลเมตร 
เชื่อมทางหลวงหมายเลข 13 ใต้ในเมืองละครเพ็ง แขวงสาละวันของ สปป.ลาว กับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
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2112 ในอ้าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อสร้างสะพานเสร็จแล้วจะเป็นการยกระดับความเจริญใน   
หลาย ๆ ด้าน และที่จะเป็นจุดเด่นของสะพานแห่งนี้ คือ จะสามารถย่นระยะทางในการที่จะออกจากประเทศ
ไทย ในด้านการค้าขาย ด้านเศรษฐกิจผ่าน สปป.ลาว ไปที่มืองดานัง ประเทศเวียดนาม ระยะทางเพียง 137 
กิโลเมตร และจะสามารถขึ้นไปทางจีนได้ด้วย ซึ่งจะได้ประโยชนทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม
วัฒนธรรม และด้านความม่ันคง โดยรัฐบาลของประเทศไทยและ สปป.ลาวได้ก้าหนดแผนการก่อสร้างซึ่งจะเริ่ม
ขึ้นในปี พ.ศ. 2566 และจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2568 
 

  จากข้อมูลที่รวบรวมได้พบว่าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีระบบคมนาคมขนส่งที่
รองรับความต้องการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ทั้งระบบขนส่งทางบก ทางน้้า และทางอากาศ ซึ่งระบบขนส่งทางบก
คือระบบที่มีการใช้ประโยชน์สูงสุด มีโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่งทางบกกระจายและเชื่อมโยงไปในแต่ละ
พ้ืนที่แต่อาจยังไม่ครอบคลุมเพียงพอ ส่วนระบบคมนาคมทางน้้าส่วนใหญ่จะมีเพียงเฉพาะในพ้ืนที่ที่อยู่ติดกับ
แม่น้้าสายหลักโดยเฉพาะพ้ืนที่ริมแม่น้้าโขง ซึ่งมีการใช้ประโยชน์ในการเดินทางข้ามจังหวัดและการเดินทาง
ระหว่างประเทศ ในส่วนระบบคมนาคมขนส่งทางอากาศจะมีเพียงจังหวัดที่เป็นเมืองการท่องเที่ยวและเมือง
การค้าในภูมิภาคเท่านั้น  
  อย่างไรก็ตาม พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีเป้าหมายในการพัฒนาด้านระบบ
คมนาคมขนส่ง โดยเน้นการพัฒนาเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนส่งในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด เชื่อมโยง
จังหวัดใกล้เคียง โดยครอบคลุมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือกลุ่มต่าง ๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่  
  กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ครอบคลุมจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้ าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดเลย อุดรธานี หนองบัวล้าภู หนองคาย และบึงกาฬ ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีกลุ่มลุ่มน้้า
สาขาน้้าหมัน-น้้าสาน กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าเลย กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง-น้้าสวย กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวง 
และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิง ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ตอนบน 1 มีแนวโน้มการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่ง 
โดยเฉพาะการขนส่งทางบก เพ่ือบรรเทาความแออัดของการจราจรในพ้ืนที่ และมุ่งเน้นเชื่อมโยงการเดินทาง
ระหว่างจังหวัดในกลุ่มจังหวัด อีกทั้งยังมุ่งเน้นเพ่ือเสริมศักยภาพการของการกระจายสินค้าไปยั่งพ้ืนที่ต่าง ๆ 
โดยเฉพาะเขตการค้าชายแดนจุดต่าง ๆ รวมทั้งยังมีการพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศกับสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยพัฒนาสร้างสะพานคู่ขนานสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 จังหวัดหนองคย-
เวียงจันทน์ เพ่ือบนนเทาความแออัดของการเดินทางและการขนส่งสินค้าในบริเวณดังกล่าว นอกจากนี้ ยัง
มุ่งหวังพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวระหว่างเมือง โดยเฉพาะบริเวณเลียบล้าน้้าโขง เช่น 
เส้นทางหมายเลข 210 จากอุดรธานี-หนองบัวล้าภู-เลย เส้นทางหมายเลข 211 เลียบล้าน้้าโขงจากหนองคาย-
บึงกาฬ เสน้ทางหมายเลข 211 เชื่อมโยงกับเส้นทางหมายเลข 2195 เลียบล้าน้้าโขงและล้าน้้าเหืองจาก
หนองคาย-เลย เป็นต้น ให้ได้มาตรฐานและสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือช่วยส่ งเสริมสการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มจังหวัดด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า กลุ่มจังหวัดฯ ตอนบน 1 ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาเส้นทาง
คมนาคมเพ่ือช่วยส่งเสริมในด้านเศรษฐกิจทั้งในบริบทการค้าและการท่องเที่ยว  
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  กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ครอบคลุมจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่ มน้้ าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดสกลนคร นครพนม และมุกดาหาร ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้า
สงคราม กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยทวย และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าพุง-น้้าก่้า ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ตอนบน 2 มุ่งหวังพัฒนา
ด้านคมนาคมขนส่งเพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจภายในกลุ่มจังหวัดเป็นหลักทั้งทางถนนและระบบราง โดยเน้นส่งเสริม
ระบบโลจิสติกส์และการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงทั้ง 3 จังหวัด (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) เข้ากับเขต
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าจากโครงข่ายคมนาคมที่เชื่อมโยงกับการค้าหลักในภาคกลางและ
ระเบียบเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันอกก (EEC) และส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือบ้าน นอกจากนี้
ยังมุ่งหวังพัฒนาระบบคมนาคมเพ่ือส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวในพ้ืนที่และมีเป้าหมายเป็นศูนย์กลาง (Hub) การ
ท่องเที่ยวของภูมิภาคเชื่อมโยงระหว่างไทย-ลาว-เวียดนาม เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ทางประเพณี
วัฒนธรรมเข้าด้วยกัน โดยพัฒนาถนนเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่า กลุ่มจังหวัดฯ ตอนบน 2 มี
ศักยภาพ ในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทั้งทางถนนและระบบราง ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุนส้าคัญที่ช่วย
พัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่จากการขยายตัวของการค้า ระบบโลจิสติกส์ และการท่องเที่ยว 
  กลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง 2 ครอบคลุมจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดอ้านาจเจริญและอุบลราชธานี ซึ่งอยู่ในพื้นท่ีกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยบางทราย-
ห้วยมุก ซึ่งกลุ่มจังหวัดฯ ตอนล่าง 2 มุ่งหวังพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและการคมนาคมเพ่ือเป็นส่วน
สนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัด โดยเน้นสนับสนุนการส่งออกสินค้าหรือล้าเลียงสินค้าไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเป็นจุดกระจายสินค้าที่มีคุณภาพเพ่ือขยายการส่งออกสินค้าไปยัง
ด่านการค้าชายแดนโดยเฉพาะสินค้าทางด้านการเกษตรที่มีการผลิตในพ้ืนที่ ซึ่งการพัฒนาระบบการคมนาคม
ขนส่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการกระจายสินค้าและเสริมมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจ 
  โดยสรุปทั้ง 3 กลุ่มจังหวัดฯ ข้างต้นมีเป้าหมายในการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งเพ่ือส่งเสริมการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจโดยเฉพาะ เน้นการค้าการลงทุนทั้งระหว่างจังหวัด กลุ่มจังหวัด ไปจนถึงระหว่างประเทศ 
โดยการส่งออกสินค้าภาคการเกษตรเป็นหลัก นอกจากนี้ ยังเป็นส่วนสนับสนุนภาคการท่องเที่ยวที่ส้าคัญที่
เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาเส้นทางใหม่ที่เชื่อมโยงแหล่งท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์ในแต่ละพ้ืนที่ด้วย ซึ่งการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งนี้จะช่วยให้ภาคเศรษฐกิจของพ้ืนที่เกิดการ
ขยายตัว สร้างรายได้เข้าสู่ภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง 



ภาคผนวก ข-20
ระบบประปา 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-20 1  
 

ภำคผนวก ข.-20 

ระบบประปำ 

1.  ระบบประปำภูมิภำค 
 ที่ปรึกษาได้ท้าการศึกษาข้อมูลระบบประปาในเบื้องต้น พบว่า การประปาส่วนภูมิภาคมีการแบ่งส่วนในการ
รับผิดชอบระบบน้้าประปาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนี้  

• การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 รับผิดชอบการบริการในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อุดรธานี 
เลย หนองคาย สกลนคร นครพนม หนองบัวล้าภู และบึงกาฬ  

•   การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 รับผิดชอบการบริการในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ คือ 
อุบลราชธานี อ้านาจเจริญ และมุกดาหาร 

ส้าหรับที่งตั้งการประปาส่วนภูมิภาคที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือแสดงในรูปที่ 1 และ
รายละเอียดการบริหารของการประปาส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ลุ่มน้้าตะวันออกเฉียงเหนือรายจังหวัดสรุปได้ดังนี้ 

 
  ที่มำ: ที่ปรกึษา, 2564 

รูปที่ 1 ที่ตั งกำรประปำส่วนภูมิภำคเขต 7 และ เขต 8 
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(1) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 มีขอบเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย มีหน่วยบริการ ได้แก่  
- แม่ข่ายเลย ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
- หน่วยบริการปากห้วย-ปากคาน ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 
- หน่วยบริการอาฮี ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย มีหน่วยบริการ ได้แก่  
- แม่ข่ายด่านซ้าย ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
- หน่วยบริการภูเรือ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 
- หน่วยบริการนาแห้ว ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง มีหน่วยบริการ ได้แก่  
- แม่ข่ายวังสะพุง ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

• การประปาภูส่วนมิภาคสาขาเชียงคาน มีหน่วยบริการ ได้แก่  
- แม่ข่ายเชียงคาน ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 

(2) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่2 (แม่น้้าเลย) มีขอบเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้  

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย มีหน่วยบริการ ได้แก่  
- แม่ข่ายเลย ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 
- หน่วยบริการปากห้วย-ปากคาน ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอท่าลี่ จังหวัดเลย 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย มีหน่วยบริการ ได้แก่  
- แม่ข่ายด่านซ้าย ให้บริการในพื้นท่ีอ้าเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 
- หน่วยบริการภูเรือ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอภูเรือ จังหวัดเลย 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง มีหน่วยบริการ ได้แก่  
- แม่ข่ายวังสะพุง ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
- หน่วยบริการเอราวัณ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 
- หน่วยบริการหนองหิน ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอหนองหิน จังหวัดเลย 

• การประปาภูส่วนมิภาคสาขาเชียงคาน มีหน่วยบริการ ได้แก่  
- แม่ข่ายเชียงคาน ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
- หน่วยบริการปากชม ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย 

(3) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที ่3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) มีขอบเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

• การประปาภูส่วนมิภาคสาขาเชียงคาน จังหวัดเลย มีหน่วยบริการ ได้แก่  
- แม่ข่ายเชียงคาน ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 
- หน่วยบริการปากชม ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอปากชม จังหวัดเลย 
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• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย มีหน่วยบริการ ได้แก่  
- แม่ข่ายเลย ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ มีหน่วยบริการ ได้แก่  
- หน่วยบริการสังคม ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอสังคม จังหวัดหนองคาย 
- แม่ข่ายศรีเชียงใหม่ ให้บริการในพ้ืนที่ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 
- แม่ข่ายโพนพิสัย ให้บริการในพ้ืนที่โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย มีหน่วยบริการ ได้แก่ 
- แม่ข่ายหนองคาย ให้บริการในพ้ืนที่เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย มีหน่วยบริการ ได้แก่ 
- แม่ข่ายโพนพิสัย ให้บริการในพ้ืนที่โพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวล้าภู มีหน่วยบริการ ได้แก่ 
- แม่ข่ายหนองบัวล้าภู ให้บริการในพ้ืนที่เมืองหนองบัวล้าภูจังหวัดหนองบัวล้าภู 
- หน่วยบริการนากลาง ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล้าภู 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง มีหน่วยบริการ ได้แก่ 
- หน่วยบริการเพ็ญ-บ้านธาตุ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 
- หน่วยบริการสร้างคอม ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ มีหน่วยบริการ ได้แก่ 
- หน่วยบริการกุดจับ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 
- หน่วยบริการน้้าโสม ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอน้้าโสม จังหวัดอุดรธานี 
- แม่ข่ายส้านักงานประปาบ้านผือ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวล้าภู มีหน่วยบริการ ได้แก่ 
- หน่วยบริการหนองวัวซอ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) มีหน่วยบริการ ได้แก่ 
- แม่ข่ายอุดรธานี ให้บริการในพ้ืนทีเ่มืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

(4) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) มีขอบเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย  
- แม่ข่ายโพนพิสัย ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวล้าภู  
- แม่ข่ายหนองบัวล้าภู ให้บริการในพ้ืนที่เมืองหนองบัวล้าภู จังหวัดหนองบัวล้าภู 
- หน่วยบริการนากลาง ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอนากลาง 
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- หน่วยบริการโนนสัง ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอโนนสัง 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) อุดรธานี 
- แม่ข่ายอุดรธานี ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองอุดรธานี 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง อุดรธานี 
- แม่ข่ายบ้านดุง ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอบ้านดุง 
- หน่วยบริการทุ่งฝน ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอทุ่งฝน 
- หน่วยบริการพิบูลย์รักษ์ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอพิบูลย์รักษ ์
- หน่วยบริการเพ็ญ-บ้านธาตุ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเพ็ญ 
- หน่วยบริการสร้างคอม ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอสร้างคอม 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ อุดรธานี 
- หน่วยบริการกุดจับ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอกุดจับ 
- แม่ข่ายส้านักงานประปาบ้านผือ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอบ้านผือ 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน อุดรธานี 
- หน่วยบริการบ้านเชียง ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอหนองหาน 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวล้าภู 
- หน่วยบริการหนองวัวซอ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

(5) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) มีขอบเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 
- หน่วยบริการท่าอุเทน ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง  
- แม่ข่ายบ้านแพง ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 
- หน่วยบริการบึงโขงหลง ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ  
- แม่ข่ายบึงกาฬ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย  
- หน่วยบริการโซ่พิสัย ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
- หน่วยบริการปากคาด ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
- แม่ข่ายโพนพิสัย ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
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(6) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) มีขอบเขตความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี 
- หน่วยบริการวังสามหมอ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม  
- หน่วยบริการท่าอุเทน ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง  
- หน่วยบริการบ้านม่วง ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร 
- หน่วยบริการทุ่งฝน ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 
- แม่ข่ายบ้านดุง ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง 
- หน่วยบริการบึงโขงหลง ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ 
- แม่ข่ายบ้านแพง ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ 
- แม่ข่ายบึงกาฬ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 
- หน่วยบริการพรเจริญ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน 
- แม่ข่ายพังโคน ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 
- หน่วยบริการบ้านบะฮี ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร 
- หน่วยบริการวานรนิวาส ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร 
- หน่วยบริการวาริชภูมิ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย 
- หน่วยบริการโซ่พิสัย ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ 
- หน่วยบริการปากคาด ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ 
- แม่ข่ายโพนพิสัย ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม  
- แม่ข่ายศรีสงคราม ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 
- หน่วยบริการนาหว้า ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 
- หน่วยบริการอากาศอ้านวย ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภออากาศอ้านวยจังหวัดสกลนคร 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 
- แม่ข่ายสกลนคร ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
- หน่วยบริการกุสุมาลย์ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
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• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน 
- แม่ข่ายสว่างแดนดิน ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
- หน่วยบริการเจริญศิลป์ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
- หน่วยบริการบ้านเชียง ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

(7) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย)  มีขอบเขตการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 
- แม่ข่ายธาตุพนม ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
- หน่วยบริการปลาปาก ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 
- แม่ข่ายนครพนม ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 
- หน่วยบริการท่าอุเทน ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 
- หน่วยบริการกุสุมาลย์ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

(8) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-ก่้ำ) มีขอบเขตการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม  
- แม่ข่ายธาตุพนม ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
- หน่วยบริการนาแก ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
- หน่วยบริการปลาปาก ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม 
- แม่ข่ายนครพนม ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 
- แม่ข่ายสกลนคร ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
- หน่วยบริการกุสุมาลย์ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 
- หน่วยบริการเต่างอย ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 

(9) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) มีขอบเขตการให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค 
ดังนี้ 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม 
- แม่ข่ายธาตุพนม ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 
- หน่วยบริการนาแก ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร 
- หน่วยบริการเต่างอย ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 
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• การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้านาจเจริญ 
- แม่ข่ายอ้านาจเจริญ ให้บริการในพ้ืนที่อ้าเภอเมือง จังหวัดอ้านาจเจริญ 

  

 เมื่อวิเคราะห์ตามบริบทของพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าทั้ง 9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขา พบว่า ทั้ง 9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขามีแม่

ข่าย/ หน่วยบริการประปาของการประปาส่วนภูมิภาคกระจายดูแลรับผิดชอบครอบคลุมในพ้ืนที่แล้วแต่อาจมี

พ้ืนที่บางส่วนที่หน่วยบริการประปาของการประปาส่วนภูมิภาคยังเข้าไม่ถึงโดยสรุปดังนี้ 

 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำหมัน-น ้ำสำน มีแม่ข่าย/หน่วยบริการประปาของการประปาส่วนภูมิภาคกระจาย

ดูแลรับผิดชอบครอบคลุมทุกอ้าเภอในพ้ืนที่ 

 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำเลย ยังไม่มีแม่ข่าย/หน่วยบริการประปาของการประปาส่วนภูมิภาคดูแล

รับผิดชอบในพ้ืนที่อ้าเภอภูกระดึง ภูหลวง นาด้วง และผาขาวของจังหวัดเลย และอ้าเภอนาวัง จังหวัด

หนองบัวล้าภู  

 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำโมง-น ้ำสวย ยังไม่มีแม่ข่าย/หน่วยบริการประปาของการประปาส่วนภูมิภาคดูแล

รับผิดชอบในพ้ืนที่อ้าเภอนาด้วง จังหวัดเลย อ้าเภอท่าบ่อ สระใคร และโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย อ้าเภอ

สุวรรณคูหา และนาวัง จังหวัดหนองบัวล้าภู และอ้าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี  

 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยหลวง ยังไม่มีแม่ข่าย/หน่วยบริการประปาของการประปาส่วนภูมิภาคดูแล

รับผิดชอบในพ้ืนที่อ้าเภอหนองแสง ไชยวาน และประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี  

 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยเป-ห้วยหนิง ยังไม่มีแม่ข่าย/หน่วยบริการประปาของการประปาส่วนภูมิภาค

ดูแลรับผิดชอบในพ้ืนที่อ้าเภอนาทม จังหวัดนครพนม อ้าเภอเซกา ศรีวิไล และบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ อ้าเภอ

เฝ้าไร่ และรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย 

 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสงครำม ยังไม่มีแม่ข่าย/หน่วยบริการประปาของการประปาส่วนภูมิภาคดูแล

รับผิดชอบในพ้ืนที่อ้าเภอนาทม โพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม อ้าเภอเซกา และศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ อ้าเภอ

โพนนาแก้ว กุดบาก ค้าตากล้า นิคมน้้าอูน ภูพาน และส่องดาว จังหวัดสกลนคร อ้าเภอเฝ้าไร่ และรัตนวาปี 

จังหวัดหนองคาย และอ้าเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี  

 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยทวย ยังไม่มีแม่ข่าย/หน่วยบริการประปาของการประปาส่วนภูมิภาคดูแล

รับผิดชอบในพ้ืนที่อ้าเภอโพนสวรรค์ และเรณูนคร จังหวัดนครพนม และอ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลน 
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 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำพุง-น ้ำก่้ำ ยังไม่มีแม่ข่าย/หน่วยบริการประปาของการประปาส่วนภูมิภาคดูแล

รับผิดชอบในพ้ืนที่อ้าเภอวังยาง และเรณูนคร จังหวัดนครพนม และอ้าเภอโพนนาแก้ว โคกศรีสุพรรณ ภูพาน 

และกุดบาก จังหวัดสกลนคร  

 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก ยังไม่มีแม่ข่าย/หน่วยบริการประปาของการประปาส่วน

ภูมิภาคดูแลรับผิดชอบในพ้ืนที่อ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร อ้าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร อ้าเภอเสนางค

นิคม จังหวัดอ้านาจเจริญ  อ้าเภอกุดข้าวปุ้น ศรีเมืองใหม่ และสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี  

 จากข้อมูลข้างต้นพบว่า มีเพียงพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน-น้้าสาน เท่านั้น ที่มีแม่ข่ายหรือหน่วย

บริการประปาของการประปาส่วนภูมิภาคดูแลครอบคลุมทุกพ้ืนที่ สามารถส่งน้้าให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่าง

ทั่วถึง ส่วนกลุ่มน้้าสาขาอ่ืน ๆ ยังมีบางพ้ืนที่ที่ยังไม่อยู่ในพื้นที่ดูแลของการประปาส่วนภูมิภาค ซึ่งส่งผลต่อการ

เข้าถึงน้้าอุปโภค-บริโภคในพื้นที่ด้วย  

 

ปริมำณผู้ใช้น ้ำและปริมำณน ้ำผลิต 

 ที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลของการประปาส่วนภูมิภาครายสาขาในพื้นที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ได้แก่ ข้อมูลจ้านวนผู้ใช้น้้า ปริมาณน้้าจ้าหน่าย ก้าลังผลิต ปริมาณน้้าผลิตจ่าย และปริมาณน้้าผลิตจริงตามราย

สาขาการประปาส่วนภูมิภาค จ้าแนกตามกลุ่มลุ่มน้้าสาขาในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างปี 

พ.ศ. 2559–2563 ดังแสดงในตำรำงที่ 1 จากการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างจ้านวนผู้ใช้น้้า (Customer) 

ปริมาณน้้าผลิต (Product) ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) และปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) ในแต่ละสาขาของการ

ประปาส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547-2562 ซึ่งพบว่า จ้านวนผู้ใช้น้้าเป็นตัวแปรส้าคัญที่ส่งผลต่อปริมาณน้้า

ผลิต โดยในช่วงปี พ.ศ. 2547-2562 พ้ืนที่ทั้ง 9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขามีจ้านวนผู้ใช้น้้าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง         

(มีเพียงบางพ้ืนที่และบางช่วงเวลาที่มีจ้านวนผู้ใช้น้้าลดลงอาจเนื่องมาจากสาเหตุหรือปัจจัยต่าง ๆ) ส่งผลให้การ

ประปาส่วนภูมิภาคจ้าเป็นต้องผลิตน้้าให้มากขึ้นเพ่ือรองรับความต้องการใช้ของผู้ใช้น้้าในพ้ืนที่ ซึ่งทุกพ้ืนที่

ยังคงมีค่าปริมาณน้้าผลิตสูงกว่า ปริมาณน้้าผลิตจ่าย และปริมาณน้้าจ้าหน่าย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าทุกพ้ืนที่จะ

ยังคงสามารถผลิตและกระจายน้้าประปาเพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ แต่มีการประปาส่วน

ภูมิภาคบางสาขาที่มีค่าปริมาณน้้าผลิตและปริมาณน้้าผลิตจ่ายใกล้เคียงกันมาก (ปริมาณที่ผลิตได้และปริมาณ

จ้าหน่ายออกใกล้เคียงกันจนไม่เหลือเก็บ) แสดงถึงแนวโน้มศักยภาพในการผลิตน้้าประปาที่เริ่มไม่เพียงพอต่อ

ความต้องการใช้ในพ้ืนที่ ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน (ดูแลพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน-น้้า

สาน แม่น้้าเลย และน้้าโมง-น้้าสวย) สาขาวังสะพุง (ดูแลพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน-น้้าสาน แม่น้้าเลย) การ

ประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมภวาปี (ดูแลพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงคราม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขา
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หนองคาย (ดูแลพื้นที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง-น้้าสวย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ (ดูแลพื้นที่กลุ่ม

ลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง-น้้าสวย) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ (ดูแลพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิง 

และแม่น้้าสงคราม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน (ดูแลพื้นที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวง และแม่น้้า

สงคราม) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน (ดูแลพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงคราม) สการประปาส่วนภูมิ

ภาคาขาธาตุพนม (ดูแลพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยทวย น้้าพุง-น้้าก่้า และห้วยบางทราย-ห้วยมุก) การประปา

ส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง (ดูแลพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิง และแม่น้้าสงคราม) สาขาศรีสงคราม 

(ดูแลพื้นที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงคราม) สาขาอ้านาจเจริญ (ดูแลพื้นที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 

โดยส่วนใหญ่คือพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง-น้้าสวย และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงคราม ซึ่งมีแนวโน้มศักยภาพใน

การผลิตน้้าประปาที่เริ่มไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในพ้ืนที่ และอาจเชื่อมโยงกับประเด็นเรื่องปริมาณน้้าท่า 

ปริมาณน้้าฝน รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้ง 
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ตำรำงที่ 1 จ้ำนวนผู้ใช้น ้ำ ปริมำณน ้ำจ้ำหน่ำย ก้ำลังกำรผลิต ปริมำณน ้ำผลิตจ่ำย และปริมำณน ้ำผลิตจริงตำมรำยสำขำกำรประปำส่วนภูมภิำคในพื นที่ลุ่มน ้ำตะวันออกเฉียงเหนือ
เปรียบเทียบ ตั งแต่ปี พ.ศ. 2559-2563 
 

ล้ำดับ สำขำกำรประปำ รำยละเอียด หน่วย 2559 2560 2561 2562 2563 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่เกี่ยวข้อง 

จังหวัดเลย 

1 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาเลย 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 19,009 19,381 20,228 20,794 21,365 1,2,3 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 5,520,343 5,564,947 5,514,227 6,038,092 5,919,402  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 28,320 28,320 28,320 28,320 28,220  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 7,208,404 7,133,768 7,022,045 7,846,497 7,596,446  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 7,376,160 7,300,252 7,179,355 8,011,837 7,753,520  

2 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาเชียง
คาน 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 7,736 8,003 8,142 8,338 8,558 1,2,3 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 1,626,152 1,703,090 1,743,286 1,899,537 1,978,594  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 6,720 6,880 8,480 8,640 8,640  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 2,083,586 2,206,950 2,219,996 2,439,689 2,509,415  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 2,148,379 2,295,220 2,327,642 2,554,942 2,645,610  

3 การประปาภูมิภาค 
สาขาด่านซ้าย 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 4,377 4,517 4,622 4,645 4,659 1,2 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 787,695 782,178 787,388 845,025 911,875  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 5,280 5,160 5,280 5,280 5,280  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 1,013,779 1,003,289 1,007,319 1,097,519 1,196,630  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 1,063,099 1,027,840 1,018,719 1,110,704 1,539,316  

4 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาวังสะ
พุง 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 8,054 8,065 8,180 8,384 8,650 1,2 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 1,576,791 1,648,001 1,743,625 1,919,174 2,003,950  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 10,992 10,420 9,506 9,528 9,528  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 2,004,583 2,098,777 2,230,451 2,449,845 2,548,933  
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ตำรำงที่ 1 จ้ำนวนผู้ใช้น ้ำ ปริมำณน ้ำจ้ำหน่ำย ก้ำลังกำรผลิต ปริมำณน ้ำผลิตจ่ำย และปริมำณน ้ำผลิตจริงตำมรำยสำขำกำรประปำส่วนภูมภิำคในพื นที่ลุ่มน ้ำตะวันออกเฉียงเหนือ
เปรียบเทียบ ตั งแต่ปี พ.ศ. 2559-2563 
 

ล้ำดับ สำขำกำรประปำ รำยละเอียด หน่วย 2559 2560 2561 2562 2563 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่เกี่ยวข้อง 

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 2,057,782 2,134,906 2,271,252 2,536,323 2,641,659  

จังหวัดอุดรธานี 

5 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขา
อุดรธานี  

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 71,791 74,363 76,518 78,615 80,956 3,4 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 22,058,892 21,988,229 22,392,427 23,519,857 23,497,114  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 121,200 121,200 141,400 121,200 121,200  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 28,475,896 28,833,521 29,893,911 30,686,841 31,126,357  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 35,820,580 32,724,011 32,702,340 34,961,262 35,580,773  

6 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขากุมภวา
ปี 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 13,311 13,587 13,847 14,276 14,870 6 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 2,614,824 2,732,912 2,905,999 3,226,767 3,240,373  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 27,060 26,160 26,160 26,160 26,460  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 3,354,203 3,510,550 3,648,735 4,315,560 4,223,512  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 3,504,170 4,046,243 4,125,761 4,627,800 4,572,473  

7 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาบ้านผือ 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 9,203 9,258 9,129 9,077 9,095 3,4 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 1,694,558 1,680,968 1,753,672 1,771,223 1,832,712  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 3,912 4,168 5,728 3,768 3,768  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 2,232,864 2,203,855 2,203,094 2,325,441 2,457,973  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 2,436,022 2,290,553 2,326,603 2,437,940 2,579,403  

8 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาบ้านดุง 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 8,147 8,337 8,578 9,277 10,334 3,4,6 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 1,633,941 1,700,366 1,705,269 1,834,981 2,023,827  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 13,056 12,720 12,720 12,720 13,380  
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ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 2,112,123 2,222,168 2,199,787 2,554,421 2,781,912  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 2,210,955 2,334,138 2,284,801 2,624,401 2,858,131  

จังหวัดหนองบัวล้าภู 

9 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขา
หนองบัวล้าภู 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 12,795 13,175 13,339 13,127 13,359 3,4 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 2,645,791 2,645,738 2,698,970 2,899,555 2,968,501  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 21,600 21,600 21,600 21,600 26,360  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 3,416,686 3,422,016 3,496,095 3,720,261 3,784,460  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 3,728,139 3,826,585 4,283,281 3,853,946 3,855,111  

จังหวัดหนองคาย 

10 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขา
หนองคาย 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 19,671 20,315 21,095 21,460 23,049 3 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 5,333,586 5,360,938 5,446,296 5,757,169 5,766,448  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 24,000 24,000 24,000 48,000 48,000  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 6,868,471 6,846,806 6,838,065 7,823,796 7,722,672  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 7,118,663 7,078,531 7,053,057 8,013,682 7,907,019  

จังหวัดบึงกาฬ 

11 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาบึงกาฬ 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 6,176 6,427 6,606 6,826 7,010 5,6 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 1,548,217 1,552,252 1,590,187 1,694,412 1,699,272  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 10,560 10,560 10,560 10,560 14,480  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 1,990,510 1,997,067 2,050,216 2,212,226 2,322,815  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 2,042,216 2,028,324 2,077,417 2,248,420 2,392,072  
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12 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาศรี
เชียงใหม ่

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 4,597 4,732 4,807 4,952 5,137 3 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 941,361 972,992 950,964 982,784 1,065,847  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 7,872 7,872 7,872 7,872 4,312  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 1,208,304 1,245,567 1,242,286 1,270,853 1,379,273  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 1,301,387 1,344,479 1,326,811 1,304,513 1,408,428  

13 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาโพน
พิสัย 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 7,595 7,783 7,929 8,026 8,210 3,4,5,6 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 1,520,789 1,530,212 1,543,755 1,608,964 1,653,466  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 10,800 10,800 10,600 10,800 10,800  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 1,973,602 1,981,697 1,978,393 2,146,025 2,226,477  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 2,114,212 2,144,502 2,091,644 2,313,175 2,390,677  

จังหวัดสกลนคร 

14 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขา
สกลนคร 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 21,777 22,563 23,207 23,650 23,597 6,7,8,9 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 6,277,562 6,245,089 6,067,806 6,485,994 6,606,950  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 31,920 43,920 43,920 43,920 43,920  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 8,046,254 7,971,099 7,807,060 8,391,684 8,474,208  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 8,499,049 8,553,998 8,419,543 8,697,776 8,793,895  

15 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาสว่าง
แดนดิน 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 7,796 8,102 8,434 8,755 9,007 4,6 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 1,697,954 1,751,572 1,808,128 1,907,718 1,953,472  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 7,368 7,368 7,368 7,368 7,368  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 2,157,813 2,219,707 2,288,846 2,464,459 2,467,611  
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ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 1,916,532 1,969,563 2,044,534 2,245,998 2,309,481  

16 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาพังโคน 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 9,594 9,766 9,954 10,100 10,368 6 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 2,046,418 2,102,828 2,147,101 2,343,155 2,318,426  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 9,720 9,520 8,520 10,720 11,332  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 2,629,675 2,699,359 2,900,024 3,191,324 3,114,012  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 2,806,191 2,723,081 2,904,733 3,201,301 3,151,752  

จังหวัดนครพนม 

17 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขา
นครพนม 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 13,949 14,615 15,127 15,419 15,877 5,6,7,8 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 3,278,966 3,228,473 3,412,663 3,619,534 3,644,449  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 26,400 26,400 26,400 26,600 26,400  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 4,397,736 4,345,057 4,554,123 4,780,121 4,796,115  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 4,622,733 4,641,997 4,657,993 4,885,184 4,923,924  

18 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาธาตุ
พนม 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 10,637 10,871 11,063 11,276 11,462 7,8,9 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 2,223,983 2,284,548 2,237,211 2,365,333 2,365,630  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 14,640 14,640 14,640 14,640 14,640  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 2,949,603 2,997,589 2,978,304 3,179,370 3,292,922  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 4,099,277 3,421,568 3,180,118 3,301,890 3,349,520  

19 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาบ้าน
แพง 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 4,372 4,427 4,496 4,596 4,696 5,6 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 754,381 771,753 783,403 822,034 810,683  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 4,320 4,520 4,320 4,320 4,320  
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ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 961,854 984,241 1,074,302 1,151,595 1,158,062  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 981,420 998,483 1,083,221 1,195,066 1,209,939  

20 การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาศรี
สงคราม 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 5,487 5,677 5,796 5,863 5,955 6 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 937,163 957,663 1,010,309 1,077,157 1,143,703  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./ชม. 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 1,207,833 1,234,830 1,314,240 1,423,974 1,464,738  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 1,241,485 1,272,457 1,332,019 1,447,158 1,485,003  

จังหวัดมุกดาหาร 

21 
 

การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขา
มุกดาหาร 
 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 15,054 15,247 16,058 17,119 18,294 8,9 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 4,227,909 4,297,505 4,439,288 4,657,019 4,758,533  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./วัน 20,300 25,700 33,120 33,120 44,224  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 6,800,658 6,969,204 6,941,761 7,389,184 7,489,527  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 7,960,887 7,409,510 7,392,030 7,616,632 7,956,540  

จังหวัดอ้านาจเจริญ 

22 
 

การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขา
อ้านาจเจริญ 
 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 10,623 10,819 11,013 11,252 11,543 9 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 2,249,461 2,262,794 2,369,695 2,519,567 2,527,102  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./วัน 17,780 16,560 16,585 16,560 17,600  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 2,858,603 2,852,425 2,988,362 3,432,854 3,587,548  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 3,006,403 3,003,190 3,150,327 3,521,754 3,703,158  
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ล้ำดับ สำขำกำรประปำ รำยละเอียด หน่วย 2559 2560 2561 2562 2563 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่เกี่ยวข้อง 

จังหวัดอุบลราชธานี 

23 
 

การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาพิบูลมัง
สาหาร 
 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 5,691 5,601 5,636 5,789 5,902 9 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 1,326,014 1,293,612 1,319,030 1,340,198 1,357,499  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./วัน 9,360 9,360 9,360 9,360 9,360  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 1,683,797 1,612,655 1,643,719 1,655,311 1,768,544  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 1,772,313 1,676,255 1,670,437 1,673,102 1,896,548  

24 
 

การประปาส่วน
ภูมิภาค สาขาเขมราฐ 
 

จ้านวนผู้ใช้น้้า  ราย 7,159 7,264 7,427 7,736 8,019 9 

ปริมาณน้้าจ้าหน่าย  ลบ.ม. 1,433,268 1,469,909 1,508,166 1,608,914 1,665,492  

ก้าลังการผลิต ลบ.ม./วัน 5,567 5,516 6,658 6,202 6,173  

ปริมาณน้้าผลิตจ่าย ลบ.ม. 1,852,346 1,856,446 1,890,461 2,020,746 2,203,679  

ปริมาณน้้าผลิตจริง ลบ.ม. 1,995,140 1,986,876 2,017,666 2,156,892 2,349,975  

หมายเหตุ  

• จ้านวนผู้ใช้น้้าและก้าลังการผลิตค้านวนเป็นค่าเฉลี่ยของทุกเดือนในแต่ละป ี  

• ปริมาณน้้าจ้าหน่าย ปริมาณน้้าผลิตจ่าย และปริมาณน้้าผลิตจริงค้านวณเป็นผลรวมของทุกเดือนในแต่ละป ี
 ท่ีมา : การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 และ การประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-20 17  
 

(1) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเลย 

 
 

รูปที่ 2 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเลย 
 

 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเลย พบว่า จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี (Customer) 
เพ่ิมตามล้าดับปี มีเพียงปี พ.ศ. 2559 ที่มีจ้านวนผู้ใช้น้้าลดลงกว่าปี 2558 เล็กน้อย และปริมาณน้้าผลิต 
(Product) ปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) และปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) มีปริมาณสอดคล้องไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งนี้ จ้านวนผู้ใช้น้้าที่เพ่ิมขึ้นส่งผลให้มีปริมาณน้้าผลิต ปริมาณน้้าจ้าหน่าย และปริมาณน้้าผลิตจ่าย
สูงขึ้นด้วย ซึ่งปริมาณน้้าผลิตจะสูงกว่าปริมาณน้้าจ้าหน่าย และมีปริมาณน้้าผลิตจ่ายเสมอ 

 
(2) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเชียงคำน 

 
รูปที่ 3 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเชียงคำน 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-20 18  
 

 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงคาน พบว่า จ้านวนผู้ ใช้น้้ารายปี 
(Customer) เพ่ิมจ้านวนในแต่ละปี และยังพบว่าปริมาณน้้าผลิต (Product) ในแต่ละปีมีจ้านวนใกล้เคียงกับ
ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) ซึ่งปริมาณน้้าผลิต (Product)  และปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) มีจ้านวนมากกว่า
ปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) เสมอ 

 
(3) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำด่ำนซ้ำย 

 
รูปที่ 4 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำด่ำนซ้ำย 

 
 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาด่านซ้าย พบว่า จ้านวนผู้ ใช้น้้ารายปี 

(Customer) เพ่ิมจ้านวนสูงขึ้นในแต่ละปี และจ้านวนผู้ใช้น้้าในปัจจุบันมีจ้านวนมากกว่าในอดีตมากพอสมควร 
จ้านวนผู้ใช้น้้าที่มากขึ้นส่งผลให้มีปริมาณน้้าผลิตเพ่ิมสูงขึ้นด้วย และจากแผนภาพยังแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้้า
ผลิต (Product) ปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) และปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากนี้ ปริมาณน้้าผลิตในแต่ละปีจะสูงกว่าปริมาณน้้าจ้าหน่ายและปริมาณน้้าผลิตจ่าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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(4) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำวังสะพุง 

 
รูปที่ 5 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำวังสะพุง 

 

 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาวังสะพุง พบว่า จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี (Customer) 
เพ่ิมจ้านวนสูงขี้นในแต่ละปี แต่มีปี พ.ศ. 2560 ที่จ้านวนผู้ใช้น้้าลดจ้านวนลง ซึ่งจ้านวนผู้ใช้น้้าส่งผลให้มีปริมาณน้้า
ผลิต (Product) ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) และปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) สูงขึ้น นอกจากนี้ ยังพบว่าปริมาณน้้า
ผลิต (Product) และปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) ของแต่ละปีมีปริมาณใกล้เคียงกัน  

 
(5) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำอุดรธำนี (ชั นพิเศษ) 

 
รูปที่ 6 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำอุดรธำนี (ชั นพิเศษ) 

  
  จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) พบว่า จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี 
(Customer) เพ่ิมจ้านวนและมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้้าผลิต (Product) และปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) โดย
ส่งผลให้มีปริมาณน้้าผลิตและปริมาณน้้าจ้าหน่ายมากขึ้น 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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(6) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำกุมภวำปี 

 
รูปที่ 7 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำกุมภวำปี 

 
 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขากุมวาปี พบว่า จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี (Customer) 

เพ่ิมจ้านวนขึ้นในแต่ละปี รวมทั้งปริมาณน้้าผลิต (Product) ปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) และปริมาณน้้าผลิต
จ่าย (Send) มีความสัมพันธ์ไปทิศทางเดียวกัน ซึ่งจ้านวนผู้ใช้น้้ายังส่งผลให้มีปริมาณน้้าผลิต (Product) 
ปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) และปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) สูงขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้พบว่าปริมาณน้้าผลิตและ
ปริมาณน้้าผลิตจ่ายจะมีปริมาณใกล้เคียงกันในแต่ละปี 

 
(7) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบ้ำนผือ 

 
รูปที่ 8 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบ้ำนผือ 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านผือ พบว่า จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี(Customer) 
ในปัจจุบันเพ่ิมจ้านวนมากกว่าในอดีต โดยเพ่ิมจ้านวนขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 และในปี พ.ศ. 2561-2562 มี
จ้านวนผู้ใช้น้้าลดลง และแผนภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้้าผลิต (Product) มีปริมาณสูงกว่าปริมาณน้้า
จ้าหน่าย (Sell) และปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) ของแต่ละปี นอกจากนี้แผนภาพแสดงให้เห็นว่าในปี พ.ศ. 
2559 มีปริมาณน้้าผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นกว่าปกติและเป็นปริมาณที่สูงกว่าทุก ๆ ปี 

 
(8) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบ้ำนดุง 

 
รูปที่ 9 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบ้ำนดุง 

 
 จากแผนภาพข้อมูลข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านดุง พบว่า จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี 

(Customer) เพ่ิมจ้านวนขึ้นเล็กน้อยในแต่ละปี และในปี พ.ศ. 2562 มีจ้านวนผู้ใช้น้้าสูงขึ้นกว่าปกติ รวมทั้ง 
ปริมาณน้้าผลิต (Product) และปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) มีความสัมพันธ์และมี
แนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันเสมอ นอกจากนี้ แผนภาพยังแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้้าผลิต (Product) จะมี
ปริมาณสูงกว่าปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) และปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) ของแต่ละปี 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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(9) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำหนองบัวล้ำภู 

 
รูปที่ 10 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำหนองบัวล้ำภู 

 

 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองบัวล้าภู  พบว่า จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี 
(Customer) เพ่ิมจ้านวนขึ้นในแต่ละปี มีเพียง ปี พ.ศ. 2558 ที่จ้านวนผู้ใช้น้้าลดลงกว่าปี 2556 และจ้านวน
ผู้ใช้น้้าส่งผลต่อปริมาณน้้าผลิต (Product) ปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) รวมทั้งปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) ใน
แต่ละปี ซึ่งปริมาณน้้าผลิตจะสูงกว่าปริมาณน้้าจ้าหน่ายและปริมาณน้้าผลิตจ่ายเสมอ 

 

(10) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำหนองคำย 

 
รูปที่ 11 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำหนองคำย 

 

 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหนองคาย พบว่า จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี 
(Customer) เพ่ิมจ้านวนขึ้นมากขึ้นในแต่ละปี และในปีปัจจุบันมีจ้านวนผู้ใช้น้้าสูงกว่าในอดีตมาก จ้านวนผู้ใช้
น้้ามีความสัมพันธ์กับปริมาณน้้าผลิต (Product) ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) และปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) 
โดยส่งผลให้ปริมาณน้้าดังกล่าวเพ่ิมข้ึนด้วย รวมทั้ง แผนภาพยังแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้้าผลิต (Product) และ
ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) ของแต่ละปีมีปริมาณใกล้เคียงกัน 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-20 23  
 

(11) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำศรีเชียงใหม่ 

 
รูปที่ 12 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำศรีเชียงใหม่ 

 
 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีเชียงใหม่ จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี (Customer) 

เพ่ิมจ้านวนขึ้นมากขึ้นในแต่ละปี แต่ในปี พ.ศ. 2559 มีจ้านวนผู้ใช้น้้าลดลงกว่าปี พ.ศ. 2558 แต่กลับมาสูงขี้น
ในปี พ.ศ.2560 และในปีปัจจุบันมีจ้านวนผู้ใช้น้้าสูงกว่าในอดีต ซึ่งจ้านวนผู้ใช้น้้ามีความสัมพันธ์กับปริมาณน้้า
ผลิต (Product) ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) และปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) นอกจากนี้ แผนภาพยังแสดงให้
เห็นว่าปริมาณน้้าผลิต (Product) และปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) ของแต่ละปีมีปริมาณใกล้เคียงกัน และจะมี
ปริมาณสูงกว่าปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) เสมอ 

 
(12) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำโพนพิสัย 

 
รูปที่ 13 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำโพนพิสัย 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-20 24  
 

 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาโพนพิสัย พบว่า จ้านวนผู้ ใช้น้้ารายปี 
(Customer) เพ่ิมจ้านวนในแต่ละปี และอาจจะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นในปีถัดไป โดยปกติแล้วปริมาณน้้าผลิต 
(Product) ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) และปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) จะมีปริมาณสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน แต่ในปี พ.ศ. 2555 มีกลับมีปริมาณน้้าผลิต (Product) ที่สูงขึ้นกว่าปกติ รวมทั้งยังสูงกว่าปริมาณน้้า
จ้าหน่าย (Sell) และปริมาณน้้าผลิตจ่ายกว่าอีกด้วย 

 
(13) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบึงกำฬ 

 
รูปที่ 14 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบึงกำฬ 

 
 จากแผนภาพการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบึงกาฬ พบว่า จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี (Customer) เพ่ิม

จ้านวนขึ้นมากขึ้นในแต่ละปี และในปีปัจจุบันมีจ้านวนผู้ใช้น้้าสูงกว่าในอดีตมาก จ้านวนผู้ใช้น้้ามีความสัมพันธ์
กับปริมาณน้้าผลิต (Product) ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) และปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) โดยส่งผลให้ปริมาณ
น้้าดังกล่าวเพ่ิมขึ้นด้วย รวมทั้ง แผนภาพยังแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้้าผลิต (Product) และปริมาณน้้าผลิตจ่าย 
(Send) ของแต่ละปีมีปริมาณใกล้เคียงกันมาก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-20 25  
 

(14) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำสกลนคร 

 
รูปที่ 15 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำสกลนคร 

 
 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสกลนคร พบว่า จ้านวนผู้ ใช้น้้ารายปี 

(Customer) เพ่ิมจ้านวนขึ้นมากขึ้นในแต่ละปี และในปีปัจจุบันมีจ้านวนผู้ใช้น้้าสูงกว่าในอดีตพอสมควร ทั้งนี้ 
ปริมาณน้้าผลิต (Product) ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) และปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) มีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันเสมอ ซึ่งแผนภาพยังแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้้าผลิต (Product) และปริมาณน้้าผลิตจ่าย 
(Send) ของแต่ละปีมีปริมาณใกล้เคียงกัน 

 
(15) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำสว่ำงแดนดิน 

 
รูปที่ 16 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำสว่ำงแดนดิน 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-20 26  
 

 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาสว่างแดนดิน พบว่า จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี 
(Customer) เพ่ิมจ้านวนขึ้นมากขึ้นในแต่ละปี และในปีปัจจุบันมีจ้านวนผู้ใช้น้้าสูงกว่าในอดีต ทั้งนี้ ปริมาณน้้า
ผลิต (Product) ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) และปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกันเสมอ แต่ในปี พ.ศ. 2549 พบว่า ปริมาณปริมาณน้้าผลิตมีปริมาณสูงขึ้นผิดปกติ และแผนภาพยังแสดง
ให้เห็นว่าปริมาณน้้าผลิต (Product) และปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) ของแต่ละปีมีปริมาณใกล้เคียงกันเสมอ 

 
(16) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำพังโคน 

 
รูปที่ 17 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำพังโคน 

 
 จากแผนภาพการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพังโคน พบว่า จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี (Customer) มี

จ้านวนเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี และในปีปัจจุบันมีจ้านวนผู้ใช้น้้าสูงกว่าในอดีตพอสมควร อีกทั้งยังพบว่าปริมาณน้้าผลิต 
(Product) ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) และปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันเสมอ 
และปริมาณน้้าผลิต (Product) และปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) ของแต่ละปีมีปริมาณใกล้เคียงกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-20 27  
 

(17) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำนครพนม 

 
รูปที่ 18 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำนครพนม 

 
 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขานครพนม พบว่า  จ้านวนผู้ ใช้น้้ารายปี 

(Customer) มีจ้านวนเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี และในปีปัจจุบันมีจ้านวนผู้ใช้น้้าสูงกว่าในอดีตมาก อีกทั้งยังพบว่า
ปริมาณน้้าผลิต (Product) และปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) ของแต่ละปีมีปริมาณใกล้เคียงกันมากในบางช่วงปี 
แต่มีแนวโน้มความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน และปริมาณน้้าผลิต (Product) และปริมาณน้้าผลิตจ่าย 
(Send) ของแต่ละปีจะมีปริมาณสูงกว่าปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) เสมอ 

 
(18) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำธำตุพนม 

 
รูปที่ 19 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำธำตุพนม 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-20 28  
 

 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาธาตุพนม พบว่า จ้านวนผู้ ใช้น้้ารายปี 
(Customer) เพ่ิมจ้านวนสูงขึ้นในแต่ละปี ทั้งนี้ ปริมาณน้้าผลิต (Product) ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) และ
ปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันเสมอ แต่ในปี พ.ศ. 2559 มีปริมาณของน้้าผลิต
สูงขึ้นผิดปกติเม่ือเปรียบเทียบกับปริมาณของปีอ่ืน ๆ 

 
(19) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบ้ำนแพง 

 
รูปที่ 22 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำบ้ำนแพง 

 
 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านแพง พบว่า จ้านวนผู้ ใช้น้้ารายปี 

(Customer) เพ่ิมจ้านวนขึ้นในแต่ละปี และมีความสัมพันธ์กับปริมาณน้้าผลิต (Product) ปริมาณน้้าจ้าหน่าย 
(Sell) รวมทั้ง ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Sell) โดยส่งผลให้มีปริมาณน้้าดังกล่าวสูงขึ้น แต่ในปี พ.ศ. 2562 พบว่า 
ปริมาณปริมาณน้้าผลิต (Product) ปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) และปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Sell) มีปริมาณเพ่ิมขึ้น
กว่าปกติเมื่อเปรียบเทียบกับปี อ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-20 29  
 

 
(20) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำศรีสงครำม 

 
รูปที่ 21 แผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม 

 
 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสงคราม พบว่า  จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี 

(Customer) มีจ้านวนเพ่ิมขึ้นในแต่ละปี และในปีปัจจุบันมีจ้านวนผู้ใช้น้้าสูงกว่าในอดีตพอสมควร อีกทั้งยัง
พบว่าปริมาณน้้าผลิต (Product) ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) และปริมาณน้้าจ้าหน่ายมีความสัมพันธ์ไปใน
ทิศทางเดียวกันเสมอ นอกจากนี้ ปริมาณน้้าผลิตและปริมาณน้้าผลิตจ่ายของแต่ละปีจะมีปริมาณใกล้เคียงกัน  

 
(21) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำพิบูลมังสำหำร 

 
รูปที่ 22 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำพิบูลมังสำหำร 

 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-20 30  
 

 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาพิบูลมังสาหาร พบว่า จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี 
(Customer) เพ่ิมจ้านวนในแต่ละปี แต่ในปี พ.ศ. 2560 มีจ้านวนผู้ใช้น้้าน้อยกว่าปี พ.ศ. 2559 และกลับมา
สูงขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ยังพบว่าปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) มีจ้านวนต่้ากว่าปริมาณน้้าผลิต 
(Product) และน้้าผลิตจ่าย (Send) ของแต่ละปี 

 
(22) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเขมรำฐ 

 
รูปที่ 23 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำเขมรำฐ 

 
 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเขมราฐ พบว่า พบว่า จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี 

(Customer) เพ่ิมจ้านวนขึ้นมากขึ้นในแต่ละปี โดยในปี พ.ศ 2558 มีจ้านวนผู้ใช้น้้าสูงขึ้นกว่าปกติ และตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2559 เป็นต้นไปมีการเพิ่มจ้านวนขึ้นเล็กน้อย จากแผนภาพแสดงให้เห็ยว่าจ้านวนผู้ใช้น้้าส่งผลต่อปริมาณ
น้้าผลิต (Product) ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) และปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) ซึ่งความสัมพันธ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน นอกจากนี้ ปริมาณน้้าผลิต (Product) และปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) ของแต่ละปีจะมีปริมาณ
ใกล้เคียงกันอีกด้วย 
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(23) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำอ้ำนำจเจริญ 

 
รูปที่ 24 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำอ้ำนำจเจริญ 

 
จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขาอ้านาจเจริญ พบว่า จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี (Customer) 

มีจ้านวนสูงขึ้นกว่าเดิมในทุก ๆ ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2558 ได้มีจ้านวนผู้ใช้น้้าลดลงกว่าปกติ และเพ่ิมจ้านวน
ขึ้นอีกครั้งในปี พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ปริมาณน้้าผลิต (Product) ปริมาณน้้าผลิตจ่าย (Send) และ
ปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) มีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งปริมาณน้้าผลิตและปริมาณน้้าผลิตจ่ายมี
ปริมาณใกล้เคียงกันในแต่ละปี 

 
(24) ข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำมุกดำหำร 

 
รูปที่ 25 แผนภำพข้อมูลกำรประปำส่วนภูมิภำคสำขำมุกดำหำร 
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 จากแผนภาพข้อมูลการประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร พบว่า จ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี 
(Customer) มีจ้านวนสูงขึ้นกว่าเดิมในทุก ๆ ปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2554 ได้มีจ้านวนผู้ใช้น้้าลดลงกว่าปกติและ
จ้านวนผู้ใช้น้้าลดต่้ากว่าปี พ.ศ. 2547 ซึ่งจ้านวนผู้ใช้น้้าที่ลดลงส่งผลให้ปริมาณน้้าผลิต (Product) ปริมาณน้้า
ผลิตจ่าย (Send) และปริมาณน้้าจ้าหน่าย (Sell) ลดปริมาณลงเช่นกัน และจ้านวนผู้ใช้น้้ามีจ้านวนเพ่ิมสูงขึ้น
อีกครั้งในปี พ.ศ. 2555 และเพ่ิมจ้านวนขึ้นในแต่ละปี นอกจากนี้แผนภาพแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้้าจ้าหน่าย 
(Sell) มีการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทิศทางเดียวกันกับจ้านวนผู้ใช้น้้ารายปี 

 

2. ระบบประปำหมู่บ้ำน 

ที่ปรึกษาได้รวบรวมข้อมูลหมู่บ้านที่มีระบบประปา ในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขา (รายงานกชช.2ค., 2554, 

2562) พบว่าในปี 2554 หมู่บ้านในชนบทที่มีระบบประปา จ้านวนทั้งหมด 11,121 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 

99.52 ของหมู่บ้านทั้งหมดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวโน้มของหมู่บ้านในชนบทที่มีระบบ

ประปาเพ่ิมขึ้น ในปี 2562 โดยมีหมู่บ้านในชนบทที่มีระบบประปา จ้านวนทั้งหมด 11,533 หมู่บ้าน คิดเป็น

ร้อยละ 96.72 ของหมู่บ้านทั้งหมดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาส่วนใหญ่มี

จ้านวนหมู่บ้านที่มีระบบประปาเพ่ิมขึ้น ยกเว้นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิง และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยบาง

ทราย-ห้วยมุก ที่มีแนวโน้มของหมู่บ้านที่มีระบบประปาลดลง แสดงดัง 

รูปที่ 26 และจากการรวบรวมข้อมูลครัวเรือนที่มีน้้าประปาใช้ตลอดปี พบว่าในปี 2554 ครัวเรือนที่มี

น้้าประปาใช้ตลอดปี จ้านวน 1,398,153 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99.52 ของจ้านวนครัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนที่

ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ และมีแนวโน้มของจ้านวนครัวเรือนที่มีน้้าประปาใช้ตลอดปีลดลงในปี 2562 

โดยมีครัวเรือนที่มีน้้าประปาใช้ตลอดปี จ้านวน 1,644,554 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 92.51 ของจ้านวน

ครัวเรือนทั้งหมดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ แสดงดังรูปที่ 27 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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รูปที่ 26 ร้อยละหมู่บ้ำนที่มีระบบประปำ 

 

 

 

 
รูปที่ 27 ร้อยละจ้ำนวนครัวเรือนที่มีน ้ำประปำใช้ตลอดปี 

 

 

 

  



ภาคผนวก ข-21
ระบบระบายน้้าและปอ้งกันน้า้ท่วม
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ภำคผนวก ข.-21 
ระบบระบำยน ้ำและป้องกันน ้ำท่วม 

 
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้้าและการป้องกันน้้าท่วมที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

ที่จะด้าเนินการรวบรวมมีดังนี้ 
 

1. ข้อมูลสิ่งปลูกสร้ำงหรือโครงสร้ำงพื นฐำนที่ก่อสร้ำงในทำงน ้ำ 
ด้าเนินการรวบรวมข้อมูลสิ่งปลูกสร้างหรือโครงสร้างพ้ืนฐานที่ก่อสร้างในทางน้้าในบริเวณพ้ืนที่ศึกษา

เบื้องต้น จากหน่วยงานราชการ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และจากการพิจารณา
ภาพถ่ายทางอากาศเบื้องต้นพบว่า มีสิ่งก่อสร้างในทางน้้า เช่น สะพานข้ามล้าน้้า ท่อลอดถนน ท่อระบายน้้า
รวมทั้งอาคารบังคับน้้าต่าง ๆ เช่น ฝาย ประตูระบายน้้า กระจายอยู่ตามแนวเส้นล้าน้้าหลักในพื้นที่ศึกษา 

 
2. รำยงำนกำรศึกษำด้ำนกำรระบำยน ้ำและกำรป้องกันน ้ำท่วม 

ด้าเนินการรวบรวมรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้้าและการป้องกันน้้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น 

1) โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง ลุ่มน้้าสงคราม โดยส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 

2) โครงการศึกษาการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง พื้นที่เกษตรและพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
หนองคาย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 

3) งานศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ งานพัฒนาแหล่งน้้าในเขตจังหวัดบึงกาฬ โดยกรมชลประทาน 
4) โครงการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้้าห้วยบางบาด จ.บึงกาฬ โดยกรมชลประทาน 

 5) โครงการพัฒนาลุ่มน้้าห้วยหลวงตอนล่าง จังหวัดหนองคาย โดยกรมชลประทาน 
6) โครงการศึกษาความเหมาะสมการพัฒนาแหล่งน้้ าลุ่มน้้ าห้วยน้้าโมง จังหวัดอุดรธานี  

โดยกรมชลประทาน 
 7) โครงการวางผังระบายน้้าจังหวัดในลุ่มน้้าโขง โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 8) ข้อมูลที่เก่ียวข้องอ่ืน ๆ เช่น  
  (1) ข้อมูลน้้าท่วมในอดีต พ้ืนที่น้้าท่วม 
  (2) ข้อก้าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามผังเมือง การพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ เศรษฐกิจ         
จากการศึกษาของกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
  (3) แผนที่โครงข่ายระบบระบายน้้าในปัจจุบัน ทิศทางการไหลของน้้า สภาพการไหล และ
สาเหตุของการเกิดน้้าท่วม จากการศึกษาของกรมชลประทาน กรมโยธาธิการและผังเมือง และจากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ที่เคยศึกษาไว้ 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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  (4) แผนที่แสดงระบบป้องกันและบรรเทาน้้าท่วม การบริหารจัดการน้้าท่วม การแก้ไขปัญหา
ที่ผ่านมา แผนงานด้านป้องกันและบรรเทาน้้าท่วมที่จะด้าเนินการในระยะต่อไปของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
กรมโยธาธิการและผังเมือง และกรมชลประทาน เป็นต้น 
  (5) รวบรวมข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม และการก้าหนดระดับความเสี่ยงภัยน้้าท่วม ของพ้ืนที่
จากรายงานการศึกษาที่ผ่านมาของหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมทรัพยากรน้้า กรมพัฒนาที่ดิน กรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรมชลประทาน ข้อมูลบันทึก ของส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์กรมหาชน) (GISDA) และข้อมูล กชช. 2ค จากกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
  (6) รวบรวมข้อมูลแผนที่ และรายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างและโครงสร้างพ้ืนฐานที่กีด
ขวางทางน้้า เพ่ือประกอบการวิเคราะห์แบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ 
 
3. ประเด็นส้ำคัญท่ีต้องพิจำรณำในกำรศึกษำ 

การศึกษาด้านระบบระบายน้้าและการป้องกันน้้าท่วมในพ้ืนที่ลุ่มน้้า มีประเด็นที่ต้องพิจารณา ได้แก่ 
 (1) ความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลรูปตัดล้าน้้า ข้อมูลสิ่งก่อสร้าง และสิ่งกีดขวางทางน้้าที่มีอยู่ 
เช่น แนวระดับของคันป้องกันน้้าท่วม แนวระดับถนน ขนาดช่องเปิดของสะพาน ระดับสันทางระบายของ
อาคารฝาย ประตูหรือทางระบายน้้า เป็นต้น ต้องเป็นช่วงเวลาเดียวกับเหตุการณ์น้้าท่วมที่ใช้ปรับเทียบ
แบบจ้าลองซึ่งจะมีผลต่อการวิเคราะห์ของแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ ต่อการระบายน้้าและค่าระดับน้้าใน
พ้ืนที่ต่าง ๆ 
 (2) โครงการระบายน้้า โครงการป้องกันน้้าท่วม ตามแผนในอนาคตของหน่วยงานต่าง ๆ ที่อาจส่งผล
ต่อสภาพการระบายน้้าและสภาพน้้าท่วมในพื้นที่ 
 (3) การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน โดยเฉพาะพ้ืนที่ต้นน้้า เปลี่ยนเป็นที่อยู่อาศัยและท้าการเกษตร และ
การใช้ที่ดินไม่เหมาะสม 
 
4. แนวทำงกำรศึกษำและวิเครำะห์ 
 1) ศึกษำและรวบรวมข้อมูลน ้ำท่วมในอดีต เพ่ือให้ทราบข้อมูลน้้าท่วมในอดีต ระดับน้้าท่วม และ
ความรุนแรงของน้้าท่วม พ้ืนที่เสี่ยงภัยน้้าท่วม ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการสอบเทียบขอบเขต
ของพ้ืนที่น้้าท่วม พ้ืนที่ทางน้้าหลาก พ้ืนที่น้้านอง และพ้ืนที่ลุ่มต่้าด้วย ท้าให้ทราบถึงลักษณะและสาเหตุของ
การเกิดน้้าท่วม 
 2) ส้ำรวจและประเมินศักยภำพของทำงล้ำน ้ำและระบำยน ้ำเดิม ส้ารวจสภาพของล้าน้้า สิ่งปลูก
สร้าง สิ่งกีดขวางทางน้้า ตามแนวล้าน้้าและทางระบายน้้าเดิมเพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิภาพการระบายน้้าของ   
ล้าน้้าและทางน้้าเดิม น้าไปสู่แนวทางการปรับปรุงประสิทธิภาพของล้าน้้าและทางระบายน้้าเดิม 
 3) ข้อมูลและกำรจัดกำรข้อมูลที่ใช้ในแบบจ้ำลองคณิตศำสตร์ ข้อมูลที่ใช้ในแบบจ้าลอง
คณิตศาสตร์เพื่อศึกษาด้านการระบายน้้าและป้องกันน้้าท่วม ที่ต้องรวบรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่ 
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  (1) แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:50,000 จากกรมแผนที่ทหาร 
  (2) แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1:10,000 ของโครงการชลประทานขนาดใหญ่และขนาดกลาง 
  (3) รูปตัดตามยาวและตามขวางของล้าน้้าสายต่าง ๆ จากโครงการที่ด้าเนินการไปแล้ว 
  (4) ข้อมูลอาคารสิ่งกีดขวางทางน้้า เช่น ประตูระบายน้้า ฝาย เขื่อนป้องกันน้้าท่วมจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า กรมโยธาธิการและผังเมือง 
  (5) ข้อมูลรูปตัดสะพานและท่อลอด 
  (6) ข้อมูล DEM มาตราส่วน 1:4,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน 
 4) จ้ำลองสภำพกำรไหลทำงชลศำสตร์ด้วยแบบจ้ำลองคณิตศำสตร์ ใช้แบบจ้าลองคณิตศาสตร์
จ้าลองสภาพการไหลของน้้าในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ก้าหนดพ้ืนที่น้้าท่วมและพ้ืนที่เสี่ยงภัยจากน้้า
ท่วม ที่เกิดจากฝนที่รอบการเกิด 2,5,10,25,50 และ 100 ปี เป็น 3 กรณ ี
  - กรณีที่ 1 สภาพพ้ืนที่โครงข่ายถนน สิ่งกีดขวางทางน้้าและโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับสภาพการไหลของน้้าในลุ่มน้้า ตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
  - กรณีที่ 2 เมื่อมีการก่อสร้างเพ่ิมเติมตามแผนพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับสภาพการไหลของ
น้้าในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ของหน่วยงานต่าง ๆ 
  - กรณีท่ี 3 เสนอปรับเปลี่ยนแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแผนงานโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้้าท่วมที่ได้จาก
การวิเคราะห์สภาพการไหลของน้้าในกรณีที่ 1 กรณีที่ 2 และจากการประชุมมีส่วนร่วมของแต่ละพ้ืนที่ผลจาก
การจ้าลองสภาพการไหลของน้้าในกรณีที่ 3 จะน้าไปประกอบจัดท้าแผนบริหารจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย 
เพ่ือลดความเสียหายจากน้้าท่วมของชุมชนเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส้าคัญที่มีผลกระทบรุนแรง และความ
เสียหายสูง ลดความเสียหายในพ้ืนที่เกษตรและสนับสนุนการปรับตัวในพ้ืนที่เสี่ยงน้้าท่วมซ้้าซาก ลดความ
เสียหายจากน้้าหลาก ดินโคลนถล่ม น้้าท่วมฉับพลันในหมู่บ้านเสี่ยงภัย 
 
5. ผลกำรศึกษำข้อมูล 

ที่ปรึกษาได้ท้าการรวบรวมรายงานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการระบายน้้าและการป้องกันน้้าท่วม      
ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ สามารรถสรุปผลการศึกษาของแต่ละโครงการ ดังนี้ 
 1) โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมกำรบรรเทำอุทกภัยและภัยแล้ง ลุ่มน ้ำสงครำม  โดยส้านักงาน
ทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 
  พ้ืนที่ลุ่มน้้าสงครามแบ่งตามรูปแบบการแก้ไขปัญหาดังนี้ 
  - โซน 1 พ้ืนที่น้้าท่วมและน้้าแล้งซ้้าซาก บริเวณลุ่มน้้าสงครามตอนล่าง ครอบคลุมบริเวณจาก
ปากแม่น้้าสงครามถึงจุดบรรจบกับห้วยฮี้ 
  - โซนที่ 2 พ้ืนที่น้้าแล้งซ้้าซากและน้้าท่วมเป็นครั้งคราว ประมาณ 3 ถึง 7 ปี ต่อครั้ง เป็นพ้ืนที่
ต่อเนื่องจากพ้ืนที่โซนที่ 1 ขึ้นไปด้านเหนือน้้าของล้าน้้าสาขาต่าง ๆ เช่น ห้วยฮี้ ห้วยคอง แม่น้้าสงครามตอนบน
ล้าน้้ายามและห้วยน้้าอูน 
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  - โซนที่ 3 พ้ืนที่น้้าแล้งซ้้าซาก เป็นพ้ืนที่ต่อเนื่องจากพ้ืนที่โซนที่ 2 ขึ้นมาเหนือน้้า และไม่ได้รับ
ผลกระทบน้้าท่วมจากอิทธิพลของระดับน้้าในแม่น้้าโขงสูงและปริมาณน้้าหลากในลุ่มน้้าสงครามที่มีปริมาณ
มากและระบายลงสู่แม่น้้าโขงได้ช้า 
  - โซนที่ 4 พ้ืนที่ชลประทานโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาน้้าอูน 
 
  ปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่โซน 1 และ 2 พ้ืนที่ดังกล่าวมีสภาพภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะหงาย แม่น้้า
สงครามตอนล่างมีระดับท้องน้้าและตลิ่งต่้า ท้าให้ช่วงฤดูฝนระดับน้้าแม่น้้าโขงที่มีระดับสูงไหลย้อนเข้ามาใน
แม่น้้าสงครามได้ รวมทั้งน้้าท่าภายในลุ่มน้้าสงครามระบายลงสู่แม่น้้าโขงได้ช้า จึงท้าให้เกิดน้้าท่วมเป็นประจ้า
และถูกจัดให้เป็นพ้ืนที่ชุ่มน้้า และพ้ืนที่น้้าท่วมเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม มีความเสียหายจากน้้าท่วมน้อยไม่คุ้มค่า
ต่อการลงทุนและด้าเนินการใด ๆ ที่ใช้ค่าลงทุนสูง และพ้ืนที่น้้าท่วมดังกล่าวไม่เป็นปัญหากับราษฎร เนื่องจาก
ราษฎรปรับตัวต่อสภาพน้้าท่วมได้ อีกทั้งสภาพน้้าท่วมในพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นแหล่งสร้างรายได้จากการประมง
ให้กับราษฎรในพื้นที่ จึงไม่ต้องท้าการด้าเนินการแก้ไขปัญหาน้้าท่วมในพ้ืนที่โซนที่ 1 และ 2  

แนวทางการแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย 
  (1)  พ้ืนที่โซนที่ 1 และ 2 ให้ท้าการส่งเสริมการปรับตัวในพ้ืนที่น้้าท่วม โดยการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินด้วยมาตรการด้านผังเมือง ประกอบด้วย การก้าหนดพ้ืนที่พัฒนาเมืองและรองรับการขยายตัว
ของเมืองในอนาคต การควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดิน/การปลูกสร้างอาคารในพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยระดับต่าง ๆ 
  (2)  การพัฒนาระบบป้องกันน้้าท่วมชุมชนและพ้ืนที่เศรษฐกิจจ้านวน 5 ชุมชนในลุ่มน้้า
สงครามประกอบด้วย เทศบาลต้าบลท่าสะอาด เทศบาลต้าบลดอนหญ้านาง เทศบาลต้าบลพรเจริญ เทศบาล
ต้าบลสว่างแดนดินและเทศบาลต้าบลอากาศอ้านวย 
  (3)  การปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้้า บริเวณทางหลวงหมายเลข 22 และอาคารชลศาสตร์ที่ช้ารุด 
  (4) พ้ืนที่โซนที่ 3 ให้ท้าการขุดลอกเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าของแม่น้้าสงครามตอนบน 
(ตามแนวทางการปรับปรุงของกรมเจ้าท่า) โดยท้าการขุดลอกจ้านวน 55 กม. บริเวณด้านเหนือน้้าของปตร. 
บ้านห้วยทรายพร้อมท้าการปรับปรุงฝาย 3 แห่ง ให้เป็นปตร. คือฝายบ้านม่วงเหนือ ฝายน้้าล้นบ้านม่วงและ
ฝายบ้านดอนเชียงยืน  
  (5) พ้ืนที่โซนที่ 4 ให้ท้าการขุดลอกเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า โดยการขุดลอกห้วยน้้าอูน 
จ้านวน 28.28 กม. พร้อมกับขุดลอกห้วยปลาหาง จ้านวน 51.63 กม.  
 หลักการที่ส้าคัญ คือ การบริหารจัดการน้้าท่วมและอุทกภัยของพ้ืนที่โซนที่ 1 และ 2 ที่เป็นพ้ืนที่
น้้าท่วมที่ได้รับอิทธิพลจากน้้าแม่น้้าโขงหนุนสูงเข้าท่วมพ้ืนที่ โดยการใช้มาตรการผังเมืองด้วยการควบคุมการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพ้ืนที่น้้าท่วมซ้้าซากให้เหมาะสมและให้เกิดความเสียหายให้น้อยที่สุด ส่วนพื้นที่น้้าท่วม
ในโซนที่ 3 และ 4 ที่เป็นน้้าท่วมเฉพาะพ้ืนที่ให้ท้าการแก้ไขโดยการจัดหาแหล่งเก็บกักน้้าบริเวณต้นน้้า การ
ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้้า การขุดลอกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบายน้้า เป็นต้น 
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จากการส้ารวจอาคารบังคับน้้าในปัจจุบันในแม่น้้าสงครามและล้าน้้าสาขาหลัก ซึ่งประกอบด้วย 
ล้าน้้าสงคราม ห้วยคอง ห้วยฮี้ ห้วยน้้ายาม ห้วยน้้าอูน และห้วยน้้าเมา โดยอาคารบังคับน้้าที่มีในปัจจุบันสรุป
ได้ดังนี้  

 
 ผลส้ารวจอาคารบังคับน้้าในแม่น้้าสงครามและล้าน้้าสาขาหลักในปัจจุบันจ้านวน 80 แห่ง        
ได้ด้าเนินการส้ารวจในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม 2563 พบว่าในปัจจุบันมีอาคารบังคับน้้าที่ใช้งาน
ได้ทั้งหมด 53 แห่ง (ร้อยละ 66.25) ควรปรับปรุงซ่อมแซมจ้านวน 18 แห่ง แบ่งเป็น ควรปรับปรุงซ่อมแซมโดย
ด่วน 5 แห่ง และสามารถรอได้ 13 แห่ง มีสภาพช้ารุด/ควรท้าการก่อสร้างใหม่ 7 แห่ง และอยู่ระหว่างการ
ก่อสร้าง 2 แห่ง สามารถแสดงต้าแหน่งอาคารบังคับน้้าในแม่น้้าสงครามและล้าน้้าสาขาหลักในปัจจุบันได้ในรูปที่ 1 

 
 สาเหตุของน้้าท่วมในลุ่มน้้าสงคราม มีสาเหตุหลักมาจากสภาพพ้ืนที่ลุ่มน้้าสงครามตอนล่างและ
พ้ืนที่ต่อเนื่องเป็นพ้ืนที่ลุ่มต่้าแอ่งกระทะของแอ่งสกลนคร ล้าน้้าสงครามมีระดับท้องน้้าลึก ความลาดเทท้องน้้า
น้อยมาก และมีระดับต่้าเมื่อเปรียบเทียบกับระดับน้้าในแม่น้้าโขงที่มีระดับสูงในช่วงฤดูฝน ท้าให้น้้าในแม่น้้า
โขงไหลย้อนเข้ามาในแม่น้้าสงครามได้ อีกทั้งยังท้าให้น้้าจากแม่น้้าสงครามระบายลงสู่แม่น้้าโขงได้ช้ามาก 
ดังนั้นการระบายน้้าหลากจึงต้องรอให้ระดับน้้าในแม่น้้าโขงลดระดับลง การระบายน้้าลงสู่แม่น้้าโขงจึงสามารถ
ระบายได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีสาเหตุอันเนื่องมาจากแหล่งเก็บกักน้้าในลุ่มน้้ามีความจุเก็บกักน้อย สภาพป่าต้น
น้้าที่มีน้อยและไม่อุดมสมบูรณ์ รวมทั้งสิ่งรุกล้้าล้าน้้าที่กีดขวางการระบายน้้า ซึ่งส้ารวจพบในแม่น้้าสงคราม
และล้าน้้าสาขาหลักประมาณ 232 แห่ง 
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    ที่มำ : โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภยัแล้ง ลุ่มน้้าสงคราม, ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 

รูปที ่1 ต้ำแหน่งอำคำรบังคับน ้ำ ในล้ำน ้ำสงครำมและล้ำน ้ำสำขำหลักในปัจจุบัน 
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 2) โครงกำรศึกษำกำรบรรเทำอุทกภัยและภัยแล้ง พื นที่เกษตรและพื นที่เศรษฐกิจพิเศษ จังหวัด
หนองคำย จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดำหำร โดยส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 

 มีแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 
-  การเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้้า 

 -  การพัฒนาระบบส่งน้้า-กระจายน้้า ระบบชลประทาน 
  -  การปรับปรุงระบบระบายน้้าเพื่อป้องกันน้้าท่วม 
  -  การขุดลอกเพ่ือเร่งการระบายน้้าน้้าด้านท้ายน้้า 

 โครงการตามแผนแม่บทด้านการจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย จ้านวน 58 โครงการ (จังหวัด
หนองคาย 23 โครงการ นครพนม 8 โครงการ และมุกดาหาร 27 โครงการ) ประกอบด้วย 
  -  ประตูระบายน้้าปิดปากล้าน้้าและระบบสูบน้้า 
  -  แก้มลิงชะลอน้้าในพ้ืนที่ตอนกลาง 
  -  การขุดลอกล้าน้้า 
  -  ควบคุมอัตราการไหลของน้้าด้วยประตูระบายน้้า 

 ซึ่งหากด้าเนินการตามแผนสามารถป้องกันน้้าท่วมในจังหวัดหนองคายได้ 36,875 ไร่ นครพนม 
29,375 ไร่ และมุกดาหาร 94,375 ไร่ รวมจะสามารถป้องกันน้้าท่วมในพ้ืนที่ได้ทั้งหมด 160,625 ไร่ 
 3) งำนศึกษำ ส้ำรวจ ออกแบบ งำนพัฒนำแหล่งน ้ำในเขตจังหวัดบึงกำฬ โดยกรมชลประทาน  

 แผนหลักการพัฒนาแหล่งน้้าจังหวัดบึงกาฬแบ่งออกเป็น 2 แผนงาน ประกอบด้วย 
  (1) แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง จ้านวน 37 โครงการ 
  (2) แผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็ก จ้านวน 811 โครงการ 
  ในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยของแผนหลักการพัฒนาแหล่งน้้านั้น เนื่องจากสภาพภูมิประเทศที่
ไม่สามารถก่อสร้างอ่างเก็บน้้าที่มีความจุมาก ๆ ได้ ดังนั้นโครงการที่ช่วยในด้านการบรรเทาปัญหาอุทกภัยที่
ได้ผลทีสุ่ดจะเป็นโครงการประเภทประตูระบายน้้าที่กั้นล้าน้้าสาขาก่อนบรรจบแม่น้้าโขง ซึ่งจะเป็นการป้องกัน
น้้าจากแม่น้้าโขงไม่ให้ไหลเข้ามาท่วมในพ้ืนที่ลุ่มของแม่น้้าสาขาต่าง ๆ ซึ่งโครงการประตูระบายน้้าหลัก ๆ ที่มี
ความสามารถในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยจากแม่น้้าโขงได้ ประกอบด้วย โครงการประตูระบายน้้าห้วยก้าแพง 
โครงการประตูระบายน้้าห้วยก้านหญ้า โครงการประตูระบายน้้าห้วยอาฮง โครงการประตูระบายน้้าห้วยอังฮา 
และโครงการประตูระบายน้้าห้วยหนิง ส่วนโครงการอ่ืน ๆ จะมีความสามารถในการบรรเทาปัญหาอุทกภัยได้
น้อยลงตามล้าดับ  
  แผนหลักการพัฒนาแหล่งน้้าจังหวัดบึงกาฬ 
  (1) พ้ืนที่ชลประทาน/พ้ืนที่รับประโยชน์ (ด้านเกษตรกรรมและการบรรเทาปัญหาอุทกภัย)    
มีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลางและขนาดเล็กรวม รวม 835,563 ไร่ 
  (2) พ้ืนที่รับประโยชน์ (เฉพาะด้านการบรรเทาปัญหาอุทกภัย) โครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาด
เล็กรวม 20,760 ไร่ 
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เมื่อมีการพัฒนาโครงการตามแผนหลักแล้วพบว่า ในพ้ืนที่ที่มีล้าน้้าสาขาไหลลงแม่น้้าโขง (ลุ่มน้้า
สาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 7) ได้แก่ อ้าเภอปากคาด อ้าเภอเมืองบึงกาฬ อ้าเภอบุ่งคล้า และอ้าเภอบึงโขงหลง ในปี
ที่น้้าท่วมมาก ๆ เช่น ปี พ.ศ.2554 จะสามารถบรรเทาได้ประมาณร้อยละ 76 ของพ้ืนที่น้้าท่วม ส่วนในพื้นท่ีริม
แม่น้้าสงคราม ได้แก่ อ้าเภอโซ่พิสัย อ้าเภอพรเจริญ และอ้าเภอเซกา จะบรรเทาได้โดยการพัฒนาประตูระบาย
น้้าที่ปากแม่น้้าสงคราม 
 4) โครงกำรศึกษำกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรระบำยน ้ำห้วยบำงบำด จังหวัดบึงกำฬ               โดย
กรมชลประทาน 
  โครงการศึกษาการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าห้วยบางบาด จังหวัดบึงกาฬ ภายใต้แผนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบไปด้วย จังหวัดบึงกาฬ เลย 
หนองคาย หนองบัวล้าภู และอุดรธานี โดยศึกษา 4 เรื่อง ได้แก่ 1.การสร้างสถานีสูบน้้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบ
น้้าแบบถาวร 2.ขุดลอกตะกอนสะสม 3.แก้ปัญหากัดเซาะตลิ่งทั้งด้านหน้าและท้ายประตูระบายน้้า  และ 4.ท้า
ระบบสูบน้้าเพ่ือการชลประทาน หาวิธีจัดการน้้าในล้าห้วยบางบาดให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพ้ืนที่  40,000 ไร่ 
พร้อมศึกษาจ้านวนปริมาณน้้าที่จะสูบและเก็บน้้าไว้ในล้าห้วยว่าควรมีปริมาณเท่าใดจึงเหมาะสมเป็นประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน  
  ส้าหรับห้วยบางบาดมีต้นน้้าอยู่บริเวณ อ้าเภอเซกา ไหลผ่านชายขอบ อ้าเภอเซกา อ้าเภอเมือง 
และอ้าเภอบุ่งคล้า ก่อนไหลลงแม่น้้าโขง เดิมมีปตร.ห้วยบางบาดปิดกั้นระหว่างล้าห้วยกับแม่น้้าโขง ควบคุม
ไม่ให้น้้าจากแม่น้้าโขงที่เพ่ิมระดับไหลเข้ามาท่วมสร้างความเสียหายนาข้าวที่เพาะปลูกอยู่ริมสองฝั่งล้าห้วยและ
พ้ืนที่รอบๆ ประมาณ 40,000 ไร่ นอกจากนี้ยังช่วยกันน้้าไว้ในล้าห้วยบางบาดไม่ให้ไหลออกแม่น้้าโขงจนหมด
เมื่อระดับน้้าในแม่น้้าโขงลดลง เพ่ือประชาชนสามารถดึงน้้าในล้าห้วยไปใช้ปลูกข้าวและเก็บไว้เพาะปลูกพืชไร่
ในฤดูแล้ง 
  อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ปตร.ห้วยบางบาด มีอายุใช้งานกว่า 30 ปี พ้ืนที่ระหว่างล้าห้วยบางบาดกับ
แม่น้้าโขง มีความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร เกิดตื้นเขินจากตะกอนที่ถูกพัดพาเข้ามาจากแม่น้้าโขง ประกอบ
กับปริมาณฝนเฉลี่ยรายปีของจังหวัดอยู่ที่ 2,670 มิลลิเมตร สูงกว่าค่าเฉลี่ยปริมาณฝนรายปีของภาคอีสานอยู่
ถึง 1,098 มิลลิเมตร เมื่อฝนตกท้าให้น้้าท่าล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนและพ้ืนที่เกษตรกรรมสองฝั่งล้าห้วย
ง่ายดาย “ในช่วงฤดูฝนต้องปิดปตร.ห้วยบางบาด เพ่ือไม่ให้น้้าจากแม่น้้าโขงที่สูงขึ้นไหลเข้ามาสมทบกับน้้าฝน
ในพ้ืนที่ แต่ด้วยปริมาณฝนที่ตกมากท้าให้เกิดสภาพน้้าท่วมรอบล้าห้วยบางบาดอย่างรวดเร็ว กรมชลประทาน
ต้องคอยเฝ้าดูระดับน้้าในแม่น้้าโขง 24 ชั่วโมง และจะเปิดบาน ปตร. เมื่อระดับน้้าโขงลดลงเพ่ือระบายน้้าออก
จากพ้ืนที่ ปัญหาที่พบ คือ ปริมาณน้้าฝนที่ตกมากขึ้นและขาดเครื่องมือระบายน้้า พอแม่น้้าโขงไหลเข้ามาแล้ว
ชลประทานต้องปิดบาน ปตร. ท้าให้น้้าในพื้นที่ไม่สามารถระบายได ้
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 5) โครงกำรพัฒนำลุ่มน ้ำห้วยหลวงตอนล่ำง จังหวัดหนองคำย โดยกรมชลประทาน 
  โครงการพัฒนาลุ่มน้้าห้วยหลวงตอนล่าง มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาอุทกภัยในเขตจังหวัด
หนองคายและจังหวัดอุดรธานี สามารถส่งน้้าให้กับพ้ืนที่ชลประทานเดิม 15,000 ไร่ และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน
ใหม่อีก 300,195 ไร่ ครอบคลุมพ้ืนที่ 284 หมู่บ้าน 37 ต้าบล 7 อ้าเภอ ของจังหวัดหนองคายและจังหวัด
อุดรธานี รวม 29,835 ครัวเรือน 
  แผนการด้าเนินงาน 9 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561–2569) ประกอบด้วย  
  (1) งานสถานีสูบน้้าบ้านแดนเมือง ที่จะเป็นส่วนช่วยส้าคัญในการเร่งระบายน้้าลงแม่น้้าโขง
ในช่วงฤดูฝน  
  (2) งานพนังกั้นน้้าช่วงที่ตลิ่งต่้าตามแนวล้าห้วยหลวง ยาว 47 กิโลเมตร ด้าเนินการ 2 ปี 
ตั้งแต่ปี 2562-2563  
  (3) งานอาคารบังคับน้้าตามล้าน้้าห้วยหลวงและล้าน้้าสาขา 15 แห่ง  
  (4) งานระบบชลประทาน ครอบคลุมพ้ืนที่ 315,195 ไร่  
  (5) ระบบควบคุมอุทกภัยอัจฉริยะ (Smart Flood Control System) ซึ่งเป็นระบบแสดง
ข้อมูล และประมวลผลแบบเรียลไทม์ เพ่ือการพยากรณ์อากาศและการเกิดอุทกภัย 
 6) โครงกำรศึกษำควำมเหมำะสมกำรพัฒนำแหล่งน ้ำลุ่มน ้ำห้วยน ้ำโมง จังหวัดอุดรธำนี โดย  
กรมชลประทาน ซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสม ร่างโครงการพัฒนาแหล่งน้้าในลุ่มน้้าห้วยโมงที่ส้าคัญ ได้แก่  
  (1) เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้้าในอ่างเก็บน้้าทุกแห่งโดยการเสริมฝายพับได้  
  (2) พัฒนาแก้มลิงอ่างเก็บน้้าห้วยโมงเก็บกักน้้าได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 14.36 ล้านลูกบาศก์เมตร 
เพ่ิมเป็นประมาณ 36.74 ล้านลูกบาศก์เมตรด้วยการเพ่ิมระดับเก็บกักจากเดิม 165.5 เมตร จากระดับน้้าทะเล
ปานกลาง เป็น 167 เมตรจากระดับน้้าทะเลปานกลางเก็บกักน้้าได้เพ่ิมขึ้นประมาณ 16.38 ล้านลูกบาศก์เมตร 
และขุดลอกให้ลึกจากเดิมเก็บกักน้้าได้เพ่ิมข้ึนประมาณ 6 ล้านลูกบาศก์เมตร  
  (3) พัฒนาแก้มลิงอ่างเก็บน้้าห้วยลานเก็บกักน้้าได้เพ่ิมขึ้นจากเดิม 2.63 ล้านลูกบาศก์เมตร 
เพ่ิมเป็นประมาณ 5.0 ล้านลูกบาศก์เมตร  
  (4) ประตูระบายน้้าโมงแห่งที่ 2 สามารถระบายน้้าได้ประมาณ 200 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที 
พร้อมระบบสูบน้้า 2 ทาง 5.ระะบบผันน้้าห้วยลาน-ห้วยคุก (รอผลการศึกษา) 6.คลองผันน้้าห้วยน้้าโมง เพ่ือ
เร่งการระบายน้้าจากห้วยน้้าโมงก่อนเข้าตัวเมือง อ้าเภอท่าบ่อ ลงสู่แม่น้้าโขงบริเวณห้วยคุก (รอผลการศึกษา) 
และ7.ปรับปรุงล้าน้้าห้วยน้้าโมง เริ่มจาก อ้าเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ถึง อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 
ความยาวรวมประมาณ 46 กิโลเมตร โดยการขุดลอกล้าน้้า เสริมคันกั้นน้้าริมสองฝั่ง ก่อสร้างอาคารบังคับน้้า
กลางคลอง ก่อสร้างสถานีสูบน้้าและระบบส่งน้้า 
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 7) โครงกำรศึกษำเพื่อจัดท้ำแผนหลักกำรพัฒนำหนองหำร โดย กรมชลประทาน  
แผนหลักการจัดการน้้าท่วมและอุทกภัย มีโครงการที่เก่ียวข้องกับการศึกษาดังนี้  

  (1) ขุดลอกหนองหาร ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร หน่วยงานที่รับผิดชอบกรม
ชลประทาน (ได้รับงบประมาณแล้ว)  
  (2) ปตร.น้้าพุง-น้้าก่้า อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ จ.สกลนคร หน่วยงานที่รับผิดชอบ          
กรมชลประทาน (ได้รับงบประมาณแล้ว)  
  (3) ปรับปรุง พ้ืนที่แก้มลิ งในเขตพ้ืนที่ โครงการส่ งฯ น้้ าก่้ า  หน่วยงานที่ รับผิดชอบ  
กรมชลประทาน 
  (4) ศึกษาความเหมาะสมในการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้า ปตร.สุรัสวดี  หน่วยงานที่
รับผิดชอบกรมชลประทาน 
  (5) ออกแบบรายละเอียดในการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้้าของล้าน้้าก่้า ท้าย ปตร.
สุรัสวดี ถึง ปตร.หนองบึง หน่วยงานที่รับผิดชอบกรมชลประทาน 
  (6) ส้ารวจความลึกหนองหาร หน่วยงานที่รับผิดชอบกรมชลประทาน 
  (7) ส้ารวจออกแบบรายละเอียดการขุดลอกสันดอนที่ปากล้าน้้าสายหลักท่ีไหลงลงสู่หนองหาร 
จ้านวน 5 สาย หน่วยงานที่รับผิดชอบกรมชลประทาน 
  (8) จ้างเหมาก่อสร้าง ทรบ.ตามแนวพนังกั้นน้้า 2 ฝั่งล้าน้้าก่้า  หน่วยงานที่รับผิดชอบ           
กรมชลประทาน 
  (9) ก่อสร้างระบบระบายน้้าหลักเพ่ือบรรเทาน้้าท่วมพ้ืนที่ชุมชนเมืองสกลนคร ระยะที่ 1 
หน่วยงานที่รับผิดชอบกรมโยธาธิการและผังเมือง 
  (10) เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้้าพุง บ้านทามไฮ ต.ตองโขบ อ.เมือง จ.สกลนคร หน่วยงานที่
รับผิดชอบกรมโยธาธิการและผังเมือง 
 



ภาคผนวก ข-22
การพัฒนาแหล่งน้้าและการชลประทาน
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ภำคผนวก ข.-22 
กำรพัฒนำแหล่งน ้ำและกำรชลประทำน 

 
1. วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำ             
 เพ่ือตรวจสอบทานข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้้าและการชลประทานทั้งในปัจจุบันและแผนงานใน
อนาคตของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ และน้าข้อมูลแผนงานโครงการพัฒนาแหล่งน้้าดังกล่าวไปใช้ใน
ขั้นตอนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
 
2.  แนวทำงกำรศึกษำ  
 (1)  รวมรวมโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน และจากแผนงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ 
จากรายงานการศึกษาเดิมที่เก่ียวข้องกับพ้ืนที่โครงการ  
 (2)  ตรวจสอบที่ตั้ง ความจุ และพ้ืนที่รับประโยชน์ของโครงการพัฒนาแหล่งน้้าที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
แผนงานโครงการของหน่วยงานต่างๆ 
 
3.  ผลกำรศึกษำข้อมูล 
 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าในปัจจุบันที่ก่อสร้างเสร็จแล้ว ในพ้ืนที่พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า และ
โครงการแก้มลิง ซึ่งมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง มีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าทั้งสิ้น 1,859 โครงการ ประกอบไปด้วย โครงการขนาดใหญ่ จ้านวน 6 
โครงการ โครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง 132 โครงการ โครงการขนาดเล็ก 1,229 โครงการ โครงการสูบ
น้้าด้วยไฟฟ้า 361 โครงการ และโครงการแก้มลิง 131 โครงการ ความจุเก็บกักรวม 2,181.67 ล้านลูกบาศก์
เมตร พ้ืนที่ชลประทานรวม 1,623,983 พ้ืนที่รับประโยชน์รวม 799,782 ไร่ แสดงสรุปโครงการพัฒนาแหล่งน้้า
ในในพ้ืนที่พ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ดังตำรำงที่ 1 และแสดงต้าแหน่งโครงการพัฒนาแหล่งน้้าใน
ปัจจุบันในรูปที่ 1 
 (1) โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดใหญ่ 

ในปัจจุบันลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีโครงการชลประทานและแหล่งน้้าขนาดใหญ่จ้านวน 6 
โครงการ  ได้แก่ โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาห้วยหลวง โครงการ      
ส่งน้้าและบ้ารุงรักษาน้้าอูน ทะเลสาบหนองหาร เขื่อนน้้าพุง และโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาน้้าก่้า สามารถ
กักเก็บน้้าได้ 1,159.78 ดังแสดงรายละเอียดของโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ไว้ในตำรำงที่ 2  
  1) โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำห้วยโมง ตั้งอยู่ที่ต้าบลท่าบ่อ อ้าเภอท่าบ่อ จังหวัด
หนองคาย มีปริมาณน้้าเก็บกัก 16.99 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง มีพ้ืนที่ชลประทาน 61,183 ไร่ และ
พ้ืนที่รับประโยชน์ 54,000 ไร่ 
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ตำรำงท่ี 1 จ้ำนวนโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำในปัจจุบันจ้ำแนกตำมประเภทโครงกำรและกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 

 
ที่มำ :  1. ข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน กรมชลประทาน พ.ศ. 2563 

                     2. โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภยัและภัยแล้งลุ่มน้้าสงคราม จังหวัดนครพนม ส้านกังานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ พ.ศ. 2563 

หมำยเหต ุ:  1. พื้นที่ชลประทาน (irrigtion area) : พื้นที่เพาะปลูกที่สามารถสง่น้้าไปถึงได้ในเขตโครงการเพราะฉะนั่นพื้นที่ชลประทานจึงเป็นพื้นที่โครงการทัง้หมด และถูกหักออกจากพื้นที่ไม่ต้องการส่งน้้า
ชลประทานให้ เช่น ที่ลุ่ม หนอง บึง ลา้น้้า ที่อยู่อาศัยประชาชน ฯลฯ และพื้นทีซ่ึ่งส่งน้้าชลประทานให้ไม่ได้เช่น ที่สูง ที่เนิน ภูเขา เป็นต้น 

                            2. พื้นที่รับประโยชน์ (beneficial area) : พื้นที่ที่สามารถรับน้้าได้จากโครงการชลประทานประเภทต่าง ๆ โดยไม่มีระบบกระจายน้้าในพื้นที่ใช้ประโยชน ์
 

 
 

พ้ืนท่ีลุ่มน้้ำ 

จ้ำนวน ควำมจุ พ้ืนท่ีชลประทำน พ้ืนท่ีรับประโยชน์ จ้ำนวน ควำมจุ พ้ืนท่ีชลประทำน พ้ืนท่ีรับประโยชน์ จ้ำนวน ควำมจุ พ้ืนท่ีชลประทำน พ้ืนท่ีรับประโยชน์ จ้ำนวน พ้ืนท่ีชลประทำน จ้ำนวน ควำมจุ พ้ืนท่ีชลประทำน พ้ืนท่ีรับประโยชน์

(ตร.กม.) (ล้ำน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ล้ำน ลบ.ม.) (ไร่) (ไร่)

1 กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 1 (น้้ำหมัน-น้้ำสำน)

0301 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 3 680.35 25 4.94 5,346 9,461

0302 น ้ำหมัน 621.39 8 0.25 1,327 3,858 1 1,460

0303 น ้ำสำน 866.80 1 9.98 2,540 4,950 8 1.09 1,000 5,950

0304 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 4 817.71 1 0.66 521  21 2.14 1,730 7,343 13 20,930

2,986.25 - - - - 2 10.64 3,061 4,950 62 8.41 9,403 26,612 14 22,390 0.00 0 0

2 กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 2 (แม่น้้ำเลย)

0305 แม่น ้ำเลยตอนล่ำงส่วนท่ี 1 1,314.96 2 37.24 3,689 24,912 11 1.93 2,007 5,200 21 37,440 1 1.00 0 500

0306 ห้วยน ้ำปวน 1,027.11 1 0.53 1,230 1,328 5 0.81 1,000 3,300 3 4,028 1 0.10 0 0

0307 แม่น ้ำเลยตอนล่ำงส่วนท่ี 2 1,611.51 5 30.95 4,213 0 61 6.17 4,404 16,950 16 24,927 5 0.74 700 4,479

3,953.58 - - - - 8 68.72 9,132 26,240 77 8.91 7,411 25,450 40 66,395 7 1.84 700 4,979

3 กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 3 (น้้ำโมง-น้้ำสวย)

0308 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 5 1,739.18 4 4.18 327 0 30 3.07 1,546 10,246 7 13,230 2 0.22 0 350

0309 ห้วยน ้ำโสม 1,065.24 1 2.14 1,481  32 4.38 9,110 8,800 11 17,040

0310 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 6/1 172.21 1 14.36 3,250 3,250 5 0.40 0 960 6 15,950 3 1.15 0 1,250

0311 น ้ำโมง 2,685.74 1         16.99 61,183 54,000 5 25.40 5,440 13,200 39 7.69 8,650 8,900 16 33,950 8 7.32 800 3,260

0312 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 6/2 448.82 1 10.07 9,130  7 0.51 2,000 950 21 59,179 3 4.39 0 1,700

0313 น ้ำสวย 1,318.73 2 1.08 656 0 34 8.77 6,420 12,680 26 50,925 4 1.97 0 2,000

0314 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/1 8.51

7,438.43 1         16.99 61,183 54,000 14 57.23 20,284 16,450 147 24.82 27,726 42,536 87 190,274 20 15.05 800 8,560

4 กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 4 (ห้วยหลวง)

0315 ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 2,329.68 1         135.57 86,987 8,763 7 16.79 8,316 0 45 14.29 14,795 13,952 13 21,744 2 2.30 0 970

0316 ห้วยดำน 683.69 8 1.27 1,200 1,500 1 2,500

0317 ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 1,133.05 26 9.45 3,500 9,150 20 32,067 2 1.83 0 1,750

4,146.42 1         135.57 86,987 8,763 7 16.79 8,316 0 79 25.01 19,495 24,602 34 56,311 4 4.13 0 2,720

5 กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง)

0318 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/2 2,388.23 5 10.71 7,345 25,800 66 9.39 3,150 21,920 59 94,379 8 5.27 0 4,050

2,388.23 - - - - 5 10.71 7,345 25,800 66 9.39 3,150 21,920 59 94,379 8 5.27 0 4,050

6 กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 6 (แม่น้้ำสงครำม)

0319 แม่น ้ำสงครำมตอนบน 3,302.97 1         - - 45,000 8 22.06 24,975 0 102 19.51 16,970 30,632 8 14,562 2 0.60 0 1,200

0320 ห้วยคอง 703.34 32 13.99 3,000 11,400 5 5,738

0321 แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 1 1,807.77 7 20.91 25,463 0 45 12.49 12,270 15,355 18 21,464 5 3.42 0 2,900

0322 ห้วยฮี 740.38 23 13.25 0 14,000 4 2,950 4 1.49 0 4,550

0323 แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 2 108.57 5 0.62 0 50 2 3,700 1 1.20 0 1,000

0324 ห้วยน ้ำยำม 1,725.16 4 9.30 10,582 0 35 17.28 13,780 22,142 5 4,782 3 1.93 600 2,650

0325 แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 3 264.56 15 4.83 3,600 6,020 4 8,500 10 19.72 0 5,720

0326 ห้วยน ้ำอูน 3,561.80 1         520.00 210,875 0 15 32.21 54,863 3,000 71 29.64 19,046 34,600 19 17,148 29 60.28 0 17,800

0327 แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 4 927.36 1 5.22  500 59 30.88 5,950.50 21,561 7 7,400 8 41.91 0 3,450

13,141.91 2         520.00 210,875 45,000 35 89.70 115,883 3,500 387 142.49 74,617 155,760 66 86,244 62 130.55 600 39,270

7 กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 7 (ห้วยทวย)

0328 ห้วยทวย 806.74 2 14.90 12,341 0 27 7.35 8,140 7,370 3 3,900 3 5.34 0 1,800

0329 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 8 1,128.48 5 14.15 25,000 0 61 7.76 1,750 14,810 6 4,395 11 25.48 1,000 5,050

1,935.22 - - - - 7 29.05 37,341 0 88 15.11 9,890 22,180 9 8,295 14 30.82 1,000 6,850

8 กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 8 (น้้ำพุง-น้้ำก้่ำ)

0330 น ้ำพุง 1,651.31 1         432.40 32,935 0 9 35.13 22,509 710 39 19.97 32,519 14,100 13 18,915

0331 ห้วยน ้ำก้่ำ 1,884.66 1         54.82 93,914 80,514 20 45.96 42,978 12,950 68 9.60 27,770 18,605 11 11,518 4 2.78 0 4,900

3,535.97 2         487.22 126,849 80,514 29 81.09 65,487 13,660 107 29.57 60,289 32,705 24 30,433 4 2.78 0 4,900

9 กลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก)

0332 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 9 460.60 3 23.95 16,500 0 12 1.90 500 3,900 8 9,360 2 0.50 0 1,870

0333 ห้วยบำงทรำย 1,402.63 15 88.22 23,950 8,000 43 8.21 7,234 10,658 4 2,570 5 3.00 0 2,500

0334 ห้วยมุก 797.00 2 5.00 2,456 0 28 9.38 1,420 15,057 6 4,020 2 1.50 0 870

0335 ห้วยบังอ่ี 1,528.07 5 32.37 16,525 3,000 67 17.09 3,753 24,663 6 6,300 3 0.68 150 1,685

0336 แม่น ้ำโขงตอนล่ำง 3,450.77 66 12.03 4,300 25,608 4 2,400

7,639.07 - - - - 25 149.54 59,431 11,000 216 48.61 17,207 79,886 28 24,650 12 5.68 150 6,925

47,165.08       6         1,159.78 485,894 188,277 132 513.46 326,280 101,600 1,229 312.31 229,188 431,651 361 579,371 131 196.12 3,250 78,254

รวมกลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 5

โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดกลำง โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดเล็ก สูบน้้ำด้วยไฟฟ้ำ แก้มลิง

ล้ำดับ รหัสลุ่มน้้ำ กลุ่มลุ่มน้้ำ/ลุ่มน้้ำสำขำ

โครงกำรพัฒนำแหล่งน้้ำขนำดใหญ่

รวมกลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 1 (น้้ำหมัน-น้้ำสำน)

รวมกลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 2 (แม่น้้ำเลย)

รวมกลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 3 (น้้ำโมง-น้้ำสวย)

รวมกลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 4 (ห้วยหลวง)

รวมกลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 6 (แม่น้้ำสงครำม)

รวมกลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 7 (ห้วยทวย)

รวมกลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 8 (น้้ำพุง-น้้ำก้่ำ)

รวมกลุ่มลุ่มน้้ำสำขำท่ี 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก)

รวมลุ่มน้้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
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ตำรำงที ่2 โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดใหญ่ 

 

ที่มำ :  ข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน กรมชลประทาน, 2563 
          โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภยัแล้งลุ่มน้้าสงคราม จังหวัดนครพนม ส้านกังานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, 2563   

ปริมาณน ้ากัก พื นท่ีชลประทาน (ไ ร่ ) พื นท่ีรั บประโยชน์

(ล้ำน ลบ.ม.)  (ไ ร่ )  (ไ ร่ ) เร่ิ ม (พ.ศ .) เสร็ จ (พ.ศ .)

1 โคร งการ ส่งน ้าและบ้ารุ งรั กษาห้วยโมง ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย สถานีสูบน ้า 16.99 61,183 54,000 2526 2530 กรมชลประทาน น ้าโมง

2 โคร งการ ส่งน ้าและบ้ารุ งรั กษาห้วยหลวง โคกสะอาด เมือง อุดรธานี 135.57 86,987 53,763 2513 2527 กรมชลประทาน ห้วยหลวงส่วนที1่

- เข่ือนห้วยหลวง โคกสะอาด เมอืง อุดรธานี อ่างเก็บน ้า 135.57 86,987 8,763 2513 2527 กรมชลประทาน

- ประตูระบายน ้าหัวงาน และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน ้าบ้านห้วยทรายพร้อม

ระบบส่งน ้า

โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ ประตู

ระบายน ้า

45,000 2561 2562 กรมชลประทาน

3 โคร งการ ส่งน ้าและบ้ารุ งรั กษาน ้าอูน แ ร่ พังโคน สกลนคร 520.00 210,875 กรมชลประทาน ห้วยน ้าอูน

- เข่ือนน ้าอูน แร่ พังโคน สกลนคร อ่างเก็บน ้า 520.00 210,875 2510 2524 กรมชลประทาน

- งานเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต3 (ส่วนที ่4) ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ระบบส่งน ้า 2561 2561 กรมชลประทาน

- งานเพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน ้าและบ้ารุงรักษาน ้าอูน ยูนิต3 (ส่วนที ่5) ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร ระบบส่งน ้า 2561 2561 กรมชลประทาน

4 เข่ือนน ้าพุง โคกภู ภูพาน สกลนคร อ่างเก็บน ้า 165.48 2508 กฟผ. น ้าพุง

5 ทะเลสาบหนองหาร เมือง/โพนนา สกลนคร ทะเลสาบ 266.92 32,935 จังหวัดสกลนคร น ้าพุง

6 โคร งการ ส่งน ้าและบ้ารุ งรั กษาน ้าก้่า น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม ปตร . 54.82 93,914 80,514 2511 2527 กรมชลประทาน ห้วยน ้าก้่า

- ประตูระบายน ้าบ้านนาขาม วังยาง วังยาง นครพนม ปตร. 3.10 12,669 12,669 2538 2540 กรมชลประทาน

- ประตูระบายน ้าห้วยแคน ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม ปตร. 1.90 4,200 2,500 2550 2552 กรมชลประทาน

- ประตูระบายน ้าธณิตนฤมติ (น ้าก้่าตอนล่าง) น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม ปตร. 35.60 9,440 9,440 2549 2552 กรมชลประทาน

- ประตูระบายน ้าบ้านนาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม ปตร. 8.75 32,944 32,944 2539 2542 กรมชลประทาน

- ประตูระบายน ้าบ้านตับเต่า หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม ปตร. 0.73 5,500 2546 2548 กรมชลประทาน

- ประตูระบายน ้าบ้านนาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม ปตร. 1.05 1,500 4,500 2548 2550 กรมชลประทาน

- ประตูระบายน ้าบ้านหนองบึง ต่านมว่งค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร ปตร. 1.87 12,600 12,600 2537 2543 กรมชลประทาน

- พัฒนาบึงไมต้าย ต่านมว่งค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อ่ืนๆ 0.42 67 67 2540 กรมชลประทาน

- พัฒนาหนองค้าฮุย ตองโชบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร อ่ืนๆ 0.43 94 94 2540 กรมชลประทาน

- พัฒนาบึงไฮ โคกก่อง เมอืงสกลนคร สกลนคร อ่ืนๆ 0.97 200 200 2540 กรมชลประทาน

- ประตูระบายน ้าหัวงาน และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน ้าบ้านหนองบัวพร้อม

ระบบส่งน ้า

นาหว้า นาหว้า นครพนม ระบบส่งน ้า 0.00 12,000 2554 562

กรมชลประทาน

- ประตูระบายน ้าหัวงาน และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน ้าน ้าก้่าตอนล่าง สถานี

สูบน ้าบ้านโพนทอง

นาหนาต ธาตุพนม นครพนม ระบบส่งน ้า 0.00 8,200 2560 2562 กรมชลประทาน

- ประตูระบายน ้าหัวงาน และอาคารประกอบ โครงการประตูระบายน ้าน ้าก้่าตอนล่าง สถานี

สูบน ้าบ้านเหล่ากกตาล

พระกลางทุง่ ธาตุพนม นครพนม ระบบส่งน ้า 0.00 2561 2563 กรมชลประทาน

1,159.78 485,894 188,277

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
ลุ่มน ้าสาขาหมายเหตุ

รวม

ล้าดับท่ี โคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด ประเภท
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  2) โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำห้วยหลวง  ตั้งอยู่ในลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวงส่วนที่1 
ประกอบด้วย เขื่อนห้วยหลวง ตั้งอยู่ที่ต้าบลโคกสะอาด อ้าเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีปริมาณน้้าเก็บกัก 
135.57 ล้าน ลบ.ม. มีพ้ืนที่ชลประทาน 86,987 ไร่ และพ้ืนที่รับประโยชน์ 8,763 ไร่ และโครงการประตู
ระบายน้้าบ้านห้วยทรายพร้อมระบบส่งน้้า ตั้งอยู่ที่ต้าบลโซ่ อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ ไร่ และพ้ืนที่รับ
ประโยชน์ 45,000 ไร่ รวมพ้ืนที่ชลประทานทั้งสิ้น 86,987 ไร่ และมีพ้ืนที่รับประโยชน์ทั้งสิ้น 53,763 ไร่ 
  3) โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำน ้ำอูน ตั้งอยู่ที่ต้าบลแร่ อ้าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร    
มีปริมาณน้้าเก็บกัก 520.00 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในลุ่มน้้าสาขาน้้าอูน มีพ้ืนที่ชลประทานรวมทั้งสื้น 210,875 ไร่ 
  4) เขื่อนน ้ำพุง ตั้งอยู่ที่ ต้าบลโคกภู อ้าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร มีปริมาณน้้าเก็บกัก 
165.48 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในลุ่มน้้าสาขาน้้าพุง สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยพลังน้้า โดยเฉลี่ยปีละ 17 ล้าน
กิโลวัตต์ชั่วโมง 
  5)  ทะเลสำบหนองหำร ตั้งอยู่ที่ อ้าเภอเมืองและอ้าเภอโพนนา จังหวัดสกลนคร มีปริมาณน้้า
เก็บกัก 266.92 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในลุ่มน้้าสาขาน้้าพุง มีพ้ืนที่ชลประทาน 32,935 ไร่  
  6) โครงกำรส่งน ้ำและบ้ำรุงรักษำน ้ำก่้ำ ตั้งอยู่ที่ ต้าบลน้้าก่้า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม มีปริมาณน้้าเก็บกัก 54.82 ล้าน ลบ.ม. อยู่ในลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้าก่้า มีพ้ืนที่ชลประทาน 93,914 ไร่ 
และมีพ้ืนที่รับประโยชน์ทั้งสิ้น 80,514 ไร่ 
 (2) โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดกลำง 
  โครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลางที่ ได้ด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีจ้านวนทั้งสิ้น 132 
โครงการ สามารถเก็บกักน้้าได้ 513.46 ล้าน ลบ.ม. มีพ้ืนที่ชลประทานรวมทั้งสิ้น 326,280 ไร่ และมีพ้ืนที่รับ
ประโยชน์ทั้งสิ้น 101,600 ไร่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลางมากที่สุดคือ กลุ่มลุ่มน้้า
สาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) จ้านวน 35 โครงการ รองลงมาคือกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) จ้านวน 29 
โครงการ ดังแสดงรายละเอียดของโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลางไว้ในตำรำงท่ี 3 
 (3)  โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดเล็ก 
  โครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กที่ได้ด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีจ้านวนทั้งสิ้น 1,229 
โครงการ มีความจุเก็บกัก 312.31 ล้าน ลบ.ม. มีพ้ืนที่ชลประทาน 229,188 ไร่ และมีพ้ืนที่รับประโยชน์รวมกัน
ทั้งสิ้นเท่ากับ 431,651 ไร่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กมากที่สุดคือ กลุ่มลุ่มน้้าสาขา
ที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) จ้านวน 378 โครงการ รองลงมาคือกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) จ้านวน 
216 โครงการ ดังแสดงรายละเอียดของโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กไว้ในตำรำงที่ 4 
 (4) โครงกำรสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำ 
  โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าที่ได้ด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีทั้งหมด 361 โครงการ พ้ืนที่
ชลประทานรวม 579,371 ไร่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีโครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้ามากที่สุดคือ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 
(น้้าโมง-น้้าสวย) จ้านวน 87 โครงการ รองลงมาคือกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) จ้านวน 66 โครงการ 
ดังแสดงรายละเอียดของโครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าไว้ในตำรำงท่ี 5  



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 3 โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดกลำง 

 
 

ปริมาณน ้ากักเก็บ พื นท่ีชลประทาน พื นท่ีรั บประโยชน์

(ล้ำน ลบ.ม.) (ไ ร่ ) (ไ ร่ ) เร่ิ ม (พ.ศ .) เสร็ จ (พ.ศ .)

1 อ่างเก็บน ้าห้วยศอก โคกงาม ด่านซ้าย เลย 9.98 2559 2561 น ้าสาน

2 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าวัก ท่าล่ี ท่าล่ี เลย 0.66 521                 2494 2494 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

3 อ่างเก็บน ้าห้วยอีเลิศ วังสะพุง วังสะพุง เลย 1.43 3,689               2494 2494 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

4 ท้านบดินหัวงานและอาคารประกอบ โครงการน ้าเลย แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 35.81 24,912              2559 2559 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

5 โครงการระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยวังกวางโตน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ปวนพุ หนองหิน เลย 0.530 1,230              1,328                2561 2561 ห้วยน ้าปวน

6 ฝายห้วยน ้าหมาน น ้าหมาน เมอืง เลย  576                 2492 2493 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

7 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าหมาน น ้าหมาน เมอืง เลย 26.50 1,195               2529 2532 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

8 อ่างเก็บน ้าห้วยพาว เมอืง เมอืง เลย 1.36 1,082               2499 2499 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

9 อ่างเก็บน ้าห้วยน้อย นาอ้อ เมอืง เลย 0.36 603                 2494 2494 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

10 อ่างเก็บน ้าห้วยแห้ว กกดู่ เมอืง เลย 2.73 757                 2511 2511 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

11 อ่างเก็บน ้าห้วยชม ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.364 60                   2524 2525 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

12 อ่างเก็บน ้าห้วยโป่ง ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.296 59                   2524 2525 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

13 อ่างเก็บน ้าห้วยไร่ ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.22 50                   2524 2525 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

14 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าสวย นาดอกค้า นาด้วง เลย 3.3 158                 2525 2527 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

15 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย หนองแวง น ้าโสม อุดรธานี 2.14 1,481               2534 2536 ห้วยน ้าโสม

16 เพ่ิมประสิทธิภาพการส่งน ้าบ้านปากาง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 14.36 3,250              3,250                2561 2561 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/1

17 อ่างเก็บน ้าห้วยหินแก้ว ด่านศรีสุข โพธ์ิตาก หนองคาย 4.10 1,100                2540 2544 น ้าโมง

18 ฝายห้วยทอนตอนล่าง โพธ์ิตาก โพธ์ิตาก หนองคาย  3,728               2539 2542 น ้าโมง

19 อ่างเก็บน ้าห้วยทอน (ตอนบน) พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 7.80 1,712               2536 2538 น ้าโมง

20 อ่างเก็บน ้าห้วยตะคลองใหญ่ ค้าด้วง บ้านผือ อุดรธานี 8.40 8,800                2554 2557 น ้าโมง

21 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้ามา้ ค้าด้วง บ้านผือ อุดรธานี 5.10 3,300                2551 2554 น ้าโมง

22 อ่างเก็บน ้าห้วยบังพวน หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 10.07 9,130               2499 2506 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

23 อ่างเก็บน ้าหนองสองห้อง ค่ายบกหวาน เมอืง หนองคาย 0.89 375                 2494 2495 น ้าสวย

24 อ่างเก็บน ้าน ้าเทีย่ง เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 0.19 281                 2494 2494 น ้าสวย

25 อ่างเก็บน ้ากุดลิงง้อ เชียงพิน เมอืง อุดรธานี 6.440 6,256               2499 2505 ห้วยหลวงส่วนที ่1

26 อ่างเก็บน ้าหนองโอน เชียงพิน เมอืง อุดรธานี 0.300 95                   2496 2499 ห้วยหลวงส่วนที ่1

27 อ่างเก็บน ้าบ้านจ่ัน บ้านจ่ัน เมอืง อุดรธานี 4.380  2506 2545 ห้วยหลวงส่วนที ่1

28 อ่างเก็บน ้าหนองส้าโรง หมมูน่ เมอืง อุดรธานี 4.300 790                 2495 2495 ห้วยหลวงส่วนที ่1

29 อ่างเก็บน ้าหนองตาไก้ หนองบัว เมอืง อุดรธานี 0.514 612                 2495 2495 ห้วยหลวงส่วนที ่1

30 อ่างเก็บน ้าล้าป่าค้าว หนองไฮ เมอืง อุดรธานี 0.390 181                 2496 2500 ห้วยหลวงส่วนที ่1

31 อ่างเก็บน ้าโสกน ้าขาว หนองไฮ เมอืง อุดรธานี 0.470 382                 2494 2494 ห้วยหลวงส่วนที ่1

32 อ่างเก็บน ้าห้วยเปลวเงือก จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 2.75 2,345               2495 2499 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

33 ประตูระบายน ้าห้วยคาด ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ   3,000                2553 2556 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

34 ประตูระบายน ้าห้วยบางบาด โคกก่อง เมอืง บึงกาฬ   16,000              2527 2530 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

35 อ่างเก็บน ้าห้วยสหาย บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 1.96  1,800                2513 2514 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

36 ประตูระบายน ้าห้วยลังกา นางัว บ้านแพง นครพนม 6.00 5,000              5,000                2559 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

37 อ่างเก็บน ้าหนองบ่อ บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 0.59 266                 2495 2495 แมน่ ้าสงครามตอนบน

38 อ่างเก็บน ้าห้วยช้า โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 2.40 1,384               2526 2530 แมน่ ้าสงครามตอนบน

39 อ่างเก็บน ้าห้วยวังก่อไผ่ ทุง่แก เจริญศิลป์ สกลนคร 0.49 1,179               2538 2539 แมน่ ้าสงครามตอนบน

40 ฝายห้วยปลวก 6 เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 2,600               2538 2539 แมน่ ้าสงครามตอนบน

41 อ่างเก็บน ้าห้วยค้าบากน้อย บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 4.00 2,465               2532 2533 แมน่ ้าสงครามตอนบน

42 อ่างเก็บน ้าห้วยทรายสว่าง สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร 1.28 1,089               2495 2498 แมน่ ้าสงครามตอนบน

43 อ่างเก็บน ้าห้วยก้านเหลือง ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 5.90 7,292               2510 2510 แมน่ ้าสงครามตอนบน

44 อ่างเก็บน ้าห้วยก้านเหลือง ก้านเหลือง นาแก นครพนม 7.40 8,700               2510 2511 แมน่ ้าสงครามตอนบน

45 อ่างเก็บน ้าห้วยค้าผักหนาม บ่อแก้ว บ้านมว่ง สกลนคร 2.91 1,511               2531 2532 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

46 อ่างเก็บน ้าบ้านดงมะไฟ บ่อแก้ว บ้านมว่ง สกลนคร 1.50 1,099               2535 2536 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

47 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าซับค้าโรงสี มว่ง บ้านมว่ง สกลนคร 2.00 543                 2532 2533 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

48 อ่างเก็บน ้าห้วยรังแร้ง ดงเหนือ บ้านมว่ง สกลนคร 2.00 1,458               2530 2531 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

49 อ่างเก็บน ้าห้วยค้า คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร 6.50 6,029               2516 2516 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

50 อ่างเก็บน ้าห้วยซวง คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร 6.00 14,223             2511 2512 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

51 ฝายห้วยขวาง คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร  600                 2530 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

52 ฝายห้วยปลาหางตอนบน ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร  600                 ห้วยน ้ายาม

53 ฝายบ้านท่าเย่ียม ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร 1,000               2536 2537 ห้วยน ้ายาม

54 ประตูระบายน ้าล้าน ้ายามพร้อมระบบส่งน ้า อากาศ อากาศอ้านวย สกลนคร 1.70 5,000              - 2555 2557 ห้วยน ้ายาม

55 อ่างเก็บน ้าห้วยโทง วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 7.60 3,982               2529 2533 ห้วยน ้ายาม

56 อ่างเก็บน ้าห้วยแข้ สร้างค้อ กุดบาก สกลนคร 3.80 4,250               2522 2523 ห้วยน ้าอูน 

57 อ่างเก็บน ้าห้วยขี หิน สร้างค้อ กุดบาก สกลนคร 4.00 1,920               2528 2529 ห้วยน ้าอูน 

58 อ่างเก็บน ้าบ้านสร้างแก้ว สร้างค้อ กุดบาก สกลนคร 0.40 300                 2520 2521 ห้วยน ้าอูน 

59 อ่างเก็บน ้าห้วยกระเฌอ กุดไห กุดบาก สกลนคร 8.99 3,779               2540 2543 ห้วยน ้าอูน 

60 อ่างเก็บน ้าห้วยโคกภูใหม ่2 โคกภู ภูพาน สกลนคร 1.00 553                 2531 2532 ห้วยน ้าอูน 

61 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ ขมิ น เมอืง สกลนคร 2.20 8,683               2506 2507 ห้วยน ้าอูน 

62 อ่างเก็บน ้าห้วยทรายขมิ น พังขว้าง เมอืง สกลนคร 3.00 3,000              3,000                2496 2499 ห้วยน ้าอูน 

63 อ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 1 พังขว้าง เมอืง สกลนคร 2.40 3,012              2530 2531 ห้วยน ้าอูน 

64 ปตร.ห้วยปลาหางตอนล่าง มว่งไข พังโคน สกลนคร - 25,673             2547 2552 ห้วยน ้าอูน 

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
ลุ่มน ้าสาขาล้าดับท่ี โคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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ตำรำงท่ี 3 โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดกลำง (ต่อ) 

 
 

ปริมาณน ้ากักเก็บ พื นท่ีชลประทาน พื นท่ีรั บประโยชน์

(ล้ำน ลบ.ม.) (ไ ร่ ) (ไ ร่ ) เร่ิ ม (พ.ศ .) เสร็ จ (พ.ศ .)

65 อ่างเก็บน ้าห้วยโป่ง มว่งไข่ พังโคน สกลนคร 1.63 600                 2495 2496 ห้วยน ้าอูน 

66 อ่างเก็บน ้าหนองบัว ไฮหยอง พังโคน สกลนคร 0.19 120                 2496 2496 ห้วยน ้าอูน 

67 อ่างเก็บน ้าภูเพ็ก นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 2.70 1,371               2494 2494 ห้วยน ้าอูน 

68 อ่างเก็บน ้าห้วยหินแตก ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 1.50 1,227               2530 2531 ห้วยน ้าอูน 

69 อ่างเก็บน ้าบ้านค้าประมง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 0.40 175                 2531 2532 ห้วยน ้าอูน 

70 ประตูระบายน ้าบ้านหนองบัว พร้อมระบบส่งน ้า นาหว้า นาหว้า นครพนม 200                ห้วยน ้าอูน 

71 อ่างเก็บน ้าห้วยอ้วน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 5.22  500                  2546 2546 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

72 อ่างเก็บน ้าห้วยหินชะแนนใหญ่ (พร้อมระบบ) โพธ์ิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 12.50 9,071               ห้วยทวย

73 อ่างเก็บน ้าห้วยหินชะแนน มหาชัย ปลาปาก นครพนม 2.40 3,270               2534 2535 ห้วยทวย

74 อ่างเก็บน ้าห้วยเชียงยืน เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 0.34 1,300               2496 2496 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

75 อ่างเก็บน ้าห้วยดงน้อย วังตามวั เมอืง นครพนม 5.20 7,200               2535 2536 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

76 อ่างเก็บน ้าบ้านบุ่งหมากโมง วังตามวั เมอืง นครพนม 2.19 1,500               2537 2537 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

77 อ่างเก็บน ้าห้วยส้มโฮ้ง บ้านผึ ง เมอืง นครพนม 2.42 10,000             2499 2501 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

78 ประตูระบายน ้าห้วยบังกอ โพธ์ิตาก เมอืง นครพนม 4.00 5,000              - 2559 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

79 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.50 2,396               2535 2537 น ้าพุง

80 อ่างเก็บน ้าห้วยนาอ่าง นาตาล เต่างอย สกลนคร 1.83 2,082              2527 2528 น ้าพุง

81 อ่างเก็บน ้าห้วยหวด เต่างอย เต่างอย สกลนคร 21.00 8,512               2526 2530 น ้าพุง

82 อ่างเก็บน ้าตาดโตน ห้วยยาง เมอืง สกลนคร 0.90 -  2519 2519 น ้าพุง

83 ฝายน ้าล้นห้วยเดียก ห้วยยาง เมอืง สกลนคร    น ้าพุง

84 อ่างเก็บน ้าห้วยเดียก ห้วยยาง เมอืง สกลนคร 4.00 2,960               2524 2527 น ้าพุง

85 อ่างเก็บน ้าห้วยอ่าง ห้วยยาง เมอืง สกลนคร 1.50 1,438              250                  2530 2531 น ้าพุง

86 อ่างเก็บน ้าห้วยเรือ ดงมะไฟ เมอืง สกลนคร 2.90 4,038              230                  2528 2528 น ้าพุง

87 อ่างเก็บน ้าห้วยเคลิ ม ห้วยยาง เมอืง สกลนคร 1.50 1,083              230                  2529 2534 น ้าพุง

88 อ่างเก็บน ้าห้วยโท-ห้วยยาง เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 9.10 8,399               2529 2529 ห้วยน ้าก้่า

89 อ่างเก็บน ้าห้วยกกคูณ ก้านเหลือง นาแก นครพนม 2.00 1,985               2536 2538 ห้วยน ้าก้่า

90 อ่างเก็บน ้าห้วยวังมว่ง ค้าพี นาแก นครพนม 1.50 1,300               2536 2538 ห้วยน ้าก้่า

91 อ่างเก็บน ้าห้วยผักดอก ค้าพี นาแก นครพนม 2.80 3,844               2528 2528 ห้วยน ้าก้่า

92 อ่างเก็บน ้าห้วยนางยอด พุ่มแก นาแก นครพนม 0.85 800                 2530 2530 ห้วยน ้าก้่า

93 อ่างเก็บน ้าบ้านดอนพัฒนา พิมาน นาแก นครพนม 0.54 400                 2522 2522 ห้วยน ้าก้่า

94 อ่างเก็บน ้าบ้านดงน้อย พิมาน นาแก นครพนม 5.20 7,200               2524 2528 ห้วยน ้าก้่า

95 อ่างเก็บน ้าห้วยศรีคุณ นาแก นาแก นครพนม 2.31 6,600               2499 2502 ห้วยน ้าก้่า

96 ฝายห้วยหว้าน นาแก นาแก นครพนม   300                  2521 2521 ห้วยน ้าก้่า

97 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาคู่ นาคู่ นาแก นครพนม   6,400                2540 ห้วยน ้าก้่า

98 อ่างเก็บน ้าห้วยนางออ หนองบ่อ นาแก นครพนม 3.30 2,700               2535 2535 ห้วยน ้าก้่า

99 พัฒนาหนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม 2.40  500                  2540 ห้วยน ้าก้่า

100 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านส้มป่อย (2) หนองสังข์ นาแก นครพนม 2,000                2558 2559 ห้วยน ้าก้่า

101 ประตูระบายน ้าห้วยบังฮวก ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 3.50  1,000                2559 2560 ห้วยน ้าก้่า

102 ระบบส่งน ้าประตูระบายน ้าน ้าก้่าตอนล่าง นาหนาด ธาตุพนม นครพนม ห้วยน ้าก้่า

103 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยแคน2 พระกลางทุง่ ธาตุพนม นครพนม   2,500                2528 2559 ห้วยน ้าก้่า

104 อ่างเก็บน ้าห้วยแคน หนองฮี ปลาปาก นครพนม 11.01 5,000               2511 2512 ห้วยน ้าก้่า

105 อ่างเก็บน ้าห้วยบัง ปลาบาก ปลาบาก นครพนม 0.28 150                150                  2536 2537 ห้วยน ้าก้่า

106 อ่างเก็บน ้าห้วยบง มหาชัย ปลาบาก นครพนม 0.12  100                  2537 2537 ห้วยน ้าก้่า

107 ระบบส่งน ้าประตูระบายน ้าบ้านนาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 1.05 4,600              2555 2557 ห้วยน ้าก้่า

108 อ่างเก็บน ้าห้วยกะเบา อุ่มเหมา้ ธาตุพนม นครพนม 5.10 200                 2532 2535 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

109 อ่างเก็บน ้าบ้านดงหมู อุ่มเหมา้ ธาตุพนม นครพนม 0.45 300                 2529 2529 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

110 อ่างเก็บน ้าห้วยชะโนด หนองบัว ดงหลวง มกุดาหาร 18.40 16,000             2522 2528 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

111 อ่างเก็บน ้าห้วยตาเปอะ บ้านค้อ ค้าชะอี มกุดาหาร 45.00 7,000              2556 2560 ห้วยบางทราย

112 อ่างเก็บน ้าห้วยไผ่ กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 10.50 1,600               2539 2540 ห้วยบางทราย

113 อ่างเก็บน ้าห้วยทา กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 2.23 1,200               2532 2532 ห้วยบางทราย

114 อ่างเก็บน ้าห้วยพุ กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 4.50 2,700               2538 2539 ห้วยบางทราย

115 อ่างเก็บน ้าห้วยหอย กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 2.00 1,300               2538 2539 ห้วยบางทราย

116 อ่างเก็บน ้าห้วยพุง กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 4.00 1,200               2537 2540 ห้วยบางทราย

117 อ่างเก็บน ้าห้วยตะไถ กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 0.75 400                 2537 2537 ห้วยบางทราย

118 อ่างเก็บน ้าบ้านสานแว้ กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 0.54 500                 2525 2525 ห้วยบางทราย

119 อ่างเก็บน ้าห้วยขาหน้า พังแดง ดงหลวง มกุดาหาร 1.70 1,300               2549 2549 ห้วยบางทราย

120 อ่างเก็บน ้าห้วยแคน หนองแคน ดงหลวง มกุดาหาร 2.10 750                 2548 2548 ห้วยบางทราย

121 อ่างเก็บน ้าห้วยหินลับ หนองแคน ดงหลวง มกุดาหาร 4.00 1,700               2523 2525 ห้วยบางทราย

122 อ่างเก็บน ้าห้วยไร่ หนองแคน ดงหลวง มกุดาหาร 3.70 1,500               2524 25525 ห้วยบางทราย

123 อ่างเก็บน ้าห้วยไร่ (2) ดงมอญ เมอืง มกุดาหาร 2.70 2,000               2544 2546 ห้วยบางทราย

124 ปตร.ห้วยบางทราย บางทรายใหญ่ เมอืง มกุดาหาร 3.00  8,000                2560 2563 ห้วยบางทราย

125 อ่างเก็บน ้าห้วยหมากไฟ โพนทราย เมอืง มกุดาหาร 1.50 800                 2549 2550 ห้วยบางทราย

126 อ่างเก็บน ้าห้วยมกุ น ้าเทีย่ง ค้าชะอี มกุดาหาร 4.259 1,656               2520 2521 ห้วยมกุ

127 อ่างเก็บน ้าห้วยสิงห์ นาสีนวน เมอืง มกุดาหาร 0.74 800                 2529 2529 ห้วยมกุ

128 อ่าวเก็บน ้าห้วยคันแทใหญ่ ค้าชะอี ค้าชะอี มกุดาหาร 4.62 5,100              2558 2561 ห้วยบังอ่ี

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
ลุ่มน ้าสาขาล้าดับท่ี โคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-22 8  
 

ตำรำงท่ี 3 โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดกลำง (ต่อ) 

 
ที่มำ :  ข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน กรมชลประทาน, 2563 
          โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้้าสงคราม จังหวัดนครพนม ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, 2563 
 
ตำรำงท่ี 4 โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดเล็ก 

 
  

ปริมาณน ้ากักเก็บ พื นท่ีชลประทาน พื นท่ีรั บประโยชน์

(ล้ำน ลบ.ม.) (ไ ร่ ) (ไ ร่ ) เร่ิ ม (พ.ศ .) เสร็ จ (พ.ศ .)

129 อ่างเก็บน ้าห้วยถ ้าไมดู่้ ค้าชะอี ค้าชะอี มกุดาหาร 1.70 1,500               2552 2552 ห้วยบังอ่ี

130 ปตร.ห้วยบังอ่ี โพธ์ิไทร ดอนตาล มกุดาหาร 1.00 3,000                2563 2563 ห้วยบังอ่ี

131 อ่างเก็บน ้าห้วยขี เหล็ก นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 23.70 8,625               2528 2531 ห้วยบังอ่ี

132 อ่างเก็บน ้าห้วยหินลาด ดงเย็น เมอืง มกุดาหาร 1.35 1,300               2558 2559 ห้วยบังอ่ี

513.46 326,280           101,600            

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
ลุ่มน ้าสาขา

รวม

ล้าดับท่ี โคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด

ปริมาณน ้ากักเก็บ พื นท่ีชลประทาน พื นท่ีรั บประโยชน์

(ล้ำน ลบ.ม.) (ไ ร่ ) (ไ ร่ ) เร่ิ ม (พ.ศ .) เสร็ จ (พ.ศ .)

1 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าไพร้ นาแห้ว นาแห้ว เลย 2.01 846 1,821 2555 2555 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

2 อ่างเก็บน ้าห้วยโป่งกูด นาแห้ว นาแห้ว เลย 0.08 100 2532 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

3 อ่างเก็บน ้าบ้านนาแห้ว นาแห้ว นาแห้ว เลย 0.10 200 2526 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

4 อ่างเก็บน ้าห้วยนาหว่าง นาแห้ว นาแห้ว เลย 0.09 200 2532 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

5 อ่างเก็บน ้าห้วยบุ่ง พร้อมระบบส่งน ้า นาแห้ว นาแห้ว เลย 0.17 608 2530 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

6 อ่างเก็บน ้าห้วยส้มกบ นาแห้ว นาแห้ว เลย 0.08 150 2532 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

7 อ่างเก็บน ้าห้วยขุมปูน นาพึง นาแห้ว เลย 0.07 2,000 2532 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

8 อ่างเก็บน ้าห้วยหู นาพึง นาแห้ว เลย 0.62 2,500 2534 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

9 ฝายห้วยโป่งค่าง นาพึง นาแห้ว เลย 300 2528 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

10 อ่างเก็บน ้าบ่อเหมอืงน้อย (1) แสงภา นาแห้ว เลย 0.04 300 2533 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

11 อ่างเก็บน ้าบ้านบ่อเหมอืงน้อย (2) แสงภา นาแห้ว เลย 0.10 300 2537 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

12 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าผัก แสงภา นาแห้ว เลย 0.05 625 2535 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

13 ฝายห้วยน ้าภา แสงภา นาแห้ว เลย 700 2530 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

14 ฝายห้วยน ้าผักและระบบ แสงภา นาแห้ว เลย 180 220 2544 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

15 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยตาดสูง แสงภา นาแห้ว เลย  420 420 2558 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

16 ระบบส่งน ้าและอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยตาดสูง แสงภา นาแห้ว เลย - 145 - 2560 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

17 อ่างเก็บน ้าห้วยกวาง เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.09 300 2534 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

18 อ่างเก็บน ้าห้วยน้อย เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.60 200 2532 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

19 อ่างเก็บน ้าห้วยนาขุม เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.36 100 2532 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

20 อ่างเก็บน ้าบ้านนาเชื่อม เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.16 300 2533 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

21 ฝายบ้านนาผักก้าม (ปชด.) เหล่ากอหก นาแห้ว เลย - - 625 2551 2551 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

22 ฝายห้วยกวางน้อย เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 200 2532 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

23 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยทับหมู เหล่ากอหก นาแห้ว เลย 0.33 400 400 2558 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

24 ระบบส่งน ้าและอาคารประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยน้อย เหล่ากอหก นาแห้ว เลย - 97 - 2560 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

25 ระบบส่งน ้าและอาคารประกอบอ่างเก็บน ้าห้วยสีดา เหล่ากอหก นาแห้ว เลย - 150 - 2560 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่3

26 ฝายทดน ้าห้วยน ้าหมนั กกสะทอน ด่านซ้าย เลย 1,250 2552 2552 น ้าหมนั

27 อ่างเก็บน ้าห้วยป่ารวก โคกงาม ด่านซ้าย เลย 0.08 300 2521 น ้าหมนั

28 อ่างเก็บน ้าห้วยโป่ง ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 0.12 200 2534 น ้าหมนั

29 อ่างเก็บน ้าศูนย์พันธ์ไมห้้วยศอก ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 0.05 35 2525 น ้าหมนั

30 ระบบส่งน ้าห้วยศอก ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 42 958 2541 น ้าหมนั

31 ฝายบ้านเด่ิน ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 1,300 2554 น ้าหมนั

32 ฝายบ้านหนามแท่ง ด่านซ้าย ด่านซ้าย เลย 700 2525 น ้าหมนั

33 ฝายห้วยกอก นาดี ด่านซ้าย เลย 400 2554 น ้าหมนั

34 อ่างเก็บน ้าบุ่งคล้า โคกงาม ด่านซ้าย เลย 0.10 300 2521 น ้าสาน

35 ฝายห้วยโป่ง ปากหมนั ด่านซ้าย เลย 500 2550 2550 น ้าสาน

36 อ่างเก็บน ้าห้วยกกโก ท่าศาลา ภูเรือ เลย 0.16 100 2529 น ้าสาน

37 อ่างเก็บน ้าสถานีเกษตรทีสู่งภูเรือ ปลาบ่า ภูเรือ เลย 0.20 1,000 4,000 2546 น ้าสาน

38 อ่างเก็บน ้าห้วยงอบแงบ สานตม ภูเรือ เลย 0.34 300 2529 น ้าสาน

39 อ่างเก็บน ้าห้วยละหุ่ง สานตม ภูเรือ เลย 0.09 150 2529 น ้าสาน

40 อ่างเก็บน ้าห้วยส้มป่อย สานตม ภูเรือ เลย 0.17 400 2528 น ้าสาน

41 อ่างเก็บน ้าร่องควายป่า หนองบัว ภูเรือ เลย 0.03 200 2530 น ้าสาน

42 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าพร ปากตม เชียงคาน เลย 0.20 1,000 2522 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

43 ฝายห้วยน ้าพร ปากตม เชียงคาน เลย 700 2542 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

44 ฝายห้วยบิก ปากตม เชียงคาน เลย 800 2535 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

45 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยเหมอืงนา ปากหมนั ด่านซ้าย เลย - 1,000 - 2561 2561 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

46 อ่างเก็บน ้าฝายห้วยสระแฮ โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย 0.03 100 2538 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

47 อ่างเก็บน ้าห้วยสยาม โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย 0.65 300 2545 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

48 อ่างเก็บน ้าบ้านร่องไผ่ โคกใหญ่ ท่าล่ี เลย 0.02 100 2527 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

49 อ่างเก็บน ้าห้วยสามเขาใต้ น ้าแคม ท่าล่ี เลย 0.11 200 2528 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

50 อ่างเก็บน ้าบ้านน ้าแคม น ้าแคม ท่าล่ี เลย 0.05 550 300 2545 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
ลุ่มน ้าสาขาล้าดับท่ี โคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด
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51 อ่างเก็บน ้าห้วยโป่งค้า น ้าแคม ท่าล่ี เลย 0.15 400 2533 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

52 ฝายห้วยด้าย น ้าแคม ท่าล่ี เลย 300 2536 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

53 ฝายน ้าแคมใต้ น ้าแคม ท่าล่ี เลย 300 2536 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

54 อ่างเก็บน ้าห้วยขัน น ้าทูน ท่าล่ี เลย 0.17 165 85 2542 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

55 อ่างเก็บน ้าห้วยส้ม ท่าล่ี ท่าล่ี เลย 0.10 100 2542 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

56 อ่างเก็บน ้าหนองลาดปู่ ท่าล่ี ท่าล่ี เลย 0.10 500 2522 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

57 อ่างเก็บน ้าห้วยหก ท่าล่ี ท่าล่ี เลย 0.07 100 2523 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

58 ฝายห้วยไผ่ ท่าล่ี ท่าล่ี เลย 0.03 300 2548 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

59 ฝายห้วยขยาม หนองผือ ท่าล่ี เลย 500 2523 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

60 ฝายซ้าทอง หนองผือ ท่าล่ี เลย 500 2528 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

61 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าพวน อาฮี ท่าล่ี เลย 0.19 300 2523 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

62 อ่างเก็บน ้าห้วยเหวหวะ อาฮี ท่าล่ี เลย 0.27 15 458 2526 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

63 อ่างเก็บน ้าห้วยปู่เต้น แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 0.14 - 400 2533 2533 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

64 ฝายห้วยปอเหนือ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย - - 800 2562 2562 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

65 ฝายห้วยโป่งเอียด แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย - - 180 2562 2562 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

66 อ่างเก็บน ้าบ้านน ้าคู้ ภูหอ ภูหลวง เลย 0.60 2,007 1,000 2532 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

67 อ่างเก็บน ้าห้วยไคร้แล้ง ภูหอ ภูหลวง เลย 0.06 - 300 2545 2545 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

68 อ่างฯหนองบัว ภูหอ ภูหลวง เลย 0.07 - 20 2531 2531 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

69 ฝายน ้าคู้ ภูหอ ภูหลวง เลย 0.00 - 1,000 2526 2526 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

70 อ่างเก็บน ้าห้วยหอม หนองคัน ภูหลวง เลย 0.41 - 500 2521 2521 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

71 อ่างเก็บน ้ากุดหลง หนองคัน ภูหลวง เลย 0.42 - 300 2532 2532 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

72 อ่างฯห้วยหมากเค็ง หนองคัน ภูหลวง เลย 0.20 - 200 2521 2521 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

73 อ่างห้วยลาดหญ้า หนองคัน ภูหลวง เลย 0.03 - 500 2545 2545 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

74 ฝายห้วยตาด นาดอกค้า นาด้วง เลย 0.04  500 2561 2561 ห้วยน ้าปวน

75 อ่างเก็บน ้าห้วยเป้า (ตอนบน) ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย ปวนพุ หนองหิน เลย 0.50 - 300 2553 2553 ห้วยน ้าปวน

76 ฝายโนนกกหาด ผาน้อย วังสะพุง เลย - 1,000 700 2559 2559 ห้วยน ้าปวน

77 อ่างเก็บน ้าบ้านโป่งศรีโทน เอราวัณ เอราวัณ เลย 0.27 - 300 2524 2524 ห้วยน ้าปวน

78 ฝายห้วยน ้าสวย(วังมว่ง) เอราวัณ เอราวัณ เลย - - 1,500 2525 2525 ห้วยน ้าปวน

79 อ่างเก็บน ้าห้วยซ้าเต็น จอมศรี เชียงคาน เลย 0.92 300 2539 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

80 ฝายห้วยหินซา จอมศรี เชียงคาน เลย 500 2521 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

81 ฝายห้วยหินซา จอมศรี เชียงคาน เลย 300 2537 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

82 อ่างเก็บน ้าห้วยหนองอ้อ ธาตุ เชียงคาน เลย 0.12 1,000 2531 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

83 อ่างเก็บน ้าหนองโสน ธาตุ เชียงคาน เลย 0.13 2534 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

84 ฝายหินทิ งแมน่ ้าเลย (2) ธาตุ เชียงคาน เลย 500 2537 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

85 ฝายหินซา ธาตุ เชียงคาน เลย 500 2540 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

86 ฝายหินทิ งแมน่ ้าเลย นาซ่าว เชียงคาน เลย 400 2548 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

87 อ่างเก็บน ้าห้วยกอก ปากตม เชียงคาน เลย 0.23 2522 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

88 อ่างเก็บน ้าห้วยสาระแพ หาดทรายขาว เชียงคาน เลย 0.45 600 2522 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

89 อ่างเก็บน ้าห้วยเกตุบ้านสูบ  น ้าสวย เมอืง เลย 0.09 2537 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

90 อ่างเก็บน ้าห้วยป่าข้าวหลาม กกดู่ เมอืง เลย 0.06 200 2523 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

91 ฝายบ้านท่าเปิบ กกดู่ เมอืง เลย 1,000 2525 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

92 ฝายบ้านตูบโกบ กกดู่ เมอืง เลย 200 2525 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

93 ฝายห้วยเหล็ก กกดู่ เมอืง เลย 300 2524 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

94 ฝายห้วยเหล็กใต้ กกดู่ เมอืง เลย - - 200 2553 2553 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

95 ฝายห้วยน ้าหมาน กุดป่อง เมอืง เลย - - 2559 2559 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

96 ผาบ่าว - ผาสาว เขาหลวง วังสะพุง เลย 0.07 100 100 2534 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

97 ฝายห้วยน ้าฮวย เขาหลวง วังสะพุง เลย 500 2538 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

98 อ่างเก็บน ้าห้วยสร้างโทน ชัยพฤกษ์ เมอืง เลย 0.44 645 2532 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

99 ฝายห้วยผาทาใหญ่ ชัยพฤกษ์ เมอืง เลย 300 2528 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

100 ฝายห้วยฮาว ชัยพฤกษ์ เมอืง เลย 300 2523 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

101 ระบบส่งน ้าคลองส่งน ้าสาย RMC อ่างเก็บน ้าห้วยสร้างโทนจังหวัดเลย ชัยพฤกษ์ เมอืง เลย - 100 - 2560 2560 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

102 ฝายห้วยมว่ง นาแขม เมอืง เลย 800 2523 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

103 ฝายห้วยทราย นาแขม เมอืง เลย 800 2526 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

104 ฝายห้วยน ้าฮวย นาโป่ง เมอืง เลย 1,000 2526 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

105 ฝายห้วยคิวหลวงใหญ่ นาโป่ง เมอืง เลย 400 2545 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

106 ฝายน ้าฮวย นาโป่ง เมอืง เลย 400 2540 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

107 ฝายน ้าเลย นาโป่ง เมอืง เลย 300 2537 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

108 อ่างเก็บน ้าห้วยด่ัง นาอ้อ เมอืง เลย 0.12 2554 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

109 ฝายห้วยน ้าฮวย นาอาน เมอืง เลย 2547 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

110 ฝายยางบ้านติดต่อ นาอาน เมอืง เลย 2549 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

111 ฝายห้วยน ้าลาย นาอาน เมอืง เลย 2545 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

112 อ่างเก็บน ้าห้วยสะพุง น ้าสวย เมอืง เลย 0.34 2528 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

113 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าเทา น ้าสวย เมอืง เลย 0.16 1,236 2531 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

114 ฝายป่ายางห้วยน ้าลาย น ้าสวย เมอืง เลย - - 500 2562 2562 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

115 ฝายห้วยน ้าลาย น ้าสวย เมอืง เลย    2555 2555 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

116 ฝายห้วยนกนางแอ่น น ้าสวย เมอืง เลย - - 550 2553 2553 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

117 ฝายนาหนองเอียน น ้าสวย เมอืง เลย - 400 - 2558 2558 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

118 คลองส่งน ้าและฝายกกต้อง น ้าหมาน เมอืง เลย 2540 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
ลุ่มน ้าสาขาล้าดับท่ี โคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด
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119 อ่างเก็บน ้าบ้านส้าน น ้าหมาน เมอืง เลย 0.18 2547 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

120 ฝายห้วยน ้าหมาน เมอืง เมอืง เลย 423 2492 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

121 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าพาว เมอืง เมอืง เลย 1.36 900 2499 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

122 ฝายห้วยน ้าพาว เมอืง เมอืง เลย 2523 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

123 อ่างฯห้วยสีเสียดและระบบ เมอืง เมอืง เลย 0.73 2544 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

124 ฝายน ้าภู เมอืง เมอืง เลย 2521 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

125 ฝายห้วยน ้าพาน ศรีสองรัก เมอืง เลย 2536 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

126 อ่างเก็บน ้า ร.13 พัน.5(I) ศรีสองรัก เมอืง เลย 0.08 2525 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

127 อ่างเก็บน ้าบ้านน้อยนาซ้า ศรีสองรัก เมอืง เลย 0.02 2536 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

128 ฝายหินทิ งในล้าน ้าเลย ศรีสองรัก เมอืง เลย 2534 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

129 อ่างเก็บน ้าบ้านปากหมาก ศรีสองรัก เมอืง เลย 0.05 2535 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

130 ฝายหินทิ งแมน่ ้าเลย 1 ศรีสองรัก เมอืง เลย 2554 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

131 ฝายน ้าซู้ (กอไร่ใหญ่) เสี ยว เมอืง เลย 500 2525 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

132 ฝายน ้าเลย ปากปวน วังสะพุง เลย 2544 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

133 ฝายห้วยน ้าฮวน หนองงิ ว วังสะพุง เลย - - 400 2551 2551 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

134 ฝายห้วยน ้าฮวย 2 หนองงิ ว วังสะพุง เลย 500 2540 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

135 ฝายห้วยน ้าฮวย  หนองงิ ว วังสะพุง เลย 400 2551 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

136 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าจันทร์ หนองงิ ว วังสะพุง เลย 0.35 700 2526 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

137 ฝายน ้าฮวย หนองงิ ว วังสะพุง เลย 500 2543 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

138 ฝายห้วยน ้าฮวย หนองงิ ว วังสะพุง เลย 1,000 2532 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

139 ฝายบ้านน ้าจันทร์ หนองงิ ว วังสะพุง เลย 0.26 600 1,000 2559 2559 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

140 ฝายห้วยน ้าฮวย เขาแก้ว เชียงคาน เลย 480 2553 2553 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

141 ฝายห้วยชม ชมเจริญ ปากชม เลย 300 2543 2543 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

142 อ่างเก็บน ้าห้วยกลม เชียงกลม ปากชม เลย 0.35 96 204 2535 2535 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

143 อ่างเก็บน ้าห้วยบงนัง เชียงกลม ปากชม เลย 0.36 430 2536 2536 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

144 อ่างเก็บน ้าห้วยซ้าป่าซาง เชียงคาน เชียงคาน เลย 0.10 500 2522 2522 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

145 ฝายน ้าล้นห้วยน ้าฮวย เชียงคาน เชียงคาน เลย 1,000 2527 2527 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

146 อาคารบังคับน ้าและระบบส่งน ้าแหล่งน ้าวังแคน นาซ่าว เชียงคาน เลย 600 - 2561 2561 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

147 ฝายล้าปิงใหญ่ (ปชด.) บุฮม เชียงคาน เลย 500 2557 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

148 อ่างเก็บน ้าห้วยมว่ง บุฮม เชียงคาน เลย 200 2552 2552 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

149 ฝายล้าห้วยน ้าสวย (ปชด.) บุฮม เชียงคาน เลย 400 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

150 อ่างเก็บน ้าห้วยถ ้าใหญ่ บุฮม เชียงคาน เลย 0.09 246 54 2528 2528 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

151 อ่างเก็บน ้าห้วยซวก บุฮม เชียงคาน เลย 0.17 500 2543 2543 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

152 ฝายบ้านห้วยเทียม ปากชม ปากชม เลย 200 2535 2535 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

153 อ่างเก็บน ้าห้วยเมีย่ง เชียงกลม ปากชม เลย 0.15 104 96 2535 2535 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

154 ฝายห้วยหงาว เชียงกลม ปากชม เลย 0.25 300 1,000 2558' 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

155 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยเมีย่ง จังหวัดเลย เชียงกลม ปากชม เลย 200 - 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

156 อ่างเก็บน ้าบ้านหาดเบี ย ปากชม ปากชม เลย 0.05 182 2544 2544 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

157 ฝายบ้านนานกปีด ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 300 2561 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

158 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าก้่า ห้วยบ่อซืน ปากชม เลย 0.76 700 2553 2553 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

159 อ่างเก็บน ้าห้วยค้อ แก้งไก่ สังคม หนองคาย 0.33 100 2521 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

160 อ่างเก็บน ้าห้วยบง นางิ ว สังคม หนองคาย 0.07 100 2521 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

161 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าขิง นางิ ว สังคม หนองคาย 0.08 100 2522 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

162 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย นางิ ว สังคม หนองคาย 0.20 500 2526 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

163 ฝายห้วยขิงแล้ง นางิ ว สังคม หนองคาย 600 2540 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

164 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าเทา นางิ ว สังคม หนองคาย 0.03 100 2522 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

165 ฝายบ้านซ้าเจียง นางิ ว สังคม หนองคาย 300 2521 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

166 ฝายห้วยมว่ง บ้านมว่ง สังคม หนองคาย 200 2521 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

167 ฝายห้วยหนอง บ้านมว่ง สังคม หนองคาย 200 2527 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

168 ฝายห้วยน ้าฮวย บ้านมว่ง สังคม หนองคาย 500 2542 2542 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

169 ฝายน ้าล้นบ้านน ้าไพร สังคม สังคม หนองคาย 0.08 500 2526 2526 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

170 ฝายห้วยยกค้อพร้อมระบบส่งน ้า  นายูง อุดรธานี 500 2560 2561 ห้วยน ้าโสม

171 ฝายห้วยทราย นายูง นายูง  อุดรธานี 400 2537 2537 ห้วยน ้าโสม

172 ฝายห้วยน ้าราง นายูง นายูง  อุดรธานี 500 2537 2537 ห้วยน ้าโสม

173 ฝายห้วยน ้าราง นายูง นายูง อุดรธานี 1,000 2528 2528 ห้วยน ้าโสม

174 อ่างเก็บน ้าวัดป่าภูก้อน นายูง นายูง อุดรธานี 0.07 300 2540 2540 ห้วยน ้าโสม

175 ฝายห้วยน ้าราง* นายูง นายูง อุดรธานี 1,000 2528 2528 ห้วยน ้าโสม

176 ฝายบ้านนาต้อง นายูง นายูง  อุดรธานี 500 2537 2537 ห้วยน ้าโสม

177 อ่างเก็บน ้า ร.ร.ตชด. สมประสงค์* โนนทอง นายูง อุดรธานี 0.03 2528 2528 ห้วยน ้าโสม

178 ฝายห้วยน ้าโสม โนนทอง นายูง อุดรธานี 500 2544 2545 ห้วยน ้าโสม

179 อ่างเก็บน ้าห้วยเจียง โนนทอง นายูง อุดรธานี 0.38 300 2535 2535 ห้วยน ้าโสม

180 ฝายห้วยโป่ง โนนทอง นายูง อุดรธานี 500 2546 2549 ห้วยน ้าโสม

181 ฝายห้วยปมปอก โนนทอง นายูง อุดรธานี 2551 2551 ห้วยน ้าโสม

182 ฝายบ้านปากเจียง โนนทอง นายูง อุดรธานี 400 2532 2532 ห้วยน ้าโสม

183 ฝายห้วยโป่งแล้ง โนนทอง นายูง อุดรธานี 2552 2552 ห้วยน ้าโสม

184 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าโป่ง (ระบบส่งน ้า) โนนทอง นายูง อุดรธานี 0.30 450 2558 2558 ห้วยน ้าโสม

185 ฝายห้วยปมปอก โนนทอง นายูง อุดรธานี 500 2551 2551 ห้วยน ้าโสม

186 ฝายห้วยโป่งแล้ง โนนทอง นายูง อุดรธานี 400 2552 2552 ห้วยน ้าโสม

187 อ่างเก็บน ้าวัดป่าภูก้อน บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 0.13  100 2558' 2559 ห้วยน ้าโสม

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
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188 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าปลด (ตอนบน) บ้านก้อง นายูง อุดรธานี 0.03 500 2536 2536 ห้วยน ้าโสม

189 ฝายห้วยน ้าโสม น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี 1,200 2529 2529 ห้วยน ้าโสม

190 ฝายห้วยน ้าโสม* น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี 1,200 2525 2525 ห้วยน ้าโสม

191 ท้านบดินกักน ้าโรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนเทพภูเงิน น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี 0.05 160  2551 2551 ห้วยน ้าโสม

192 ฝายน ้าปลด (Kfw) น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี 450 2530 2531 ห้วยน ้าโสม

193 อ่างเก็บน ้าบ้านนาเมอืงไทย น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี 0.50 1,000 2535 2535 ห้วยน ้าโสม

194 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าทรง (ตอนล่าง)* น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี 2.90 2,000 2524 2525 ห้วยน ้าโสม

195 ฝายห้วยน ้าโสม (5) ศรีส้าราญ น ้าโสม  อุดรธานี 500 2537 2537 ห้วยน ้าโสม

196 ฝายห้วยเจริญ ต.สามคัคีอ.น ้าโสม จ.อุดรธานี สามคัคี น ้าโสม อุดรธานี 150 2553 2553 ห้วยน ้าโสม

197 ฝายห้วยน ้าโสม โสมเย่ียม น ้าโสม อุดรธานี 1,000 2533 2533 ห้วยน ้าโสม

198 ฝายห้วยน ้าซึม หนองแวง น ้าโสม อุดรธานี 600  2550 2550 ห้วยน ้าโสม

199 ฝายห้วยน ้าโสม หนองแวง น ้าโสม อุดรธานี 500 2548 2548 ห้วยน ้าโสม

200 ฝายห้วยน ้าโสม(4) หนองแวง น ้าโสม อุดรธานี 300 2539 2540 ห้วยน ้าโสม

201 ฝายห้วยน ้าโสม หนองแวง น ้าโสม อุดรธานี 1,000 2542 2542 ห้วยน ้าโสม

202 อ่างเก็บน ้าห้วยยาง บ้านหมอ้ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 0.10 150 2527 2527 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/1

203 อ่างเก็บน ้าบ้านท่ากฐิน บ้านหมอ้ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 0.20 400 2541 2541 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/1

204 อ่างเก็บน ้าวัดอรัญบรรพต (พรด.) บ้านหมอ้ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 0.08 0 0 2529 2529 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/1

205 อ่างเก็บน ้าห้วยพระบาท พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 0.02 10 2522 2522 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/1

206 ฝายห้วยไซงัว ผาตั ง สังคม หนองคาย 400 2558 2558 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/1

207 ฝายห้วยขามเป้ีย โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 200 2521 2521 น ้าโมง

208 ฝายห้วยโป่งสังข์ โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 300 2527 2527 น ้าโมง

209 ฝายห้วยกาหม โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย 400 2560 2560 น ้าโมง

210 อ่างเก็บน ้าหนองอุ้มบาตร โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย 0.07 200 2532 2532 น ้าโมง

211 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าอ้อย โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย 0.03 300 2527 2527 น ้าโมง

212 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าเสียว หองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 0.04 500 2521 2521 น ้าโมง

213 อ่างเก็บน ้าห้วยหินส่ิว (พรด.) พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 0.91 1,000 2529 2529 น ้าโมง

214 อ่างเก็บน ้ากุดกระสู้ เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู 0.16 400 2536 2536 น ้าโมง

215 ฝายห้วยบน เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู 500 2549 2549 น ้าโมง

216 ฝายห้วยส้มป่อย เก่ากลอย นากลาง หนองบัวล้าภู 500  2550 2550 น ้าโมง

217 ฝายห้วยโค๋โล่ ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู 0.12 200 200 2536 2536 น ้าโมง

218 อ่างเก็บน ้าห้วยไร่ 1 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู 0.20 400 2535 2535 น ้าโมง

219 อ่างเก็บน ้าห้วยไร่ 2 ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู 0.70 700 2535 2535 น ้าโมง

220 อ่างเก็บน ้าห้วยล้าไย ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู 0.45 500 2535 2535 น ้าโมง

221 ฝ่ายห้วยจิก กุดจิก เมอืง หนองบัวล้าภู 300  2550 2550 น ้าโมง

222 ฝายห้วยน ้าบน ต.กุดผึ ง อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล้าภู กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู 500 2553 2553 น ้าโมง

223 อ่างเก็บน ้าบ้านหินฮาว นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู 0.45 700 2534 2534 น ้าโมง

224 อ่างเก็บน ้าบ้านคลองเจริญ บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู 0.62 700 2536 2536 น ้าโมง

225 อ่างเก็บน ้าห้วยโซ่ บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู 1.43 700 2534 2534 น ้าโมง

226 อ่างเก็บน ้าวัดป่าหลวงปู่สาย บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู 0.00  200 2551 2551 น ้าโมง

227 ฝายห้วยโมง บุญทัน สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู - - 400 2557 2557 น ้าโมง

228 ฝายห้วยคะนาน ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู 200 2560 2560 น ้าโมง

229 อ่างบ้านตาลเลียน ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 0.80 200 2523 2523 น ้าโมง

230 อ่างเก็บน ้าถ ้าเต่า สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 0.08 200 2523 2523 น ้าโมง

231 อ่างบ้านหนองแวง ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 0.10 - 100 2526 2526 น ้าโมง

232 อ่างเก็บน ้าเหว ค้าบง บ้านผือ อุดรธานี 0.36 500 2537 2538 น ้าโมง

233 ฝายน ้าล้นบ้านกลางน้อย จ้าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 600 2534 2534 น ้าโมง

234 ฝายน ้าล้นห้วยโมง จ้าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 1,000 2531 2531 น ้าโมง

235 ฝายห้วยซีด โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี 500 2545 2545 น ้าโมง

236 ฝายบ้านโนนทอง โนนทอง บ้านผือ อุดรธานี - - 300 2534 2534 น ้าโมง

237 อ่างเก็บน ้าวังเดือนห้า บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 0.10 300 2532 2532 น ้าโมง

238 อ่างเก็บน ้าวัดบ้านป่าค้อ บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 0.07 200 2529 2529 น ้าโมง

239 อ่างวัดบ้านป่าค้อ บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 0.07 - 200 2529 2529 น ้าโมง

240 ฝายห้วยนา(ห้วยซัน) บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี - 1,000 2538 2539 น ้าโมง

241 อ่างโคกสีส้าราญ บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 0.02 2521 2521 น ้าโมง

242 อ่างเก็บน ้าห้วยหินค้า บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 0.05 550 2521 2521 น ้าโมง

243 ฝายห้วยงาว บ้านผือ บ้านผือ อุดรธานี 0.21 600 2559 2560 น ้าโมง

244 อ่างเก็บน ้าห้วยแคน หายโศก บ้านผือ อุดรธานี 0.07 200 2522 2522 น ้าโมง

245 อ่างเก็บน ้าห้วยสีดา หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 0.60 900 200 2522 2522 น ้าโมง

246 อ่างก็บน ้าหนองเดิด มชีัย เมอืง หนองคาย 0.13 50 2531 2531 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

247 ฝายบ้านบังพวน พระธาตุบังพวน เมอืง หนองคาย - 1,000 2533 2533 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

248 อ่างเก็บน ้าบ้านห้วยทราย บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 0.05 300 2522 2522 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

249 อ่างเก็บน ้าห้วยทิดด้า หนองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 0.03 100 2521 2521 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

250 ฝายบ้านถ่อน (ห้วยไร่) บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 300 2525 2525 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

251 ฝายห้วยคุก บ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย 200 2526 2526 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

252 อ่างเก็บน ้าบ้านโพนงาม บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 0.30 1,000 2533 2533 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

253 อ่างเก็บน ้าหนองหมกั จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 0.80 500 2523 2523 น ้าสวย

254 ฝายห้วยน้อย เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 600 2545 2545 น ้าสวย

255 อ่างเก็บน ้าค้าผักหนาม เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 0.20 400 2521 2521 น ้าสวย

256 อ่างเก็บน ้าห้วยวังตุ เชียงหวาง เพ็ญ อุดรธานี 0.10 450 2526 2527 น ้าสวย

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
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257 ฝายห้วยน ้าสวย นาพู่ เพ็ญ อุดรธานี 1,500 2534 2534 น ้าสวย

258 ฝายห้วยวังโคน บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 500 2542 2543 น ้าสวย

259 ฝายห้วยน ้าสวย บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 500 2532 2532 น ้าสวย

260 อ่างเก็บน ้ายอดวังโน เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 0.30 200 2520 2520 น ้าสวย

261 ฝายห้วยยาง เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 300 2533 2533 น ้าสวย

262 อ่างเก็บน ้าหนองนาไฮ สุ่มเส้า เพ็ญ อุดรธานี 1.00 500 2523 2523 น ้าสวย

263 ฝายห้วยสวย เขือน ้า บ้านผือ อุดรธานี 400 2534 2534 น ้าสวย

264 อ่างเก็บน ้าหนองกุดจับ เขือน ้า บ้านผือ อุดรธานี 0.03 10 2531 2531 น ้าสวย

265 ฝายห้วยโธง หนองหัวคู บ้านผือ อุดรธานี 400 2537 2537 น ้าสวย

266 อ่างเก็บน ้าบ้านนาตาลเหนือ ทุง่หลวง โพนพิสัย หนองคาย 1.50 800 2525 2525 น ้าสวย

267 อ่างเก็บน ้าห้วยหินมกุ (kfw) เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย 2.28 2,500 0 2531 2531 น ้าสวย

268 อ่างเก็บน ้าห้วยหิน เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย 0.50 200 2528 2528 น ้าสวย

269 อ่างเก็บน ้าบ้านสองห้อง โพนสว่าง เมอืง หนองคาย 0.69 700 2547 2547 น ้าสวย

270 อ่างเก็บน ้าโหมปาเป้า ค่ายบกหวาย เมอืง หนองคาย 0.02 200 2521 2521 น ้าสวย

271 อ่างเก็บน ้าหนองโดน โพธ์ิชัย เมอืง หนองคาย 0.08 500 2532 2532 น ้าสวย

272 อ่างบ้านเบิดใหญ่ วัดธาตุ เมอืง หนองคาย 0.07 400 2531 2531 น ้าสวย

273 ฝายห้วยเสียว คอกช้าง สระใคร หนองคาย 0.22 220 420 2558' 2559 น ้าสวย

274 ฝายห้วยธง คอกช้าง สระใคร หนองคาย 0.04  600 2561 2561 น ้าสวย

275 ฝายน ้าสวย คอกช้าง สระใคร หนองคาย 500 2531 2531 น ้าสวย

276 อ่างเก็บน ้าหนองบัว บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 0.06 400 2527 2527 น ้าสวย

277 ฝายห้วยโทง บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 1,200 2522 2522 น ้าสวย

278 ฝายห้วยวังไฮ บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 500 2541 2541 น ้าสวย

279 ฝายบ้านหมากหุ่ง บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 200 2521 2521 น ้าสวย

280 อ่างเก็บน ้าบ้านหนองบัว บ้านฝาง สระใคร หนองคาย 0.55 400 2527 2527 น ้าสวย

281 อ่างฯหนองบัว สระใคร สระใคร หนองคาย 0.08 500 2532 2532 น ้าสวย

282 ฝายห้วยชัยยา สระใคร สระใคร หนองคาย 0.18 800 2559 2560 น ้าสวย

283 ฝายห้วยน ้าสวย (บ้านน ้าสวยใต้) สระใคร สระใคร หนองคาย 1,000 2557 2557 น ้าสวย

284 ท่อระบายน ้าห้วยบง สระใคร สระใคร หนองคาย 200 2524 2524 น ้าสวย

285 อ่างเก็บน ้าโสกดินแดง สระใคร สระใคร หนองคาย 0.01 100 2523 2523 น ้าสวย

286 อ่างเก็บน ้าบ้านหนองบัวเงิน สระใคร สระใคร หนองคาย 0.08 500 2532 2532 น ้าสวย

287 อ่างเก็บน ้าห้วยยางเงาะ โนนทัน เมอืง หนองบัวล้าภู 0.40 700 - 2525 2525 ห้วยหลวงส่วนที ่1

288 อ่างเก็บน ้าห้วยหินลาด โคกสะอาด เมอืงอุดร อุดรธานี 0.15 300 2530 2531 ห้วยหลวงส่วนที ่1

289 อ่างเก็บน ้าหนองอุดม เชียงพิณ เมอืงอุดร อุดรธานี 0.28 600 2521 2521 ห้วยหลวงส่วนที ่1

290 อ่างเก็บน ้าหนองสวรรค์ เชียงพิณ เมอืงอุดร อุดรธานี 0.20 2522 2522 ห้วยหลวงส่วนที ่1

291 อ่างเก็บน ้าห้วยหินลาด เชียงพิณ เมอืงอุดร อุดรธานี 0.09 150 2530 2531 ห้วยหลวงส่วนที ่1

292 ฝายห้วยสามผาด เชียงพิณ เมอืงอุดร อุดรธานี 1,522 2535 2535 ห้วยหลวงส่วนที ่1

293 อ่างเก็บน ้าหนองอีเลิง 2 เชียงยืน เมอืงอุดร อุดรธานี 0.15 30 2531 2531 ห้วยหลวงส่วนที ่1

294 ท่อรับน ้าป่าล้าห้วยหลาง กม.180+150 ต.เชียงยืน เชียงยืน เมอืงอุดร อุดรธานี 150 2562 2562 ห้วยหลวงส่วนที ่1

295 อ่างเก็บน ้าห้วยหินลาด 1 นิคมสงเคราะห์ เมอืงอุดร อุดรธานี 0.09 150 2530 2531 ห้วยหลวงส่วนที ่1

296 อ่งเก็บน ้าบ้านค้ากลิ ง บ้านจ่ัน เมอืงอุดร อุดรธานี 0.25 2528 2529 ห้วยหลวงส่วนที ่1

297 อ่างเก็บน ้าหนองตูม บ้านจ่ัน เมอืงอุดร อุดรธานี 0.10 2537 2538 ห้วยหลวงส่วนที ่1

298 อ่างเก็บน ้าบ้านหนองคอนแสน สามพร้าว เมอืงอุดร อุดรธานี 0.30 2524 2524 ห้วยหลวงส่วนที ่1

299 ปตร.บ้านสามพร้าว สามพร้าว เมอืงอุดร อุดรธานี 1,000 2533 2533 ห้วยหลวงส่วนที ่1

300 ฝายห้วยสังข์ สามพร้าว เมอืงอุดร อุดรธานี 500 2541 2541 ห้วยหลวงส่วนที ่1

301 ผันน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยริน-อ่างเก็บน ้าล้าป่าค้าว หนอไฮ เมอืงอุดร อุดรธานี - - - 2561 2562 ห้วยหลวงส่วนที ่1

302 พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพคลองผันน ้าที ่1 หมมูน่ เมอืงอุดร อุดรธานี - 3,000 2558 2559 ห้วยหลวงส่วนที ่1

303 อ่างเก็บน ้าหนองส้าโรง หมมูน่ เมอืงอุดร อุดรธานี 4.30 790 2543 2543 ห้วยหลวงส่วนที ่1

304 ฝายบ้านทุง่แร่ หมมูน่ เมอืงอุดร อุดรธานี 700 2543 2543 ห้วยหลวงส่วนที ่1

305 อ่างเก็บน ้าห้วยนาอ้อย กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 0.60 500 2522 2522 ห้วยหลวงส่วนที ่1

306 อ่างเก็บน ้าห้วยยาง7 กุดจับ กุดจับ อุดรธานี 0.20 1,000 2530 2530 ห้วยหลวงส่วนที ่1

307 ฝายห้วยใหญ่ ปะโค กุดจับ อุดรธานี 500 2545 2545 ห้วยหลวงส่วนที ่1

308 ฝายห้วยใหญ่ ปะโค กุดจับ อุดรธานี - - 500 2545 2545 ห้วยหลวงส่วนที ่1

309 อ่างเก็บน ้าห้วยยาง บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี - - 400 2548 2549 ห้วยหลวงส่วนที ่1

310 อ่างเก็บน ้ายางช่อง นาบัว เพ็ญ อุดรธานี 0.50 - 200 2523 2523 ห้วยหลวงส่วนที ่1

311 ฝายนาบัว นาบัว เพ็ญ อุดรธานี - - 700 2521 2521 ห้วยหลวงส่วนที ่1

312 อ่างเก็บน ้าห้วยคล้าย กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 0.84 800 2550 2550 ห้วยหลวงส่วนที ่1

313 อ่างเก็บน ้าเชียงลี กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 0.71 2,400 ห้วยหลวงส่วนที ่1

314 อ่างเก็บน ้าห้วยค่าย กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 0.30 3,000 2526 2526 ห้วยหลวงส่วนที ่1

315 อ่างเก็บน ้าบ้านหินแตก กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 0.40 1,000 2524 2524 ห้วยหลวงส่วนที ่1

316 ฝายห้วยไห กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 50 2523 2523 ห้วยหลวงส่วนที ่1

317 อ่างห้วยคล้าย* กุดหมากไฟ หนองวัวซอ อุดรธานี 0.69 300 800 2526 2526 ห้วยหลวงส่วนที ่1

318 อ่างเก็บน ้าถ ้ากกคู่ โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 0.78 800 2527 2528 ห้วยหลวงส่วนที ่1

319 อ่างเก็บน ้าห้วยไร่ อูบมงุ หนองวัวซอ อุดรธานี 0.50 - 300 2522 2522 ห้วยหลวงส่วนที ่1

320 อ่างเก็บน ้าห้วยพันโพ อูบมงุ หนองวัวซอ อุดรธานี 0.12 - 200 2531 2531 ห้วยหลวงส่วนที ่1

321 อ่างเก็บน ้าห้วยขมิ น อูบมงุ หนองวัวซอ อุดรธานี 0.58 1,145 2530 2531 ห้วยหลวงส่วนที ่1

322 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย 2 พร้อมระบบ หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 0.25 600 2528 2540 ห้วยหลวงส่วนที ่1

323 ฝายห้วยหลวง หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 500 2538 2538 ห้วยหลวงส่วนที ่1

324 อ่างห้วยทราย 2* หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 0.25 660 - 2552 2552 ห้วยหลวงส่วนที ่1

325 อ่างเก็บน ้าหนองขอนกว้าง หนองบัว เมอืง อุดรธานี 0.64 -  2496 2496 ห้วยหลวงส่วนที ่1

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
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326 อ่างหนองดุม เชียงพิณ เมอืง อุดรธานี 0.28 - 600 2521 2521 ห้วยหลวงส่วนที ่1

327 อ่างหนองอีเลิง เชียงยืน เมอืง อุดรธานี 0.15 - 300 2531 2531 ห้วยหลวงส่วนที ่1

328 ฝายห้วยสังข์ สามพร้าว เมอืง อุดรธานี - - 500 2541 2541 ห้วยหลวงส่วนที ่1

329 อ่างหนองใหญ่ สามพร้าว เมอืง อุดรธานี 0.09 - 400 2532 2532 ห้วยหลวงส่วนที ่1

330 ฝายห้วยหลวง 1 สามพร้าว เมอืง อุดรธานี - - 1,000 2533 2533 ห้วยหลวงส่วนที ่1

331 อ่างเก็บน ้าหนองหัวแตก หนองบัว เมอืง อุดรธานี 0.10 -  2496 2496 ห้วยหลวงส่วนที ่1

332 ฝายบ้านผักตบ ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 100 2523 2523 ห้วยดาน

333 ฝายบ้านโคก โพนงาม หนองหาน อุดรธานี 1,200 2539 2539 ห้วยดาน

334 ฝายบ้านสะแบง สะแบง หนองหาน อุดรธานี 300 2530 2530 ห้วยดาน

335 อ่างเก็บน ้าบ้านสร้อยพร้าว สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 0.36 ห้วยดาน

336 อ่างหงษาวดีและระบบฯ สร้อยพร้าว หนองหาน อุดรธานี 0.04 200 2527 2527 ห้วยดาน

337 อ่างหนองสวนเสวย หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 0.02 200 2532 2532 ห้วยดาน

338 อ่างเก็บน ้าบ้านดงบาก หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี 0.05 200 2527 2527 ห้วยดาน

339 อ่างเก็บน ้าห้วยทรายน้อย หนองไผ่ หนองหาน อุดรธานี 0.80 500 2524 2524 ห้วยดาน

340 อ่างบ้านโนนอุดม นาค้า บ้านดุง อุดรธานี 0.06 200 2535 2535 ห้วยหลวงส่วนที ่2

341 อ่างค้าอีเก้ง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 0.05 300 2528 2528 ห้วยหลวงส่วนที ่2

342 อ่างเก็บน ้าค้าอีเก้ง นาไหม บ้านดุง อุดรธานี 0.07 300 2528 2528 ห้วยหลวงส่วนที ่2

343 อ่างเก็บน ้าดงไพรวัลย์ บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 0.12 200 2527 2527 ห้วยหลวงส่วนที ่2

344 ฝายหนองอีโม้ บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 300 2528 2529 ห้วยหลวงส่วนที ่2

345 ฝายทดน ้าล้าห้วยแสง นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี    2555 2555 ห้วยหลวงส่วนที ่2

346 ฝายห้วยกงเกวียน นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 1,000 2550 2551 ห้วยหลวงส่วนที ่2

347 อ่างเก็บน ้าห้วยแคน โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี 0.03 200 2522 2522 ห้วยหลวงส่วนที ่2

348 อ่างเก็บน ้าห้วยแคน โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี 0.03 200 2522 2522 ห้วยหลวงส่วนที ่2

349 ฝายห้วยอีโต บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี - - 800 2551 2551 ห้วยหลวงส่วนที ่2

350 อ่างหนองทม บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 0.04 2535 2535 ห้วยหลวงส่วนที ่2

351 ฝายห้วยอีโด บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 800 2551 2551 ห้วยหลวงส่วนที ่2

352 อ่างบ้านขัวดิน บ้านเหล่า เพ็ญ อุดรธานี 0.06 400 2536 2536 ห้วยหลวงส่วนที ่2

353 อ่างห้วยเหว  เพ็ญ เพ็ญ  อุดรธานี 0.07 500 2537 2538 ห้วยหลวงส่วนที ่2

354 อ่างบ้านเหล่ามว่ง เชียงคา สร้างคอม อุดรธานี 0.18 300 2525 2525 ห้วยหลวงส่วนที ่2

355 อ่างเก็บน ้าบ้านโคกโพธ์ิ บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 0.07 350 2526 2526 ห้วยหลวงส่วนที ่2

356 อ่างเก็บน ้าบ้านโคกโพธ์ิ บ้านโคก สร้างคอม อุดรธานี 0.04 300 2526 2526 ห้วยหลวงส่วนที ่2

357 อ่างเก็บน ้าบ้านตล่ิงชัน บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี 0.60 400 2523 2523 ห้วยหลวงส่วนที ่2

358 อ่างเก็บน ้าบ้านตล่ิงชัน บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี 0.32 400 2523 2523 ห้วยหลวงส่วนที ่2

359 อ่างเก็บน ้าหนองหญ้าว้อ บ้านหินโงม สร้างคอม อุดรธานี 0.75 800 2527 2527 ห้วยหลวงส่วนที ่2

360 อ่างห้วยวังช้าง สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 2.83 1,500 2522 2522 ห้วยหลวงส่วนที ่2

361 อ่างเก็บน ้าบ้านเพียงใหญ่ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 0.10 100 2523 2523 ห้วยหลวงส่วนที ่2

362 อ่างเก็บน ้าบ้านตาลเหนือ ทุง่หลวง โพนพิสัย หนองคาย 1.50 800 2525 2525 ห้วยหลวงส่วนที ่2

363 อ่างเก็บน ้าฝายเจียม นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 0.85 1,000 2536 2536 ห้วยหลวงส่วนที ่2

364 ฝายห้วยเจียม นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 1,000 2536 2536 ห้วยหลวงส่วนที ่2

365 อ่างห้วยบ้าน นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 1.70 500 2522 2522 ห้วยหลวงส่วนที ่2

366 ปตร.ห้วยแข้ตาย หนองทา ท่าอุเทน นครพนม 2561 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

367 ฝายทดน ้าห้วยลังกา  บ้านแพง นครพนม   300 2554 2554 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

368 ฝายห้วยไร่ โพนทอง บ้านแพง นครพนม 250 2558 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

369 ฝายห้วยคูณ (ปชด.) หนองแวง บ้านแพง นครพนม 550 2558 2558 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

370 ฝายบ้านค้าบอน (ห้วยหลวง) น ้าจั น เซกา บึงกาฬ 150 200 2558 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

371 ฝายห้วยบังบาตร บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 500 2540 2540 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

372 อ่างห้วยแสนช้างไล่* บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 0.91 1,200 2544 2544 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

373 อ่างห้วยอ่างปลา โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 0.54 200 2533 2533 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

374 ฝายถ ้าพระภูวัว โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 300 2543 2544 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

375 ฝายบ้านบ่อพนา โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 240 2552 2552 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

376 ฝายห้วยหนิง โสกก่าม เซกา บึงกาฬ 400 2553 2553 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

377 ฝายห้วยกั ง ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ 480 2548 2548 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

378 ฝายห้วยขมิ น ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ 480 2547 2547 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

379 ฝายห้วยทอน ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ 450 2531 2531 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

380 ฝายบ้านดงโทน (ปชด.) ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ 500 2562 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

381 ฝายห้วยหนิง ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ 500 2533 533 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

382 ฝายห้วยนาโคก ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ 500 2542 2543 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

383 ฝายห้วยแห่ ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ 300 2532 2532 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

384 ฝายห้วยหนิง บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 2552 2552 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

385 ฝายห้วยหินลาด บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 2549 2549 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

386 อ่างเก็บน ้าห้วยชัน โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ 0.62 500 2528 2529 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

387 ฝายก้านเหลือง โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ 400 2561 2561 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

388 ฝายห้วยก้านเหลือง โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ 400 2561 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

389 ฝายห้วยฮิ น (ห้วยโคกฮี) โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ 1,000 2560 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

390 ฝายห้วยขามเป้ีย โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ 400 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

391 ฝายห้วยสหาย บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 400 2553 2553 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

392 ฝายเล็บมอื หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ 400 2536 2536 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

393 ฝายห้วยปากคาด นาดง ปากคาด บึงกาฬ 1,000 2534 2534 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

394 อ่างฯห้วยหินตัน ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 0.80 500 2527 2527 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
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395 ฝายห้วยอังฮ้า ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 2529 2529 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

396 ฝายห้วยก้านเหลือง ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ 2554 2554 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

397 ฝายห้วยอังฮ้า โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ 300 2562 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

398 ฝายห้วยผาคาง ไคสี เมอืง บึงกาฬ 700 2528 2528 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

399 อ่างเก็บน ้าห้วยเชือม ไคสี เมอืง บึงกาฬ 0.21 300 2527 2527 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

400 ฝายห้วยดอกไม ้(ปชด.) โคกก่อง เมอืง บึงกาฬ 2556 2556 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

401 อ่างเก็บน ้าบ้านนาต้อง ชัยพร เมอืง บึงกาฬ 1.23 500 2524 2524 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

402 ปตร.ห้วยบางบาด จังหวัดบึงกาฬ ชัยพร เมอืง บึงกาฬ - - - 2561 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

403 อ่างบ้านนาแวง (ห้วยบ้าน) นาสวรรค์ เมอืง บึงกาฬ 0.11 200 2527 2527 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

404 อ่างบ้านค้าแคน (หวยอ่ีอ่าง) นาสวรรค์ เมอืง บึงกาฬ 0.33 500 2527 2527 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

405 อ่างห้วยบอน (หนองตอ) นาสวรรค์ เมอืง บึงกาฬ 1.29 500 2529 2529 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

406 อ่างเก็บน ้าห้วยก้าแพง โนนสมบูรณ์ เมอืง บึงกาฬ 0.36 400 2529 2529 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

407 ฝายห้วยดอกไม้ วิศิษฐ์ เมอืง บึงกาฬ 500 2537 2538 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

408 ฝายห้วยป่าน วิศิษฐ์ เมอืง บึงกาฬ 300 2533 2534 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

409 ฝายห้วยป่าน วิศิษฐ์ เมอืง บึงกาฬ 2533 2533 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

410 ฝายห้วยตาบอด หอค้า เมอืง บึงกาฬ 50 2552 2552 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

411 อ่างเก็บน ้าบ้านมว่งมชีัย หอค้า เมอืง บึงกาฬ 1.59 700 2524 2525 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

412 อ่างเก็บน ้าบ้านนาโซ่ หอค้า เมอืง บึงกาฬ 0.14 200 2528 2528 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

413 ฝายบ้านหนองแข็ง หอค้า เมอืง บึงกาฬ 2541 2541 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

414 ฝายบ้านสะง้อ หอค้า เมอืง บึงกาฬ 2540 2540 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

415 ฝายห้วยมชีัย (ปชด.) หอค้า เมอืง บึงกาฬ 750 2557 2557 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

416 อ่างเก็บน ้าบ้านนาเพียงใหญ่ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 0.10 100 2523 2523 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

417 ประตูระบายน ้าหนองสรวง จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 400 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

418 อ่างเก็บน ้าห้วยไมเ้ฮี ยะ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 0.10 100 2521 2521 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

419 ฝายล้าห้วยเป จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 800 2540 2541 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

420 อ่างเก็บน ้าห้วยหินโงม เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 0.10 300 2527 2527 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

421 อ่างเก็บน ้าค้าบักต้อง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 0.20 350 2527 2527 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

422 อ่างเก็บน ้าหนองวัวชุม วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 0.69 200 2527 2527 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

423 ฝายบ้านหนองบัวค้า วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 320 2552 2552 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

424 ฝายห้วยค้ามดิ วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 600 2558 2558 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

425 อ่างเก็บน ้าห้วยกระเบื อง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 0.02 500 2523 2523 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

426 อ่างห้วยทรายค้า หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 0.05 300 2525 2525 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

427 ฝายห้วยน ้าเป หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 700 2533 2533 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

428 ฝายห้วยพุง หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 800 2535 2535 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

429 ฝายห้วยปลาปาก นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย 800 2536 2536 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

430 ฝายห้วยศึกฤทธ์ิ นาทับไฮ รัตนวาปี หนองคาย 400 2540 2540 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

431 ฝายห้วยสามง่าม พระบาทนาสิงห์ รัตนวาปี หนองคาย  2555 2555 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

432 ฝายห้วยค้าแก้ว ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ  500 2527 2527 แมน่ ้าสงครามตอนบน

433 อ่างเก็บน ้าห้วยนกทา ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.50 600 2526 2526 แมน่ ้าสงครามตอนบน

434 อ่างเก็บน ้าหนองบ่ออองและขุดร่องชักน ้าพร้อมติดตั งสถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.16 3,000 - 2560 2561 แมน่ ้าสงครามตอนบน

435 ฝายบ้านไทรงาม ต้าบลโซ่ อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.25 300 600 2559 2559 แมน่ ้าสงครามตอนบน

436 ฝายห้วยกระมนั โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1,500  2550 2550 แมน่ ้าสงครามตอนบน

437 ฝายห้วยเป โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 800 แมน่ ้าสงครามตอนบน

438 อ่างเก็บน ้าหนองบ่อเสน่ห์ โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 1.00 300 2532 2532 แมน่ ้าสงครามตอนบน

439 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 200 แมน่ ้าสงครามตอนบน

440 ฝายห้วยค้ามคิ บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ  700 2529 2529 แมน่ ้าสงครามตอนบน

441 อ่างเก็บน ้าบ้านนาค้ารวม บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.02 100 2523 2523 แมน่ ้าสงครามตอนบน

442 อ่างเก็บน ้าห้วยผึ ง2 บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ 100 แมน่ ้าสงครามตอนบน

443 ฝายห้วยค้ามคิ (ระยะ1) บัวตูม โซ่พิสัย บึงกาฬ  1,000 2533 2533 แมน่ ้าสงครามตอนบน

444 พัฒนาแหล่งน ้าห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.15 500 200 2560 2562 แมน่ ้าสงครามตอนบน

445 ฝายบ้านโนนมว่ง ต้าบลหนองพันทา อ้าเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ 2557 2562 แมน่ ้าสงครามตอนบน

446 พัฒนาแหล่งน ้าห้วยหินพร้อมอาคารประกอบ หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.15 500 200 2560 2562 แมน่ ้าสงครามตอนบน

447 ประตูระบายน ้าห้วยกระมนั หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.00 0 0 2560 2560 แมน่ ้าสงครามตอนบน

448 อ่างเก็บน ้าห้วยผึ ง หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.12 300 2523 2523 แมน่ ้าสงครามตอนบน

449 อ่างเก็บน ้าบ้านซ้าบอน เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.02 300 2521 2521 แมน่ ้าสงครามตอนบน

450 อ่างเก็บน ้าบ้านคลองทิพย์ เหล่าทอง โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.02 800 2535 2535 แมน่ ้าสงครามตอนบน

451 ประตูระบายน ้าห้วยกระมนั หนองพันทา โซ่พิสัย บึงกาฬ  -  2560 2560 แมน่ ้าสงครามตอนบน

452 อ่างเก็บน ้าหนองแปน  1 หนองแปน เจริญศิลป์ สกลนคร 0.15 200 2529 2529 แมน่ ้าสงครามตอนบน

453 อ่างเก็บน ้าหนองทุง่มน เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 2.90 1,350 2562 2562 แมน่ ้าสงครามตอนบน

454 ฝายล้าน ้ายาม ต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์ จ.สกลนคร เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 1,200 2553 2553 แมน่ ้าสงครามตอนบน

455 อ่างเก็บน ้าหนองแคน ห้วยหลัว บ้านมว่ง สกลนคร 0.12 50 2533 2533 แมน่ ้าสงครามตอนบน

456 ฝายบ้านบ่อแดง หนองกว่ัง บ้านมว่ง สกลนคร - - 1,300 2551 2551 แมน่ ้าสงครามตอนบน

457 อ่างเก็บน ้าห้วยบง ค้าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 0.16 900 2526 2526 แมน่ ้าสงครามตอนบน

458 อ่างเก็บน ้าหนองไผ่ 1 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 0.32 500 2523 2523 แมน่ ้าสงครามตอนบน

459 อ่างเก็บน ้าน ้าซับ 4 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 0.15 100 2529 2529 แมน่ ้าสงครามตอนบน

460 อ่างเก็บน ้าหนองไผ่ 2 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 0.15 150 2528 2528 แมน่ ้าสงครามตอนบน

461 อ่างเก็บน ้าน ้าซับที ่2 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 0.15 500 2527 2527 แมน่ ้าสงครามตอนบน

462 อ่างเก็บน ้าบ้านหนองแปน 1 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 0.15 500 2529 2529 แมน่ ้าสงครามตอนบน

463 อ่างเก็บน ้าน ้าซับที ่3 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 0.04 400 2527 2527 แมน่ ้าสงครามตอนบน

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
ลุ่มน ้าสาขาล้าดับท่ี โคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด
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464 อ่างเก็บน ้าบ้านหนองแปน 2 โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร 0.48 600 2530 2530 แมน่ ้าสงครามตอนบน

465 อ่างเก็บน ้าบ่อประทาย ต้าบลโคกสี อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร - 1,000 376 2561 2562 แมน่ ้าสงครามตอนบน

466 ฝายทดน ้าบ้านป่ารักน ้า โคกสี สว่างแดนดิน สกลนคร - 150 2527 2527 แมน่ ้าสงครามตอนบน

467 อ่างเก็บน ้าหนองบัวแพ โคกสูง สว่างแดนดิน สกลนคร 0.40 300 2539 2539 แมน่ ้าสงครามตอนบน

468 ประตูระบายน ้าบ้านจ้าปา ต้าบลบงเหนือ อ้าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร - - 1,000 2561 2562 แมน่ ้าสงครามตอนบน

469 อ่างเก็บน ้าห้วยหาด ท่าศิลา ส่องดาว สกลนคร 0.58 1,200 2524 2524 แมน่ ้าสงครามตอนบน

470 อ่างเก็บน ้าห้วยหาด ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร - - - 2562 2562 แมน่ ้าสงครามตอนบน

471 อ่างเก็บน ้าบ้านท่าหายโศก(ห้วยค้าภู) เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 0.10 0 100 2527 2527 แมน่ ้าสงครามตอนบน

472 อ่างเก็บน ้าบ้านหนอแวงค้าภู(ห้วยเด่ื เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 50 แมน่ ้าสงครามตอนบน

473 อ่างบ้านท่าหายโศก เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 100 แมน่ ้าสงครามตอนบน

474 อ่างเก็บน ้าค้าบักต้อง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 350 แมน่ ้าสงครามตอนบน

475 อ่างเก็บน ้าบ้านหนองยาง เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 300 แมน่ ้าสงครามตอนบน

476 อ่างเก็บน ้าห้วยค้าภู เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 100 แมน่ ้าสงครามตอนบน

477 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย เฝ้าไร่ เฝ้าไร่ หนองคาย 200 แมน่ ้าสงครามตอนบน

478 ฝายห้วยค้ามคิ (ระยะ 2) นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย 500 2533 2533 แมน่ ้าสงครามตอนบน

479 อ่างห้วยยาง วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 0.10 150 2527 2527 แมน่ ้าสงครามตอนบน

480 อ่างห้วยเด่ือ วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 0.60 50 2527 2527 แมน่ ้าสงครามตอนบน

481 อ่างห้วยงู วังหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 0.12 1,000 2526 2526 แมน่ ้าสงครามตอนบน

482 อ่างห้วยทราย นาดี เฝ้าไร่ หนองคาย 0.50 300 2526 2526 แมน่ ้าสงครามตอนบน

483 อ่างบ้านนาฮ้า หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 300 แมน่ ้าสงครามตอนบน

484 ฝายห้วยเปือย อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 0.11 500 2535 2535 แมน่ ้าสงครามตอนบน

485 ฝายห้วยโคนแล้ง อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 400 2538 2538 แมน่ ้าสงครามตอนบน

486 อ่างเก็บน ้าห้วยเปลือย อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 500 แมน่ ้าสงครามตอนบน

487 อ่างเก็บน ้าห้วยค้าชิ อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 400 แมน่ ้าสงครามตอนบน

488 ฝายห้วยโคน อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 500 2537 2537 แมน่ ้าสงครามตอนบน

489 ฝายห้วยโคนแล้ง อุดมพร เฝ้าไร่ หนองคาย 300 2532 2532 แมน่ ้าสงครามตอนบน

490 ฝายห้วยพอก เซิม โพนพิสัย หนองคาย 0.32 300 800 2559 2559 แมน่ ้าสงครามตอนบน

491 ฝายห้วยทราย เซิม โพนพิสัย หนองคาย 200 แมน่ ้าสงครามตอนบน

492 ฝายห้วยโคน (ห้วยพุง) เชิม โพนพิสัย หนองคาย - 720 - 2558 2558 แมน่ ้าสงครามตอนบน

493 ฝายห้วยโคน เซิม โพนพิสัย หนองคาย 200 2539 2539 แมน่ ้าสงครามตอนบน

494 อ่างเก็บน ้าบ้านหนองวัวชุม(ห้วยยาง) รัตนวาปี โพนพิสัย หนองคาย 200 แมน่ ้าสงครามตอนบน

495 อ่างเก็บน ้าค้าปลากั ง ค้าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 0.09 300 2537 2537 แมน่ ้าสงครามตอนบน

496 อ่างเก็บน ้าห้วยอีเฮ ค้าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 0.04 700 2535 2535 แมน่ ้าสงครามตอนบน

497 อ่างเก็บน ้าหนองแวงตาด ค้าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 1.00 500 2526 2526 แมน่ ้าสงครามตอนบน

498 อ่างเก็บน ้าค้าเลาะ ค้าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 0.30 300 2524 2525 แมน่ ้าสงครามตอนบน

499 อ่างเก็บน ้าห้วยยอดไม้ ค้าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 0.25 300 2537 2537 แมน่ ้าสงครามตอนบน

500 อ่างเก็บน ้าบ้านค้า ค้าเลาะ ไชยวาน อุดรธานี 0.20 2522 2522 แมน่ ้าสงครามตอนบน

501 ฝายห้วยสงคราม ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 500 2532 2532 แมน่ ้าสงครามตอนบน

502 อ่างเก็บน ้าบ้านไชยวาน ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี 0.10 2522 2522 แมน่ ้าสงครามตอนบน

503 ฝายน ้าล้นบ้านป่าตาล ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี    2555 2555 แมน่ ้าสงครามตอนบน

504 อ่างหนองแล้ง ทุง่ฝน ทุง่ฝน อุดรธานี 0.90 250 2531 2532 แมน่ ้าสงครามตอนบน

505 อ่างบ้านท่าช่วง ทุง่ฝน ทุง่ฝน อุดรธานี 0.10 200 2523 2523 แมน่ ้าสงครามตอนบน

506 อ่างหนองกุดค้า ทุง่ฝน ทุง่ฝน อุดรธานี 0.09 20 2531 2531 แมน่ ้าสงครามตอนบน

507 ฝายบ้านกุดค้า (ห้วยมว่ง) ต้าบลทุง่ฝน อ้าเภอทุง่ฝน จังหวัดอุดรธานี ทุง่ฝน ทุง่ฝน อุดรธานี 500 2562 2562 แมน่ ้าสงครามตอนบน

508 ฝายบ้านทุง่ฝน ทุง่ฝน ทุง่ฝน อุดรธานี 2561 2562 แมน่ ้าสงครามตอนบน

509 ฝายบ้านกุดค้า ทุง่ฝน ทุง่ฝน อุดรธานี 1,500 2561 2562 แมน่ ้าสงครามตอนบน

510 อ่างเก็บน ้าทุง่ใหญ่ ทุง่ใหญ่ ทุง่ฝน อุดรธานี 2.00 1,000 2522 2522 แมน่ ้าสงครามตอนบน

511 อ่างเก็บน ้าค้าสีดา นาชุมแสง ทุง่ฝน อุดรธานี 0.07 100 2535 2535 แมน่ ้าสงครามตอนบน

512 อ่างเก็บน ้าบ้านโพธ์ิ นาชุมแสง ทุง่ฝน อุดรธานี 0.08 200 2526 2526 แมน่ ้าสงครามตอนบน

513 อ่างเก็บน ้าวังเดือนห้า บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 0.72 300 2526 2526 แมน่ ้าสงครามตอนบน

514 อ่างเก็บน ้าห้วยค้ามนัปลา บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 0.24 300 2531 2531 แมน่ ้าสงครามตอนบน

515 อ่างเก็บน ้าดงหัวโป บ้านชัย บ้านดุง อุดรธานี 0.45 200 2532 2532 แมน่ ้าสงครามตอนบน

516 อ่างเก็บน ้าห้วยดงปอ บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 0.34 816 2529 2530 แมน่ ้าสงครามตอนบน

517 ฝายห้วยทวน 1* บ้านตาด บ้านดุง อุดรธานี 2540 2540 แมน่ ้าสงครามตอนบน

518 อ่างเก็บน ้าห้วยไร่ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 0.33 700 2524 2524 แมน่ ้าสงครามตอนบน

519 ฝายห้วยทวน 2* โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 2540 2540 แมน่ ้าสงครามตอนบน

520 อ่างเก็บน ้าค้าปลาหลา โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี 0.10 2521 2521 แมน่ ้าสงครามตอนบน

521 ฝายห้วยทวน ต.โนนสูง อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี โพนสูง บ้านดุง อุดรธานี - - 450 2553 2553 แมน่ ้าสงครามตอนบน

522 อ่างเก็บน ้ากุดสามขา บ้านมว่ง บ้านดุง อุดรธานี 0.30 200 2526 2526 แมน่ ้าสงครามตอนบน

523 อ่างเก็บน ้าหนองตูม บ้านจันทน์ บ้านดุง อุดรธานี 0.09 20 2531 2532 แมน่ ้าสงครามตอนบน

524 ฝายห้วยค้าจ้าปา* บ้านจันทร์ บ้านดุง อุดรธานี 200 2551 2551 แมน่ ้าสงครามตอนบน

525 ฝายห้วยทวน วังทอง บ้านดุง อุดรธานี 300 2527 2528 แมน่ ้าสงครามตอนบน

526 อ่างเก็บน ้าบ้านค้าแมด วังทอง บ้านดุง อุดรธานี 0.01 2522 2522 แมน่ ้าสงครามตอนบน

527 อ่างเก็บห้วยมว่ง อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 0.16 500 2521 2521 แมน่ ้าสงครามตอนบน

528 ฝายห้วยขอนฮัง อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี - 500  2550 2550 แมน่ ้าสงครามตอนบน

529 ฝายบ้านปูลู บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี 1,000 2535 2535 แมน่ ้าสงครามตอนบน

530 อ่างเก็บน ้าบ้านเชียง บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี 1.00 500 2525 2525 แมน่ ้าสงครามตอนบน

531 อ่างเก็บน ้าหนองบ่อ บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 0.59 250 2495 2495 แมน่ ้าสงครามตอนบน

532 ฝายห้วยแก บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 1,200 2549 2550 แมน่ ้าสงครามตอนบน

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
ลุ่มน ้าสาขาล้าดับท่ี โคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด
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533 ฝายบ้านหนองผือ บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 1,000 2549 2550 แมน่ ้าสงครามตอนบน

534 อ่างเก็บน ้าห้วยบ้าน ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.15 500 2530 2530 ห้วยคอง

535 อ่างเก็บน ้าห้วยบ่อออง ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 4.90 3,000 2525 2525 ห้วยคอง

536 อ่างเก็บน ้าห้วยหินดาน ถ ้าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.86 400 2533 2533 ห้วยคอง

537 อ่างเก็บน ้าห้วยช้าง ถ ้าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.07 500 2536 2536 ห้วยคอง

538 อ่างเก็บน ้าบ้านถ ้าเจริญ ถ ้าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.20 300 2526 2526 ห้วยคอง

539 อ่างเก็บน ้าวัดถ ้าเจีย ถ ้าเจริญ โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.02 100 2536 2536 ห้วยคอง

540 ฝายห้วยโป่ง ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 300 2538 2538 ห้วยคอง

541 ฝายห้วยคอง ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 400 2533 2533 ห้วยคอง

542 อ่างเก็บน ้าบ้านสามแยก ศรีชมภู โซ่พิสัย บึงกาฬ 0.21 100 2527 2527 ห้วยคอง

543 อ่างเก็บน ้าห้วยยางแฮด สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ 0.07 700 2529 2529 ห้วยคอง

544 อ่างเก็บน ้าบ้านสมสนุก สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ 0.97 500 2543 2543 ห้วยคอง

545 ฝายห้วยปากคลอง หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ 3.60 0 2534 2534 ห้วยคอง

546 ฝายห้วยซาว ค้านาดี เมอืง บึงกาฬ 0.19 0 2551 2551 ห้วยคอง

547 ฝายห้วยขาว (ปชด.) ค้านาดี เมอืง บึงกาฬ - 2,000 2551 2551 ห้วยคอง

548 ฝายบ้านนาเจริญ ค้านาดี เมอืง บึงกาฬ 1,000 2527 2527 ห้วยคอง

549 ฝายบ้านนาแวง นาสวรรค์ เมอืง บึงกาฬ 0.09 0 2560 2560 ห้วยคอง

550 อ่างเก็บน ้าบ้านค้าแคน นาสวรรค์ เมอืง บึงกาฬ 0.33 500 2527 2527 ห้วยคอง

551 อ่างเก็บน ้าบ้านนาแวง นาสวรรค์ เมอืง บึงกาฬ 0.11 200 2527 2527 ห้วยคอง

552 ฝายห้วยซาวตอนกลาง นาสวรรค์ เมอืง บึงกาฬ   2555 2555 ห้วยคอง

553 อ่างเก็บน ้าห้วยบอน โนนสมบูรณ์ เมอืง บึงกาฬ 0.43 500 2529 2529 ห้วยคอง

554 อ่างเก็บน ้าห้วยก้าแพง โนนสมบูรณ์ เมอืง บึงกาฬ 0.36 400 2529 2529 ห้วยคอง

555 ฝายห้วยคองตอนบน โป่งเปือย เมอืง บึงกาฬ 500 2537 2538 ห้วยคอง

556 ฝายห้วยคอง (ตอนบน) โป่งเปือย เมอืง บึงกาฬ 0.24 0 2537 2537 ห้วยคอง

557 ฝายห้วยหนองหมู โป่งเปือย เมอืง บึงกาฬ 0.24 0 2556 2556 ห้วยคอง

558 อ่างเก็บน ้าห้วยซาว วิศิษฐ์ เมอืง บึงกาฬ 0.12 0 2536 2536 ห้วยคอง

559 อ่างเก็บน ้าห้วยชาว วิศิษฐ์ เมอืง บึงกาฬ 0.12 300 2536 2537 ห้วยคอง

560 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าเงือก หนองเลิง เมอืง บึงกาฬ 0.16 200 2531 2531 ห้วยคอง

561 ฝายห้วยคลองเค็ม หนองเลิง เมอืง บึงกาฬ 500 2539 2540 ห้วยคอง

562 ฝายบ้านค้าเจริญ หนองเลิง เมอืง บึงกาฬ 500 2541 2541 ห้วยคอง

563 ฝายบ้านหนองหมู หนองเลิง เมอืง บึงกาฬ 500 2539 2539 ห้วยคอง

564 อ่างเก็บน ้าห้วยหินฮาว หนองเลิง เมอืง บึงกาฬ 0.18 500 2529 2529 ห้วยคอง

565 อ่างเก็บน ้าห้วยผึ ง ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ 0.38 0 2533 2533 ห้วยคอง

566 ฝายห้วยค้า ซาง เซกา บึงกาฬ 1,000 2552 2552 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

567 ฝายห้วยดินค้า ท่ากกแดง เซกา บึงกาฬ 0.07 0 0 2563 2563 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

568 อ่างเก็บน ้าบึงสะคราม ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 1.72 300 2528 2529 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

569 ฝายห้วยข่อย หนองทุม่ เซกา บึงกาฬ 500 2552 2552 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

570 อ่างบ้านนางาม ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ 0.06 300 2530 2530 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

571 ระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบบ้านศรีอุดม พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ - 1,000 - 2561 2561 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

572 อ่างเก็บน ้าห้วยดุล ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ 0.17 0 0 2552 2553 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

573 อ่างเก็บน ้าห้วยดุล ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ 0.17 400 2553 2553 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

574 ฝายห้วยบักบ้า ศรีชมภู พรเจริญ บึงกาฬ  500 2530 2530 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

575 อ่างเก็บน ้าบ้านนางงาม ศรีส้าราญ พรเจริญ บึงกาฬ 0.06 0 0 2530 2530 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

576 อ่างเก็บน ้าห้วยไฮ ศรีส้าราญ พรเจริญ บึงกาฬ 0.03 0 0 2522 2522 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

577 อ่างห้วยไฮ ศรีส้าราญ พรเจริญ บึงกาฬ 0.03 50 2522 2522 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

578 ระบบท่อส่งน ้าเพ่ือการชลประทานบ้านหนองกุง (ท่าศรีชมชื่น) หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ - 500 - 2561 2561 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

579 อ่างเก็บน ้าห้วยเตย นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร 0.84 625 2511 2511 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

580 อ่างเก็บน ้าห้วยเชือก นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร 0.57 500 2536 2536 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

581 อ่างเก็บน ้าห้วยโสกนกเต็น นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร 0.25 150 2528 2528 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

582 อ่างเก็บน ้าห้วยเหล็กเปียก นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร 0.20 500 2538 2538 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

583 อ่างเก็บน ้าหนองอีแห้ว นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร 0.09 35 2533 2533 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

584 ระบบส่งน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยเชือก นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร - 250 250 2558' 2559 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

585 อ่างเก็บน ้าห้วยป่าหว่าน แพด ค้าตากล้า สกลนคร 0.32 800 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

586 อ่างเก็บน ้าหนองผามเรือ หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร 500 2534 2534 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

587 ฝายน ้าล้นห้วยโนด หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร 1,135 2536 2536 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

588 อ่างเก็บน ้าหนองหลวง หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร 0.20 300 2523 2523 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

589 ฝายบ้านหนองแอก  บ้านมว่ง สกลนคร    2555 2555 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

590 อ่างเก็บน ้าห้วยนาก้านเหลือง ดงเหนือ บ้านมว่ง สกลนคร 0.96 5,800 2511 2511 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

591 อ่างเก็บน ้าห้วยโป่ง ดงเหนือ บ้านมว่ง สกลนคร 0.19 1,000 2529 2529 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

592 อ่างเก็บน ้าห้วยค้ายาง โนนสะอาด บ้านมว่ง สกลนคร 500 2537 2537 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

593 อ่างเก็บน ้าห้วยบง บ่อแก้ว บ้านมว่ง สกลนคร 0.51 900 2526 2526 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

594 อ่างเก็บน ้าห้วยค้าค้อ บ่อแก้ว บ้านมว่ง สกลนคร 0.28 680 2527 2527 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

595 ฝายห้วยชาง บ่อแก้ว บ้านมว่ง สกลนคร - - 600 2558 2558 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

596 ฝายบ้านนาดอกไม ้ มว่ง บ้านมว่ง สกลนคร - - 600 2553 2553 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

597 ฝายบ้านมว่ง มว่ง บ้านมว่ง สกลนคร - - 500 2553 2553 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

598 ฝายห้วยซาง มว่ง บ้านมว่ง สกลนคร - - - 2560 2560 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

599 อ่างเก็บน ้าห้วยซ้าแฮด มว่ง บ้านมว่ง สกลนคร 0.35 150 2531 2531 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

600 อ่างเก็บน ้าห้วยปาดวัว มว่ง บ้านมว่ง สกลนคร 0.15 1,000 2524 2524 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

601 อ่างเก็บน ้าห้วยไร่ มว่ง บ้านมว่ง สกลนคร 2.05 600 2535 2535 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
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602 อ่างเก็บน ้าห้วยโศก มว่ง บ้านมว่ง สกลนคร 0.38 500 2529 2529 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

603 อ่างเก็บน ้าห้วยวังแคน มว่ง บ้านมว่ง สกลนคร 0.35 500 2528 2528 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

604 อ่างเก็บน ้าล้าปลาขาว มว่ง บ้านมว่ง สกลนคร 0.66 500 2530 2530 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

605 อ่างเก็บน ้าหนองกว่ัง หนองกว่ัง บ้านมว่ง สกลนคร 0.70 700 2528 2528 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

606 ฝายบ้านบ่อแดง หนองกว่ัง บ้านมว่ง สกลนคร 1,300 2551 2551 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

607 อ่างเก็บน ้าห้วยไร่ กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร 0.18 600 2535 2535 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

608 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าเทีย่ง กุดเรือค้า วานรนิวาส สกลนคร 0.63 300 2526 2526 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

609 ฝายห้วยบ่อแดง (หนองปลาหมดั) คูสะคาม วานรนิวาส สกลนคร 300 2552 2552 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

610 อ่างเก็บน ้าห้วยแดน นาซอ วานรนิวาส สกลนคร 0.32 1,000 2522 2522 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

611 อ่างเก็บน ้าบ้านโคกบริการ ชาง เซกา บึงกาฬ 0.14 300 2527 2528 ห้วยฮี 

612 ฝายห้วยคอง เซกา เซกา บึงกาฬ  500 2535 2535 ห้วยฮี 

613 ฝายห้วยเซกา (โคกพิทักษ์) เซกา เซกา บึงกาฬ  500 2536 2536 ห้วยฮี 

614 อ่างเก็บน ้าร่องกะชะ เซกา เซกา บึงกาฬ 0.26 200 2528 2529 ห้วยฮี 

615 ฝายห้วยผักขะ เซกา เซกา บึงกาฬ  400 2542 2543 ห้วยฮี 

616 อ่างเก็บน ้าห้วยเหมดืแอ่ เซกา เซกา บึงกาฬ 0.26 300 2538 2539 ห้วยฮี 

617 ฝายห้วยฮี เซกา เซกา บึงกาฬ - - 1,000 2560 2561 ห้วยฮี 

618 ฝายห้วยน ้าจั น น ้าจั น เซกา บึงกาฬ 500 2536 2536 ห้วยฮี 

619 ฝายห้วยฮี  (ตอนบน) น ้าจ่ัน เซกา บึงกาฬ 1.20 2534 2534 ห้วยฮี 

620 ฝายห้วยข่อย หนองทุม่ เซกา บึงกาฬ - 500 2553 2553 ห้วยฮี 

621 อ่างเก็บน ้า บ้านโนนจ้าปา โนนสมบูรณ์ เมอืง บึงกาฬ 1.54 1,000 2530 2530 ห้วยฮี 

622 ฝายห้วยฮี ป่าแฝก พรเจริญ บึงกาฬ - 1,200 2551 2551 ห้วยฮี 

623 อ่างเก็บน ้าห้วยลึกสันติสุข ชุมภูพร ศรีวิไล บึงกาฬ 0.81 700 2529 2529 ห้วยฮี 

624 อ่างเก็บน ้าห้วยฮี นาสะแบง ศรีวิไล บึงกาฬ 7.00 1,800 2525 2525 ห้วยฮี 

625 ฝายห้วยทราย (เกษตรแปลง) นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ 1,500 2561 2561 ห้วยฮี 

626 อ่างเก็บน ้าบ้านนาสิงห์ นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ 0.11 300 2531 2531 ห้วยฮี 

627 ฝายห้วยนาสิงห์ นาสิงห์ ศรีวิไล บึงกาฬ 800 2547 2547 ห้วยฮี 

628 อ่างเก็บน ้าภูทอก นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 0.53 300 2523 2523 ห้วยฮี 

629 อ่างเก็บน ้าหนองบ่อมะงง นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 0.67 200 2522 2522 ห้วยฮี 

630 อ่างเก็บน ้าหนองบ่อน ้า นาแสง ศรีวิไล บึงกาฬ 0.55 300 2529 2529 ห้วยฮี 

631 ฝายห้วยโด นาทม นาทม นครพนม 400 ห้วยฮี 

632 ฝายห้วยโด นาทม นาทม นครพนม 1,000 ห้วยฮี 

633 อ่างเก็บน ้าห้วยบ่อ นาทม นาทม นครพนม 0.18 300 ห้วยฮี 

634 อ่างเก็บน ้าหนองต้าเฮียง ดอนเตย นาทม นครพนม - - - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่2

635 อ่างเก็บน ้าบ้านดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่2

636 อ่างเก็บน ้าห้วยสวังนอง ดอนเตย นาทม นครพนม แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่2

637 อ่างเก็บน ้าหนองพวค นาทม นาทม นครพนม 0.12 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่2

638 อ่างเก็บน ้าหนองเทา นาทม นาทม นครพนม 0.50 50 2525 2525 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่2

639 อ่างเก็บน ้าหนองบ่อเปือย บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 1.01 - 1,000 2551 2551 ห้วยน ้ายาม

640 อ่างเก็บน ้าบ่อเปลือย บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 0.50 1,000 2551 2551 ห้วยน ้ายาม

641 อ่างเก็บน ้าห้วยถ่าน บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 0.20 280 ห้วยน ้ายาม

642 อ่างเก็บน ้าห้วยแซง บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 0.42 400 2525 2525 ห้วยน ้ายาม

643 อ่างเก็บน ้าห้วยหนองบ่อ1 เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 3,000 ห้วยน ้ายาม

644 ฝายห้วยปลวก โคกศิลา เจริญศิลป์ สกลนคร 200 2538 2538 ห้วยน ้ายาม

645 ฝายห้วยบ้าน เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร 0.26 300 800 2558' 2559 ห้วยน ้ายาม

646 ฝายห้วยสวนผึ ง เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร    2555 2555 ห้วยน ้ายาม

647 อ่างเก็บน ้าห้วยนกเค้า เจริญศิลป์ เจริญศิลป์ สกลนคร - - - 2562 2562 ห้วยน ้ายาม

648 ฝายห้วยบง  วาริชภูมิ สกลนคร - - 350 2552 2552 ห้วยน ้ายาม

649 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าหยาด ค้อเขียว วาริชภูมิ สกลนคร 0.70 600 600 2560 2562 ห้วยน ้ายาม

650 ฝายห้วยยาง ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร - 1,000 - 2557 2557 ห้วยน ้ายาม

651 ฝายห้วยกุดแร้ง หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร 700 2521 2521 ห้วยน ้ายาม

652 ฝายห้วยสงพร้อมระบบส่งน ้า ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร    2555 2555 ห้วยน ้ายาม

653 ฝายล้าน ้ายาม ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร  - 3,000 2536 2536 ห้วยน ้ายาม

654 ฝายห้วยโทง ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร  - 1,000 2537 2537 ห้วยน ้ายาม

655 อ่างเก็บน ้าห้วยโทง ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร 7.60 3,982 2532 2532 ห้วยน ้ายาม

656 อ่างเก็บน ้าห้วยหิน4 ขัวก่าย วานรนิวาส สกลนคร 200 ห้วยน ้ายาม

657 อ่างเก็บน ้าหินกอง นาซอ วานรนิวาส สกลนคร 1.35 1,500 2527 2527 ห้วยน ้ายาม

658 ฝายห้วยดงยาง ต้าบลธาตุ อ้าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 0.33 580 1,000 2559 2559 ห้วยน ้ายาม

659 ฝายห้วยค้อ ต.ธาตุ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร - - 480 2553 2553 ห้วยน ้ายาม

660 อ่างเก็บน ้าห้วยหินกอง วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 1.35 1,500 2528 2528 ห้วยน ้ายาม

661 อ่างเก็บน ้าโสกขุมเงิน ศรีวิชัย วานรนิวาส สกลนคร 0.29 1,400 2528 2528 ห้วยน ้ายาม

662 อ่างเก็บน ้าห้วยบง หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 0.16 900 2526 2526 ห้วยน ้ายาม

663 อ่างเก็บโสลูกนก หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร 0.65 750 2529 2529 ห้วยน ้ายาม

664 ฝายห้วยเชียงลม หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร - 1,200 - 2558 2558 ห้วยน ้ายาม

665 อ่างเก็บน ้าห้วยมะไฟตอนล่าง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 0.72 1,000 2536 2536 ห้วยน ้ายาม

666 อ่างเก็บน ้าบ้านแพงตอนบน ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 0.65 1,000 2531 2531 ห้วยน ้ายาม

667 อ่างเก็บน ้าค้ามะโคตร ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 0.32 800 800 2525 2525 ห้วยน ้ายาม

668 อ่างเก็บน ้าบ้านแพง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 0.10 400 2523 2523 ห้วยน ้ายาม

669 อ่างเก็บน ้ามะไฟตอนล่าง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 0.38 1,000 2525 2525 ห้วยน ้ายาม

670 ฝายห้วยยาม (ยาไมโ้คก) ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร - - 350 2562 2562 ห้วยน ้ายาม

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
ลุ่มน ้าสาขาล้าดับท่ี โคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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671 ฝายห้วยระนอง ปทุมวาปี ส่องดาว สกลนคร 1,600 2543 2543 ห้วยน ้ายาม

672 อ่างเก็บน ้าภูน้อย ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 0.11 650 2528 2528 ห้วยน ้ายาม

673 ฝายห้วยทิง โพนแพง อากาศอ้านวย สกลนคร 0.18 - 600 2559 2560 ห้วยน ้ายาม

674 ฝายห้วยยาง ดอนเตย นาทม นครพนม 0.06 0 320 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

675 อ่างเก็บน ้าห้วยวังนองเหนือ ดอนเตย นาทม นครพนม 0.60 3,600 - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

676 อ่างเก็บน ้าห้วยวังนองเหนือ3 ดอนเตย นาทม นครพนม 0.07 - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

677 ฝายล้าน ้าเมาบ้านเหล่าส้มป่อย นาทม นาทม นครพนม - - 500 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

678 อ่างเก็บน ้าหนองบางบาเคน ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม - - - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

679 อ่างเก็บน ้าหนองเลี ยงช้าง ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 0.05 - 200 2525 2525 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

680 อ่างเก็บน ้าห้วยบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 0.02 - - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

681 อ่างเก็บน ้ากุดเรือค้า ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 0.43 - 2,000 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

682 อ่างเก็บน ้าหนองไชยวานใหญ่ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 0.60 - 500 2521 2521 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

683 อ่างเก็บน ้าห้วยโข่ง บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 0.56 - - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

684 อ่างเก็บน ้าหนองสังข์ บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 0.60 - 800 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

685 อ่างเก็บน ้าหนองเลิง สามผง ศรีสงคราม นครพนม 0.98 - - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

686 อ่างเก็บน ้าห้วยสาบ สามผง ศรีสงคราม นครพนม 0.54 - 200 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

687 อ่างเก็บน ้าหนองพงโพด สามผง ศรีสงคราม นครพนม 0.32 - - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

688 ฝายห้วยปากบัวน้อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม - - 1,500 2562 2562 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

689 อ่างเก็บน ้าบ่อกอก ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 

690 อ่างเก็บน ้าหนองฝ่ายท่าเรือ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 

691 อ่างเก็บน ้าห้วยหนาม นางัว นาหว้า นครพนม 0.08 100 2525 2525 ห้วยน ้าอูน 

692 อ่างเก็บน ้ากุดเลาะกุดกว้าง นางัว นาหว้า นครพนม 0.06 35 2532 2532 ห้วยน ้าอูน 

693 อ่างเก็บน ้าฝายวังสา นางัว นาหว้า นครพนม 0.25 200 2532 2532 ห้วยน ้าอูน 

694 ฝายน ้าล้นห้วยอีด่อน นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 

695 อ่างเก็บน ้าหนองสองห้อง นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 

696 อ่างเก็บน ้าห้วยหิน 5 นางัว นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 

697 ฝายบ้านกุดน ้าใส นางัว นาหว้า นครพนม 500 2546 2546 ห้วยน ้าอูน 

698 อ่างเก็บน ้าห้วยนาพระ นาหว้า นาหว้า นครพนม ห้วยน ้าอูน 

699 อ่างเก็บน ้าห้วยกอก นาหว้า นาหว้า นครพนม 0.23 50 2521 2521 ห้วยน ้าอูน 

700 ประตูระบายน ้าบ้านหนองบัวพร้อมระบบส่งน ้า นาหว้า นาหว้า นครพนม - 200 - 2554 2561 ห้วยน ้าอูน 

701 อ่างเก็บน ้าหนองสองห้อง2 นาหว้า นาหว้า นครพนม 35 ห้วยน ้าอูน 

702 ฝายน ้าล้นบ้านห้วยผักปอด ต้าบลบ้านเสียว อ้าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม บ้านเสียว นาหว้า นครพนม - - 250 2562 2562 ห้วยน ้าอูน 

703 อ่างเก็บน ้าบ่อตาอาด บ้านเสียว นาหว้า นครพนม 0.24 ห้วยน ้าอูน 

704 อ่างเก็บน ้าหนองตูม บ้านเสียว นาหว้า นครพนม 0.96 ห้วยน ้าอูน 

705 อ่างเก็บน ้าห้วยทิดไท บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 0.25 2,000 ห้วยน ้าอูน 

706 ฝายน ้าล้นบ้านสมบูรณ์ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าอูน 

707 อ่างเก็บน ้าหนองฮั ว บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าอูน 

708 ฝายห้วยยาง ต้าบลบ้านค้อ อ้าเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม - - 1,550 2562 2562 ห้วยน ้าอูน 

709 ฝายน ้าล้นห้วยยาง บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 300 ห้วยน ้าอูน 

710 ฝายน ้าล้นบ้านค้อ บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 300 ห้วยน ้าอูน 

711 ฝายห้วยท่ม(ตอนบน) บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 300 ห้วยน ้าอูน 

712 ฝายห้วยท่ม(ตอนล่าง) บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 420 ห้วยน ้าอูน 

713 ฝายห้วยโดน บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 600 ห้วยน ้าอูน 

714 อ่างเก็บน ้าห้วยป่าปัง บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 0.20 100 ห้วยน ้าอูน 

715 ฝายน ้าล้นบ้านสร้างแก้ว บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าอูน 

716 ฝายห้วยพร้าว (ห้วยก้านเหลือง) บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 200 ห้วยน ้าอูน 

717 ฝายน ้าล้นห้วยโมง 2 บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม ห้วยน ้าอูน 

718 อ่างเก็บน ้าหนองสามขา ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 0.36 ห้วยน ้าอูน 

719 ฝายห้วยสร้างขุ่ย ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 600 ห้วยน ้าอูน 

720 อ่างเก็บน ้าหนองโดน ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 0.30 250 ห้วยน ้าอูน 

721 ฝายน ้าล้นห้วยโคน นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม ห้วยน ้าอูน 

722 ฝายห้วยโคน (กปร.) นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม 500 ห้วยน ้าอูน 

723 อ่างเก็บน ้าห้วยค้าไฮ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม 0.19 450 ห้วยน ้าอูน 

724 ฝายห้วยฮ่องค้า2 นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม 500 ห้วยน ้าอูน 

725 อ่างเก็บน ้าห้วยคอกช้าง นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม 1,980 ห้วยน ้าอูน 

726 ฝายบ้านบังกอ นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม 500 ห้วยน ้าอูน 

727 อ่างหนองโชยวาน บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม 0.60 500 2521 2521 ห้วยน ้าอูน 

728 อ่างห้วยกุดอ้อ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม 0.25 300 2524 2524 ห้วยน ้าอูน 

729 ฝายล้าห้วยโคน ต้าบลบ้านเอื อง อ้าเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม - - 1,400 2562 2562 ห้วยน ้าอูน 

730 อ่างเก็บน ้าหนองผือ ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 0.50 1,000 ห้วยน ้าอูน 

731 ฝายห้วยกระเฌอ กุดไฮ กุดบาก สกลนคร 8.99 - 500 2524 2524 ห้วยน ้าอูน 

732 ฝายห้วยอีโดก ต้าบลนามอ่ง อ้าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร นามอ่ง กุดบาก สกลนคร - - 500 2562 2562 ห้วยน ้าอูน 

733 ฝายห้วยอูนพร้อมระบบส่งน ้า (ก่อสร้าง นามอ่ง กุดบาก สกลนคร - - 1,200 2558 2558 ห้วยน ้าอูน 

734 ฝายห้วยวังแคน (ห้วยค้อ) นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร 0.04 - 400 2561 2561 ห้วยน ้าอูน 

735 อ่างเก็บน ้าบ่อสะอือ นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร 3.70 - 1,000 2562 2562 ห้วยน ้าอูน 

736 อ่างเก็บน ้าน ้าหยาด นิคมน ้าอูน นิคมน ้าอูน สกลนคร 0.70 - 600 2537 2537 ห้วยน ้าอูน 

737 อ่างเก็บน ้าบ้านนาขาม เชิงชุม พรรณานิคม สกลนคร 0.20 - 180 2525 2525 ห้วยน ้าอูน 

738 อ่างเก็บน ้าห้วยสวนป่าน นาใน พรรณานิคม สกลนคร 0.56 - 850 2523 2523 ห้วยน ้าอูน 

739 อ่างเก็บน ้าห้วยเบือก นาใน พรรณานิคม สกลนคร 0.12 - 700 2523 2523 ห้วยน ้าอูน 

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
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740 อ่างเก็บน ้าห้วยหินลาด นาใน พรรณานิคม สกลนคร 0.64 4,000 4,000 2522 2522 ห้วยน ้าอูน 

741 อ่างเก็บน ้าห้วยผึ ง นาใน พรรณานิคม สกลนคร 0.48 - 200 2523 2523 ห้วยน ้าอูน 

742 อ่างเก็บน ้าห้วยวังเรือ นาหัวบ่อ พรรณานิคม สกลนคร 0.90 2,500 2,500 2525 2525 ห้วยน ้าอูน 

743 อ่างเก็บน ้าห้วยวังถ้า จังหวัดสกลนคร ไร่ พรรณานิคม สกลนคร - 3,000 3,000 2560 2560 ห้วยน ้าอูน 

744 อ่างเก็บน ้าห้วยบ้านฮ้าง ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 0.10 - 500 2530 2530 ห้วยน ้าอูน 

745 อ่างเก็บน ้าห้วยวังถ ้า ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 4.00 3,000 - 2525 2525 ห้วยน ้าอูน 

746 อ่างเก็บน ้าค้าประมง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 0.40 - 300 2532 2532 ห้วยน ้าอูน 

747 อ่างเก็บน ้าห้วยแซงน้อย สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 0.27 1,200 1,500 2527 2527 ห้วยน ้าอูน 

748 ฝายห้วยน ้าอูนพร้อมระบบส่งน ้า  ภูพาน สกลนคร - - - 2555 2555 ห้วยน ้าอูน 

749 อ่างเก็บน ้าโคกภูใหมท่ี ่1 โคกภู ภูพาน สกลนคร 0.75 - 800 2531 2531 ห้วยน ้าอูน 

750 อ่างเก็บน ้าห้วยเสือยืน ขมิ น เมอืง สกลนคร 0.34 - 400 2522 2522 ห้วยน ้าอูน 

751 อ่างเก็บน ้าห้วยทรายตอนบน 4 พังขว้าง เมอืง สกลนคร - - 150 2561 2562 ห้วยน ้าอูน 

752 อ่างเก็บน ้าห้วยทรายขมนิ พังขว้าง เมอืง สกลนคร 2.40 2,646 - 2534 2534 ห้วยน ้าอูน 

753 อ่างเก็บน ้าห้วยเวียนไพร ห้วยยาง เมอืง สกลนคร - - 600 2561 2562 ห้วยน ้าอูน 

754 ฝายห้วยปลาหาง เด่ือศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร - - 100 2542 2542 ห้วยน ้าอูน 

755 อ่างเก็บน ้าห้วยค้ายม ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร 0.18 - 100 2533 2533 ห้วยน ้าอูน 

756 ฝายห้วยซัน ค้าบ่อ วาริชภูมิ สกลนคร - - 600 2521 2521 ห้วยน ้าอูน 

757 อ่างเก็บน ้าหนองแบน วาริชภูมิ วาริชภูมิ สกลนคร 0.38 500 - 2530 2530 ห้วยน ้าอูน 

758 อ่างเก็บน ้าหนองโสน หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร 0.88 - 500 2537 2537 ห้วยน ้าอูน 

759 ฝายห้วยหินลาด ต.หนองลาด อ.วาริชภูมจิ.สกลนคร หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร - - 500 2553 2553 ห้วยน ้าอูน 

760 อ่างเก็บน ้า บ้านทรัพย์วังทอง เซกา เซกา บึงกาฬ 0.26 0 0 2542 2542 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

761 ฝายห้วยขี ยาง บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 0.04 0 0 2547 2547 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

762 ฝายบ้านต้อง บ้านต้อง เซกา บึงกาฬ 0.01 0 0 2524 2524 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

763 อ่างบึงโขงหลง* บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 12.00 2,000 2523 2523 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

764 ฝายห้วยน ้าเมา โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ 500 2535 2535 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

765 ฝายห้วยทราย โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ 480 2553 2553 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

766 อ่างเก็บน ้าห้วยสาน โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ 0.42 300 2552 2552 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

767 ฝายห้วยทราย โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ - - 1,500 2562 2562 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

768 อ่างห้วยขี ผง โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ 0.06 200 2530 2530 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

769 อ่างห้วยสาน โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ  - 325 2553 2553 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

770 อ่างห้วยน ้าเย็น โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ 0.03 500 2527 2528 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

771 ฝายห้วยทราย โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ - - 480 2553 2553 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

772 อ่างเก็บน ้าห้วยสาน โพธ์ิหมากแข้ง บึงโขงหลง บึงกาฬ 0.42 300 - 2552 2552 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

773 อ่างเก็บน ้าห้วยปลาฝา ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 0.68 960 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

774 อ่างเก็บน ้าห้วยตาฟู ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 0.16 500 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

775 อ่างเก็บน ้าห้วยเปลือย ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 0.05 1,200 126 2561 2561 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

776 อ่างเก็บน ้าห้วยหนองหาร ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 0.95 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

777 อ่างเก็บน ้าหนองบัว2 ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 250 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

778 อ่างเก็บน ้าห้วยไฮ ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม - - 50 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

779 อ่างเก็บน ้าห้วยปลาฝา ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม 0.32 300 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

780 ฝายห้วยปลาฝา ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม 500 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

781 ฝายห้วยหวายหลึม ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม 500 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

782 อ่างเก็บน ้าห้วยภูแวง ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม 0.25 500 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

783 อ่างเก็บน ้าห้วยหัวเมย พนอม ท่าอุเทน นครพนม 0.26 - 200 2551 2551 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

784 ฝายห้วยไฮ พนอม ท่าอุเทน นครพนม 0.11 150 150 2552 2552 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

785 อ่างเก็บน ้าหนองสาหร่าย พนอม ท่าอุเทน นครพนม 4.61 2,000 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

786 อ่างเก็บน ้าล้าห้วยฮู พนอม ท่าอุเทน นครพนม 0.17 - 500 2558 2559 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

787 ฝายห้วยปลาแดก พระทาย ท่าอุเทน นครพนม 300 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

788 ฝายล้าน ้าเมา ดอนเตย นาทม นครพนม 500 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

789 ฝายบ้านหนองซน หนองซน นาทม นครพนม 500 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

790 ฝายห้วยเมอืก หนองซน นาทม นครพนม 0.02 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

791 อ่างเก็บน ้าห้วยหนองโป่ง หนองซน นาทม นครพนม 0.25 1,300 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

792 อ่างเก็บน ้าห้วยเมอืกเหนือ หนองซน นาทม นครพนม 0.10 1,300 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

793 อ่างเก็บน ้าห้วยเมอืก หนองซน นาทม นครพนม 0.38 - - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

794 อ่างเก็บน ้าห้วยรีบุญ หนองซน นาทม นครพนม 0.88 - - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

795 ฝายห้วยสาน(ห้วยทราย) หนองซน นาทม นครพนม - - 600 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

796 อ่างเก็บน ้าหนองกระทาด หนองซน นาทม นครพนม 0.14 100 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

797 อ่างเก็บน ้าหนองไชยวาน2 หนองซน นาทม นครพนม 800 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

798 ฝายหนองโป่ง หนองซน นาทม นครพนม 300 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

799 ฝายห้วยใหญ่1 หนองซน นาทม นครพนม 40 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

800 ฝายล้าน ้าเมา หนองซน นาทม นครพนม 0.34 - 1,000 2558 2559 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

801 ฝายน ้าล้นห้วยกะทาด หนองซน นาทม นครพนม 0.07 - 250 2560 2560 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

802 ฝายห้วยงัว หนองแวง บ้านแพง นครพนม 0.07 - 280 2559 2560 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

803 ฝายห้วยคูณ (ปชด.) หนองแวง บ้านแพง นครพนม 500 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

804 ฝายห้วยมว่ง หนองแวง บ้านแพง นครพนม 340 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

805 ฝายห้วยคูณ หนองแวง บ้านแพง นครพนม 400 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

806 อ่างเก็บน ้าห้วยบ่อ หนองแวง บ้านแพง นครพนม 0.26 300 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

807 ฝายห้วยใหญ่ หนองแวง บ้านแพง นครพนม 500 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

808 ฝายห้วยสายด้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม - - 150 2562 2562 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
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809 ฝายห้วยตูม นาค้า ศรีสงคราม นครพนม 500 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

810 อ่างเก็บน ้าวังแสง นาค้า ศรีสงคราม นครพนม 0.50 100 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

811 อ่างเก็บน ้าหนองหมากจับ นาค้า ศรีสงคราม นครพนม 0.25 180 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

812 อ่างเก็บน ้าห้วยหนองบัว นาค้า ศรีสงคราม นครพนม 0.18 200 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

813 อ่างเก็บน ้าห้วยอีหล้า นาค้า ศรีสงคราม นครพนม 0.34 100 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

814 อ่างเก็บน ้าบึงวังส่ิว นาค้า ศรีสงคราม นครพนม 200 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

815 ฝายน ้าล้นห้วยศาลจอด นาค้า ศรีสงคราม นครพนม 500 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

816 ฝายล้าน ้าเมา บ้านดงน้อย สามผง ศรีสงคราม นครพนม 600 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

817 อ่างเก็บน ้าหนองสิม ศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 0.10 - 200 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

818 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าบ่อ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 6.20 1,000 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

819 อ่างเก็บน ้าหนองสิม โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 0.10 - 200 ห้วยทวย

820 อ่างเก็บน ้าบิงบ่อ โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 0.81 - - ห้วยทวย

821 อ่างเก็บน ้าห้วยเย็น โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 0.02 - - ห้วยทวย

822 อ่างเก็บน ้าหนองแสง โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 0.02 - - ห้วยทวย

823 ฝายร่องน ้าหนองอีตู้-หนองหวาย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 0.07 - 300 2559 2560 ห้วยทวย

824 อ่างเก็บน ้าห้วยแวง ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม 0.05 - - ห้วยทวย

825 อ่างเก็บน ้าห้วยเชื่อม ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม - - - ห้วยทวย

826 อ่างเก็บน ้าฮ่องข้าง ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม 0.03 - - ห้วยทวย

827 อ่างเก็บน ้าห้วยหินลาด รามราช ท่าอุเทน นครพนม 0.70 - 400 ห้วยทวย

828 อ่างเก็บน ้าห้วยบังตอ รามราช ท่าอุเทน นครพนม 0.07 - 550 ห้วยทวย

829 ฝายทดน ้าห้วยนายก ้า รามราช ท่าอุเทน นครพนม 0.03 370 370 2552 2552 ห้วยทวย

830 อ่างเก็บน ้าห้วยกระซะ เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 0.14 - - ห้วยทวย

831 อ่างเก็บน ้าห้วยหินกอง วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 1.35 - 1,500 ห้วยทวย

832 อ่างเก็บน ้าเสริมทฤษฎีใหมห่นองหวาย ต.นาขมิ น อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม นาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม 0.50 - 630 2553 2553 ห้วยทวย

833 อ่างเก็บน ้าห้วยเซกา นาใน โพนสวรรค์ นครพนม - - 320 ห้วยทวย

834 ฝายห้วยต้าย(ตอนบน) โพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 0.07 - 350 2559 2560 ห้วยทวย

835 อ่างเก็บน ้าเสริมทฤษฎีใหมห้่วยหินลาด โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 0.75 - 400 2558 2559 ห้วยทวย

836 ฝายห้วยหนองแสง โพนบก โพนสวรรค์ นครพนม - - 200 2553 2553 ห้วยทวย

837 อ่างเก็บน ้าหนองปลิง โพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 0.01 - 250 2553 2553 ห้วยทวย

838 ฝายห้วยทวย  กุสุมาลย์ สกลนคร - - 300 2555 2555 ห้วยทวย

839 อ่างเก็บน ้าห้วยสะเพอ กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 0.07 700 - 2529 2529 ห้วยทวย

840 อ่างเก็บน ้าห้วยแดง กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 0.29 1,000 - 2524 2524 ห้วยทวย

841 อ่างเก็บน ้าบ้านมว่ง นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร 0.51 3,000 - 2529 2529 ห้วยทวย

842 อ่างเก็บน ้าห้วยกุดน ้าใส่ โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 0.29 1,800 - 2527 2527 ห้วยทวย

843 อ่างเก็บน ้าห้วยหินกอง โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 1.35 1,200 1,500 2528 2528 ห้วยทวย

844 อ่างเก็บน ้าห้วยกุดฮู โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร 0.12 70 - 2535 2535 ห้วยทวย

845 ฝายกุสุมาลย์ 1 โพธิไพศาล กุสุมาลย์ สกลนคร - - 100 2552 2552 ห้วยทวย

846 อ่างเก็บน ้าค้าเรือ รามราช ท่าอุเทน นครพนม 0.50 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

847 อ่างเก็บน ้าบ่อค้าหิน เวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 0.03 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

848 ฝายน ้าล้นห้วยเชื่อม ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม - 200 2562 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

849 อ่างเก็บน ้าห้วยบ่อแก นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม 0.16 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

850 ฝายห้วยกกต้อง โพนแพง ธาตุพนม นครพนม - - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

851 ฝายล้าห้วยนาค้า โพนแพง ธาตุพนม นครพนม - - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

852 ฝายห้วยแมด โพนแพง ธาตุพนม นครพนม 0.11 - 35 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

853 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย โพนแพง ธาตุพนม นครพนม 0.10 - 625 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

854 อ่างเก็บน ้าห้วยแดนดิน กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 0.12 - 230 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

855 อ่างเก็บน ้าชนบทห้วยน ้าเทีย่ง กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 0.08 - 1,000 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

856 ฝายห้วยวังยาง กุตาไก้ ปลาปาก นครพนม - - 500 2563 2563 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

857 ฝายน ้าล้นห้วยบังฮวก นามะเขือ ปลาปาก นครพนม - - 280 2562 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

858 ฝายห้วยยาง นามะเขือ ปลาปาก นครพนม - - 310 2558 2558 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

859 ฝายห้วยท่ม(ตอนบน) บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม - - 300 2559 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

860 ฝายห้วยท่ม(ตอนล่าง) บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม - - 420 2559 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

861 ฝายห้วยขามป้อม บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม - - 500 2563 2563 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

862 ฝายห้วยยาง กุรุคุ เมอืง นครพนม - - 340 2559 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

863 อ่างเก็บน ้าฮองหิน กุรุคุ เมอืง นครพนม 0.08 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

864 ฝายห้วยบังกอ กุรุคุ เมอืง นครพนม - 700 700 2550 2550 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

865 อ่างเก็บน ้าห้วยชะโงม ขามเฒ่า เมอืง นครพนม 0.70 - 500 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

866 อ่างเก็บน ้าค้าผักตบ ขามเฒ่า เมอืง นครพนม 0.96 - 100 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

867 อ่างเก็บน ้าห้วยหนองแซง ขามเฒ่า เมอืง นครพนม 0.48 - 1,000 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

868 ฝายน ้าล้นห้วยชะโนด ขามเฒ่า เมอืง นครพนม - - 300 2562 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

869 อ่างเก็บน ้าสามปาถอ ค้าเตย เมอืง นครพนม 0.24 - 500 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

870 อ่างเก็บน ้าห้วยแมน ค้าเตย เมอืง นครพนม 0.10 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

871 อ่างเก็บน ้าดัมมนัปา ค้าเตย เมอืง นครพนม 0.72 300 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

872 อ่างเก็บน ้าห้วยหนองเซา ท่าค้อ เมอืง นครพนม 0.12 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

873 อ่างเก็บน ้าหนองเรือ ท่าค้อ เมอืง นครพนม 0.06 - 100 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

874 ฝายน ้าล้นห้วยเหมอืด นาทราย เมอืง นครพนม - - 400 2563 2563 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

875 อ่างเก็บน ้ากุดตากร้า นาทราย เมอืง นครพนม 0.48 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

876 อ่างเก็บน ้าห้วยหมากแอว นาทราย เมอืง นครพนม 0.23 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

877 อ่างเก็บน ้าเวินพระบาท นาราชควาย เมอืง นครพนม 0.05 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
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878 อ่างเก็บน ้าค้าผักก้าม นาราชควาย เมอืง นครพนม 0.10 - 450 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

879 อ่างเก็บน ้าหนองเอียน บ้านกลาง เมอืง นครพนม 0.10 - 600 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

880 อ่างเก็บน ้าห้วยผึ ง บ้านผึ ง เมอืง นครพนม 0.04 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

881 อ่างเก็บน ้าห้วยโสก บ้านผึ ง เมอืง นครพนม 0.32 - 100 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

882 อ่างเก็บน ้าวังหิน บ้านผึ ง เมอืง นครพนม 0.75 100 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

883 อ่างเก็บน ้าฝายเบ็ณ บ้านผึ ง เมอืง นครพนม 0.05 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

884 ฝายห้วยน ้าเทีย่ง บ้านผึ ง เมอืง นครพนม - - 310 2558 2558 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

885 ฝายห้วยแล้งใหญ่ บ้านผึ ง เมอืง นครพนม - - 340 2558 2558 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

886 ฝายห้วยค้า บ้านผึ ง เมอืง นครพนม - - 240 2558 2558 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

887 ฝายน ้าล้นห้วยส้มโฮง (ตอนบน) บ้านผึ ง เมอืง นครพนม - 150 120 2561 2561 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

888 ฝายห้วยค้าใหญ่ บ้านผึ ง เมอืง นครพนม - 500 220 2561 2561 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

889 ฝายห้วยสร้างค้า บ้านผึ ง เมอืง นครพนม - - 240 2558 2558 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

890 ฝายห้วยเค บ้านผึ ง เมอืง นครพนม - - 340 2558 2558 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

891 ฝายห้วยตะแคงชิ น บ้านผึ ง เมอืง นครพนม - - 320 2559 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

892 ฝายน ้าล้นบ้านโพธ์ิตาก โพธ์ิตาก เมอืง นครพนม - - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

893 ฝายห้วยบังกอ (บ้านโคกกุง) โพธ์ิตาก เมอืง นครพนม - - 500 2560 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

894 อ่างเก็บน ้าห้วยบะหลุบ วังตามวั เมอืง นครพนม 0.05 - 20 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

895 อ่างเก็บน ้าห้ววังแสง วังตามวั เมอืง นครพนม 0.28 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

896 อ่างเก็บน ้าห้วยมองน้อย วังตามวั เมอืง นครพนม 0.30 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

897 ฝายน ้าล้นห้วยตาเขียว วังตามวั เมอืง นครพนม - - 400 2563 2563 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

898 ฝายหว้ายตาเขียว วังตามวั เมอืง นครพนม - - 320 2559 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

899 ฝายห้วยวังแสง วังตามวั เมอืง นครพนม - - 360 2559 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

900 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยดงน้อยอันเนื่องมาจากพระราชด้าร วังตามวั เมอืง นครพนม - 400 - 2552 2552 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

901 ฝายห้วยก้านเหลือง วังตามวั เมอืง นครพนม - - 340 2559 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

902 อ่างเก็บน ้าห้วยเสือเกือก วังตามวั เมอืง นครพนม 0.28 - 200 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

903 อ่างเก็บน ้าหนองญาติ หนองญาติ เมอืง นครพนม - - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

904 อ่างเก็บน ้าค้าเภา อาจสามารถ เมอืง นครพนม 0.18 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

905 ฝายห้วยบ่อ อาจสามารถ เมอืง นครพนม - - 500 2553 2553 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

906 ฝายน ้าล้นห้วยค้าไหล นางาม เรณูนคร นครพนม - - 150 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

907 อ่างเก็บน ้าห้วยแดง นาโพธ์ิ กุสุมาลย์ สกลนคร 0.35 น ้าพุง

908 อ่างเก็บน ้าเครือเขาปอก ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.51 น ้าพุง

909 ฝายน ้าล้นบ้านห้วยแคน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.32 1,000 2522 2522 น ้าพุง

910 อ่างเก็บน ้าห้วยแบ่ง ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.32 450 2521 2521 น ้าพุง

911 อ่างเก็บน ้าห้วยยาง จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 0.75 800 2525 2525 น ้าพุง

912 ฝายน ้าล้นบ้านห้วยหวด จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 0.30 800 2525 2525 น ้าพุง

913 อ่างเก็บน ้าถ ้าเต่า จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 0.15 200 2530 2530 น ้าพุง

914 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย จันทร์เพ็ญ เต่างอย สกลนคร 0.60 400 2525 2525 น ้าพุง

915 ระบบส่งน ้าและอาคารประกอบ อ่างเก็บน ้าห้วยค้อ จังหวัดสกลนคร เต่างอย เต่างอย สกลนคร - 4,000 4,000 2560 2560 น ้าพุง

916 อ่างเก็บน ้าห้วยนาตาด ต้าบลนาตาล อ้าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร นาตาล เต่างอย สกลนคร - 500 4,000 2562 2562 น ้าพุง

917 อ่างเก็บน ้าห้วยนาอ่าง ต้าบลนาตาล อ้าเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร นาตาล เต่างอย สกลนคร - 1,389 2,500 2562 2562 น ้าพุง

918 อ่างเก็บน ้าห้วยหินตาด นาตาล เต่างอย สกลนคร 0.55 700 2526 2526 น ้าพุง

919 ฝายน ้าล้นบ้านโพนงามโคก บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร น ้าพุง

920 อ่างเก็บน ้าห้วยแหน่ง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 0.29 - - 2562 2562 น ้าพุง

921 อ่างเก็บน ้านาผาง กกปลาซิว ภูพาน สกลนคร 0.16 700 น ้าพุง

922 อ่างเก็บน ้าบ้านต้อนใหม่ สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 0.23 900 น ้าพุง

923 ฝายห้วยพ่น สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร   - 500 2523 2523 น ้าพุง

924 อ่างเก็บน ้าบ้านต้อนใหม ่ 1 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 0.10 900 2524 2524 น ้าพุง

925 อ่างเก็บน ้าบ้านต้อนใหม ่2 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 0.10 300 2524 2524 น ้าพุง

926 อ่างเก็บน ้าบ้านต้อนใหม ่3 สร้างค้อ ภูพาน สกลนคร 0.20 500 2524 2524 น ้าพุง

927 อ่างเก็บน ้าห้วยขวาง หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 0.12 1,000 2523 2523 น ้าพุง

928 อ่างเก็บน ้าห้วยผีปอบ หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 0.12 700 2523 2523 น ้าพุง

929 อ่างเก็บน ้าบ้านกกแต้ หลุบเลา ภูพาน สกลนคร 0.02 น ้าพุง

930 ประตูระบายน ้าล้าห้วยเดียก กม.1+560 งิ วด่อน เมอืง สกลนคร - 500 - 2552 2552 น ้าพุง

931 อ่างเก็บน ้าพัฒนาชนบทหนองหอย เชียงเครือ เมอืง สกลนคร 0.19 น ้าพุง

932 อ่างเก็บน ้าห้วยด่านมว่ง ดงมะไฟ เมอืง สกลนคร น ้าพุง

933 อ่างเก็บน ้าห้วยปุ๊ ดงมะไฟ เมอืง สกลนคร 0.65 800 2531 2531 น ้าพุง

934 อ่างเก็บน ้าห้วยเรือ ดงมะไฟ เมอืง สกลนคร 2.90 4,000 2528 2528 น ้าพุง

935 อ่างเก็บน ้าห้วยสีดาหกอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ ดงมะไฟ เมอืง สกลนคร - 1,200 1,500 2562 2562 น ้าพุง

936 อ่างเก็บน ้าด่านบ่วง ดงมะไฟ เมอืง สกลนคร 1.50 600 - 2527 2527 น ้าพุง

937 อ่างเก็บน ้าหนองฮากน้อย โนนหอม เมอืง สกลนคร 0.12 80 - 2535 2535 น ้าพุง

938 อ่างเก็บน ้าห้วยหอย พังขว้าง เมอืง สกลนคร 0.35 2529 2529 น ้าพุง

939 อ่างเก็บน ้าห้วยอ่าง ห้วยยาง เมอืง สกลนคร 1.50 3,000 2531 2531 น ้าพุง

940 อ่างเก็บน ้าถูไมร้วก ห้วยยาง เมอืง สกลนคร 0.72 600 2527 2527 น ้าพุง

941 อ่างเก็บน ้าหนองลาดกะเฌอ ห้วยยาง เมอืง สกลนคร 1.23 1,800 2525 2525 น ้าพุง

942 อ่างเก็บน ้าห้วยกาดไฮใหญ่ ห้วยยาง เมอืง สกลนคร 0.90 1,200 2528 2528 น ้าพุง

943 ฝายน ้าล้นบ้านพะเนาว์ ห้วยยาง เมอืง สกลนคร น ้าพุง

944 อ่างเก็บน ้าห้วยเดียว ห้วยยาง เมอืง สกลนคร 4.00 4,000 2527 2527 น ้าพุง

945 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าภูไมร้วก จังหวัดสกลนคร ห้วยยาง เมอืง สกลนคร 0.72 600 500 2559 2559 น ้าพุง

946 ฝายน ้าล้น คสล.ก้นห้วยขาน บ้านโคกสะอาด นาแก นาแก นครพนม 300 ห้วยน ้าก้่า
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947 ฝายน ้าล้นบ้านต้นผึ ง นาแก นาแก นครพนม 400 2520 2520 ห้วยน ้าก้่า

948 ฝายน ้าล้นบ้านแก้งน้อย นาแก นาแก นครพนม - 2521 2521 ห้วยน ้าก้่า

949 ฝายน ้าล้นบ้านกลางน้อย นาแก นาแก นครพนม 200 ห้วยน ้าก้่า

950 ประตูระบายน ้าบ้านนาคู่ โครงการอันเนื่องมาจาก พระราชด้าริ นาคู่ นาแก นครพนม 19,200 2539 2542 ห้วยน ้าก้่า

951 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย บ้านแก้ง นาแก นครพนม 0.35 400 ห้วยน ้าก้่า

952 ฝายห้วยศรีคุณ บ้านแก้ง นาแก นครพนม - - 800 2562 2562 ห้วยน ้าก้่า

953 ฝายบ้านแก่งน้อย พิมาน นาแก นครพนม 0.30 - 150 2559 2560 ห้วยน ้าก้่า

954 ฝายห้วยสายนา พิมาน นาแก นครพนม 0.07 - 220 2559 2560 ห้วยน ้าก้่า

955 อ่างเก็บน ้าห้วยถ ้าต๊าง พุ่มแก นาแก นครพนม 0.35 600 2543 2543 ห้วยน ้าก้่า

956 อ่างเก็บน ้าห้วยมว่ง สีชมพู นาแก นครพนม 1.00 60 ห้วยน ้าก้่า

957 ฝายห้วยไส้ไก่ สีชมพู นาแก นครพนม 220 ห้วยน ้าก้่า

958 ฝายน ้าล้นบ้านหนองหญ้าปล้อง สีชมพู นาแก นครพนม 180 ห้วยน ้าก้่า

959 ฝายห้วยวังมว่ง สีชมพู นาแก นครพนม 75 ห้วยน ้าก้่า

960 อ่างเก็บน ้าห้วยเกิ ง สีชมพู นาแก นครพนม - ห้วยน ้าก้่า

961 ฝายห้วยเกิ ง สีชมพู นาแก นครพนม 0.07 - 320 2559 2560 ห้วยน ้าก้่า

962 ฝายห้วยเชิง (ปชด.) หนองสังข์ นาแก นครพนม   500 2554 2554 ห้วยน ้าก้่า

963 ฝายห้วยปลาเค้า หนองสังข์ นาแก นครพนม   400 2554 2554 ห้วยน ้าก้่า

964 ประตูระบายน ้าห้วยแคน ธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม - 3,500 - 2550 2550 ห้วยน ้าก้่า

965 ฝายห้วยช่องแซง ธาตุพนมเหนือ ธาตุพนม นครพนม 80 ห้วยน ้าก้่า

966 ฝายห้วยทรายมลู (บ ้านทรายมลู) น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม 0.12 - 500 2560 2560 ห้วยน ้าก้่า

967 พัฒนาแหล่งน ้าโครงการฟาร์มตัวอย่างหนองปลาค้อเฒ่า  ปลาปาก นครพนม - - 900 2552 2552 ห้วยน ้าก้่า

968 ฝายน ้าล้นบ้านฮ่องโจด โคกสูง ปลาปาก นครพนม 750 ห้วยน ้าก้่า

969 อ่างเก็บน ้าโศกพระยาอินทร์ โคกสูง ปลาปาก นครพนม 0.08 ห้วยน ้าก้่า

970 อ่างเก็บน ้าห้วยหว้า โคกสูง ปลาปาก นครพนม 0.04 200 2527 2527 ห้วยน ้าก้่า

971 ฝายน ้าล้นห้วยแคน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 400 ห้วยน ้าก้่า

972 พัฒนาแหล่งน ้าชุมชนห้วยแคน โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม - 250 - 2550 2550 ห้วยน ้าก้่า

973 พัฒนาแหล่งน ้าชุมชนห้วยหินกอง โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม - 150 - 2550 2550 ห้วยน ้าก้่า

974 อ่างเก็บน ้าห้วยบ่อง ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 0.15 800 ห้วยน ้าก้่า

975 อ่างเก็บน ้าห้วยวังเชือม ปลาปาก ปลาปาก นครพนม 0.10 ห้วยน ้าก้่า

976 ฝายน ้าล้นห้วยอิเริง มหาชัย ปลาปาก นครพนม 0.07 ห้วยน ้าก้่า

977 อ่างเก็บน ้าห้วยวังมว่ง มหาชัย ปลาปาก นครพนม 0.06 1,000 ห้วยน ้าก้่า

978 อ่างเก็บน ้าห้วยหินกอง มหาชัย ปลาปาก นครพนม 0.01 500 ห้วยน ้าก้่า

979 ฝายบ้านนาเชือก หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.10 - 100 2559 2560 ห้วยน ้าก้่า

980 ฝายบ้านหนองเทา หนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 0.15 - 200 2559 2560 ห้วยน ้าก้่า

981 ฝายบ้านนาสะเดา หนองฮี ปลาปาก นครพนม 0.10 - 100 2559 2560 ห้วยน ้าก้่า

982 ฝายห้วยกุดกอก หนองฮี ปลาปาก นครพนม 0.15 - 200 2559 2560 ห้วยน ้าก้่า

983 ฝายห้วยกุดฮัง หนองฮี ปลาปาก นครพนม 310 2558 2558 ห้วยน ้าก้่า

984 ฝายห้วยแคน หนองฮี ปลาปาก นครพนม 1,800 2558 2558 ห้วยน ้าก้่า

985 ฝายห้วยไผ่ หนองฮี ปลาปาก นครพนม 320 2558 2558 ห้วยน ้าก้่า

986 ฝายน ้าล้นห้วยไผ่ (ตอนบน) บ้านจรุกเตย จังหวัดนครพนม หนองฮี ปลาปาก นครพนม - - - 2562 2562 ห้วยน ้าก้่า

987 อ่างเก็บน ้าห้วยยาง โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 0.61 500 2537 2537 ห้วยน ้าก้่า

988 ฝายห้วยยาง โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 500 2563 2563 ห้วยน ้าก้่า

989 ฝายน ้าล้นบ้านนาบัว โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 150 ห้วยน ้าก้่า

990 อ่างเก็บน ้าห้วยผักหนาม โคกหินแฮ่ เรณูนคร นครพนม 370 ห้วยน ้าก้่า

991 ฝายน ้าล้นบ้านนางามใต้ นางาม เรณูนคร นครพนม 1,000 ห้วยน ้าก้่า

992 อ่างเก็บน ้าฝายค้าสีผา เรณู เรณูนคร นครพนม 200 ห้วยน ้าก้่า

993 ฝายบ้านห้วยมะแปป เรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 0.26 - 500 2558 2558 ห้วยน ้าก้่า

994 ฝายห้วยบ่อแก ต้าบลโพนทอง อ้าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม โพนทอง เรณูนคร นครพนม 0.12 - 500 2559 2559 ห้วยน ้าก้่า

995 ฝายห้วยไผ่ (ตอนบน) เรณู เรณูนคร นครพนม 0.12 200 500 2557 2557 ห้วยน ้าก้่า

996 ฝายน ้าล้นบ้านศรีบุญเรือง เรณู เรณูนคร นครพนม - - - 2552 2552 ห้วยน ้าก้่า

997 ฝายห้วยแสง โคกสี วังยาง นครพนม    2555 2555 ห้วยน ้าก้่า

998 ฝายน ้าล้นห้วยยาง จังหวัดนครพนม วังยาง วังยาง นครพนม 0.07 - 250 2560 2560 ห้วยน ้าก้่า

999 ฝายน ้าล้นบ้านหนองโพธ์ิ หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม 400 ห้วยน ้าก้่า

1,000 ฝายน ้าล้นห้วยหมากมา่น หนองโพธ์ิ วังยาง นครพนม 150 2563 2563 ห้วยน ้าก้่า

1,001 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.50 1,500 2527 2527 ห้วยน ้าก้่า

1,002 อ่างเก็บน ้าห้วยหีบ ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.15 950 2521 2522 ห้วยน ้าก้่า

1,003 อ่างเก็บน ้าเชียงพิลา ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.15 200 2525 2525 ห้วยน ้าก้่า

1,004 อ่างเก็บน ้าห้วยหมโูตน ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 0.26 500 2524 2524 ห้วยน ้าก้่า

1,005 ฝายห้วยแคน แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร - - 200 2559 2559 ห้วยน ้าก้่า

1,006 ฝายห้วยแคน อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร - -  2559 2560 ห้วยน ้าก้่า

1,007 อ่างเก็บน ้าห้วยน้อย เหล่าโพนค้อ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1.20 1,200 - 2529 2529 ห้วยน ้าก้่า

1,008 พนังกั นน ้าฝ่ังขวาล้าน ้าก้่า บ้านบึงแดง-หนองใส จังหวัดสกลนคร โคกก่อง เมอืง สกลนคร - - - 2559 2562 ห้วยน ้าก้่า

1,009 ฝายน ้าล้นห้วยเชียงสือ เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร 120 ห้วยน ้าก้่า

1,010 อ่างเก็บน ้าห้วยควายน้า เชียงสือ โพนนาแก้ว สกลนคร 1.00 ห้วยน ้าก้่า

1,011 อ่างเก็บน ้าห้วยแสนตอ บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร ห้วยน ้าก้่า

1,012 อ่างเก็บน ้าดินดาก บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 0.90 400 ห้วยน ้าก้่า

1,013 อ่างเก็บน ้าห้วยแอก บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร - - - ห้วยน ้าก้่า

1,014 อ่างเก็บน้้าห้วยเวิน น้้าก้่า ธาตุพนม นครพนม 0.22 1,200 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

1,015 อ่างเก็บน้้าบ้านตงหม ู1 น้้าก้่า ธาตุพนม นครพนม 0.45 - แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
ลุ่มน ้าสาขาล้าดับท่ี โคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด
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1,016 อ่างเก็บน้้าห้วยเป็น น้้าก้่า ธาตุพนม นครพนม 0.22 - แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

1,017 ฝายห้วยชะโนด อุ่มเหมา้ ธาตุพนม นครพนม 0.30 500 500 2552 2552 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

1,018 ฝายน้้าล้นบ้านชะโนด ชะโนดน้อย ดงหลวง มกุดาหาร 300 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

1,019 ระบบส่งน้้าอ่างเก็บน้้าห้วยชะโนด หนองบัว ดงหลวง มกุดาหาร - - - 2561 2561 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

1,020 อ่างเก็บน้้าหนองแมก็ ค้าป่าหลาย เมอืง มกุดาหาร แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

1,021 ฝายน้้าล้นห้วยตุ้มนก ชะโนด หว้านใหญ่ มกุดาหาร แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

1,022 อ่างเก็บน้้าคูดิน หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มกุดาหาร 0.40 600 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

1,023 ฝายน้้าล้น มข. 2527 ป่งขาม หว้านใหญ่ มกุดาหาร 300 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

1,024 ฝายน้้าล้นห้วยชะโนด ป่งขาม หว้านใหญ่ มกุดาหาร 1,000 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

1,025 อ่างเก็บน้้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึก ดงหมู หว้านใหญ่ มกุดาหาร 0.32 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

1,026 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยถ ้าไมดู่้ (งานต่อเนื่อง กปร.) ค้าชะอี ค้าชะอี มกุดาหาร - 500 - 2553 2553 ห้วยบางทราย

1,027 ฝายน ้าล้นห้วยตาเปอะ  ค้าชะอี มกุดาหาร   500 2554 2554 ห้วยบางทราย

1,028 ฝายห้วยขาแผ่ตอนบน พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลบ้านค้อ อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมกุดาหาร บ้านค้อ ค้าชะอี มกุดาหาร - - 1,200 2562 2562 ห้วยบางทราย

1,029 อ่างเก็บน ้านาสันทัด บ้านเหล่า ค้าชะอี มกุดาหาร ห้วยบางทราย

1,030 พัฒนาพื นทีลุ่่มน ้าห้วยบางทรายตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  ดงหลวง มกุดาหาร - - - 2552 2552 ห้วยบางทราย

1,031 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าบ้านป่าไมพั้ฒนา (ระยะ 2) กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร - 1,400 - 2553 2553 ห้วยบางทราย

1,032 อ่างเก็บน ้าห้วยค้าเมน่ กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 0.08 100  2525 2525 ห้วยบางทราย

1,033 อ่างเก็บน ้าบ้านปากช่อง กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 0.07 -  2525 2525 ห้วยบางทราย

1,034 อ่างเก็บน ้าห้วยชะนาด กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 0.32 - 200 2551 2551 ห้วยบางทราย

1,035 อ่างเก็บน ้าห้วยค้าเมน่ กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 0.72 100 ห้วยบางทราย

1,036 อ่างเก็บน ้าห้วยตะโก กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 0.75 650 ห้วยบางทราย

1,037 ฝายน ้าล้นบ้านปากช่อง กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 0.07  - ห้วยบางทราย

1,038 อ่างเก็บน ้าบ้านสวนแว้ กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 0.36 100 ห้วยบางทราย

1,039 อ่างเก็บน ้าห้วยชะนาด กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 0.09 200 ห้วยบางทราย

1,040 อ่างเก็บน ้าห้วยกะพุงสามคัคี กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 0.06 ห้วยบางทราย

1,041 อ่างเก็บน ้าห้วยกะขะ กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 0.48 650 ห้วยบางทราย

1,042 อ่างเก็บน ้าห้วยขี หมู ดงหลวง ดงหลวง มกุดาหาร ห้วยบางทราย

1,043 อ่างเก็บน ้าห้วยช้างชน ดงหลวง ดงหลวง มกุดาหาร 0.06 800 ห้วยบางทราย

1,044 อ่างเก็บน ้าห้วยขาหน้า พังแดง ดงหลวง มกุดาหาร 1.70 1,300 ห้วยบางทราย

1,045 ฝายน ้าล้นห้วยเลา พังแดง ดงหลวง มกุดาหาร ห้วยบางทราย

1,046 อ่างเก็บน ้าฝายผีป่าช้า พังแดง ดงหลวง มกุดาหาร ห้วยบางทราย

1,047 ฝายน ้าล้นบ้านหนองหมู พังแดง ดงหลวง มกุดาหาร ห้วยบางทราย

1,048 ฝายน ้าล้นห้วยบางทราย พังแดง ดงหลวง มกุดาหาร 2,000 ห้วยบางทราย

1,049 ฝายทดน ้าห้วยหนองหมู พังแดง ดงหลวง มกุดาหาร ห้วยบางทราย

1,050 ฝายน ้าล้นบ้านมะนาว พังแดง ดงหลวง มกุดาหาร ห้วยบางทราย

1,051 ฝายห้วยเหล็ก พร้อมอาคารประกอบ ต้าบลพังแดง อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมกุดาหาร พังแดง ดงหลวง มกุดาหาร - - 1,020 2562 2562 ห้วยบางทราย

1,052 ระบบท่อน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยขาหน้า ระยะที ่1 พังแดง ดงหลวง มกุดาหาร - 800 - 2552 2552 ห้วยบางทราย

1,053 ฝายทดน ้าห้วยหนองหมู พังแดง ดงหลวง มกุดาหาร 0.05 350 350 2552 2552 ห้วยบางทราย

1,054 ระบบท่อส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยขาหน้าระยะที่2 (งานต่อเนื่อง กปร.) พังแดง ดงหลวง มกุดาหาร - 500 - 2553 2553 ห้วยบางทราย

1,055 ระบบส่งน ้าห้วยแคน หนองแคน ดงหลวง มกุดาหาร - - 700 2550 2550 ห้วยบางทราย

1,056 พัฒนาแหล่งน ้าและระบบท่อส่งน ้าบ้านโพนไฮ หนองแคน ดงหลวง มกุดาหาร - - 140 2561 2561 ห้วยบางทราย

1,057 อ่างเก็บน ้าห้วยไร่ หนองแคน ดงหลวง มกุดาหาร 2.00 1,000 ห้วยบางทราย

1,058 ฝายล้าห้วยบางทราย หนองแคน ดงหลวง มกุดาหาร ห้วยบางทราย

1,059 อ่างเก็บน ้าห้วยหวายดิน หนองแคน ดงหลวง มกุดาหาร 0.06 350 ห้วยบางทราย

1,060 อ่างเก็บน ้าห้วยกกเด่ือง ค้าป่าหลาย เมอืง มกุดาหาร 0.02 ห้วยบางทราย

1,061 ฝายห้วยมะแฟน ดงมอน เมอืง มกุดาหาร    2555 2555 ห้วยบางทราย

1,062 ขยายระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยไร่ (2) ดงมอน เมอืง มกุดาหาร - 1,284  2551 2551 ห้วยบางทราย

1,063 ฝายห้วยแก้งตารุณ ดงมอน เมอืง มกุดาหาร 0.06 - 500 2559 2560 ห้วยบางทราย

1,064 ฝายยางห้วยเสียวตอนล่าง บ้านโคก เมอืง มกุดาหาร - - 350 2553 2553 ห้วยบางทราย

1,065 อ่างเก็บน ้าหนองแอก บางทรายใหญ่ เมอืง มกุดาหาร 0.05 48 ห้วยบางทราย

1,066 ฝายน ้าล้นห้วยหมากไฟ โพนทราย เมอืง มกุดาหาร ห้วยบางทราย

1,067 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยหมากไฟ (กปร.) โพนทราย เมอืง มกุดาหาร 1.22 800 2550 2550 ห้วยบางทราย

1,068 อ่างเก็บน ้าห้วยบางทราย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มกุดาหาร ห้วยบางทราย

1,069 อ่างเก็บน ้าบ้านเหล่า บ้านเหล่า ค้าชะอี มกุดาหาร 7.00 - 220 2559 2560 ห้วยมกุ

1,070 อ่างเก็บน ้าบ้านดง บ้านแก้ง ดอนตาล มกุดาหาร 0.03 ห้วยมกุ

1,071 อ่างเก็บน ้าบ้านนาค้าน้อย บ้านแก้ง ดอนตาล มกุดาหาร 0.04 250 ห้วยมกุ

1,072 ฝายพร้อมท่อลอดถนนห้วยคันโถง โพธ์ิไทร ดอนตาล มกุดาหาร 0.07 150 2552 2552 ห้วยมกุ

1,073 อ่างเก็บน ้าบ้านหนองหล่มน้อย โพธ์ิไทร ดอนตาล มกุดาหาร 0.17 150 ห้วยมกุ

1,074 ฝายน ้าล้นห้วยบุก กุดแข้ เมอืง มกุดาหาร 370 135 2561 2561 ห้วยมกุ

1,075 อ่างเก็บน ้าโคกตูม ค้าอาฮวน เมอืง มกุดาหาร 0.02 ห้วยมกุ

1,076 อ่างเก็บน ้าห้วยหินตั ง1 ค้าอาฮวน เมอืง มกุดาหาร 0.05 500 ห้วยมกุ

1,077 อ่างเก็บน ้าห้วยหินตั ง2 ค้าอาฮวน เมอืง มกุดาหาร 0.45 500 ห้วยมกุ

1,078 อ่างเก็บน ้าห้วยมหาราช2 ค้าอาฮวน เมอืง มกุดาหาร 0.68 400 ห้วยมกุ

1,079 ฝายห้วยใหญ่3 ค้าอาฮวน เมอืง มกุดาหาร 200 ห้วยมกุ

1,080 ฝายห้วยตะงอ ค้าอาฮวน เมอืง มกุดาหาร 1,200 ห้วยมกุ

1,081 ฝายน ้าล้นบ้านนาดี ดงมอน เมอืง มกุดาหาร - 1,000 2561 2561 ห้วยมกุ

1,082 อ่างเก็บน ้าห้วยยาง ดงมอน เมอืง มกุดาหาร 300 300 2557 2557 ห้วยมกุ

1,083 อ่างเก็บน ้าห้วยเรือ นาสีนวน เมอืง มกุดาหาร 0.01 3,000 ห้วยมกุ

1,084 ฝายห้วยสายพาย นาสีนวน เมอืง มกุดาหาร 400 ห้วยมกุ
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1,085 ฝายน ้าล้นห้วยตาเหลือก นาสีนวน เมอืง มกุดาหาร 350 ห้วยมกุ

1,086 อ่างเก็บน ้าห้วยพะเยา นาสีนวน เมอืง มกุดาหาร 0.01 ห้วยมกุ

1,087 อ่างเก็บน ้าห้วยบ้าน บ้านโคก เมอืง มกุดาหาร 0.16 - 1,200 2561 2561 ห้วยมกุ

1,088 อ่างเก็บน ้าบ้านโคก บ้านโคก เมอืง มกุดาหาร 0.03 - 500 2562 2562 ห้วยมกุ

1,089 อ่างเก็บน ้าห้วยเสียว บ้านโคก เมอืง มกุดาหาร 0.50 1,100 2563 2563 ห้วยมกุ

1,090 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย โพนทราย เมอืง มกุดาหาร 0.09 100 100 2552 2552 ห้วยมกุ

1,091 ฝายน ้าล้นห้วยทราย โพนทราย เมอืง มกุดาหาร 150 ห้วยมกุ

1,092 ฝายน ้าล้นห้วยมกุ โพนทราย เมอืง มกุดาหาร  - 1,000 ห้วยมกุ

1,093 ฝายน ้าล้นห้วยบง โพนทราย เมอืง มกุดาหาร 650 102 2561 2561 ห้วยมกุ

1,094 ฝายห้วยมกุ2 ผ่ึงแดด เมอืง มกุดาหาร 2,000 ห้วยมกุ

1,095 อ่างเก็บน ้าห้วยค้ารินไม้ มกุดาหาร เมอืง มกุดาหาร 0.02 ห้วยมกุ

1,096 อ่างเก็บน ้าห้วยมะเยา ศรีบุญเรือง เมอืง มกุดาหาร 0.05 150 ห้วยมกุ

1,097 อ่างเก็บน ้าหนองค้านกแกง ค้าชะอี ค้าชะอี มกุดาหาร 0.11 48 ห้วยบังอ่ี

1,098 อ่างเก็บน ้าคันแทน้อย ค้าชะอี ค้าชะอี มกุดาหาร 0.30 1,000 ห้วยบังอ่ี

1,099 ระบบส่งน ้าโครงการอ่างเก็บน ้าห้วยถ ้าไมดู่้ระยะที3่ ค้าชะอี ค้าชะอี มกุดาหาร 1.70 860 860 2558 2559 ห้วยบังอ่ี

1,100 ฝายห้วยทราย ค้าชะอี ค้าชะอี มกุดาหาร 0.26 500 2559 2559 ห้วยบังอ่ี

1,101 อ่างเก็บน ้าถ ้าไมคู่้ ค้าชะอี ค้าชะอี มกุดาหาร 0.10 ห้วยบังอ่ี

1,102 อ่างเก็บน ้าห้วยน้อย4 ค้าชะอี ค้าชะอี มกุดาหาร 0.46 200 ห้วยบังอ่ี

1,103 ฝายน ้าล้นห้วยกะลืม ค้าชะอี ค้าชะอี มกุดาหาร 200 ห้วยบังอ่ี

1,104 อ่างเก็บน ้าค้าผักแผง ค้าชะอี ค้าชะอี มกุดาหาร 0.18 . ห้วยบังอ่ี

1,105 ฝายน ้าล้นห้วยฟุ่ง ค้าบก ค้าชะอี มกุดาหาร ห้วยบังอ่ี

1,106 ฝายห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มกุดาหาร 650 ห้วยบังอ่ี

1,107 ฝายห้วยค้าบก ค้าบก ค้าชะอี มกุดาหาร ห้วยบังอ่ี

1,108 ฝายน ้าล้นห้วยทราย ค้าบก ค้าชะอี มกุดาหาร 825 2563 2563 ห้วยบังอ่ี

1,109 ฝายน ้าล้นห้วยปุ่งและฝายน ้าล้นห้วยล้าโมง ค้าบก ค้าชะอี มกุดาหาร -  650 2551 2551 ห้วยบังอ่ี

1,110 อ่างเก็บน ้าห้วยเตย น ้าเทีย่ง ค้าชะอี มกุดาหาร 0.05 ห้วยบังอ่ี

1,111 อ่างเก็บน ้าบ้านภูผาหอม นาสะเมง็ ดอนตาล มกุดาหาร 0.30 ห้วยบังอ่ี

1,112 อ่างเก็บน ้าห้วยหลวง นาสะเมง็ ดอนตาล มกุดาหาร 0.60 ห้วยบังอ่ี

1,113 ฝายห้วยเชิงชาญ2 นาสะเมง็ ดอนตาล มกุดาหาร 300 ห้วยบังอ่ี

1,114 อ่างเก็บน ้าห้วยขี เหล็ก นาสะเมง็ ดอนตาล มกุดาหาร 1.17 1,230 ห้วยบังอ่ี

1,115 อ่างเก็บน ้าฝายห้วยข้ามป้อม ป่าไร่ ดอนตาล มกุดาหาร 0.02 ห้วยบังอ่ี

1,116 อ่างเก็บน ้าฝายห้วยทราย ป่าไร่ ดอนตาล มกุดาหาร 0.40 850 ห้วยบังอ่ี

1,117 อ่างเก็บน ้าห้วยนางหวาน ป่าไร่ ดอนตาล มกุดาหาร 0.10 400 ห้วยบังอ่ี

1,118 ฝายห้วยทราย เหล่าหมี ดอนตาล มกุดาหาร   400 2554 2554 ห้วยบังอ่ี

1,119 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าพาชิง เหล่าหมี ดอนตาล มกุดาหาร 0.50 500 ห้วยบังอ่ี

1,120 อ่างเก็บน ้าห้วยก้านเหลือง4 เหล่าหมี ดอนตาล มกุดาหาร 0.14 300 ห้วยบังอ่ี

1,121 อ่างเก็บน ้าฝายบุงกะเพ่า เหล่าหมี ดอนตาล มกุดาหาร 5.00 ห้วยบังอ่ี

1,122 อ่างเก็บน ้าห้วยช้างชน เหล่าหมี ดอนตาล มกุดาหาร 0.23 500 ห้วยบังอ่ี

1,123 อ่างเก็บน ้าบ้านหนองสระพัง กกแดง นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 0.12 ห้วยบังอ่ี

1,124 ฝายห้วยพันล้า กกแดง นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 250 2561 2562 ห้วยบังอ่ี

1,125 ฝายทดน ้าห้วยกระเบียน กกแดง นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 800 ห้วยบังอ่ี

1,126 ฝายห้วยหินลาด พร้อมระบบส่งน ้า กกแดง นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร - 700 2561 2561 ห้วยบังอ่ี

1,127 อ่างเก็บน ้าภูก่ิง โชคชัย นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 0.02 60 ห้วยบังอ่ี

1,128 อ่างเก็บน ้าห้วยหินลาด นากอก นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 0.10 500 ห้วยบังอ่ี

1,129 อ่างเก็บน ้าห้วยใหญ่ นาอุดม นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 0.96 500 ห้วยบังอ่ี

1,130 ฝายห้วยใหญ่ นาอุดม นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 1,100 ห้วยบังอ่ี

1,131 อ่างเก็บน ้าหนองไหล นาอุดม นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 0.14 ห้วยบังอ่ี

1,132 อ่างเก็บน ้าห้วยยาง5 นาอุดม นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 0.18 200 ห้วยบังอ่ี

1,133 อ่างเก็บน ้าหนองนกเขียน ร่มเกล้า นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 0.15 ห้วยบังอ่ี

1,134 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย ร่มเกล้า นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 0.10 ห้วยบังอ่ี

1,135 ฝายห้วยเค็ง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 630 ห้วยบังอ่ี

1,136 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย6 หนองแวง นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 0.10 400 ห้วยบังอ่ี

1,137 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย7 หนองแวง นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 0.31 350 ห้วยบังอ่ี

1,138 ฝายน ้าล้นบ้านหนองแวง หนองแวง นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 0.02 ห้วยบังอ่ี

1,139 ท้านบดินห้วยหินลาดอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ  เมอืง มกุดาหาร 1.35 - 1,300 2558 2559 ห้วยบังอ่ี

1,140 อ่างเก็บน ้าห้วยโสกเสือ ค้าอาฮวน เมอืง มกุดาหาร 0.09  - ห้วยบังอ่ี

1,141 อ่างเก็บน ้าห้วยดอกผึ ง ดงเย็น เมอืง มกุดาหาร 0.05 ห้วยบังอ่ี

1,142 ฝายน ้าล้นบ้านดงเย็น ดงเย็น เมอืง มกุดาหาร 300 ห้วยบังอ่ี

1,143 ระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยดอกผึ ง ดงเย็น เมอืง มกุดาหาร - 1,293 - 2553 2553 ห้วยบังอ่ี

1,144 ฝายห้วยหินส่ิว นาโสก เมอืง มกุดาหาร    2555 2555 ห้วยบังอ่ี

1,145 ฝายห้วยโพนทอง นาโสก เมอืง มกุดาหาร 0.03 500 ห้วยบังอ่ี

1,146 อ่างเก็บน ้าห้วยโสกเสือ นาโสก เมอืง มกุดาหาร 0.08 ห้วยบังอ่ี

1,147 อ่างเก็บน ้าห้วยหินสิวน้อย นาโสก เมอืง มกุดาหาร 0.28 400 ห้วยบังอ่ี

1,148 อ่างเก็บน ้าห้วยกะหลวง นาโสก เมอืง มกุดาหาร 0.46 400 ห้วยบังอ่ี

1,149 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าไผ่ โนนยาง หนองสูง มกุดาหาร 0.02 ห้วยบังอ่ี

1,150 อ่างเก็บน ้าหนองผ้า โนนยาง หนองสูง มกุดาหาร 0.06 1,000 ห้วยบังอ่ี

1,151 ฝายยางห้วยบังอ่ีระยะที่2 โนนยาง หนองสูง มกุดาหาร 0.15 - 500 2558 2559 ห้วยบังอ่ี

1,152 ฝายยางห้วยไผ่ โนนยาง หนองสูง มกุดาหาร - - 800 2553 2553 ห้วยบังอ่ี

1,153 ฝายยางห้วยบังอ่ี โนนยาง หนองสูง มกุดาหาร - - 1,200 2553 2553 ห้วยบังอ่ี

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
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1,154 ฝายห้วยบังอ่ี ภูวง หนองสูง มกุดาหาร 1,000 ห้วยบังอ่ี

1,155 ฝายน ้าห้วยบังอี หนองสูง หนองสูง มกุดาหาร 700 ห้วยบังอ่ี

1,156 ฝายน ้าล้นห้วยตาล หนองสูงใต้ หนองสูง มกุดาหาร 0.06 ห้วยบังอ่ี

1,157 อ่างเก็บน ้าห้วยค้อ3 หนองสูงใต้ หนองสูง มกุดาหาร 0.20 100 ห้วยบังอ่ี

1,158 อ่างเก็บน ้าห้วยค้อ5 หนองสูงใต้ หนองสูง มกุดาหาร 0.38 300 ห้วยบังอ่ี

1,159 อ่างเก็บน ้าห้วยตาด2 หนองสูงใต้ หนองสูง มกุดาหาร 0.10 200 ห้วยบังอ่ี

1,160 ฝายห้วยตาด หนองสูงใต้ หนองสูง มกุดาหาร 800 ห้วยบังอ่ี

1,161 ฝายห้วยค้อ ต.หนองสูงใต้ อ.หนองสูง จ.มกุดาหาร หนองสูงใต้ หนองสูง มกุดาหาร - - 200 2553 2553 ห้วยบังอ่ี

1,162 ฝายห้วยกระเบียน (บ้านเหล่าน้อย) หนองสูงใต้ หนองสูง มกุดาหาร - 500 2560 2560 ห้วยบังอ่ี

1,163 ฝายห้วยคันแท (ตอนที2่) หนองสูงเหนือ หนองสูง มกุดาหาร 900 260 2561 2561 ห้วยบังอ่ี

1,164 ฝายห้วยเชิงชาญ (ตอนล่าง) ดอนตาล ดอนตาล มกุดาหาร 500 2560 2562 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,165 อ่างเก็บน ้าห้วยเหี ย ดอนตาล ดอนตาล มกุดาหาร 0.34 300 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,166 ฝายห้วยกอก ดอนตาล ดอนตาล มกุดาหาร 300 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,167 อ่างเก็บน ้าห้วยจิงหิง บ้านบาก ดอนตาล มกุดาหาร 0.48 400 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,168 อ่างเก็บน ้าห้วยวังเทา บ้านบาก ดอนตาล มกุดาหาร 0.47 500 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,169 อ่างเก็บน ้าห้วยวังเจ้า หนองทันน ้า กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี 0.30 350 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,170 อ่างเก็บน ้าบ้านเตย ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 0.30 - 200 2553 2553 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,171 อ่างเก็บน ้าทรายพูน ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี - 1,200 2552 2552 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,172 ฝายห้วยแก้งหล่ี ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 500 2534 2534 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,173 ฝายห้วยบง3 ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 250 2541 2541 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,174 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าค้า ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 0.22 250 2525 2525 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,175 อ่างเก็บน ้าบ้านนาสนาม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 0.16 - 250 2552 2552 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,176 ฝายยางห้วยบังโกย เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี 2,000 2550 2550 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,177 ฝายบ้านนาสนาม เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี - 370 2558 2558 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,178 ฝายห้วยอูบมงุ เขมราฐ เขมราฐ อุบลราชธานี - 200 2560 2560 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,179 ฝายห้วยทราย เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 50 2525 2525 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,180 ฝายห้วยทราย1 เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 50 2525 2525 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,181 อ่างเก็บน ้าห้วยกุดงุ่น เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 0.25 250 2529 2529 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,182 อ่างเก็บน ้าห้วยยาง เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 1.00 1,783 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,183 อ่างเก็บน ้ากุดขุ่น เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี 0.25 250 2529 2529 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,184 อ่างเก็บน ้าโบกมว่ง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 0.14 - 1,500 2553 2553 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,185 อ่างเก็บน ้าห้วยตาด นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 0.14 - 1,500 2552 2552 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,186 อ่างเก็บน ้าห้วยถ ้าโล นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 0.35 400 2525 2525 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,187 อ่างเก็บน ้าห้วยนาเมอืง นาแวง เขมราฐ อุบลราชธานี 0.32 400 700 2551 2551 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,188 อ่างเก็บน ้าบ้านหนองผือ หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 0.06 2531 2531 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,189 อ่างเก็บน ้าห้วยนายูง หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 0.12 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,190 ฝายห้วยตงตัน หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 400 2545 2545 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,191 ฝายห้วยนายูง1 หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 600 2536 2536 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,192 ฝายห้วยนายูง3 หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 1,000 2541 2541 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,193 อ่างเก็บน ้าหนองสระ หนองผือ เขมราฐ อุบลราชธานี 0.05 300 2533 2533 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,194 อ่างเก็บน ้าห้วยกุดซุ่น หัวนา เขมราฐ อุบลราชธานี 0.04 250 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,195 ฝายน ้าล้นห้วยโพธ์ิ นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 200 2529 2529 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,196 อ่างเก็บน ้าห้วยซึง นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 0.93 350 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,197 อ่างเก็บน ้าห้วยลา นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,198 อ่างเก็บน ้าร่องภูไท นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 0.29 255 2550 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,199 อ่างเก็บน ้าห้วยซึง นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 0.93 500 2542 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,200 อ่างเก็บน ้าห้วยสงยาง นาโพธ์ิกลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 0.19 1,000 2527 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,201 อ่างเก็บน ้าหนองทันน ้า โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 0.14 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,202 อ่างเก็บน ้าหนองโป่งเป้า โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 0.03 30 2534 2534 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,203 อ่างเก็บน ้าห้วยบอน โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 0.31 50 392 2532 2532 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,204 อ่างเก็บน ้าห้วยขัดไหล่ โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 0.32 200 2538 2538 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,205 อ่างเก็บน ้าร่องบอน โพธ์ิไทร โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 0.15 200 2531 2531 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,206 อ่างเก็บน ้าห้วยธนูทอง สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,207 อ่างเก็บน ้าห้วยพูดชิ น สองคอน โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 0.29 50 257 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,208 อ่างเก็บน ้าร่องแดง เหล่างาม โพธ์ิไทร อุบลราชธานี 0.04 50 54 2529 2529 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,209 อ่างเก็บน ้าร่องหมากแกว กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 0.48 100 2524 2524 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,210 ฝายห้วยแซง กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 200 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,211 อ่างเก็บน ้าร่องเตย กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 0.19 50 937 2521 2521 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,212 อ่างเก็บน ้าห้วยสร่างแหย่ กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 0.16 - 340 2559 2560 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,213 อ่างเก็บน ้าห้วยนกทา กองโพน นาตาล อุบลราชธานี 0.17 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,214 ฝายน ้าล้นบ้านหนองบัว พะลาน นาตาล อุบลราชธานี แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,215 อ่างเก็บน ้าวังมว่ง พะลาน นาตาล อุบลราชธานี 0.31 800 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,216 อ่างเก็บน ้าด่านหมว่น พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 0.05 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,217 อ่างเก็บน ้าด่านฮัง พังเคน นาตาล อุบลราชธานี 0.03 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,218 อ่างเก็บน ้าห้วยกะเบา นาตาล นาตาล อุบลราชธานี 0.29 200 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,219 ฝายน ้าล้นบ้านนากลาง นาตาล นาตาล อุบลราชธานี แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,220 อ่างเก็บน ้าห้วยเพนียด หนามแท่ง ศรีเมอืงใหม่ อุบลราชธานี 0.93 540 2536 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,221 อ่างเก็บน ้าห้วยสมบัติ โคกก่ง ชานุมาน อ้านาจเจริญ 0.01 800  2550 2550 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,222 ฝายห้วยตุ้มแตน โคกสาร ชานุมาน อ้านาจเจริญ 600 1,500 2551 2551 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
ลุ่มน ้าสาขาล้าดับท่ี โคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 4 โครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำขนำดเล็ก (ต่อ) 

 
ที่มำ :  ข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน กรมชลประทาน, 2563 
          โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้้าสงคราม จังหวัดนครพนม ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, 2563 
    

ตำรำงท่ี 5 โครงกำรสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำ 

 
 

ปริมาณน ้ากักเก็บ พื นท่ีชลประทาน พื นท่ีรั บประโยชน์

(ล้ำน ลบ.ม.) (ไ ร่ ) (ไ ร่ ) เร่ิ ม (พ.ศ .) เสร็ จ (พ.ศ .)

1,223 อ่างเก็บน ้าห้วยตุ้มแตน โคกสาร ชานุมาน อ้านาจเจริญ - 550 2562 2562 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,224 อ่างเก็บน ้าห้วยตุ้มแตนน้อย โคกสาร ชานุมาน อ้านาจเจริญ 300 - 2552 2552 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,225 ฝายห้วยยาง โคกสาร ชานุมาน อ้านาจเจริญ - 500 2560 2560 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,226 อ่างเก็บน ้าห้วยแก้วแมง ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,227 อ่างเก็บน ้าห้วยกระแสน หนองข่า ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ 0.60 - 500 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,228 อ่างเก็บน ้าห้วยพะเหลา หนองข่า ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ 0.22 400 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

1,229 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย หนองข่า ปทุมราชวงศา อ้านาจเจริญ - 1,000 2553 2553 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

312.31 229,188 431,651

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
ลุ่มน ้าสาขา

รวม

ล้าดับท่ี โคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด

พื นท่ีชลประทาน 

(ไ ร่ ) เร่ิ ม (พ.ศ .) เสร็ จ (พ.ศ .)

1 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาดี นาดี ด่านซ้าย เลย 1,460 2527 2529 น ้าหมนั

2 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเมีย่ง หนองผือ ท่าล่ี เลย 2,000 2561 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

3 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเมีย่ง  1 หนองผือ ท่าล่ี เลย 2,800 2531 2531 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

4 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเมีย่ง  2 หนองผือ ท่าล่ี เลย 1,500 2539 2539 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

5 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปากห้วย หนองผือ ท่าล่ี เลย 1,370 2523 2523 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

6 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปากคาน หนองผือ ท่าล่ี เลย 1,500 2538 2538 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

7 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองผือ หนองผือ ท่าล่ี เลย 1,500 2544 2544 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

8 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองผือ หนองผือ ท่าล่ี เลย 1,160 2552 2552 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

9 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองผือ 2 หนองผือ ท่าล่ี เลย 1,200 2554 2554 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

10 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองปกติ อาฮี ท่าล่ี เลย 2,000 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

11 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านอาฮี อาฮี ท่าล่ี เลย 1,300 2561 2561 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

12 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านอาฮี  1 อาฮี ท่าล่ี เลย 1,680 2526 2526 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

13 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านอาฮี  2 อาฮี ท่าล่ี เลย 1,500 2538 2538 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

14 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนากระเซ็ง อาฮี ท่าล่ี เลย 1,420 2527 2527 แมน่ ้าโขงส่วนที ่4

15 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านฟากเลย แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 1,715 2562 2562 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

16 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านแก่งศรีภูมิ แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 1,800 2560 2560 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

17 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเทพนิมติร แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 1,200 2544 2544 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

18 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองขอนแก่น แก่งศรีภูมิ ภูหลวง เลย 1,200 2553 2553 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

19 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองเขียด ภูหอ ภูหลวง เลย 1,200 2559 2559 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

20 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านอุ่มมะนาว หนองคัน ภูหลวง เลย 3,400 2553 2553 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

21 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านห้วยหอม หนองคัน ภูหลวง เลย 1,229 2561 2562 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

22 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองเอ่ียน หนองคัน ภูหลวง เลย 1,767 2545 2545 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

23 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านกุดตอเรือ ทรายขาว วังสะพุง เลย 2,500 2557 2557 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

24 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโพนทอง ทรายขาว วังสะพุง เลย 750 2553 2553 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

25 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนน - ทรายขาว ทรายขาว วังสะพุง เลย 1,500  2539 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

26 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบุ่งค้อ ทรายขาว วังสะพุง เลย 1,600  2522 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

27 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปากปวน ปากปวน วังสะพุง เลย 2,020  2520 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

28 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าทิศเฮือง ปากปวน วังสะพุง เลย 2,200  2540 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

29 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านป่าเป้า ปากปวน วังสะพุง เลย 980  2544 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

30 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านกกเกลี ยง ผาบิ ง วังสะพุง เลย 2,500 2553 2553 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

31 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาแกใต้ ผาบิ ง วังสะพุง เลย 2,000 2558 2558 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

32 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านห้วยทรายค้า ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 1,200  2549 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

33 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบุ่งกกตาล ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 1,179  2545 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

34 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองนกเจ่า ศรีสงคราม วังสะพุง เลย 4,000 2557 2557 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

35 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านน ้าอ้อม วังสะพุง วังสะพุง เลย 1,500 2540 2540 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

36 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านห้วยปลาดุก (ระบบส่งน ้าอ่างฯห้วยน ้าสวย) นาดอกค้า นาด้วง เลย 748 2562 2562 ห้วยน ้าปวน

37 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านโคกมน ผาน้อย วังสะพุง เลย 1,500 2538 2540 ห้วยน ้าปวน

38 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านหนองหมากแก้ว ปวนพุ หนองหิน เลย 1,780 2562 2562 ห้วยน ้าปวน

39 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านฟากนา นาอาน เมอืง เลย 1,059 2561 2561 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

40 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านขอนแดง นาอาน เมอืง เลย 978 2556 2556 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

41 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านติดต่อ นาอาน เมอืง เลย 1,500 2539 2543 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

42 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปากปวน 2 ปากปวน วังสะพุง เลย 1,274 2558 2558 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

ลุ่มน ้าสาขา
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43 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบุ่งตาข่าย ปากปวน วังสะพุง เลย 2,000 2538 2540 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

44 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านวังเด่ือ ปากปวน วังสะพุง เลย 1,293 2543 2544 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

45 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าข้าม-โพนสว่าง ชัยพฤกษ์ เมอืง เลย 1,725 2543 2543 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

46 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาบอน ชัยพฤกษ์ เมอืง เลย 1,200 2559 2559 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

47 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านห้วยโตก นาโป่ง เมอืง เลย 2,490 2525 2525 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

48 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาอ้อ นาอ้อ เมอืง เลย 1,600 2522 2522 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

49 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสามแยก เมอืง เมอืง เลย 1,500 2525 2525 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

50 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านห้วยหินซา ธาตุ เชียงคาน เลย 743 2561 2562 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

51 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านธาตุ ธาตุ เชียงคาน เลย 1,343 2563 2563 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

52 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าบุ่ง ศรีสองรัก เมอืง เลย 2,450 2536 2536 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

53 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปากหมาก ศรีสองรัก เมอืง เลย 1,015 2537 2537 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

54 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านวังโป่ง ศรีสองรัก เมอืง เลย 2,757 2538 2538 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

55 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเชียงคาน 1 เชียงคาน เชียงคาน เลย 1,190 2523 2525 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

56 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านน้อย เชียงคาน เชียงคาน เลย 1,740 2527 2530 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

57 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเชียงคาน 2 เชียงคาน เชียงคาน เลย 3,000 2538 2541 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

58 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านผาแบ่น บุฮม เชียงคาน เลย 1,000 2536 2537 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

59 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านคกเลาเหนือ-ใต้ บุฮม เชียงคาน เลย 2,000 2539 2541 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

60 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านห้วยซวก บุฮม เชียงคาน เลย 1,300 2540 2541 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

61 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าเทศบาลต้าบลสังคม (บ้านสังคม) สังคม สังคม หนองคาย 3,000 2522 2522 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

62 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านวังบง นาแค นายูง อุดรธานี 1,300 2536 2536 ห้วยน ้าโสม

63 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโคกน้อย น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี 3,000 2543 2543 ห้วยน ้าโสม

64 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาเมอืงไทย น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี 1,440 2548 2548 ห้วยน ้าโสม

65 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านน ้าโสม น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี 1,200 2534 2534 ห้วยน ้าโสม

66 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโพน น ้าโสม น ้าโสม อุดรธานี 1,200 2534 2534 ห้วยน ้าโสม

67 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสามเหล่ียม หนองแวง น ้าโสม อุดรธานี 1,500 2557 2557 ห้วยน ้าโสม

68 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาเก็น หนองแวง น ้าโสม อุดรธานี 1,500 2534 2534 ห้วยน ้าโสม

69 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโสมเย่ียม โสมเย่ียม น ้าโสม อุดรธานี 1,500 2537 2537 ห้วยน ้าโสม

70 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาต้อง นายูง นายูง อุดรธานี 1,500 2534 2534 ห้วยน ้าโสม

71 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนายูง นายูง นายูง อุดรธานี 900 2533 2533 ห้วยน ้าโสม

72 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสว่าง นายูง นายูง อุดรธานี 2,000 5239 5239 ห้วยน ้าโสม

73 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านกองนาง กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 2,800 2520 2520 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/1

74 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปากโสม ผาตั ง สังคม หนองคาย 2,000 2522 2522 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/1

75 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหมอ้เหนือ บ้านหมอ้ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 1,500 2516 2516 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/1

76 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านพานพร้าว พานพร้าว ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 3,350 2520 2520 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/1

77 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าเทศบาลศรีเชียงใหม่ ศร่ีเชียงใหม่ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 2,300 2520 2520 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/1

78 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหมอ้ใต้ บ้านหมอ้ ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 4,000 2520 2520 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/1

79 ปรับปรุงระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน ้าที ่6 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 3,250 2558 2559 น ้าโมง

80 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกคอน-ห้วยลาน โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 1,000 2559 2559 น ้าโมง

81 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโคกคอน-ดอนเมอืง โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 2,000 2545 2545 น ้าโมง

82 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านโคกคอน-ห้วยลาน โคกคอน ท่าบ่อ หนองคาย 1,000 2559 2559 น ้าโมง

83 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโพนตาล นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 1,000 2561 2561 น ้าโมง

84 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโพนตาล-นาข่า นาข่า ท่าบ่อ หนองคาย 4,700 2530 2530 น ้าโมง

85 ปรับปรุงระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน ้าที ่1 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย 1,200 2558 2559 น ้าโมง

86 ปรับปรุงระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน ้าที ่3 น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย 1,350 2558 2559 น ้าโมง

87 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านทุม่ - ฝาง น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย 3,000 2521 2521 น ้าโมง

88 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าส้าราญ น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย 3,000 2534 2534 น ้าโมง

89 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าเจริญ น ้าโมง ท่าบ่อ หนองคาย 2,500 2544 2544 น ้าโมง

90 ปรับปรุงระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบสถานีสูบน ้าที ่8 โพนทอง โพธ์ิตาก หนองคาย 1,250 2558 2559 น ้าโมง

91 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาสีดา กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 5,000 2525 2525 น ้าโมง

92 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเหล่าคราม จ้าปาโมง บ้านผือ อุดรธานี 1,500 2535 2535 น ้าโมง

93 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสระแก้ว ดงสวรรค์ นากลาง หนองบัวล้าภู 1,700 2553 2553 น ้าโมง

94 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านกุดผึ ง กุดผึ ง สุวรรณคูหา หนองบัวล้าภู 500 2544 2544 น ้าโมง

95 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองแจ้ง กวนวัน เมอืง หนองคาย 2,000 2520 2520 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

96 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเมอืงหมี กวนวัน เมอืง หนองคาย 4,000 2517 2517 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

97 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านพวก บ้านเด่ือ เมอืง หนองคาย 1,327 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

98 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเด่ือ-เสียน บ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย 3,000 2522 2522 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

99 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปะโค-บ่อแปบ ปะโค เมอืง หนองคาย 3,000 2524 2524 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

100 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกป่าฝาง ปะโค เมอืง หนองคาย 3,000 2526 2526 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

ลุ่มน ้าสาขา
ระยะเวลาก่อสร้ าง

ล้าดับท่ี โคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 5 โครงกำรสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำ (ต่อ) 

 
  

พื นท่ีชลประทาน 

(ไ ร่ ) เร่ิ ม (พ.ศ .) เสร็ จ (พ.ศ .)

101 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านมชีัย มชีัย เมอืง หนองคาย 3,500 2526 2526 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

102 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาเหล่าทอง มชีัย เมอืง หนองคาย 3,000 2535 2535 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

103 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านไผ่สีเมอืง เวียงคุก เมอืง หนองคาย 3,500 2530 2530 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

104 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเวียงคุก เวียงคุก เมอืง หนองคาย 3,000 2525 2525 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

105 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าจาน สีกาย เมอืง หนองคาย 2,500 2525 2525 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

106 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหาดค้า หาดค้า เมอืง หนองคาย 3,000 2519 2519 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

107 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบอน หาดค้า เมอืง หนองคาย 3,700 2523 2523 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

108 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหินโงม หินโงม เมอืง หนองคาย 3,000 2520 2520 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

109 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านฝายแตก หินโงม เมอืง หนองคาย 1,500 2537 2537 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

110 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านพร้าวใต้ หินโงม เมอืง หนองคาย 1,200 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

111 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านพร้าวใต้ หินโงม เมอืง หนองคาย 1,452 2558 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

112 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าบ่อ ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 6,000 2516 2516 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

113 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโพนงาม บ้านถ่อน ท่าบ่อ หนองคาย 1,500 2536 2536 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

114 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่ามะเฟือง โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 3,000 2526 2526 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

115 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโพนสา โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 3,000 2530 2530 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

116 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองหมืน่ ค่ายบกหวาน เมอืง หนองคาย 1,300 2561 2561 น ้าสวย

117 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านพวก บ้านเด่ือ เมอืง หนองคาย 1,200 2559 2559 น ้าสวย

118 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าเด่ือ บ้านเด่ือ เมอืง หนองคาย 1,200 2560 2560 น ้าสวย

119 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเด่ืออุดม บ้านเด่ือ เมอืง หนองคาย 2,869 2542 2542 น ้าสวย

120 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเด่ือ-สีกาย บ้านเด่ือ เมอืง หนองคาย 3,100 2522 2522 น ้าสวย

121 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหัวหาด บ้านเด่ือ เมอืง หนองคาย 4,000 2519 2519 น ้าสวย

122 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหมากก่อง บ้านเด่ือ เมอืง หนองคาย 3,500 2523 2523 น ้าสวย

123 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านพระเนาว์ โพธ์ิชัย เมอืง หนองคาย 2,700 2523 2523 น ้าสวย

124 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านภู่ วัดธาตุ เมอืง หนองคาย 1,000 2562 2562 น ้าสวย

125 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านวังยางใต้ วัดธาตุ เมอืง หนองคาย 1,500 2540 2540 น ้าสวย

126 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเมอืงบาง วัดธาตุ เมอืง หนองคาย 1,500 2540 2540 น ้าสวย

127 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านวัดธาตุ-จอมเสด็จ วัดธาตุ เมอืง หนองคาย 1,300 2539 2539 น ้าสวย

128 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบง สีกาย เมอืง หนองคาย 777 2558 2558 น ้าสวย

129 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสีกายใต้ สีกาย เมอืง หนองคาย 1,800 2560 2560 น ้าสวย

130 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนชูด หาดค้า เมอืง หนองคาย 5,000 2523 2523 น ้าสวย

131 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านศาลาค้า หินโงม เมอืง หนองคาย 1,710 2561 2561 น ้าสวย

132 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าจาน2 หินโงม เมอืง หนองคาย 1,600 2536 2536 น ้าสวย

133 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาดาลเหนือ ทุง่หลวง โพนพิสัย หนองคาย 1,517 2537 2537 น ้าสวย

134 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาเมย เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย 1,352 2539 2539 น ้าสวย

135 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเชียงอาจ เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย 1,500 2534 2534 น ้าสวย

136 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกหัวภู เหล่าต่างค้า โพนพิสัย หนองคาย 1,500 2541 2541 น ้าสวย

137 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านจอมตาลเหนือ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 2,000 2555 2555 น ้าสวย

138 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านจอมศรี จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1,000 2538 2538 น ้าสวย

139 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านทุง่มว่ง จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1,500 2537 2537 น ้าสวย

140 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนศรีสมบูรณ์ จอมศรี เพ็ญ อุดรธานี 1,500 2538 2538 น ้าสวย

141 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาคอม-นาดอกไม้ บ้านธาตุ เพ็ญ อุดรธานี 3,000 2543 2543 น ้าสวย

142 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหว้านใหญ่ ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 744 2552 2552 ห้วยหลวงส่วนที ่1

143 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดงยาง บ้านแดง พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 3,500 2553 2553 ห้วยหลวงส่วนที ่1

144 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาบัว นาบัว เพ็ญ อุดรธานี - 2561 2562 ห้วยหลวงส่วนที ่1

145 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองแด่น-หว้านน้อย สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี 3,000 2545 2545 ห้วยหลวงส่วนที ่1

146 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านทอน สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี 1,200 2559 2559 ห้วยหลวงส่วนที ่1

147 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองแด่น-หว้านน้อย สร้างแป้น เพ็ญ อุดรธานี 3,000 2545 2545 ห้วยหลวงส่วนที ่1

148 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านขมิ น กุดสระ เมอืงอุดรธานี อุดรธานี 2,500 2538 2538 ห้วยหลวงส่วนที ่1

149 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านงอย นาข่า เมอืงอุดรธานี อุดรธานี 1,500 2538 2538 ห้วยหลวงส่วนที ่1

150 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนิคมเชียงพิณ นิคมสงเคราะห์ เมอืงอุดรธานี อุดรธานี 600 2531 2531 ห้วยหลวงส่วนที ่1

151 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสามพร้าว สามพร้าว เมอืงอุดรธานี อุดรธานี 1,500 2537 2537 ห้วยหลวงส่วนที ่1

152 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองคอนแสน สามพร้าว เมอืงอุดรธานี อุดรธานี 1,500 2537 2537 ห้วยหลวงส่วนที ่1

153 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านคอนแสน 2 สามพร้าว เมอืงอุดรธานี อุดรธานี 1,200 2560 2560 ห้วยหลวงส่วนที ่1

154 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองแสง หนองอ้อ หนองวัวซอ อุดรธานี 1,500 2561 2561 ห้วยหลวงส่วนที ่1

155 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านถ่อนนาเพลิน นาทราย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 2,500 2562 2563 ห้วยดาน

156 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านชุมช้าง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 2,100 2523 2523 ห้วยหลวงส่วนที ่2

157 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าลี ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 2,000 2532 2532 ห้วยหลวงส่วนที ่2

158 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโพนทัน ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 1,500 2534 2534 ห้วยหลวงส่วนที ่2

ลุ่มน ้าสาขา
ระยะเวลาก่อสร้ าง

ล้าดับท่ี โคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด
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ตำรำงท่ี 5 โครงกำรสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำ (ต่อ) 

 
  

พื นท่ีชลประทาน 

(ไ ร่ ) เร่ิ ม (พ.ศ .) เสร็ จ (พ.ศ .)

159 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนหนามแท่ง ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 1,500 2536 2536 ห้วยหลวงส่วนที ่2

160 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านคุยลุมพุก ชุมช้าง โพนพิสัย หนองคาย 1,239 2536 2536 ห้วยหลวงส่วนที ่2

161 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านต้อนเหนือ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 1,106 2555 2555 ห้วยหลวงส่วนที ่2

162 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดงบัง นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 1,297 2562 2562 ห้วยหลวงส่วนที ่2

163 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดงก้าพี วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 1,100 2561 2561 ห้วยหลวงส่วนที ่2

164 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคก วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 1,200 2557 2557 ห้วยหลวงส่วนที ่2

165 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกใหญ่ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 2,500 2522 2522 ห้วยหลวงส่วนที ่2

166 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านแดนเมอืง วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 3,000 2526 2526 ห้วยหลวงส่วนที ่2

167 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านแดนเมอืง2 วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 2,800 2532 2532 ห้วยหลวงส่วนที ่2

168 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหมมูน่ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 1,500 2535 2535 ห้วยหลวงส่วนที ่2

169 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหาดสังข์ สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 1,500 2561 2561 ห้วยหลวงส่วนที ่2

170 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองบัวบาน สุมเส้า เพ็ญ อุดรธานี 1,200 2562 2562 ห้วยหลวงส่วนที ่2

171 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนนกหอ สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 1,000 2558 2558 ห้วยหลวงส่วนที ่2

172 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าเสียว สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 668 2552 2552 ห้วยหลวงส่วนที ่2

173 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดงค้าพ่ี สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 1,500 2535 2535 ห้วยหลวงส่วนที ่2

174 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองแคน สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 2,287 2545 2545 ห้วยหลวงส่วนที ่2

175 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหาดส่ัง สร้างนางขาว โพนพิสัย หนองคาย 1,070 2560 2561 ห้วยหลวงส่วนที ่2

176 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านใหม่ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 4,000 2521 2521 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

177 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านหนองกุ้งใต้ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 1,000 2523 2523 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

178 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านหนองกุ้งเหนือ กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 2,500 2527 2527 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

179 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านกลุ่มพัฒนา กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 1,000 2533 2533 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

180 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านเด่ือ-ดงบัง กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 1,000 2533 2533 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

181 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านใหม ่2 กุดบง โพนพิสัย หนองคาย 3,000 2538 2538 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

182 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านร่องถ่อน จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 3,800 2526 2526 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

183 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านต้อนน้อย บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย 3,600 2523 2523 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

184 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านต้อนใหญ่ บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย 3,000 2523 2523 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

185 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านโนนเป็ง บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย 2,500 2535 2535 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

186 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านดงหอ บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย 1,500 2541 2541 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

187 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเปงจาน โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 1,500 2552 2552 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

188 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านผักขะ-หนองคอน โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 2,700 2525 2525 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

189 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านโพนแพง-อาญา โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 2,400 2525 2525 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

190 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านหนองคอน โพนแพง รัตนวาปี หนองคาย 800 2533 2533 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

191 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านนาหัวเข้ รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย 2,500 2525 2525 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

192 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านดอนบก บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย 3,600 2523 2523 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

193 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านหนองแก้ว รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย 2,500 2525 2525 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

194 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านท่ามว่ง รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย 1,000 2533 2533 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

195 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านตาลชุม รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย 1,498 2543 2543 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

196 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านหนองไผ่-เจริญชัย รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย 2,191 2539 2539 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

197 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่ามว่ง 2 รัตนวาปี รัตนวาปี หนองคาย 1,500 2539 2539 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

198 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านนากะเสิม พนอม ท่าอุเทน นครพนม 1,000 2562 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

199 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านพนอมเหนือ พนอม ท่าอุเทน นครพนม 1,000 2558 2558 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

200 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนากระเสริม พนอม ท่าอุเทน นครพนม - 2562 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

201 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านหาดทรายเทพ หนองเทา ท่าอุเทน นครพนม - 2562 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

202 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าด้วยท่อ ศูนย์การเรียนรู้ ตชด.บ้านเข้ นาเข บ้านแพง นครพนม 35 2558 2558 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

203 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหาดแฮ่ โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ 1,130 2529 2529 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

204 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าส้มโฮง โคกกว้าง บุ่งคล้า บึงกาฬ 1,130 2532 2532 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

205 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าสีไค ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ 1,270 2523 2523 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

206 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเหล่าหลวง ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ 1,600 2523 2523 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

207 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านฝอยลม ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ 1,000 2533 2533 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

208 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าดอกค้า ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ 500 2539 2539 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

209 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านเหล่าหมากฝาง ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ 1,000 2545 2545 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

210 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าไร่ ท่าดอกค้า บึงโขงหลง บึงกาฬ 500 2548 2548 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

211 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบุ่งคล้าเหนือ บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 500 2534 2534 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

212 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนจิก บุ่งคล้า บุ่งคล้า บึงกาฬ 1,190 2523 2523 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

213 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองคังคา หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ 1,400 2523 2523 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

214 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองเด่ินท่า หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ 1,090 2534 2534 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

215 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองคังคา 2 หนองเด่ิน บุ่งคล้า บึงกาฬ 500 2558 2558 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

216 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนากั ง - ท่ากลิ ง นากั ง ปากคาด บึงกาฬ 1,520 2523 2523 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

ลุ่มน ้าสาขา
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217 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองยอง หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ 1,106 2561 2561 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

218 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านห้วยเชือม ไคสี เมอืง บึงกาฬ 2,040 2525 2525 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

219 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าสะอาด ไคสี เมอืง บึงกาฬ 630 2535 2535 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

220 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านไคสี ไคสี เมอืง บึงกาฬ 1,200 2525 2525 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

221 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนสา โคกก่อง เมอืง บึงกาฬ 11,000 2523 2545 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

222 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกก่อง โคกก่อง เมอืง บึงกาฬ 1,600 2523 2545 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

223 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าอินทร์แปลง โคกก่อง เมอืง บึงกาฬ 1,000 2532 2545 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

224 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนากลาง ชัยพร เมอืง บึงกาฬ 500 2536 2545 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

225 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านกุดทิง โนนสมบูรณ์ เมอืง บึงกาฬ 969 2544 2545 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

226 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าโพธ์ิ บึงกาฬ เมอืง บึงกาฬ 740 2544 2544 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

227 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าใคร้ บึงกาฬ เมอืง บึงกาฬ 2,030 2525 2525 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

228 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดงหมากยาง บึงกาฬ เมอืง บึงกาฬ 500 2540 2540 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

229 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาโนน บึงกาฬ เมอืง บึงกาฬ 500 2540 2540 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

230 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าโพธ์ิ 2 บึงกาฬ เมอืง บึงกาฬ 430 2553 2553 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

231 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านพันล้า วิศิษฐ์ เมอืง บึงกาฬ 1,400 2523 2545 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

232 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองเข็ง หอค้า เมอืง บึงกาฬ 475 2563 2563 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

233 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสะง้อ - หัวขัว หอค้า เมอืง บึงกาฬ 2,330 2523 2545 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

234 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองเข็ง หอค้า เมอืง บีงกาฬ 475 2563 2563 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

235 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนสมบูรณ์ หนองหลวง เฝ้าไร่ หนองคาย 1,500 2538 2538 แมน่ ้าสงครามตอนบน

236 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านตูม บ้านจันทร์ บ้านดุง อุดรธานี 2,900 2531 2531 แมน่ ้าสงครามตอนบน

237 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านทรายมลู บ้านจันทร์ บ้านดุง อุดรธานี 1,500 2536 2563 แมน่ ้าสงครามตอนบน

238 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านจันทร์ บ้านจันทร์ บ้านดุง อุดรธานี 1,000 2550 2550 แมน่ ้าสงครามตอนบน

239 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านอ้อมกอ อ้อมกอ บ้านดุง อุดรธานี 2,000 2544 2544 แมน่ ้าสงครามตอนบน

240 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านพนาสวรรค์ ห้วยหลัว บ้านมว่ง อุดรธานี 600 2534 2534 แมน่ ้าสงครามตอนบน

241 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองหมากแซว ค้าสะอาด สว่างแดนดิน สกลนคร 500 2546 2546 แมน่ ้าสงครามตอนบน

242 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนเชียงยืน โพนสูง สว่างแดนดิน สกลนคร 4,562 2553 2553 แมน่ ้าสงครามตอนบน

243 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าเรือ ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 680 2537 2537 ห้วยคอง

244 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบ่อออง ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 1,281 2560 2561 ห้วยคอง

245 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านค้าเตาะเลาะ ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 707 2562 2562 ห้วยคอง

246 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนางวงสุ่ม ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 1,000 2539 2539 ห้วยคอง

247 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนสวรรค์ หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ 2,070 2555 2555 ห้วยคอง

248 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าส้าราญเหนือ ซาง เซกา บึงกาฬ 1,500 2559 2559 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

249 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านซาง ซาง เซกา บึงกาฬ 1,500 2559 2562 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

250 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านตาลเด่ียว ท่าสะอาด เซกา บึงกาฬ 1,750 2561 2561 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

251 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านป่งไฮ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 828 2562 2562 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

252 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนหญ้านาง ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ 500 2539 2539 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

253 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกสว่าง ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ 507 2553 2553 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

254 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนสวรรค์ ดอนหญ้านาง พรเจริญ บึงกาฬ 150 2553 2553 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

255 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านศรีอุดม พรเจริญ พรเจริญ บึงกาฬ 1,160 2560 2560 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

256 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าศรีชมชื่น (หนองกุง) หนองหัวช้าง พรเจริญ บึงกาฬ 2,019 2557 2557 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

257 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านวังยาง วังชมภู พรเจริญ บึงกาฬ 1,000 2539 2539 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

258 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านวังเวิน (กปร.) ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร 1,750 2553 2553 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

259 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนค้า ค้าตากล้า ค้าตากล้า สกลนคร 500 2538 2538 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

260 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองพอกใหญ่ นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร 500 2542 2542 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

261 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่างาม หนองบัวสิม ค้าตากล้า สกลนคร 900 2544 2544 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

262 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าก้อน ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร 3,000 2532 2532 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

263 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าควาย ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร 2,000 2560 2560 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

264 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดงปอ ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร 1,200 2547 2547 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

265 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนแดง ท่าก้อน อากาศอ้านวย สกลนคร 700 2538 2538 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

266 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองซุง เซกา เซกา บึงกาฬ 700 2560 2561 ห้วยฮี 

267 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดงกระพุง น ้าจ่ัน เซกา บึงกาฬ 2,000 2553 2553 ห้วยฮี 

268 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าแก้มลิงหนองเอือด นาทม นาทม นครพนม 250 2559 2559 ห้วยฮี 

269 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้า รร.ตชด. บ้านนาสามคัคี นาทม นาทม นครพนม - 2561 2562 ห้วยฮี 

270 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม 1,200 2561 2561 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่2

271 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าพันโฮง นาทม นาทม นครพนม 2,500 2544 2544 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่2

272 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาล้อม ระยะที ่2 ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร 382 2559 2559 ห้วยน ้ายาม

273 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าเย่ียม ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 800 2541 2541 ห้วยน ้ายาม

274 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านธาตุ ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 600 2541 2541 ห้วยน ้ายาม

ลุ่มน ้าสาขา
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275 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสร้างแป้น แวง สว่างแดนดิน สกลนคร 1,500 2561 2561 ห้วยน ้ายาม

276 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าค้าไฮ เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 1,500 2557 2557 ห้วยน ้ายาม

277 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านดอนหลวง ดอนเตย นาทม นครพนม 2,500 2555 2555 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

278 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านท่าบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 1,000 2562 2562 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

279 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านสามผง สามผง ศรีสงคราม นครพนม 2,500 2544 2544 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

280 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้า บ้านศรีเวินชัย สามผง ศรีสงคราม นครพนม 2,500 2555 2555 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

281 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมอาคารประกอบบ้านงิ ว กุดไห กุดบาก สกลนคร 1,200 2563 2563 ห้วยน ้าอูน 

282 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านกุดน ้าใส นามอ่ง กุดบาก สกลนคร 793 2559 2559 ห้วยน ้าอูน 

283 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านศรีคงค้า นาเพียง กุสุมาลย์ สกลนคร 1,650 2560 2560 ห้วยน ้าอูน 

284 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านแสนพัน อุ่มจาน กุสุมาลย์ สกลนคร 1,630 2557 2557 ห้วยน ้าอูน 

285 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านค้าประมง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 1,643 2559 2559 ห้วยน ้าอูน 

286 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนทรายค้า สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 520 2553 2553 ห้วยน ้าอูน 

287 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนกลอย สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 1,500 2546 2546 ห้วยน ้าอูน 

288 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาซอน สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 800 2536 2536 ห้วยน ้าอูน 

289 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสว่าง สว่าง พรรณานิคม สกลนคร 1,600 2529 2529 ห้วยน ้าอูน 

290 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองแคน แร่ พังโคน สกลนคร 1,000 2546 2546 ห้วยน ้าอูน 

291 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาล้อม ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร 2,000 2558 2558 ห้วยน ้าอูน 

292 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนดู่ ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร 1,000 2552 2552 ห้วยน ้าอูน 

293 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาล้อม ระยะที ่2 ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร 382 2558 2559 ห้วยน ้าอูน 

294 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบะหว้า ท่าเรือ นาหว้า นครพนม - 2561 2561 ห้วยน ้าอูน 

295 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านอูนนา นางัว นาหว้า นครพนม - 2553 2553 ห้วยน ้าอูน 

296 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าแก้มลิงหนองบ่อน้อย บ้านเสียว นาหว้า นครพนม 180 2559 2559 ห้วยน ้าอูน 

297 สถานีสูบน ้าบ้านขว้างคลี จังหวัดนครพนม บ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม - 2561 2562 ห้วยน ้าอูน 

298 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าแก้มลิงหนองบ่อจันทร์ โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม 250 2559 2559 ห้วยน ้าอูน 

299 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนสมอ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 1,000 2557 2557 ห้วยน ้าอูน 

300 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบึงโขงหลวง บึงโขงหลง บึงโขงหลง บึงกาฬ 700 2536 2545 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

301 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าอุเทน ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม 1,200 2559 2559 ห้วยทวย

302 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านน้อยหัวบึง ท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม 1,200 2562 2562 ห้วยทวย

303 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านน้อยทวย โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 1,500 2562 2562 ห้วยทวย

304 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนนางหงส์ ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 1,000 2560 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

305 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าแก้มลิงหนองบ่อมะเฮน นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม 195 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

306 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนามะเขือ นามะเขือ ปลาปาก นครพนม - 2561 2561 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

307 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านห้วยบุ่งหมากโมง วังตามวั เมอืง นครพนม 1,000 2561 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

308 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนาด บ้านกลาง เมอืง นครพนม 1,000 2544 2544 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

309 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดงต้อง ดงขวาง เมอืง นครพนม 1,200 2555 2555 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

310 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านมว่งค้า นาตาล เต่างอย สกลนคร 500 2542 2542 น ้าพุง

311 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านมว่งลาย มว่งลาย เมอืง สกลนคร 2,000 2561 2562 น ้าพุง

312 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าเย่ียม โนนหอม เมอืง สกลนคร 700 2537 2537 น ้าพุง

313 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโนนหอม โนนหอม เมอืง สกลนคร 600 2536 2536 น ้าพุง

314 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านดอนกกยาง เหล่าปอแดง เมอืง สกลนคร 600 2541 2541 น ้าพุง

315 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าวัด เหล่าปอแดง เมอืง สกลนคร 2,500 2532 2532 น ้าพุง

316 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านแป้น บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 2,000 2544 2544 น ้าพุง

317 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าศาลา บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 1,900 2529 2529 น ้าพุง

318 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านบึงประชาราษฎร์ บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 800 2544 2544 น ้าพุง

319 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโพนงามท่า บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 1,300 2530 2530 น ้าพุง

320 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านแป้น บ้านแป้น โพนนาแก้ว สกลนคร 3,500 2554 2554 น ้าพุง

321 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านกลาง-นาเค่ือ นาแก้ว โพนนาแก้ว สกลนคร 1,515 2561 2562 น ้าพุง

322 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกนาดี แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1,000 2546 2546 น ้าพุง

323 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าแมดนาท่ม แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1,000 2555 2555 ห้วยน ้าก้่า

324 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกนาดี (2) แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 325 2561 2561 ห้วยน ้าก้่า

325 สร้างระบบสูบน ้าพร้อมอาคารโรงสูบน ้า หอถังสูง สูบน ้าเข้าแปลงเกษตรและสระน ้าภายในโรงเรียน แมดนาท่ม โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 85 2559 2561 ห้วยน ้าก้่า

326 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านมว่งไข่ ต.ด่านมว่งค้า อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร ด่านมว่งค้า โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 1,000 2553 2553 ห้วยน ้าก้่า

327 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโพนน้อย บ้านโพน โพนนาแก้ว สกลนคร 1,700 2562 2563 ห้วยน ้าก้่า

328 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านน ้าก้่าใหมพั่ฒนา น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม 1,200 2560 2560 ห้วยน ้าก้่า

329 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาแก นาแก นาแก นครพนม 2561 2561 ห้วยน ้าก้่า

330 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองกกคูณ หนองฮี ปลาปาก นครพนม 1,500 2544 2544 ห้วยน ้าก้่า

331 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยบุ่งหมากโมง วังตามวั เมอืง นครพนม 1,000 2558 2558 ห้วยน ้าก้่า

332 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกก่อง โคกก่อง เมอืง สกลนคร 2,208 2561 2561 ห้วยน ้าก้่า

ลุ่มน ้าสาขา
ระยะเวลาก่อสร้ าง

ล้าดับท่ี โคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด
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โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 5 โครงกำรสูบน ้ำด้วยไฟฟ้ำ (ต่อ) 

 
ที่มำ :  ข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน กรมชลประทาน, 2563 
          โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้้าสงคราม จังหวัดนครพนม ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, 2563 
 

 (5) โครงกำรแก้มลิง 
  โครงการแก้มลิงที่ได้ด้าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ มีทั้งหมด 131 โครงการ มีปริมาตรความจุเก็บ
กัก 196.12 ล้าน ลบ.ม. มีพ้ืนที่ชลประทาน 3,250 ไร่และมีพ้ืนที่รับประโยชน์รวมกันทั้งสิ้น 78,254 ไร่ กลุ่มลุ่ม
น้้าสาขาที่มีโครงการแก้มลิงมากที่สุดคือ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) จ้านวน 62 โครงการ รองลงมา
คือกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย) จ้านวน 20 โครงการ ดังแสดงรายละเอียดของโครงการแก้มลิงไว้ใน
ตำรำงท่ี 6 
 
  

พื นท่ีชลประทาน 

(ไ ร่ ) เร่ิ ม (พ.ศ .) เสร็ จ (พ.ศ .)

333 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านสร้างเมก็เหนือ ท่าลาด เรณูนคร นครพนม 1,500 2559 2559 ห้วยน ้าก้่า

334 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านคับพวง น ้าก้่า ธาตุพนม นครพนม 2561 2561 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

335 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าอ่างเก็บน ้าห้วยกะเบา อุ่มเหมา้ ธาตุพนม นครพนม 1,000 2558 2558 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

336 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านโพธ์ิเจริญ ชะโนด หว้านใหญ่ มกุดาหาร 1,210 2562 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

337 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านชะโนดเหนือ ชะโนด หว้านใหญ มกุดาหาร 1,300 2553 2553 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

338 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้านิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกนครพนม ดงหมู หว้านใหญ มกุดาหาร 1,300 2553 2553 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

339 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านทรายทอง บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มกุดาหาร 1,500 2558 2558 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

340 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านป่งขาม ป่งขาม หว้านใหญ่ มกุดาหาร 1,800 2555 2555 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

341 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองแสง หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ มกุดาหาร 1,250 2561 2561 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

342 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า รร.ตชด.ท่าอากาศยานบ้านศรีถาวรพัฒนาพร้อมระบบส่ง กกตูม ดงหลวง มกุดาหาร 750 2559 2559 ห้วยบางทราย

343 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองแอก บางทรายใหญ่ เมอืง มกุดาหาร 1,300 2557 2557 ห้วยบางทราย

344 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าแก้มลิงห้วยบางทรายบ้านหนองแอกพร้อมระบบส่งน ้า บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มกุดาหาร 520 2559 2559 ห้วยบางทราย

345 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านดอน ต บางทรายน้อย หว้านใหญ มกุดาหาร - 2553 2553 ห้วยบางทราย

346 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโพธ์ิไทร โพธ์ิไทร ดอนตาล มกุดาหาร 1,200 2560 2560 ห้วยมกุ

347 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านค้าเตาเหล็ก บ้านแก้ง ตอนตาล มกุดาหาร - 2561 2561 ห้วยมกุ

348 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านท่าไคร้-นาแล นาสีนวน เมอืง มกุดาหาร - 2559 2560 ห้วยมกุ

349 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อระบบส่งน ้าบ้านเหล่าล้อม นาสีนวน เมอืง มกุดาหาร 1,020 2562 2562 ห้วยมกุ

350 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าแก้มลิงห้วยบ้านนาสีนวนพร้อมระบบส่งน ้า นาสีนวน เมอืง มกุดาหาร 450 2559 2559 ห้วยมกุ

351 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองแล้ง ผ่ึงแดด เมอืง มกุดาหาร 1,350 2559 2559 ห้วยมกุ

352 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกขามเลียน ดงเย็น เมอืง มกุดาหาร 1,500 2544 2544 ห้วยบังอ่ี

353 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านหนองน ้าเต้า นาโสก เมอืง มกุดาหาร 1,200 2558 2558 ห้วยบังอ่ี

354 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านห้วยบังอ่ี นาโสก เมอืง มกุดาหาร - 2561 2561 ห้วยบังอ่ี

355 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านวังไฮ ภูวง หนองสูง มกุดาหาร 1,700 2559 2559 ห้วยบังอ่ี

356 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาตะแบง ภูวง หนองสูง มกุดาหาร 1,100 2559 2560 ห้วยบังอ่ี

357 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านนาไคร้-นาแล ภูวง หนองสูง มกุดาหาร 800 2559 2559 ห้วยบังอ่ี

358 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านโคกนกกระเต็น โคกสาร ชานุมาน อ้านาจเจริญ 1,200 2553 2553 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

359 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าบ้านนาสีดา 2 ชานุมาน ชานุมาน อ้านาจเจริญ 1,200 2553 2553 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

360 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านห้วยฆ้อง ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ - 2561 2561 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

361 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน ้าบ้านป่าก่อน้อย ป่าก่อ ชานุมาน อ้านาจเจริญ - 2561 2561 แมน่ ้าโขงตอนล่าง

579,371          

ลุ่มน ้าสาขา
ระยะเวลาก่อสร้ าง

รวม

ล้าดับท่ี โคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 6 โครงกำรแก้มลิง 

 
  

ปริมาณน ้ากัก พื นท่ีชลประทานพื นท่ีรั บประโยชน์

(ล้ำน ลบ.ม.)  (ไ ร่ )  (ไ ร่ ) เร่ิ ม (พ.ศ .) เสร็ จ (พ.ศ .)

1 แก้มลิงบ้านโพนทองพร้อมอาคารประกอบ ทรายขาว วังสะพุง เลย 1.00 - 500 2559 2560 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่1

2 แก้มลิงหนองบ้านเหล่าใหญ่พร้อมอาคารประกอบ เอราวัณ เอราวัณ เลย 0.10 - - 2561 2561 ห้วยน ้าปวน

3 แก้มลิงบ้านสูบ น ้าสวย เมอืง เลย 0.14 - 1,929 2561 2561 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

4 แก้มลิงล้าน ้าหมานพร้อมอาคารประกอบ น ้าหมาน เมอืง เลย 0.20 - 750 2558 2558 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

5 แก้มลิงฝายกกต้องพร้อมอาคารประกอบ น ้าหมาน เมอืง เลย 0.20 - 400 2561 2561 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

6 แก้มลิงห้วยน ้าหมานพร้อมอาคารประกอบ น ้าหมาน เมอืง เลย 0.10 - 400 2561 2561 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

7 แก้มลิงห้วยเสี ยวพร้อมระบบส่งน ้า จังหวัดเลย เมอืง เมอืง เลย 0.10 700 1,000 2560 2560 แมน่ ้าเลยตอนล่างส่วนที ่2

8 แก้มลิงบ้านตาดซ้อพร้อมอาคารประกอบ เขาแก้ว เชียงคาน เลย 0.12 - 250 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

9 แก้มลิงหนองบ้านศรีโพนแท่นและระบบส่งน ้า นาซ่าว เชียงคาน เลย 0.10 - 100 2562 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่5

10 แก้มลิงหนองทองพร้อมอาคารประกอบระยะที ่2 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 0.10 - 1,000 2562 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/1

11 แก้มลิงหนองเลิงเข้พร้อมอาคารประกอบ กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 0.16 0 50 2560 2561 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/1

12 แก้มลิงหนองก่อพร้อมอาคารประกอบ หนองปลาปาก ศรีเชียงใหม่ หนองคาย 0.89 - 200 2558 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/1

13 แก้มลิงหนองทองพร้อมอาคารประกอบระยะที ่1 กองนาง ท่าบ่อ หนองคาย 0.58 480 2561 2562 น ้าโมง

14 แก้มลิงหนองห้วยดงพร้อมอาคารประกอบ โคกคอน ท่าบอ หนองคาย 0.60 - 500 2559 2559 น ้าโมง

15 แก้มลิงหนองนกเขาพร้อมอาคารประกอบ ท่าบอ ท่าบอ หนองคาย 0.25 - 400 2559 2559 น ้าโมง

16 แก้มลิงหนองกุงพร้อมอาคารประกอบ บ้านว่าน ท่าบอ หนองคาย 0.09 - 100 2559 2559 น ้าโมง

17 แก้มลิงหนองเทาพร้อมอาคารประกอบ กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 0.50 - 500 2558 2559 น ้าโมง

18 แก้มลิงหนองงาน ค้าด้วง บ้านผือ อุดรธานี 1.20 800 280 2549 2550 น ้าโมง

19 แก้มลิงหนองค้าบง ค้าบง บ้านผือ อุดรธานี 3.70 - 300 2562 2562 น ้าโมง

20 แก้มลิงหนองอีเลิงพร้อมอาคารประกอบ บ้านค้อ บ้านผือ อุดรธานี 0.40 - 700 2558 2559 น ้าโมง

21 แก้มลิงหนองกระซะพร้อมอาคารประกอบ โพนสา ท่าบอ หนองคาย 0.53 - 300 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

22 แก้มลิงหนองกวกพร้อมอาคารประกอบ ปะโค เมอืง หนองคาย 3.26 - 1,100 2558 2560 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

23 แก้มลิงหนองสองห้องพร้อมอาคารประกอบ พระธาตุบังพวน เมอืง หนองคาย 0.60 - 300 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่6/2

24 แก้มลิงหนองโซงเซงพร้อมอาคารประกอบ ค่ายบกหวาน เมอืง หนองคาย 0.90 0 500 2560 2561 น ้าสวย

25 แก้มลิงหนองบัวพร้อมอาคารประกอบ บ้านเด่ือ เมอืง หนองคาย 0.20 - 300 2561 2562 น ้าสวย

26 แก้มลิงหนองไผ่พร้อมอาคารประกอบ บ้านเด่ือ เมอืง หนองคาย 0.20 - 200 2559 2559 น ้าสวย

27 แก้มลิงหนองภู่พร้อมอาคารประกอบ (ระยะที่2) วัดธาตุ เมอืง หนองคาย 0.67 - 1,000 2553 2553 น ้าสวย

28 แก้มลิงหนองบ่อโคลนพร้อมอาคารประกอบ กุดสระ เมอืง อุดรธานี 1.50 - 500 2558 2559 ห้วยหลวงส่วนที ่1

29 แก้ลิงหนองขอนกว้างพร้อมอาคารประกอบ หนองขอนกว้าง เมอืง อุดรธานี 0.80 - 470 2559 2562 ห้วยหลวงส่วนที ่1

30 แก้มลิงหนองหวายพร้อมอาคารประกอบ นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย 1.71 - 1,500 2558 2559 ห้วยหลวงส่วนที ่2

31 แก้มลิงหนองเลิงเข้พร้อมอาคารประกอบ จังหวัด หนองคาย เชียงดา สร้างคอม อุดรธานี 0.12 - 250 2560 2560 ห้วยหลวงส่วนที ่2

32 แก้มลิงห้วยฮู พนอม ท่าอุเทน นครพนม 0.16 - 100 2555 2555 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

33 แก้มลิงหนองเครือเขา บ้านแพง บ้านแพง นครพนม 1.60 - 500 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

34 แก้มลิงหนองเครือเขาพร้อมอาคารประกอบ บ้านแพง บ้านแพง นครพนม 0.30 - 1,000 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

35 แก้มลิงบ้านโสกบงพร้อมอาคารประกอบ นาดง ปากคาด บึงกาฬ 0.48 - 300 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

36 แก้มลิงหนองร้อนพร้อมอาคารประกอบ นาดง ปากคาด บึงกาฬ 0.48 - 350 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

37 แก้มลิงหนองสรวงพร้อมอาคารประกอบ จุมพล โพนพิสัย หนองคาย 0.60 - 800 2561 2561 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

38 แก้มลิงหนองแดนเมอืงพร้อมอาคารประกอบ วัดหลวง โพนพิสัย หนองคาย 1.20 - 400 2558 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

39 แก้มลิงหนองต้อนพร้อมอาคารประกอบ บ้านต้อน รัตนวาปี หนองคาย 0.45 0 600 2558 2561 แมน่ ้าโขงส่วนที ่7/2

40 แก้มลิงหนองยองพร้อมอาคารประกอบ หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ 0.30 - 700 2559 2559 แมน่ ้าสงครามตอนบน

41 แก้มลิงหนองยองพร้อมอาคารประกอบ (ระยะที ่2) หนองยอง ปากคาด บึงกาฬ 0.30 - 500 2561 2561 แมน่ ้าสงครามตอนบน

42 แก้มลิงบึงสะครามพร้อมอาคารประกอบ ป่งไฮ เซกา บึงกาฬ 0.56 - 500 2559 2559 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

43 แก้มลิงหนองควายตู้ ระยะที ่2 พร้อมอาคารประกอบ นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร 1.66 - 100 2558 2559 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

44 แก้มลิงหนองป่าช้ากวางพร้อมอาคารประกอบ นาแต้ ค้าตากล้า สกลนคร 0.35 - 300 2561 2561 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

45 แก้มลิงห้วยโป่งพร้อมอาคารประกอบ ดงเหนือ บ้านมว่ง สกลนคร 0.50 - 500 2558 2560 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

46 แก้มลิงหนองโนนต่ายพร้อมอาคารประกอบ โพนงาม อากาศอ้านวย สกลนคร 0.35 - 1,500 2561 2561 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่1

47 แก้มลิงหนองเอือดพร้อมอาคารประกอบ นาทม นาทม นครพนม 0.24 - 500 2559 2559 ห้วยฮี 

48 แก้มลิงหนองซุงพร้อมสถานีสูบน ้าด้วยระบบไฟฟ้าและระบบส่งน ้า เซกา เซกา บึงกาฬ 0.40 2,000 2561 2561 ห้วยฮี 

49 แก้มลิงหนองเหมอืดพร้อมอาคารประกอบ เซกา เซกา บึงกาฬ 0.48 - 1,050 2559 2560 ห้วยฮี 

50 แก้มลิงหนองแปนพร้อมอาคารประกอบ น ้าจั น เซกา บึงกาฬ 0.37 - 1,000 2558 2559 ห้วยฮี 

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
ลุ่มน ้าสาขาล้าดับท่ี ช่ือโคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
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และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-22 34  
 

ตำรำงท่ี 6 โครงกำรแก้มลิง (ต่อ) 

 
  

ปริมาณน ้ากัก พื นท่ีชลประทานพื นท่ีรั บประโยชน์

(ล้ำน ลบ.ม.)  (ไ ร่ )  (ไ ร่ ) เร่ิ ม (พ.ศ .) เสร็ จ (พ.ศ .)

51 แก้มลิงหนองเทา นาทม นาทม นครพนม 1.20 - 1,000 2558 2558 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่2

52 แก้มลิงหนองหันจางระยะที ่2 พร้อมอาคารประกอบ ธาตุ วานรนิวาส สกลนคร 1.00 - 850 2558 2558 ห้วยน ้ายาม

53 แก้มลิงหนองดินแดงพร้อมอาคารประกอบ หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร - 600 1,000 2561 2561 ห้วยน ้ายาม

54 แก้มลิงหนองหมดัพร้อมอาคารประกอบ สามคัคีพัฒนา อากาศอ้านวย สกลนคร 0.93 - 800 2560 2560 ห้วยน ้ายาม

55 แก้มลิงห้วยถา ดอนเตย นาทม นครพนม 1.60 - 300 2549 2550 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

56 แก้มลิงหนองบ่อกอกน้อย ดอนเตย นาทม นครพนม 0.80 - 200 2555 2555 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

57 แก้มลิงห้วยวังเดือนห้า ดอนเตย นาทม นครพนม 2.80 - 300 2549 2550 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

58 แก้มลิงหนองเทาพร้อมอาคารประกอบ นาทม นาทม นครพนม 0.60 - 540 2558 2559 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

59 แก้มลิงหนองโข่ง บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 6.00 - 250 - - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

60 แก้มลิงหนองสังข์พร้อมอาคารประกอบฝ่ังขวา บ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 0.71 - 1,300 2558 2559 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

61 แก้มลิงหนองขา พร้อมอาคารประกอบ สามผง ศรีสงคราม นครพนม 1.22 - 980 2559 2560 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

62 แก้มลิงหนองเลิง สามผง ศรีสงคราม นครพนม 2.40 - 1,000 - - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

63 แก้มลิงหนองเหนือ-ใต้ สามผง ศรีสงคราม นครพนม 2.40 - 350 2549 2550 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

64 แก้มลิงห้วยอา สามผง ศรีสงคราม นครพนม 1.20 - 500 - - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่3

65 แก้มลิงหนองเรือ พร้อมอาคารประกอบ ท่าเรือ นาหว้า นครพนม 0.55 - 450 2558 2560 ห้วยน ้าอูน 

66 แก้มลิงห้วยบุ่งวังปลาจอก นาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม 0.80 - 250 - - ห้วยน ้าอูน 

67 แก้มลิงพัฒนากุดเลาะ กุดกว้าง นางัว นาหว้า นครพนม 0.60 - 150 - - ห้วยน ้าอูน 

68 แก้มลิงห้วยนาคอย นางัว นาหว้า นครพนม 1.80 - 250 2549 2550 ห้วยน ้าอูน 

69 แก้มลิงหนองบ่อน้อยพร้อมอาคารประกอบ บ้านเสียว นาหว้า นครพนม 0.29 - 700 2559 2559 ห้วยน ้าอูน 

70 แก้มลิงหนองผักปอด บ้านเสียว นาหว้า นครพนม 4.80 - 100 - - ห้วยน ้าอูน 

71 แก้มลิงหนองวังยาว พร้อมอาคารประกอบ บ้านเสียว นาหว้า นครพนม 0.22 - 500 2559 2560 ห้วยน ้าอูน 

72 แก้มลิงห้วยกอกช้าง บ้านเสียว นาหว้า นครพนม 2.00 - 250 2549 2550 ห้วยน ้าอูน 

73 แก้มลิงหนองไชยวาน เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 1.60 - 100 - - ห้วยน ้าอูน 

74 แก้มลิงหนองไชยวานดง เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 2.40 - 150 - - ห้วยน ้าอูน 

75 แก้มลิงหนองดุด เหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 2.08 - 650 - - ห้วยน ้าอูน 

76 แก้มลิงห้วยน ้าเค็มพร้อมอาคารประกอบ บ้านค้อ โพนสววรรค์ นครพนม 0.15 - 500 2562 2562 ห้วยน ้าอูน 

77 แก้มลิงหนองฮีพร้อมอาคารประกอบ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 0.58 - 1,000 2559 2559 ห้วยน ้าอูน 

78 แก้มลิงหนองสามขา ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 1.08 - 450 - - ห้วยน ้าอูน 

79 แก้มลิงห้วยบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 7.20 - 300 - - ห้วยน ้าอูน 

80 แก้มลิงหนองไชยวาน ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 2.40 - 1,000 - - ห้วยน ้าอูน 

81 แก้มลิงหนองโดน ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 0.60 - 500 - - ห้วยน ้าอูน 

82 แก้มลิงร่องน ้าห้วยแฮ่ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 1.57 - 250 2549 2550 ห้วยน ้าอูน 

83 แก้มลิงห้วยบ่อ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 0.80 - 250 2549 2550 ห้วยน ้าอูน 

84 แก้มลิงหนองหล่ม ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 2.00 - 500 2549 2550 ห้วยน ้าอูน 

85 แก้มลิงหนองโดนพร้อมอาคารประกอบ ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 0.52 - 1,000 2559 2559 ห้วยน ้าอูน 

86 แก้มลิงหนองหลวง นาเด่ือ ศรีสงคราม นครพนม 4.80 - 200 - - ห้วยน ้าอูน 

87 แก้มลิงหนองกุดอ้อ บ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม 1.44 - 300 - - ห้วยน ้าอูน 

88 แก้มลิงหนองบ่อจันทร์พร้อมอาคารประกอบ โพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม 0.26 - 1,000 2559 2559 ห้วยน ้าอูน 

89 แก้มลิงบึงผักหนามพร้อมอาคารประกอบ กุดไห กุดบาก สกลนคร 0.50 - 500 2558 2559 ห้วยน ้าอูน 

90 แก้มลิงหนองผักแพวพร้อมอาคารประกอบ พอกน้อย พรรณานิคม สกลนคร 18.48 - 1,800 2554 2554 ห้วยน ้าอูน 

91 แก้มลิงหนองหวายพร้อมอาคารประกอบ วังยาง พรรณานิคม สกลนคร 0.20 - 3,500 2561 2561 ห้วยน ้าอูน 

92 แก้มลิงหนองมุย่พร้อมอาคารประกอบ ต้นผึ ง พังโคน สกลนคร 0.20 - 300 2561 2561 ห้วยน ้าอูน 

93 แก้มลิงหนองบ่อดูกพร้อมอาคารประกอบ ไฮหย่อง พังโคน สกลนคร 0.36 - 900 2561 2561 ห้วยน ้าอูน 

94 แก้มลิงหนองค้ามนั ไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 9.60 - 400 - - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

95 แก้มลิงห้วยโหนโห่ ไชยบุร ท่าอุเทน นครพนม 0.80 - 200 2549 2550 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

96 แก้มลิงหนองบ่อ จังหวัดนครพนม ท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 0.23 - 500 2560 2560 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

97 แก้มลิงหนองเทา นาค้า ศรีสงคราม นครพนม 0.80 - 300 - - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

98 แก้มลิงห้วยกระแสน หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 14.00 - 150 2549 2550 แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

99 แก้มลิงห้วยบ่อ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 10.00 - 1,000 - - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

100 แก้มลิงหนองสาหร่าย หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 1.68 - 700 - - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
ลุ่มน ้าสาขาล้าดับท่ี ช่ือโคร งการ ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด
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ตำรำงท่ี 6 โครงกำรแก้มลิง (ต่อ) 

 
ที่มำ :  ข้อมูลสารสนเทศโครงการชลประทาน กรมชลประทาน, 2563 
          โครงการศึกษาความเหมาะสมการบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้งลุ่มน้้าสงคราม จังหวัดนครพนม ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, 2563 
 

 จากการรวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งน้้าและพ้ืนที่ชลประทานข้างต้น สามารถน้ามาสรุปเป็นราย
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาได้ดังนี ้
 (1) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำหมัน-น ้ำสำน ไม่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ส่วน
ใหญ่เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กและมีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลางเพียงแค่ 2 โครงการ 
ความจุเก็บกักของโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลางและขนาดเล็กรวม 19.05 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่
ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 66,416 ไร่ (รวมโครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า) สาเหตุที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้า
หมัน-น้้าสานไม่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่หรือมีพ้ืนที่ชลประทานไม่มากนัก เนื่องมาจากพ้ืนที่
ดังกล่าวส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และชั้นคุณภาพลุ่มน้้าชั้น 1 ส่วนมากการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็น
พ้ืนที่ป่าไม้และพ้ืนที่เกษตรกรรม ซึ่งเป็นพืชไร่และยางพาราจึงท้าให้มีกิจกรรมการใช้น้้าค่อนข้างน้อย 

ปริมาณน ้ากัก พื นท่ีชลประทานพื นท่ีรั บประโยชน์

(ล้ำน ลบ.ม.)  (ไ ร่ )  (ไ ร่ ) เร่ิ ม (พ.ศ .) เสร็ จ (พ.ศ .)

101 แก้มลิงหนองอ้อ หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 4.80 - 200 - - แมน่ ้าสงครามตอนล่างส่วนที ่4

102 แก้มลิงห้วยทราย ท่าจ้าปา ท่าอุเทน นครพนม 1.50 - 200 - - ห้วยทวย

103 แก้มลิงหนองบึงบัว โนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 2.40 - 1,000 - - ห้วยทวย

104 แก้มลิงหนองเซา นาใน โพนสวรรค์ นครพนม 1.44 - 600 - - ห้วยทวย

105 แก้มลิงหนองบ่อมะเฮนพร้อมอาคารประกอบ นาถ่อน ธาตุพนม นครพนม 0.25 - 500 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

106 แก้มลิงหนองฝ่ังแดง ท่าค้อ เมอืง นครพนม 0.16 - 500 2555 2555 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

107 แก้มลิงหนองกระเบา พร้อมอาคารระบายน ้า บ้านผึ ง เมอืง นครพนม 0.25 1,000 320 2561 2561 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

108 แก้มลิงหนองกะเบา บ้านผึ ง เมอืง นครพนม 0.85 - 530 2558 2558 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

109 แก้มลิงหนองมว่ง บ้านผึ ง เมอืง นครพนม 0.22 - 150 2555 2555 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

110 แก้มลิงห้วยแล้งใหญ่ บ้านผึ ง เมอืง นครพนม 0.19 - 500 2555 2555 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

111 แก้มลิงหนองบ่อเปลือย โพธ์ิตาก เมอืง นครพนม 6.00 - 250 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

112 แก้มลิงหนองโอ โพธ์ิตาก เมอืง นครพนม 9.60 - 400 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

113 แก้มลิงหนองตอแกนปากกว้างพร้อมอาคารประกอบ หนองญาติ เมอืง นครพนม 0.24 - 200 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

114 แก้มลิงอ่างเก็บน ้าหนองญาติ หนองญาติ เมอืง นครพนม 7.00 - 1,500 - - แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

115 แก้มลิงหนองบ่อบึกพร้อมอาคารประกอบ อาจสามารถ เมอืง นครพนม 0.72 - 200 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่8

116 แก้มลิงล้าห้วยหินตาดพร้อมอาคารประกอบ นาตาล เต่างอย สกลนคร - - 4,000 2561 2561 ห้วยน ้าก้่า

117 แก้มลิงหนองผีป่าช้า พิมาน นาแก นครพนม 1.28 - 400 - - ห้วยน ้าก้่า

118 แก้มลิงหนองสังข์ หนองสังข์ นาแก นครพนม 1.44 - 300 - - ห้วยน ้าก้่า

119 แก้มลิงหนองอีตู้ โคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 0.06 - 200 2555 2555 ห้วยน ้าก้่า

120 แก้มลิงบ้านชะโนดพร้อมอาคารประกอบ ชะโนด หว้านใหญ่ มกุดาหาร 0.45 - 860 2559 2559 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

121 แก้มลิงห้วยสานพร้อมอาคารประกอบ ดงหมู หว้านใหญ่ มกุดาหาร 0.05 - 1,010 2562 2562 แมน่ ้าโขงส่วนที ่9

122 แก้มลิงห้วยแคนพร้อมอาคารประกอบ หนองแคน ดงหลวง มกุดาหาร 0.20 - 750 2559 2559 ห้วยบางทราย

123 แก้มลิงห้วยบางทรายบ้านหนองแอกพร้อมอาคาร ประกอบ บางทรายใหญ่ เมอืง มกุดาหาร 0.80 - 520 2559 2559 ห้วยบางทราย

124 แก้มลิงห้วยน้อยผักขะหย่าพร้อมอาคารประกอบ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มกุดาหาร 0.60 - 370 2559 2559 ห้วยบางทราย

125 แก้มลิงห้วยบางทรายบ้านดอนพร้อมอาคารประกอบ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มกุดาหาร 0.80 - 530 2559 2559 ห้วยบางทราย

126 แก้มลิงห้วยแอกพร้อมอาคารประกอบ บางทรายน้อย หว้านใหญ่ มกุดาหาร 0.60 - 330 2559 2559 ห้วยบางทราย

127 แก้มลิงนาสีนวนพร้อมอาคารประกอบ นาสีนวน เมอืง มกุดาหาร 0.70 - 450 2559 2559 ห้วยมกุ

128 แก้มลิงห้วยตาเหลือกพร้อมอาคารประกอบ นาสีนวน เมอืง มกุดาหาร 0.80 - 420 2559 2559 ห้วยมกุ

129 แก้มลิงดานหนองหลวงพร้อมอาคารระบายน ้า ค้าชะอี ค้าชะอี มกุดาหาร 0.11 150 135 2561 2561 ห้วยบังอ่ี

130 แก้มลิงหนองเทินพร้อมอาคารระบายน ้า นากอก นิคมค้าสร้อย มกุดาหาร 0.53 - 500 2558 2559 ห้วยบังอ่ี

131 แก้มลิงล้าห้วยไผ่ตอนบน พร้อมอาคารประกอบ โนนยาง หนองสูง มกุดาหาร 0.04 - 1,050 2559 2560 ห้วยบังอ่ี

196.12 3,251 78,254

ร ะยะเวลาก่อสร้ าง
ลุ่มน ้าสาขา
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 (2) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำเลย ไม่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ส่วนใหญ่
เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กและมีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลางและแก้มลิงความจุเก็บกักรวม 
79.47 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 139,839 ไร่ (รวมโครงการสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้าและแก้มลิง) กิจกรรมการใช้น้้าด้านการเกษตรส่วนใหญ่เป็นพืชไร่และยางพารา 
 (3) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำโมง-น ้ำสวย โครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ที่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าคือ
โครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษาห้วยโมง ซึ่งเป็นโครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า มีพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่รับ
ประโยชน์รวม 115,183 ไร่ นอกจากนั้นเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง ขนาดเล็ก โครงการสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้า และแก้มลิง และเนื่องจากมีพ้ืนที่ของโครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าขนาดใหญ่จึงท้าให้พ้ืนที่เกษตรกรรมใน
เขตชลประทานส่วนใหญ่ปลูกข้าว รองลงมาเป็นพืชไร่และยางพารา 
 (4) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยหลวง มีอ่างเก็บน้้าห้วยหลวงซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ตั้งอยู่ มีปริมาณน้้า
เก็บกัก 135.57 ล้าน ลบ.ม. มีพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์ รวม 95,750 ไร่ นอกจากนั้นเป็น
โครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง ขนาดเล็ก โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า และแก้มลิง และเนื่องจากมีอ่างเก็บ
น้้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ พ้ืนที่เกษตรกรรมในเขตชลประทานโดยส่วนใหญ่จึงปลูกข้าว รองลงมาเป็นพืชไร่และ
ยางพารา 
 (5) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยเป-ห้วยหนิง ไม่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่มน้้า ส่วน
ใหญ่เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กและมีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลางและแก้มลิงความจุเก็บกัก
รวม 25.37 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์รวมทั้งลุ่มน้้า 156,644 ไร่ เนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม กิจกรรมการใช้น้้าด้านการเกษตรส่วนใหญ่จึงเป็นการปลูกข้าวและยางพารา มีการเพาะปลูก
พืชไร่เพียงเล็กน้อย 
 (6) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำแม่น ้ำสงครำม มีอ่างเก็บน้้าน้้าอูนซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ตั้งอยู่ มีปริมาณน้้า
เก็บกัก 520.00 ล้าน ลบ.ม. มีพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 255,875 ไร่ นอกจากนั้นเป็น
โครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลาง ขนาดเล็ก โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า และแก้มลิง และเนื่องจากมีอ่างเก็บ
น้้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ พ้ืนที่เกษตรกรรมในเขตชลประทานโดยส่วนใหญ่จึงปลูกข้าว รองลงมาเป็นยางพาราและ
พืชไร่ 
 (7) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยทวย ไม่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่อยู่ในพื้นท่ีลุ่มน้้า ส่วนใหญ่เป็น
โครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กและมีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลางและแก้มลิงความจุเก็บกักรวม 
74.98 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์รวมทั้งลุ่มน้้า 85,556 ไร่ (รวมโครงการสูบ
น้้าด้วยไฟฟ้าและแก้มลิง) พ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการใช้น้้าด้านการเกษตรส่วนใหญ่เป็นข้าวและยางพารา 
 (8) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำน ้ำพุง-น ้ำก่้ำ มีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ 3 โครงการ ได้แก่ 
เขื่อนน้้าพุง มีปริมาณน้้าเก็บกัก 165.48 ล้านลูกบาศก์เมตร ทะเลสาบหนองหาร มีปริมาณน้้าเก็บกัก 266.92 
ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ชลประทาน 32,935 ไร่ ที่รับน้้าจากเขื่อนน้้าพุง และโครงการส่งน้้าและบ้ารุงรักษา
น้้าก่้า มีพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์รวม 174,428 ไร่ นอกจากนั้นเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้้า
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ขนาดกลาง ขนาดเล็ก โครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า และแก้มลิง และเนื่องจากมีอ่างเก็บน้้าและโครงการสูบน้้าด้วย
ไฟฟ้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่ พ้ืนที่เกษตรกรรมในเขตชลประทานโดยส่วนใหญ่จึงปลูกข้าว รองลงมาเป็นยางพารา
และพืชไร่ 
 (9) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก ไม่มีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ลุ่ม
น้้า ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดเล็กและมีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดกลางและแก้มลิงมี
ความจุเก็บกักรวม 203.83 ล้านลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ชลประทานและพ้ืนที่รับประโยชน์รวมทั้งลุ่มน้้า 199,249 
ไร่ เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม กิจกรรมการใช้น้้าด้านการเกษตรส่วนใหญ่จึงเป็นการปลูกข้าว รองลงมาเป็น    
พืชไร่และยางพารา 
 
 
 



ภาคผนวก ข-23
การศึกษาความต้องการน้้า 
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ภำคผนวก ข.-23 
กำรศึกษำด้ำนควำมต้องกำรน ้ำ 

 

1. ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
 (1) กำรประเมินควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคจำกระบบประปำเมืองและกำรประปำ
ส่วนภูมิภำค เป็นการประเมินความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจากระบบประปาขนาดใหญ่ที่ให้บริการ
ชุมชนที่ใช้น้้าเป็นปริมาณมาก โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้้าผลิตจริงในปี พ.ศ. 2563 เป็นสถานการณ์ปัจจุบัน และ
น้าข้อมูลปริมาณน้้าผลิตจริงย้อนหลังมาประเมินแนวโน้มของความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจากระบบ
ประปาเมืองในอนาคตรายละเอียดดังภำคผนวก ข-20 ความต้องการน้้าในสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต
จ้าแนกตามกลุ่มลุ่มน้้าสาขาในตำรำงที่ 1 และแสดงการเปรียบเทียบความต้องการน้้าในสถานการณ์ปัจจุบัน
และอนาคตไว้ในรูปที่ 1 ซึ่งสรุปได้ดังนี ้
  1) ควำมต้องกำรน ้ำในปัจจุบัน ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีสาขาของ กปภ.ที่ให้บริการ
และใช้น้้าจากแหล่งน้้าที่อยู่ในลุ่มน้้าจ้านวนทั้งสิ้น 21 สาขา กระจายอยู่ทั้ง 9 กลุ่มลุ่มน้้า โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 
6 (แม่น้้าสงคราม) มีจ้านวนสาขาของ กปภ.จ้านวนมากที่สุด คือ 7 สาขา ในสถานการณ์ปัจจุบันลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการน้้ารวมทั้งสิ้น 109,081,748 ลูกบาศก์เมตร/ปี กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4      
(ห้วยหลวง) เป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการน้้ามากที่สุด เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ กปภ.สาขาอุดรธานีที่มี
จ้านวนผู้ใช้น้้าอยู่ในเกณฑ์สูงที่สุด และมีอัตราการใช้น้้าเฉลี่ยต่อประชากรสูงที่สุด คือ 426 ลิตร/คน/วัน 
รองลงมาคือ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) ในขณะที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) มีความ
ต้องการน้้าน้อยที่สุด 
  2) ควำมต้องกำรน ้ำในอนำคต ในการประเมินแนวโน้มความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคจากระบบประปาเมืองในอนาคต ได้มีการน้าข้อมูลปริมาณน้้าผลิตจริงย้อนหลังมาศึกษาแนวโน้มของ
การเติบโตประกอบกับข้อมูลการขยายก้าลังการผลิตและข้อมูลการขยายเขตของ กปภ. พบว่า จากการทบทวน
รายงานแผนปฏิบัติการประจ้าปี 2564 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 7 และ เขต 8 ซึ่งในปีงบประมาณ 2564      
มีการด้าเนินงานตามยุทธศาสตร์การขยายพ้ืนที่การให้บริการประปาในรูปแบบบูรณาการทั่วประเทศ          
โดยประกอบด้วยแผนงานวางท่อขยายเขตจ่ายน้้า และแผนงานก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาและอาคาร 
รวมทั้งแผนงานปรับปรุงเส้นท่อที่ช้ารุดและเสื่อมสภาพ (โครงการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพระบบท่อจ่ายน้้า)  
ผลการประเมินความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจากระบบประปาของกปภ.ในอนาคตปี พ.ศ. 2570, 
2575 และปี พ.ศ. 2580 ของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีจ้านวนทั้งสิ้น 123,797,588, 132,936,377 และ
142,075,166 ลูกบาศก์เมตร/ปี ตามล้าดับ ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากสถานการณ์ปัจจุบันประมาณ 1.30 % เมื่อเทียบกับ
ปี พ.ศ. 2580 โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) ยังคงเป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการน้้ามากที่สุด 
รองลงมาคือกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) มีความต้องการ
น้้าน้อยที่สุด 
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ตำรำงที่  1 ผลกำรประเมินควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคจำกระบบประปำของ กปภ.  
ในสภำพปัจจุบันและอนำคต 

 
ที่มำ : 1/ร่างรายงานฉบับสุดท้ายของโครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้น้้าและความขาดแคลนน้้า (ส้านักงานทรัพยากรน้้า
แห่งชาติ, มิถุนายน 2564) 

อัตราการใช้น ้าเฉล่ีย1/

ในปัจจุบัน  

(พ .ศ . 2565)

ในอนาคต  

(พ .ศ . 2570)

ในอนาคต  

(พ .ศ . 2575)

ในอนาคต  

(พ .ศ . 2580)

(ลิตร/คน/วัน)

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 1 (น ้าหมัน-น ้าสาน)

1 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเชียงคาน 2,645,610       3,515,764       4,137,303       4,758,842       264 แม่น ้าโขง

2 การประปาภูมิภาค สาขาด่านซ้าย 1,539,316       2,372,696       2,967,967       3,563,238       215 ล้าน ้าหมัน และห้วยน ้าอุ่น

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 1 (น ้าหมัน-น ้าสาน) 4,184,926      5,888,460      7,105,270      8,322,080      

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 2 (แม่น ้าเลย)

3 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเลย 7,753,520       8,413,900       8,885,600       9,357,300       380 อ่างเก็บน ้าห้วยน ้าหมานตอนบน

4 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาวังสะพุง 2,641,659       3,663,444       4,393,290       5,123,136       236 แม่น ้าเลย

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 2 (แม่น ้าเลย) 10,395,179    12,077,344    13,278,890     14,480,436    

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 3 (น ้าโมง-น ้าสวย)

5 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองคาย 7,907,019       9,286,642       10,272,087     11,257,532     347 แม่น ้าโขง

6 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านผือ 2,579,403       2,830,320       3,009,546       3,188,772       220 รับน ้าจากหน่วยบริการกลางใหญ่ (สถานี

จ่ายน ้าโนนวารี) และบ่อบาดาล

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 3 (น ้าโมง-น ้าสวย) 10,486,422    12,116,962    13,281,633    14,446,304    

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง)

7 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอุดรธานี 35,580,773     36,664,917     37,439,306     38,213,695     426 เข่ือนห้วยหลวง และอ่างเก็บน ้าหนอง

ส้าโรง

8 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาหนองบัวล้าภู 3,855,111       4,077,312       4,236,027       4,394,742       211 สระน ้านเรศวร และอ่างเก็บน ้าห้วยเหล่า

ยาง

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง) 39,435,884     40,742,229    41,675,333    42,608,437    

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป -ห้วยหนิง)

9 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านแพง 1,209,939       1,609,847       1,895,496       2,181,145       206 แม่น ้าโขง และหนองเครือเขา

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป -ห้วยหนิง) 1,209,939      1,609,847      1,895,496      2,181,145      

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 6 (แม่น ้าสงคราม)

10 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบ้านดุง 2,858,131       3,990,689       4,799,659       5,608,629       185 อ่างเก็บน ้าห้วยเจียม

11 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาบึงกาฬ 2,392,072       3,004,320       3,441,640       3,878,960       265 แม่น ้าโขง

12 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาพังโคน 3,151,752       3,756,484       4,188,435       4,620,386       241 เข่ือนน ้าอูน

13 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสว่างแดนดิน 2,309,481       2,997,142       3,488,328       3,979,514       213 อ่างเก็บน ้าห้วยทราย ห้วยยาง หนองพะ

เนาว์ บึงฟ้าแลบ และบ่อบาดาล

14 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสงคราม 1,485,003       1,911,160       2,215,557       2,519,955       210 แม่น ้าสงคราม

15 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีเชียงใหม่ 1,408,428       1,595,750       1,729,551       1,863,352       206 บ่อบาดาล

16 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาโพนพิสัย 2,390,677       2,874,491       3,220,072       3,565,653       202 แม่น ้าโขง

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 6 (แม่น ้าสงคราม) 15,995,544    20,130,035    23,083,242    26,036,450    

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย)

17 การประปาส่วนภูมิภาค สาขานครพนม 4,923,924       5,451,008       5,827,497       6,203,986       286 แม่น ้าโขง

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย) 4,923,924      5,451,008      5,827,497      6,203,986      

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 8 (น ้าพุง-น ้า ก้่า)

18 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาสกลนคร 8,793,895       9,309,876       9,678,433       10,046,991     348 หนองหาร

19 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาธาตุพนม 3,349,520       4,099,277       4,099,277       4,099,277       241 แม่น ้าโขง

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 8 (น ้าพุง-น ้า ก้่า) 12,143,415    13,409,153    13,777,710    14,146,268    

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก)

20 การประปาส่วนภูมิภาค สาขามุกดาหาร 7,956,540       7,948,933       7,943,499       7,938,065       229 แม่น ้าโขง

21 การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเขมราฐ 2,349,975       4,423,618       5,067,807       5,711,996       176 แม่น ้าโขง

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 10,306,515    12,372,551    13,011,306    13,650,061    

รวมลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 109,081,748   123,797,588   132,936,377   142,075,166   

ล้าดับ
              กลุ่มลุ่มน ้าสาขา/               

สาขาของการประปาส่วนภูมิภาค

ความต้องการน ้า (ลบ .ม./ปี)

แหล่งน ้า
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ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

รูปที่ 1 กำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคจำกระบบประปำของ กปภ. 
 
  3) อัตรำกำรใช้น ้ำต่อประชำกร จากรายงานโครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการใช้น้้าและความขาดแคลนน้้า (ส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ, พ.ศ. 2564) ได้ท้าการ
ประเมินอัตราการใช้น้้าต่อประชากรของกปภ.ในแต่ละสาขาบริการไว้ ดังแสดงรายละเอียดไว้ในตำรำงที่ 1 ซ่ึง
จะเห็นได้ว่า สาขาของกปภ.ที่มีอัตราการใช้น้้าต่อประชากรมากกว่า 300 ลิตร/คน/วัน (มาตรฐานของการ
ส้ารวจความจ้าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ก้าหนดให้เทศบาลนครมีอัตราการใช้น้้าเท่ากับ 250 ลิตร/คน/วัน) มีจ้านวน 
4 สาขา เรียงล้าดับจากสาขาที่มีอัตราการใช้น้้าสูงที่สุด ได้แก่ กปภ.สาขาอุดรธานี กปภ.สาขาเลย กปภ.สาขา
สกลนคร กปภ.สาขาหนองคาย ซึ่งมีอัตราการใช้น้้าเฉลี่ย 426, 380, 348 และ 347 ลิตร/คน/วัน ตามล้าดับ 
   ส่วนสาขาของกปภ.ที่มีอัตราการใช้น้้าต่อประชากรน้อยกว่า 200 ลิตร/คน/วัน มี 2 สาขา 
ได้แก่ กปภ.สาขาบ้านดุง และกปภ.สาขาเขมราฐ มีอัตราการใช้น้้าเฉลี่ย 185 และ 176 ลิตร/คน/วัน ตามล้าดับ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 8 กลุ่มที่ 9 รวม

พ.ศ. 2565 4.18 10.40 10.49 39.44 1.21 16.00 4.92 12.14 10.31 109.08

พ.ศ. 2570 5.89 12.08 12.12 40.74 1.61 20.13 5.45 13.41 12.37 123.80

พ.ศ. 2575 7.11 13.28 13.28 41.68 1.90 23.08 5.83 13.78 13.01 132.94

พ.ศ. 2580 8.32 14.48 14.45 42.61 2.18 26.04 6.20 14.15 13.65 142.08
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   จากข้อมูลอัตราการใช้น้้าต่อประชากรดังกล่าวจะเห็นได้ว่า พ้ืนที่ที่มีอัตราการใช้น้้าสูง
โดยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ที่มีสภาพเศรษฐกิจเป็นลักษณะธุรกิจการค้า มีการเดินทางท่องเที่ยว หรือเป็นศูนย์กลาง
ของภาคราชการ จึงอาจกล่าวได้ว่าอัตราการใช้น้้าต่อประชากรดังกล่าวได้รวมการใช้น้้าของนักท่องเที่ยว นัก
ทัศนาจร หรือผู้ที่เดินทางมาพักค้างแรมไว้ด้วยแล้ว 
  4) แหล่งน ้ำที่ใช้ โดยส่วนใหญ่เป็นการใช้น้้าจากล้าน้้าสายหลัก เช่น แม่น้้าโขง แม่น้้า
สงคราม แหล่งน้้าธรรมชาติ เช่น หนองหาร อ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่และขนาดกลาง เช่น เขื่อนน้้าอูน และบาง
แห่งมีการใช้น้้าจากบ่อบาดาล 
 (2) ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคจำกระบบประปำหมู่บ้ำน เป็นการรวบรวมข้อมูล
ประปาหมู่บ้านจาก กชช.2ค. ที่อยู่นอกเขตบริการของประปาเมืองขนาดใหญ่หรือ กปภ. โดยท้าการรวบรวม
ข้อมูลประชากรเพ่ือน้ามาประเมินความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในสถานการณ์ปัจจุบัน และศึกษา
แนวโน้มการเติบโตของประชากรเพ่ือประเมินความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในอนาคต  ซึ่งถูกน้าไป
วิเคราะห์โดยการพิจารณาอัตราการใช้น้้า จากรายงานโครงการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
การใช้น้้า และความขาดแคลนน้้าของส้านักงานทรัพยากรน้้าแห่งชาติ 2564 ที่ก้าหนดไว้ โดยมีอัตราการใช้น้้า
เท่ากับ 250 ลิตร/คน/วัน เทศบาลเมือง เทศบาลต้าบล และนอกเขตเทศบาลเท่ากับ 100 ลิตร/คน/วัน ผลการ
ประเมินความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจากระบบประปาหมู่บ้านของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
จ้าแนกตามลุ่มน้้าสาขาและกลุ่มลุ่มน้้าสาขาทั้งในสภาพปัจจุบันและอนาคตแสดงได้ดังตำรำงที่ 2 และแสดง
การเปรียบเทียบความต้องการน้้าในสภาพปัจจุบันกับอนาคตในรูปที่ 2 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
  1) จ้ำนวนหมู่บ้ำนและครัวเรือนที่มีระบบประปำหมู่บ้ำน จากตำรำงท่ี 3.5-2 จะเห็นได้ว่า 
ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีหมู่บ้านที่มีระบบประปาจ้านวนทั้งสิ้น 11,533 หมู่บ้าน จาก 11,924 หมู่บ้าน 
หรือคิดเป็น 96.72% ของจ้านวนหมู่บ้านทั้งหมด มีจ้านวนครัวเรือนที่ใช้น้้าประปาตลอดปี 1,644,554 
ครัวเรือน จาก 1,777,639 ครัวเรือน หรือคิดเป็น 92.51% ของจ้านวนครัวเรือนทั้งหมด โดยลุ่มน้้าสาขาที่มี
จ้านวนหมู่บ้านที่มีระบบประปา 100% มีจ้านวน 4 ลุ่มน้้าสาขา ได้แก่ ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 3 น้้าหมัน 
แม่น้้าเลยตอนล่าง และแม่น้้าโขงส่วนที่ 9 แต่อย่างไรก็ดี จากจ้านวนครัวเรือนที่ใช้น้้าประปาตลอดปีจะเห็นได้
ว่า มีบางลุ่มน้้าสาขาที่มีจ้านวนครัวเรือนที่ใช้น้้าประปาตลอดปีน้อยกว่า 90% ซึ่งพบว่าอยู่ในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 
3 (น้้าโมง-น้้าสวย) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 
6 (แม่น้้าสงคราม) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 
  2)  คุณภำพน ้ำของระบบประปำหมู่บ้ำน  ถึงแม้ว่าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมีการเข้าถึงระบบประปาหมู่บ้านได้ถึงร้อยละ 96.72 ทั้งที่เป็นระบบประปาบาดาลและระบบประปาผิวดิน 
ซึ่งโดยปกติแล้วระบบประปาบาดาลจะให้น้้าบาดาลที่มีคุณภาพค่อนข้างคงที่และมีปริมาณที่สามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ได้ตลอดทั้งปี แต่จากข้อมูลคุณภาพน้้าจากระบบประปาหมู่บ้านในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือที่
ใช้น้้าบาดาลเป็นน้้าต้นทุน พบว่าร้อยละ 69.17 มีคุณภาพน้้าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้้าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้ 
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แต่ร้อยละ 30.83 มีคุณภาพน้้าเกินเกณฑ์ ซึ่งมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัย เช่น ความหลากหลายของสภาพทาง
ธรณีวิทยาของน้้าที่ถูกกักเก็บ สภาพการปนเปื้อนของปัจจัยทางภายนอกลงสู่แหล่งน้้าบาดาลที่ท้าให้คุณภาพ
ของน้้าบาดาลมีการเปลี่ยนแปลง โดยพ้ืนที่ที่มีคุณภาพน้้าบาดาลเกินเกณฑ์ ได้แก่ บริเวณอ้าเภอปลาบาก 
อ้าเภอบ้านแพง และอ้าเภอนาแก จังหวัดนครพนม อ้าเภอพรรณนานิคม อ้าเภอส่องดาว อ้าเภอโคกศรีสุวรรณ 
จังหวัดสกลนคร และอ้าเภอเมือง อ้าเภอค้าชะอี และอ้าเภอดอลตาล จังหวัดมุกดาหาร ส่วนระบบประปาผิว
ดินนั้น คุณภาพของน้้าดิบจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่และการปนเปื้อนของคุณภาพน้้า  แต่อย่างไรก็ดี 
เพ่ือให้ได้คุณภาพน้้าประปาที่ได้มาตรฐาน ประปาหมู่บ้านทั้ง 2 ระบบ จะต้องมีการดูแลบ้ารุงรักษาระบบผลิต
น้้าประปาอยู่อย่างสม่้าเสมอ 
  3) ควำมต้องกำรน ้ำในปัจจุบัน ผลการประเมินปริมาณความต้องการใช้น้้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภคจากระบบประปาหมู่บ้านในสถานการณ์ปัจจุบันจากเกณฑ์ข้างต้นพบว่า ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
มีความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 27.35 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบาง
ทราย-ห้วยมุก) มีความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคมากที่สุด คิดเป็นความต้องการใช้น้้าเพ่ือการอุปโภค
บริโภค 9.11 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ส่วนลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 6/1 ลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าโขงส่วนที่ 7/1 
และลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามตอนล่างส่วนที่ 2 พบว่าไม่มีความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจากระบบ
ประปาหมู่บ้าน ทั้งนี้เนื่องมาจากพ้ืนที่ดังกล่าวได้ถูกน้าไปรวมอยู่ในเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาคที่ได้
ถูกประเมินความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคในส่วนของ กปภ.แล้ว 
  4) ควำมต้องกำรน ้ำในอนำคต ส้าหรับความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจากระบบ
ประปาหมู่บ้านในอนาคต ปี พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 และ พ.ศ. 2580 พบว่าประชากรมีแนวโน้มลดลงก็ตาม 
แต่ลักษณะหรือรูบแบบการใช้น้้าของประชากรเปลี่ยนไปจึงท้าให้ความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ิม
สูงขึ้น คิดเป็นความต้องการใช้น้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าประมาณ 
39.93, 47.60 และ 54.60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามล้าดับ หากพิจารณาปีปัจจุบันเทียบกับอนาคต          
ปี พ.ศ. 2580 มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 50.09 ของความต้องการน้้าในสถานการณ์ปัจจุบัน 
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ตำรำงท่ี 2 ผลกำรประเมินควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคจำกระบบประปำหมู่บ้ำนในสภำพปัจจุบันและอนำคต 

 
 

 

(ลบ.ม./ปี) (ลบ.ม./ปี) (ลบ.ม./ปี) (ลบ.ม./ปี)

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 1 (น ้าหมัน-น ้าสาน)

1 0301 แม่น ้าโขงส่วนท่ี 3 36 36 0 1,977 1,957 34,109.25 53,060.40 64,480.24 74,417.08 สระ/หนอง/บึง/กุด

2 0302 น ้าหมัน 107 107 0 11,190 11,120 6,513.32 10,132.14 12,312.81 14,210.29 สระ/หนอง/บึง/กุด

3 0303 น ้าสาน 173 172 1 22,145 21,850 46,562.50 72,432.69 88,021.90 101,586.67 สระ/หนอง/บึง/กุด

4 0304 แม่น ้าโขงส่วนท่ี 4 111 110 1 20,236 18,800 380,886.00 549,544.77 655,994.78 755,164.98 สระ

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 1 (น ้าหมัน-น ้าสาน) 427 425 2 55,548 53,727 468,071.07 685,170.00 820,809.73 945,379.02

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 2 (แม่น ้าเลย)

5 0305 แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 1 229 229 0 34,880 34,328 111,923.91 174,109.00 211,581.33 244,187.44 สระ/หนอง/บึง/กุด

6 0306 ห้วยน ้าปวน 299 298 1 50,685 47,112 47,656.60 68,485.26 81,036.46 91,957.75 สระ/หนอง/บึง/กุด

7 0307 แม่น ้าเลยตอนล่างส่วนท่ี 2 317 316 1 57,153 55,799 880,951.38 1,106,489.04 1,242,213.87 1,360,179.59 สระ/หนอง/บึง/กุด/คลองเลยหลวง (แม่น ้าเลยเก่า)

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 2 (แม่น ้าเลย) 845 843 2 142,718 137,239 1,040,531.89 1,349,083.30 1,534,831.66 1,696,324.78

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 3 (น ้าโมง-น ้าสวย)

8 0308 แม่น ้าโขงส่วนท่ี 5 212 209 3 37,412 34,172 473,736.88 582,957.57 649,538.71 708,036.82 สระ/หนอง/บึง/กุด

9 0309 ห้วยน ้าโสม 212 199 13 34,287 28,555 119,721.47 186,050.12 225,738.23 260,117.11 สระ/หนอง/บึง/กุด

10 0310 แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/1 99 97 2 16,574 14,246 0.00 0.00 0.00 0.00 สระ

11 0311 น ้าโมง 572 541 31 84,801 75,832 4,034,356.77 5,547,773.62 6,455,008.27 7,240,676.48 สระ/หนอง/บึง/กุด

12 0312 แม่น ้าโขงส่วนท่ี 6/2 244 225 19 33,417 30,455 620,319.38 820,921.39 942,425.75 1,048,595.91 สระ/หนอง/บึง/กุด

13 0313 น ้าสวย 449 444 5 62,763 60,127 626,907.60 979,283.84 1,193,428.08 1,381,078.29 สระ/หนอง/บึง/กุด

14 0314 แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/1 42 38 4 5,899 5,442 0.00 0.00 0.00 0.00 สระ/หนอง/บึง/กุด

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 3 (น ้าโมง-น ้าสวย) 1,830 1,753 77 275,153 248,829 5,875,042.10 8,116,986.54 9,466,139.04 10,638,504.61

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง)

15 0315 ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 627 616 11 104,167 101,088 535,457.31 773,756.38 916,312.81 1,039,544.65 สระ/หนอง/บึง/กุด

16 0316 ห้วยดาน 255 254 1 39,799 38,468 106,298.71 164,815.96 199,821.99 230,082.57 สระ/หนอง/บึง/กุด

17 0317 ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 390 347 43 56,238 49,561 736,974.99 1,146,315.44 1,392,865.46 1,603,797.73 หนอง/บึง/กุด

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง) 1,272 1,217 55 200,204 189,117 1,378,731.01 2,084,887.78 2,509,000.26 2,873,424.95

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง)

18 0318 แม่น ้าโขงส่วนท่ี 7/2 649 603 46 88,614 78,940 1,117,746.47 1,582,986.62 1,861,819.36 2,103,589.56 สระ/หนอง/บึง/กุด

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) 649 603 46 88,614 78,940 1,117,746.47 1,582,986.62 1,861,819.36 2,103,589.56

แหล่งน ้ำท่ีใช้ล้ำดับ รหัส กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ/ลุ่มน ้ำสำขำ

จ้ำนวนหมู่บ้ำน จ้ำนวนครัวเรือน
ในปัจจุบัน (พ.ศ.2565) ในอนำคต (พ.ศ.2570) ในอนำคต (พ.ศ.2575) ในอนำคต (พ.ศ.2580)

ควำมต้องกำรน ้ำ

ทั งหมด มีระบบประปำ ไม่มีระบบประปำ ทั งหมด
ท่ีใช้น ้ำประปำ

ตลอดปี
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ตำรำงท่ี 2 ผลกำรประเมินควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคจำกระบบประปำหมู่บ้ำนในสภำพปัจจุบันและอนำคต (ต่อ) 

 
          ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

(ลบ.ม./ปี) (ลบ.ม./ปี) (ลบ.ม./ปี) (ลบ.ม./ปี)

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 6 (แม่น ้าสงคราม)

19 0319 แม่น ้าสงครามตอนบน 816 761 55 123,729 109,568 1,102,541.08 1,698,627.81 2,055,022.84 2,362,949.11 สระ/หนอง/บึง/กุด

20 0320 ห้วยคอง 217 206 11 32,266 28,683 473,451.27 714,349.10 861,265.45 990,402.55 สระ/หนอง/บึง/กุด

21 0321 แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 1 423 409 14 57,786 54,891 346,061.61 531,605.25 643,625.83 1,127,441.65 สระ/หนอง/บึง/กุด

22 0322 ห้วยฮี 239 235 4 35,373 33,554 370,306.11 418,756.79 448,299.75 474,253.40 สระ/หนอง/บึง/กุด

23 0323 แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 2 63 61 2 9,246 8,401 0.00 0.00 0.00 0.00 สระ/หนอง/บึง/กุด

24 0324 ห้วยน ้ายาม 529 506 23 79,542 72,838 512,479.82 786,902.90 947,569.69 1,085,030.60 สระ/หนอง/บึง/กุด

25 0325 แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 3 85 83 2 12,250 11,381 119,215.04 180,098.21 214,347.27 242,317.31 สระ/หนอง/บึง/กุด

26 0326 ห้วยน ้าอูน 827 797 30 126,748 115,039 1,355,304.89 2,067,499.71 2,486,790.54 2,841,113.04 สระ/หนอง/บึง/กุด

27 0327 แม่น ้าสงครามตอนล่างส่วนท่ี 4 335 330 5 44,181 42,230 367,465.45 565,269.15 672,765.70 760,554.48 สระ/หนอง/บึง/กุด

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 6 (แม่น ้าสงคราม) 3,534 3,388 146 521,121 476,585 4,646,825.27 6,963,108.92 8,329,687.07 9,884,062.14

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย)

28 0328 ห้วยทวย 273 266 7 39,640 36,190 510,262.01 709,473.39 821,537.23 913,055.96 สระ/หนอง/บึง/กุด

29 0329 แม่น ้าโขงส่วนท่ี 8 387 383 4 56,836 56,006 1,325,987.75 1,914,707.47 2,278,660.27 2,575,912.22 สระ/หนอง/บึง/กุด

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 7 (ห้วยทวย) 660 649 11 96,476 92,196 1,836,249.76 2,624,180.86 3,100,197.50 3,488,968.18

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 8 (น ้าพุง-น ้าก้่า)

30 0330 น ้าพุง 422 412 10 70,518 64,178 340,942.68 527,942.36 639,488.82 735,663.40 สระ/หนอง/บึง/กุด

31 0331 ห้วยน ้าก้่า 628 627 1 90,166 86,434 1,534,030.94 2,326,454.45 2,776,612.81 3,147,768.82 สระ/หนอง/บึง/กุด

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 8 (น ้าพุง-น ้าก้่า) 1,050 1,039 11 160,684 150,612 1,874,973.62 2,854,396.81 3,416,101.63 3,883,432.22

กลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก)

32 0332 แม่น ้าโขงส่วนท่ี 9 202 202 0 27,250 26,785 462,396.02 753,195.69 933,798.64 1,088,956.59 สระ/หนอง/บึง/กุด

33 0333 ห้วยบางทราย 286 284 2 41,369 39,509 1,100,210.75 1,876,010.69 2,374,808.67 2,811,611.32 สระ/หนอง/บึง/กุด

34 0334 ห้วยมุก 256 254 2 41,307 39,275 1,063,052.24 1,730,186.36 2,168,655.53 2,554,154.02 สระ/หนอง/บึง/กุด

35 0335 ห้วยบังอ่ี 292 279 13 41,500 36,279 1,826,170.98 2,696,921.37 3,265,538.44 3,765,457.35 สระ/หนอง/บึง/กุด

36 0336 แม่น ้าโขงตอนล่าง 621 597 24 85,695 75,461 4,656,142.33 6,612,629.28 7,815,454.38 8,865,945.25 สระ/หนอง/บึง/กุด

รวมกลุ่มลุ่มน ้าสาขาท่ี 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 1,657 1,616 41 237,121 217,309 9,107,972.32 13,668,943.39 16,558,255.66 19,086,124.53

รวมลุ่มน ้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 11,924 11,533 391 1,777,639 1,644,554 27,346,143.51 39,929,744.22 47,596,841.91 54,599,809.99

แหล่งน ้ำท่ีใช้ล้ำดับ รหัส กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ/ลุ่มน ้ำสำขำ

จ้ำนวนหมู่บ้ำน จ้ำนวนครัวเรือน
ในปัจจุบัน (พ.ศ.2565) ในอนำคต (พ.ศ.2570) ในอนำคต (พ.ศ.2575) ในอนำคต (พ.ศ.2580)

ควำมต้องกำรน ้ำ

ทั งหมด มีระบบประปำ ไม่มีระบบประปำ ทั งหมด
ท่ีใช้น ้ำประปำ

ตลอดปี
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ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

รูปที่ 2 กำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภคจำกระบบประปำหมู่บ้ำน 
 

2. ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อรักษำระบบนิเวศท้ำยน ้ำ 

 การประเมินความต้องการน้้า เ พ่ือรักษาระบบนิ เวศท้ายน้้ า แต่ละลุ่มน้้ าสาขาในลุ่มน้้ า โขง
ตะวันออกเฉียงเหนือนั้น จะพิจารณาใช้หลักการประเมินปริมาณน้้าที่เหมาะสมของลุ่มน้้านั้น ๆ ที่จะต้องมีการ
ระบายลงท้ายน้้าให้เป็นธรรมต่อผู้ใช้น้้าที่อยู่ทางด้านท้ายน้้าและเป็นการรักษาสมดุลนิเวศท้ายน้้า  โดยแบ่งเป็น 
2 กรณี คือ 
 (1) กรณีที่ เป็นลุ่ มน้้ าธรรมชาติหรือไม่มี โครงการพัฒนาแหล่งน้้ าขนาดใหญ่ ในลุ่มน้้ า  
(Unregulated Flow) 
 (2) กรณีท่ีมีโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ในลุ่มน้้า (Regulated Flow) 
  จากหลักการข้างต้น จะสามารถประเมินการใช้น้้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้้าที่จุดออกของ
ล้าน้้าส้าคัญในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาไดด้ังแสดงในตำรำงท่ี 3   
 
 

 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 กลุ่มที่ 6 กลุ่มที่ 7 กลุ่มที่ 8 กลุ่มที่ 9 รวม

พ.ศ. 2565 0.47 1.04 5.88 1.38 1.12 4.65 1.84 1.87 9.11 27.35

พ.ศ. 2570 0.69 1.35 8.12 2.08 1.58 6.96 2.62 2.85 13.67 39.93

พ.ศ. 2575 0.82 1.53 9.47 2.51 1.86 8.33 3.10 3.42 16.56 47.60

พ.ศ. 2580 0.95 1.70 10.64 2.87 2.10 9.88 3.49 3.88 19.09 54.60
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ตำรำงท่ี 3 ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อรักษำระบบนิเวศท้ำยน ้ำส้ำหรับล้ำน ้ำส้ำคัญ 
 ในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ล้ำดับ กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ/ล้ำน ้ำสำ้คัญ 
พื นที่ลุ่มน ้ำ ปริมำณน ้ำเพื่อรักษำระบบนิเวศ 

หมำยเหต ุ
(ตร.กม.) (ลบ.ม./วินำที) 

1 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 
  

 
 

น้้าหมัน 621.39 0.87  
 

น้้าสาน 866.80 1.63  

2 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) 
  

 
 

ห้วยน้้าปวน 1,027.11 0.68  
 

แม่น้้าเลย 3,953.58 2.46  

3 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) 
  

 
 

ห้วยน้้าโสม 1,065.24 1.04  
 

น้้าโมง 2,685.74 0.21  
 

น้้าสวย 1,318.73 0.11  

4 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) 
  

 
 

ห้วยดาน 683.69 0.01  
 

ห้วยหลวง 4,146.42 1.07 มีเขื่อนห้วยหลวงตั้งอยู่ 

5 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) 
  

 

6 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) 
  

 
 

ห้วยคอง 703.34 0.01  
 

ห้วยฮี้ 740.38 2.64  
 

ห้วยน้้ายาม 1,725.16 5.59  
 

ห้วยน้้าอูน 3,561.80 2.24 มีเขื่อนน้้าอูนตั้งอยู่  
แม่น้้าสงคราม 13,141.91 20.34  

7 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) 
  

 
 

ห้วยทวย 806.74 0.01  

8 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) 
  

 
 

น้้าพุง 1,651.31 1.01 มีเขื่อนน้้าพุงตั้งอยู่  
ห้วยน้้าก่้า 3,535.97 0.02  

9 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 
  

 
 

ห้วยบางทราย 1,402.63 0.44  
 

ห้วยมุก 797.00 0.26  
 

ห้วยบังอี่ 1,528.15 0.48 
 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 

 

 

 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-23 10  
 

3. ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะปลูก 

 การประเมินความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกจะถูกพิจารณาเป็น 2 กรณี คือ 1) พ้ืนที่ในเขต
ชลประทาน และ 2) พ้ืนทีเ่กษตรน้้าฝน ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 (1) พื นที่เกษตรกรรมทั งหมด จากผลการศึกษาด้านการใช้ที่ดิน การเกษตร และการพัฒนาแหล่ง
น้้าและการชลประทาน สามารถแสดงพ้ืนที่เพาะปลูกตามการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรม โดย
จ้าแนกเป็นพ้ืนที่ในเขตชลประทานและพ้ืนที่ เกษตรน้้าฝน ตามกลุ่มลุ่มน้้าสาขาต่าง ๆ ของลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือได้ดังตำรำงท่ี 4 จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ตาม
การใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทเกษตรกรรมรวมทั้งสิ้น 19,291,495 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 65.44 ของพ้ืนที่ลุ่ม
น้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือโดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามมีพ้ืนที่เกษตรกรรมมากที่สุด คือ 5,959,401 ไร่ 
รองลงมาคือ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง-น้้าสวย และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยบางทราย-ห้วยมุก ซึ่งมีพ้ืนที่เกษตรกรรม 
3,220,454 และ 2,758,434 ไร่ ตามล้าดับ ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีพ้ืนที่เกษตรกรรมน้อยที่สุด คือ กลุ่มลุ่มน้้า
สาขาห้วยทวย และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน-น้้าสาน ซึ่งมีพ้ืนที่เกษตรกรรม 832,467 และ 931,615 ไร่ 
ตามล้าดับ 
 
ตำรำงที่  4 พื นที่ เกษตรกรรมที่อยู่ ในเขตพื นที่ชลประทำนและพื นที่ เกษตรน ้ำฝนของลุ่มน ้ำโขง 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

พื นที่ลุ่มน ้ำ 
(ไร่) 

พื นที่เกษตรกรรม 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ รวม ในเขตชลประทำน เกษตรน ้ำฝน 
  (ไร่) ร้อยละ1/ (ไร่) ร้อยละ1/ 

1. น้้าหมัน - น้้าสาน 1,866,406.25 931,615 66,416 7.13 865,199 92.87 

2. แม่น้้าเลย 2,470,987.50 1,580,719 140,307 8.88 1,440,412 91.12 

3. น้้าโมง - น้้าสวย 4,649,018.75 3,220,454 421,813 13.10 2,798,641 86.90 

4. ห้วยหลวง 2,591,512.50 1,722,904 207,194 12.03 1,515,710 87.97 

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง 1,492,643.75 1,048,263 156,644 14.94 891,619 85.06 

6. แม่น้้าสงคราม 8,213,693.75 5,959,401 731,749 12.28 5,227,652 87.72 

7. ห้วยทวย 1,209,512.50 832,467 85,556 10.28 746,911 89.72 

8. น้้าพุง - น้้าก่้า 2,209,981.25 1,237,238 414,837 33.53 822,401 66.47 

9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 4,774,418.75 2,758,434 199,249 7.22 2,559,185 92.78 

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 29,478,175.00 19,291,495 2,423,765 12.56 16,867,730 87.44 
 ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
หมำยเหตุ : 1/ ร้อยละของพื้นที่เกษตรกรรม 
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 (2) พื นที่ในเขตและพื นทีเกษตรน ้ำฝน จากพ้ืนที่เกษตรกรรม 19,291,495 ไร่ เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมที่อยู่ในเขตชลประทาน 2,423,766 ไร่ หรือคิดเป็น 12.56% ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด โดย
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงคราม น้้าโมง-น้้าสวย และน้้าพุง-น้้าก่้า เป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีพ้ืนที่ชลประทานมาก
ที่สุด 3 ล้าดับแรก คือ มีพ้ืนที่ชลประทาน 731,749, 421,813 และ 414,837 ไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 12.28, 
13.10 และ 33.53 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขา ตามล้าดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มลุ่มน้้าสาขา
แม่น้้าสงคราม น้้าโมง-น้้าสวย และน้้าพุง-น้้าก่้า เป็นกลุ่มลุ่มน้้าที่มีแหล่งเก็บกักน้้าหรืออ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ 
รวมถึงมีระบบส่งน้้าของโครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้าหลายแห่ง ท้าให้มีน้้าต้นทุนส้าหรับพ้ืนที่เพาะปลูกในเขต
ชลประทานได้ โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าพุง-น้้าก่้ามีสัดส่วนของพ้ืนที่ชลประทานต่อพ้ืนที่เกษตรกรรมมากท่ีสุด คือ 
ร้อยละ 33.53 ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าหมัน-น้้าสานมีพ้ืนที่ชลประทานน้อยที่สุดคือ 66,416 ไร่ หรือคิดเป็น   
ร้อยละ 7.13 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมกลุ่มลุ่มน้้าสาขา เนื่องจากมีพ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็น เขาสูงและมีพ้ืนที่ราบ
แคบ ๆ ตามแนวล้าน้้า จึงมีพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ชลประทานน้อย ดังแสดงขอบเขตพ้ืนที่เกษตรกรรมใน
เขตชลประทาน และพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนในรูปที่ 3 
 (3) พื นที่เกษตรกรรมที่ถูกน้ำมำประเมินควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะปลูก จากการศึกษาด้าน
การเกษตรพบว่า ระบบการเกษตรและปฏิทินการผลิตทางการเกษตรของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมี
รูปแบบการเพาะปลูกพืช 3 รูปแบบหลัก ๆ ได้แก่ พ้ืนที่นาลุ่มต่้าริมแหล่งน้้า พ้ืนที่นาดอน และพ้ืนที่ดอน ซึ่งมี
ชนิดของพืชที่ปลูกโดยส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง พืชผัก เช่น แตงโม มะเขือเทศโรงงาน หน่อไม้ฝรั่ง 
พืชไร่อายุสั้น เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยาสูบ ถั่วลิสง พืชไร่อายุยาว เช่น อ้อยโรงงาน มันส้าปะหลัง รวมถึงมีการ
ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง กล้วยหอม ลิ้นจี่ มะนาว และไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ปาล์มน้้ามัน สัก ยูคาลิปตัส แต่
อย่างไรก็ดี จากชนิดของพืชที่กล่าวมาข้างต้นพบว่าพืชบางชนิดสามารถเพาะปลูกและเจริญเติบโตได้ด้วยฝนใช้
การและไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อผลผลิตในช่วงฤดูแล้งหรือกรณีฝนทิ้งช่วง เช่น ยางพารา สัก   
ยูคาลิปตัส มันส้าปะหลัง เป็นต้น ซ่ึงมีพ้ืนที่รวมกันประมาณ 8,126,485 ไร่ ดังนั้น ในการประเมินความต้องการ
น้้าเพ่ือการเพาะปลูกจึงไม่ได้พิจารณาน้าพืชชนิดดังกล่าวมาค้านวณ แต่ได้พิจารณาเฉพาะพ้ืนที่ที่มีการ
เพาะปลูกพืชชนิดหลัก ๆ ที่ต้องการน้้าเพื่อการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตแต่หากขาดน้้าจะท้าให้ผลผลิตต่้าหรือ
เกิดความเสียหายต่อพ้ืนที่เพาะปลูกได้ ซึ่งจากการศึกษาแล้วพบว่าพ้ืนที่ที่จะถูกน้ามาประเมินความต้องการน้้า
ของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีจ้านวนทั้งสิ้น 11,165,010 ไร่ ดังแสดงพ้ืนที่เพาะปลูกที่จะถูกน้ามา
ประเมินความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาได้ดังตำรำงท่ี 5 
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ตำรำงที่ 5 พื นที่เกษตรกรรมที่จะไม่ถูกน้ำมำประเมินควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะปลูกซึ่งถูกจ้ำแนกออก
จำกพื นที่เกษตรกรรมรวมในแต่ละลุ่มน ้ำสำขำของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 พื นที่ลุ่มน ้ำ พื นที่เกษตรกรรม (ไร่) 
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ (ไร่) รวม ไม่ได้ถูกน้ำมำประเมิน ถูกน้ำมำประเมิน 

   ควำมต้องกำรน ้ำ1/ ควำมต้องกำรน ้ำ 
1. น้้าหมัน - น้้าสาน 1,866,406.25 931,615 471,484 460,131 
2. แม่น้้าเลย 2,470,987.50 1,580,719 849,969 730,750 
3. น้้าโมง - น้้าสวย 4,649,018.75 3,220,454 1,540,240 1,680,214 
4. ห้วยหลวง 2,591,512.50 1,722,904 440,536 1,282,368 
5. ห้วยเป - ห้วยหนิง 1,492,643.75 1,048,263 714,363 333,900 
6. แม่น้้าสงคราม 8,213,693.75 5,959,401 2,445,664 3,513,737 
7. ห้วยทวย 1,209,512.50 832,467 212,190 620,277 
8. น้้าพุง - น้้าก่้า 2,209,981.25 1,237,238 272,409 964,829 
9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 4,774,418.75 2,758,434 1,179,630 1,578,804 
ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 29,478,175.00 19,291,495 8,126,485 11,165,010  

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
หมำยเหตุ : 1/ พื้นที่เกษตรกรรมที่จะไม่ถูกน้ามาประเมินความต้องการน้้าเพื่อการเพาะปลูก เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่สามารถเพาะปลูกพชื 
และเติบโตได้ด้วยฝนใช้การ และไม่มีความเส่ียงที่จะเกิดความเสียหายต่อผลผลิตในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง เช่น ยางพารา สัก/ยูคาลิปตัส         มัน
ส้าปะหลัง เป็นต้น 
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รูปที่ 3  พื นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทำนและพื นที่เกษตรน ้ำฝนของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
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 (4) ผลกำรประเมินควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะปลูก 
  จากหลักการข้างต้นสามารถแสดงพ้ืนที่ เพาะปลูกฤดูฝนและฤดูแล้งของพ้ืนที่ในเขต
ชลประทานและพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนได้ดังตำรำงท่ี 6 และตำรำงท่ี 7 ซึ่งจะถูกน้ามาประเมินความต้องการน้้าเพ่ือ
การเพาะปลูกโดยมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาเพ่ิมเติมประกอบด้วย รูปแบบการเพาะปลูกตามชนิดพืชแต่ละชนิดที่
ได้จากการศึกษาด้านการเกษตร ปริมาณน้้ารั่วซึม ปริมาณฝนใช้การ และประสิทธิภาพในการส่งน้้าชลประทาน 
โดยพื้นที่ในเขตชลประทานได้ก้าหนดประสิทธิภาพในการส่งน้้าชลประทานที่ขึ้นอยู่กับประเภทของระบบส่งน้้า 
ซึ่งในรายงานการศึกษาฉบับนี้ก้าหนดให้เท่ากับ 60% ส่วนการประเมินความต้องการน้้าในพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนใช้
วิธีการเดียวกับการประเมินในเขตชลประทาน แต่ไม่ได้พิจารณาการสูญเสียในระบบส่งน้้า ดังนั้นความต้องการ
น้้าที่ค้านวณได ้คือ ปริมาณน้้าที่ขาดจากความต้องการน้้าที่ค้านวณจากทฤษฎี 
 
ตำรำงท่ี 6 พื นที่ในเขตชลประทำนที่เพำะปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้ง 

 พื นที่ในเขต พื นที่เพำะปลูกฤดูฝน1/ (ไร่) พื นที่เพำะปลูกฤดูแล้ง2/ (ไร่) 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ ชลประทำน ทั งหมด พื นที่ท่ีถูกประเมิน ทั งหมด พื นที่ท่ีถูกประเมิน 
 (ไร่)  ควำมต้องกำรน ้ำ  ควำมต้องกำรน ้ำ 

1. น้้าหมัน - น้้าสาน 66,416  66,416  38,894 34,154 6,632 

2. แม่น้้าเลย 140,307  140,307  81,874 103,033 44,599 

3. น้้าโมง - น้้าสวย 421,813  421,813  243,299 348,504 169,990 

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

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

6. แม่น้้าสงคราม 731,749  731,749  414,131 466,430 148,812 

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

8. น้้าพุง - น้้าก่้า 414,837  414,837  242,640 227,738 55,541 

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

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 2,423,765  2,423,765  1,399,811 1,588,527 564,572 
ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
หมายเหตุ : 1/ พื้นที่ในฤดูฝน ได้แก่ พื้นที่ปลูกพืชฤดูฝนรวมกับพืขที่ปลูกตลอดปี 
 2/ พื้นที่ในฤดูแล้ง ได้แก่ พื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งรวมกับพืขที่ปลูกตลอดปี 
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ตำรำงท่ี 7 พื นที่เกษตรน ้ำฝนที่เพำะปลูกในฤดูฝนและฤดูแล้ง 
 พื นที่ พื นที่เพำะปลูกฤดูฝน1/ (ไร่) พื นที่เพำะปลูกฤดูแล้ง2/ (ไร่) 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ เกษตรน ้ำฝน ทั งหมด พื นที่ท่ีถูกประเมิน ทั งหมด ร้อยละของ พื นที่ท่ีถูกประเมิน 
 (ไร่)  ควำมต้องกำรน ้ำ  พื นที่ฤดูฝน ควำมต้องกำรน ้ำ 

1. น้้าหมัน - น้้าสาน 865,199 865,199 421,237 535,417 62 91,455 

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

3. น้้าโมง - น้้าสวย 2,798,641 2,798,641 1,436,915 1,940,783 69 579,057 

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

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

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

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

8. น้้าพุง - น้้าก่้า 822,401 822,401 722,189 133,418 16 33,206 

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

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 16,867,729 16,867,729 9,765,199 9,297,318 55 2,194,788 
ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
หมายเหตุ : 1/ พื้นที่ในฤดูฝน ได้แก่ พื้นที่ปลูกพืชฤดูฝนรวมกับพืขที่ปลูกตลอดปี 
 2/ พื้นที่ในฤดูแล้ง ได้แก่ พื้นที่ปลูกพืชฤดูแล้งรวมกับพืขที่ปลูกตลอดปี 
 
  ผลการประเมินความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกส้าหรับพ้ืนที่ในเขตชลประทานและพ้ืนที่
เกษตรน้้าฝนของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าโขงแสดงได้ดังตำรำงที่  8 ซึ่งจะเห็นได้ว่า ลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการน้้าในเขตพ้ืนที่ชลประทานมีค่าเท่ากับ  2,142.44 ล้านลูกบาศก์เมตร      
(ฤดูฝน 1,291.59 ล้านลูกบาศก์เมตร และฤดูแล้ง 850.85 ล้านลูกบาศก์เมตร) และความต้องการน้้าของพ้ืนที่
เกษตรน้้าฝนมีค่าเท่ากับ 6,622.59 ล้านลูกบาศก์เมตร (ฤดูฝน 5,221.55 ล้านลูกบาศก์เมตร และฤดูแล้ง 
1,401.04 ล้านลูกบาศก์เมตร) โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกในเขตชลประทาน
มากที่สุด ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 
(น้้าโมง-น้้าสวย) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
  1) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ข้าว และไม้ผล คิดเป็นร้อยละ 32, 11 และ 7 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา รวมถึง            มัน
ส้าปะหลัง และยางพาราที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากกว่าร้อยละ 38 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา 
นอกจากนั้นเป็นการปลูกผัก ไม้ดอกไม้ประดับ ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ สัก เป็นต้น ผลการประเมินความต้องการน้้า
พบว่า ความต้องการน้้าในเขตพ้ืนที่ชลประทานมีค่าเท่ากับ 32.72 ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 22.45 ล้าน ลบ.ม. และ
ฤดูแล้ง 10.27 ล้าน ลบ.ม.) และความต้องการน้้าของพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนมีค่าเท่ากับ 219.08 ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 
145.92 ล้าน ลบ.ม. และฤดูแล้ง 73.16 ล้าน ลบ.ม.) 
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ตำรำงท่ี 8 ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะปลูกของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ควำมต้องกำรน ้ำเพ่ือกำรเพำะปลูก (ล้ำน ลบ.ม.) 

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

1. น้้าหมัน - น้้าสาน 22.45 10.27 32.72 145.92 73.16 219.08 

2. แม่น้้าเลย 60.85 47.78 108.63 289.34 235.16 524.50 
3. น้้าโมง - น้้าสวย 162.85 226.61 389.46 577.08 331.18 908.26 

4. ห้วยหลวง 110.05 102.55 212.60 636.92 233.57 870.49 
5. ห้วยเป - ห้วยหนิง 55.35 20.47 75.82 87.67 8.07 95.74 

6. แม่น้้าสงคราม 468.40 274.87 743.27 2,103.48 224.00 2,327.48 
7. ห้วยทวย 18.12 29.46 47.58 123.49 15.14 138.63 
8. น้้าพุง - น้้าก่้า 293.23 96.28 389.51 503.65 29.61 533.26 
9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 100.29 42.56 142.85 754.00 251.15 1,005.15 
ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 1,291.59 850.85 2,142.44 5,221.55 1,401.04 6,622.59 

  ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 

  2) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกอ้อยโรงงาน ข้าว 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผล คิดเป็นร้อยละ 22, 15, 7 และ 2 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา รวมถึง
มันส้าปะหลังและยางพาราที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากกว่าร้อยละ 39 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา 
นอกจากนั้นเป็นการปลูกสัก ไม้ยืนต้นผสม เป็นต้น ผลการประเมินความต้องการน้้าพบว่า ความต้องการน้้าใน
เขตพ้ืนที่ชลประทานมีค่าเท่ากับ 108.63 ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 60.85 ล้าน ลบ.ม. และฤดูแล้ง 47.78 ล้าน      
ลบ.ม.) และความต้องการน้้าของพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนมีค่าเท่ากับ 524.50 ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 289.34 ล้าน ลบ.ม. 
และฤดูแล้ง 235.16 ล้าน ลบ.ม.) 
  3) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกข้าว อ้อยโรงงาน 
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 30, 21 และ 4 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา รวมถึงมัน
ส้าปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้้ามัน และยูคาลิปตัส ที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม
ในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา นอกจากนั้นเป็นการปลูกสัก ไม้ผลผสม เป็นต้น ผลการประเมินความต้องการน้้าพบว่า 
ความต้องการน้้าในเขตพ้ืนที่ชลประทานมีค่าเท่ากับ 389.46 ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 162.85 ล้าน ลบ.ม. และฤดู
แล้ง 226.61 ล้าน ลบ.ม.) และความต้องการน้้าของพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนมีค่าเท่ากับ 908.26 ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 
577.08 ล้าน ลบ.ม. และฤดูแล้ง 331.18 ล้าน ลบ.ม.) 
  4) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกข้าวและอ้อยโรงงาน 
คิดเป็นร้อยละ 51 และ 22 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา รวมถึงมันส้าปะหลังและยางพาราที่มีพ้ืนที่
เพาะปลูกมากกว่าร้อยละ 18 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา นอกจากนั้นเป็นการปลูกยูคาลิปตัส สัก 
เป็นต้น ผลการประเมินความต้องการน้้าพบว่า ความต้องการน้้าในเขตพ้ืนที่ชลประทานมีค่าเท่ากับ 212.60 
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ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 110.05 ล้าน ลบ.ม. และฤดูแล้ง 102.55 ล้าน ลบ.ม.) และความต้องการน้้าของพ้ืนที่เกษตร
น้้าฝนมีค่าเท่ากับ 870.49 ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 636.92 ล้าน ลบ.ม. และฤดูแล้ง 233.57 ล้าน ลบ.ม.) 
  5) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกข้าวคิดเป็น  
ร้อยละ 31 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน และไม้ผล มีพ้ืนที่
เพาะปลูกรวมร้อยละ 1 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้า รวมถึงยางพาราที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากกว่าร้อยละ 
60 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา นอกจากนั้นเป็นการปลูกมันส้าปะหลัง ยูคาลิปตัส เป็นต้น ผลการ
ประเมินความต้องการน้้าพบว่า ความต้องการน้้าในเขตพ้ืนที่ชลประทานมีค่าเท่ากับ 75.82 ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 
55.35 ล้าน ลบ.ม. และฤดูแล้ง 20.47 ล้าน ลบ.ม.) และความต้องการน้้าของพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนมีค่าเท่ากับ 
95.74 ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 87.67 ล้าน ลบ.ม. และฤดูแล้ง 8.07 ล้าน ลบ.ม.) 
  6) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกข้าวและอ้อย
โรงงานคิดเป็นร้อยละ 54 และ 5 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา รวมถึงมันส้าปะหลังและยางพาราที่
มีพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 6 และ 29 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา นอกจากนั้นเป็นการปลูกปาล์ม
น้้ามัน ยูคาลิปตัส เป็นต้น ผลการประเมินความต้องการน้้าพบว่า ความต้องการน้้าในเขตพ้ืนที่ชลประทานมีค่า
เท่ากับ 743.27 ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 468.40 ล้าน ลบ.ม. และฤดูแล้ง 274.87 ล้าน ลบ.ม.) และความต้องการ
น้้าของพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนมีค่าเท่ากับ 2,327.48 ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 2,103.48 ล้าน ลบ.ม. และฤดูแล้ง 224.00 
ล้าน ลบ.ม.) 
  7) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกข้าวคิดเป็นร้อยละ 73 
ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา ส่วนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน และไม้ผล มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวม
ร้อยละ 1.5 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้า รวมถึงยางพาราที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกมากกว่าร้อยละ 14 ของ
พ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา นอกจากนั้นเป็นการปลูกมันส้าปะหลัง ยูคาลิปตัส เป็นต้น ผลการประเมิน
ความต้องการน้้าพบว่า ความต้องการน้้าในเขตพ้ืนที่ชลประทานมีค่าเท่ากับ 47.58 ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 18.12 
ล้าน ลบ.ม. และฤดูแล้ง 29.46 ล้าน ลบ.ม.) และความต้องการน้้าของพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนมีค่าเท่ากับ 138.63 
ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 123.49 ล้าน ลบ.ม. และฤดูแล้ง 15.14 ล้าน ลบ.ม.) 
  8) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกข้าวคิดเป็นร้อยละ 
76 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา ส่วนอ้อยโรงงานและไม้ผล มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมร้อยละ 25 ของ
พ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้า รวมถึงมันส้าปะหลังและยางพาราที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมมากกว่าร้อยละ 19 
ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา นอกจากนั้นเป็นการปลูกยูคาลิปตัส ผลการประเมินความต้องการน้้า
พบว่า ความต้องการน้้าในเขตพ้ืนที่ชลประทานมีค่าเท่ากับ 389.51 ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 293.23 ล้าน ลบ.ม. 
และฤดูแล้ง 96.28 ล้าน ลบ.ม.) และความต้องการของพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนมีค่าเท่ากับ 533.26 ล้าน ลบ.ม.     
(ฤดฝูน 503.65 ล้าน ลบ.ม. และฤดูแล้ง 29.61 ล้าน ลบ.ม.) 
 
  9) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) พ้ืนที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่ปลูกข้าวคิด
เป็นร้อยละ 42 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา ส่วนอ้อยโรงงานและไม้ผล มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมร้อย
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ละ 15.5 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้า รวมถึงมันส้าปะหลังและยางพาราที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกรวมมากกว่า
ร้อยละ 38 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมในกลุ่มลุ่มน้้าสาขา นอกจากนั้นเป็นการปลูกปาล์มน้้ามัน ยูคาลิปตัส ไม้ผล
ผสม เป็นต้น ผลการประเมินความต้องการน้้าพบว่า ความต้องการน้้าในเขตพ้ืนที่ ชลประทานมีค่าเท่ากับ 
142.85 ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 100.29 ล้าน ลบ.ม. และฤดูแล้ง 42.56 ล้าน ลบ.ม.) และความต้องการน้้า         
ของพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนมีค่าเท่ากับ 1,005.15 ล้าน ลบ.ม. (ฤดูฝน 754.00 ล้าน ลบ.ม. และฤดูแล้ง 251.15    
ล้าน ลบ.ม.) 
 

4. ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรปศุสัตว์และเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ  

 (1) กำรประเมินควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรปศุสัตว์ 
  ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีการเลี้ยงปศุสัตว์ที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจ ประกอบด้วย ปศุสัตว์
ขนาดใหญ่ ได้แก่ โคเนื้อ กระบือ ปศุสัตว์ขนาดกลาง ได้แก่ สุกร ปศุสัตว์ขนาดเล็ก ได้แก่ แพะ แกะ และปศุ
สัตว์ประเภทปีก ได้แก่ ไก่เนื้อ เป็ด ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว การเลี้ยงปศุสัตว์ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก  (โคเนื้อ 
กระบือ แพะ แกะ) จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยให้กินหญ้าตามธรรมชาติในหมู่บ้านในช่วงฤดูแล้ง และตัดหญ้า
มาให้ขังคอกในฤดูฝน ส่วนปศุสัตว์ขนาดกลาง (สุกร) จะเป็นการเลี้ยงแบบรายย่อย (ประมาณ 5-10 ตัว/
ครัวเรือน) ในบริเวณบ้านโดยใช้เศษอาหารผสมร้าข้าวหรือปลายข้าวเป็นอาหาร และปศุสัตว์ประเภทปีก (ไก่
เนื้อ เป็ด) โดยส่วนใหญ่จะเป็นการเลี้ยงแบบปล่อยให้หาอาหารกินเองและให้ข้าวเปลือก ร้าข้าว และปลายข้าว
เป็นอาหารเสริม ได้มีการประเมินความต้องการน้้าเพ่ือการปศุสัตว์ไว้ส้าหรับการศึกษาความพอเพียงของ
ทรัพยากรน้้า ซึ่งมีผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
  1) ควำมต้องกำรน ้ำในปัจจุบัน ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการใช้น้้าเพ่ือการ
ปศุสัตว์ในปัจจุบันแสดงได้ดังแสดงในตำรำงที่ 9 และตำรำงที่ 10 ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 82,286 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
หรือประมาณ 30,034,618.86 ลูกบาศก์เมตรต่อปี โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการใช้น้้าเพ่ือการปศุสัตว์
มากที่สุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วย
มุก) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย) 
  2) ควำมต้องกำรน ้ำในอนำคต  ส้าหรับความต้องการน้้าเพ่ือการปศุสัตว์ในอนาคต         
พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 และ พ.ศ. 2580 พบว่ามีความต้องการน้้าเพ่ือการปศุสัตว์เฉลี่ย 23,665, 100 
21,528,876 และ 23,489,612 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามล้าดับ โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการใช้น้้าเพ่ือ
การปศุสัตว์มากที่สุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) รองลงมาคือกลุ่มลุ่มน้้า
สาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย) 
 
  3) แ หล่ ง น ้ ำ ที่ ใ ช้  จ า กลั กษณะกา ร เ ลี้ ย งปศุ สั ต ว์ ข อ ง เ กษตรกร ในลุ่ ม น้้ า โ ข ง
ตะวันออกเฉียงเหนืออาจกล่าวได้ว่า การใช้น้้าเพ่ือการปศุสัตว์จะเป็นการใช้น้้าที่มีความคล้ายคลึงกับพ้ืนที่
เกษตรนอกเขตชลประทาน กล่าวคือ เป็นการใช้น้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติขนาดเล็กประเภทสระ หนอง กุด 
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หรือใช้น้้าจากครัวเรือน และมีการใช้น้้าจากล้าน้้าของระบบลุ่มน้้าอยู่บ้าง ดังนั้น ในการวิเคราะห์สมดุลน้้าจะ
วิเคราะห์เช่นเดียวกับพ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทาน โดยจะมีการพิจารณาน้าปริมาณน้้าต้นทุนตามแหล่งน้้า
ธรรมชาติต่าง ๆ มาใช้ร่วมด้วย 
 
ตำรำงที่ 9 ควำมต้องกำรน ้ำเพ่ือกำรปศุสัตว์ในปัจจุบัน และในอนำคตของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ  

 
  ที่มำ : ชนิดและปริมาณการเลี้ยงปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์,2562 

 

 

 

 

ตำรำงที่ 10 ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรปศุสัตว์ในปัจจุบันและอนำคตของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ้ำแนกตำมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำและลุ่มน ้ำสำขำ 

โคเนื อ โคนม กระบือ สุกร ไก่ เป็ด แพะ จ้ำนวน (ตัว)
 ปริมำณกำรใช้น ้ำ  

(ลบ.ม./ปี)
-20 2542 717,321 13,235 639,906 418,806 13,962,146 1,819,550 639 17,571,603 45,958,432
-19 2543 873,803 14,222 528,665 433,360 12,545,223 2,582,916 1,661 16,979,850 47,300,855
-18 2544 798,610 14,146 597,365 405,325 12,435,487 2,322,643 1,362 16,574,938 46,835,221
-17 2545 983,476 12,625 577,047 302,392 10,314,146 1,659,641 1,614 13,850,941 50,337,436
-16 2546 1,071,830 13,795 486,887 359,836 12,416,144 1,842,119 2,010 16,192,621 51,157,291
-15 2547 1,227,496 12,553 478,306 262,592 11,016,935 1,237,307 3,222 14,238,411 54,346,927
-14 2548 1,372,640 15,257 603,526 409,157 16,609,278 2,019,563 4,286 21,033,707 64,559,627
-13 2549 1,334,422 12,429 464,408 355,632 12,557,265 1,094,502 0 15,818,658 57,976,324
-12 2550 1,428,576 11,820 494,559 498,726 17,258,964 1,712,844 4,079 21,409,568 63,626,073
-11 2551 1,453,232 10,079 340,361 438,824 13,930,512 1,107,890 3,880 17,284,778 58,636,389
-10 2552 1,377,723 6,978 311,311 472,105 17,291,225 1,233,351 3,186 20,695,879 56,368,095
-9 2553 983,079 10,878 384,066 469,987 14,348,367 379,316 0 16,575,693 46,356,979
-8 2554 1,019,257 11,839 392,191 400,285 15,210,073 1,398,988 4,020 18,436,653 47,535,224
-7 2555 938,857 12,280 478,896 571,128 16,280,745 2,068,011 3,045 20,352,962 49,291,517
-6 2556 715,776 13,007 264,776 604,691 18,846,696 1,599,035 314 22,044,295 37,159,232
-5 2557 167,717 14,058 255,840 613,449 15,863,646 1,709,703 1,738 18,626,151 20,473,187
-4 2558 666,406 13,848 626,113 0 18,341,105 1,761,123 2,620 21,411,215 41,828,918
-3 2559 582,273 0 227,871 512,535 14,414,446 1,376,376 2,836 17,116,337 30,295,062
-2 2560 695,780 20,000 278,302 621,107 17,720,224 1,726,018 7,293 21,068,724 37,150,144
-1 2561 830,599 17,674 349,192 484,716 17,333,580 2,077,667 10,788 21,104,216 42,106,022

0 (ปีฐำน) 2562 576,562 14,219 232,940 449,502 12,992,095 1,432,369 12,445 15,710,132 30,034,619
1 2563 569,524 14,268 212,592 451,037 12,943,592 1,413,010 13,035 15,617,058 29,238,428
2 2564 562,486 14,317 192,243 452,572 12,895,090 1,393,651 13,626 15,523,985 28,442,238
3 2565 555,448 14,367 171,895 454,106 12,846,587 1,374,292 14,216 15,430,911 27,646,047
4 2566 548,410 14,416 151,547 455,641 12,798,085 1,354,933 14,806 15,337,838 26,849,856
5 2567 541,372 14,465 131,199 457,176 12,749,582 1,335,574 15,397 15,244,764 26,053,666
6 2568 534,334 14,514 110,850 458,711 12,701,080 1,316,215 15,987 15,151,691 25,257,475
7 2569 527,296 14,563 90,502 460,246 12,652,577 1,296,856 16,577 15,058,617 24,461,284

2570 520,258 14,613 70,154 461,780 12,604,075 1,277,497 17,167 14,965,544 23,665,093
2575 485,069 14,859 31,588 469,454 12,361,562 1,180,701 20,119 14,563,352 21,528,876
2580 449,879 15,105 133,329 477,128 12,119,049 1,083,906 23,070 14,301,467 23,489,612

ปีท่ี ปี พ.ศ.

รวมทั งหมดจ้ำนวนปศุสัตว์จ้ำแนกรำยชนิดในพื นท่ีลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ (ตัว)
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ตำรำงที่ 10 ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรปศุสัตว์ในปัจจุบันและอนำคตของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

จ้ำแนกตำมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำและลุ่มน ้ำสำขำ (ต่อ) 

 รวมควำมต้องกำร
ใช้น ้ำ

ในปัจจุบันปี พ.ศ. 2565 ในอนำคตปี พ.ศ. 2570 ในอนำคตปี พ.ศ. 2575 ในอนำคตปี พ.ศ. 2580

ลบ.ม./วัน ลบ.ม./ปี ลบ.ม./ปี ลบ.ม./ปี ลบ.ม./ปี
1 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน)

0301 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 3 317.59               115,920.49             108,329.99             102,616.77             104,567.80             
0302 น ้ำหมัน 362.96               132,480.56             123,805.71             117,276.31             119,506.06             
0303 น ้ำสำน 453.70               165,600.70             154,757.13             146,595.39             149,382.57             
0304 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 4 453.70               165,600.70             154,757.13             146,595.39             149,382.57             

1,587.95             579,602.45             541,649.97             513,083.85             522,838.99             
2 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 2 (แม่น ้ำเลย)

0305 แม่น ้ำเลยตอนล่ำงส่วนท่ี 1 544.44               198,720.84             185,708.56             175,914.46             179,259.08             
0306 ห้วยน ้ำปวน 589.81               215,280.91             201,184.27             190,574.00             194,197.34             
0307 แม่น ้ำเลยตอนล่ำงส่วนท่ี 2 907.40               331,201.40             309,514.27             293,190.77             298,765.14             

2,041.65             745,203.15             696,407.10             659,679.23             672,221.56             
3 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย)

0308 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 5 1,040.63             379,829.41             366,306.10             343,499.66             357,301.67             
0309 ห้วยน ้ำโสม 1,127.09             411,386.60             364,392.19             334,941.77             358,561.28             
0310 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 6/1 269.34               98,308.21               103,218.98             94,287.50               103,351.30             
0311 น ้ำโมง 3,996.34             1,458,663.69           2,265,775.28           1,956,980.80           2,476,654.40           
0312 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 6/2 390.02               142,358.42             141,026.58             129,083.66             140,420.12             
0313 น ้ำสวย 1,745.53             637,118.52             584,513.96             536,536.60             577,390.73             
0314 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/1 107.74               39,323.29               41,287.59               37,715.00               41,340.52               

8,676.68             3,166,988.15           3,866,520.68           3,433,045.00           4,055,020.02           
4 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 4 (ห้วยหลวง)

0315 ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 5,048.98             1,842,876.68           1,689,751.42           1,540,920.74           1,684,683.61           
0316 ห้วยดำน 1,206.86             440,502.09             378,076.01             347,961.59             370,688.12             
0317 ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 2,284.21             833,734.95             790,951.91             725,111.60             784,093.34             

8,540.04             3,117,113.72           2,858,779.34           2,613,993.93           2,839,465.07           
5 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง)

0318 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/2 5,118.31             1,868,184.66           841,331.91             763,409.76             843,243.10             
5,118.31             1,868,184.66           841,331.91             763,409.76             843,243.10             

6 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 6 (แม่น ้ำสงครำม)
0319 แม่น ้ำสงครำมตอนบน 6,138.10             2,240,406.15           1,441,516.87           1,318,719.98           1,410,424.49           
0320 ห้วยคอง 444.87               162,375.98             29,734.30               25,822.77               29,858.37               
0321 แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 1 3,310.71             1,208,407.43           483,267.14             438,776.87             467,318.06             
0322 ห้วยฮี 889.73               324,751.96             59,468.61               51,645.54               59,716.74               
0323 แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 2 726.29               265,096.64             127,139.56             116,139.40             122,280.39             
0324 ห้วยน ้ำยำม 2,905.17             1,060,386.57           508,558.24             464,557.59             489,121.58             
0325 แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 3 753.83               275,149.29             103,172.93             94,322.89               103,468.13             
0326 ห้วยน ้ำอูน 11,191.56           4,084,920.48           1,901,539.99           1,737,171.09           1,837,341.52           
0327 แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 4 976.27               356,337.28             118,040.08             107,234.27             118,397.32             

27,336.53           9,977,831.79           4,772,437.73           4,354,390.40           4,637,926.62           
7 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 7 (ห้วยทวย)

0328 ห้วยทวย 2,718.15             992,126.32             418,245.13             382,211.44             410,736.92             
0329 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 8 4,523.00             1,650,895.75           619,037.58             565,937.34             620,808.79             

7,241.16             2,643,022.07           1,037,282.70           948,148.78             1,031,545.71           

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน)

ล้ำดับ รหัสลุ่มน ้ำ กลุ่มลุ่มน ้ำ/ลุ่มน ้ำสำขำ

ควำมต้องกำรใช้น ้ำด้ำนปศุสัตว์ (ลบ.ม./ปี)

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 2 (แม่น ้ำเลย)

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย)

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 4 (ห้วยหลวง)

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 5

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 6 (แม่น ้ำสงครำม)

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 7 (ห้วยทวย)
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  ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 
 (2) ผลกำรประเมินควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ 
  จากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน (A9 สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า) 
ย้อนหลังในปี พ.ศ. 2552-2562 เพ่ือคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าของแต่ละ
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาไปในอนาคต 10 ปี 15 ปี และ 20 ปี พบว่าตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552-2562 มีแนวโน้มของสถานที่
เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าเพ่ิมขึ้นในทุกกลุ่มลุ่มน้้าสาขา จึงท้าให้สามารถคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของ
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในอนาคต 10 ปี (พ.ศ. 2570) อนาคต 15 ปี (พ.ศ. 2575) และ 20 ปี (ปี พ.ศ. 2580) 
ไปในทิศทางท่ีเพ่ิมข้ึน ผลการประเมินความต้องการน้้าเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในปัจจุบันและอนาคตสรุปได้ดังนี้ 
  1) ควำมต้องกำรน ้ำในปัจจุบัน การประเมินความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าใน
ปัจจุบันพบว่าพ้ืนที่การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงมีพ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้้ารวมทั้งสิ้น 92.04 ตร.กม.   
คิดเป็นความต้องการใช้น้้า 31.10 ล้าน ลบ.ม. โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการใช้น้้าเพ่ือการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้ามากที่สุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย) รองลงมาเป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 
(ห้วยหลวง) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) ดังแสดงในตำรำงท่ี 11  
  2) ควำมต้องกำรน ้ำในอนำคต ส้าหรับในอนาคตปี พ.ศ. 2570, 2575 และ 2580 พบว่า
พ้ืนที่เพาะเลี่ยงสัตว์น้้ามีพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้นเป็น 93.53, 96.12 และ 105.76 ตร.กม. ตามล้าดับ คิดเป็นความ
ต้องการใช้น้้า 55.85, 57.38 และ 63.10 ล้าน ลบ.ม. ตามล้าดับ โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการใช้น้้า
เพ่ือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้ามากที่สุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย) รองลงมาเป็นกลุ่ม
ลุ่มน้้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) 
 
 
 
ตำรำงท่ี 11 ควำมต้องน ้ำเพื่อกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ ควำมต้องน ้ำเพ่ือกำรเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ (ล้ำน ลบ.ม.) 

 รวมควำมต้องกำร
ใช้น ้ำ

ในปัจจุบันปี พ.ศ. 2565 ในอนำคตปี พ.ศ. 2570 ในอนำคตปี พ.ศ. 2575 ในอนำคตปี พ.ศ. 2580

ลบ.ม./วัน ลบ.ม./ปี ลบ.ม./ปี ลบ.ม./ปี ลบ.ม./ปี
8 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 8 (น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ)

0330 น ้ำพุง 2,420.97             883,655.47             423,798.53             387,131.33             407,601.32             
0331 ห้วยน ้ำก้่ำ 4,225.82             1,542,424.90           624,590.99             570,857.22             617,673.18             

6,646.80             2,426,080.38           1,048,389.52           957,988.55             1,025,274.50           
9 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก)

0332 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 9 1,806.86             659,502.91             257,088.59             237,806.01             251,896.31             
0333 ห้วยบำงทรำย 1,755.04             640,589.37             256,526.10             239,138.53             247,380.29             
0334 ห้วยมุก 1,404.03             512,471.50             205,220.88             191,310.83             197,904.23             
0335 ห้วยบังอ่ี 2,457.06             896,825.12             359,136.54             334,793.95             346,332.41             
0336 แม่น ้ำโขงตอนล่ำง 7,674.53             2,801,203.59           6,924,329.15           6,282,087.62           6,818,563.29           

15,097.51           5,510,592.49           8,002,301.26           7,285,136.93           7,862,076.52           
82,286.63           30,034,618.86         23,665,100.22         21,528,876.43         23,489,612.08         

ล้ำดับ รหัสลุ่มน ้ำ กลุ่มลุ่มน ้ำ/ลุ่มน ้ำสำขำ

ควำมต้องกำรใช้น ้ำด้ำนปศุสัตว์ (ลบ.ม./ปี)

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 8 (น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ)

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 9
รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
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ในปัจจุบนั 
ปี พ.ศ. 2565 

ในอนำคต 
ปี พ.ศ. 2570 

ในอนำคต 
ปี พ.ศ. 2575 

ในอนำคต 
ปี พ.ศ. 2580 

1. น้้าหมัน - น้้าสาน 0.23 0.50 0.54 0.67 
2. แม่น้้าเลย 0.46 0.90 0.94 1.05 
3. น้้าโมง - น้้าสวย 15.41 27.60 28.39 31.39 

4. ห้วยหลวง 5.93 10.09 10.20 10.68 
5. ห้วยเป - ห้วยหนิง 0.50 0.90 0.98 1.33 
6. แม่น้้าสงคราม 5.08 9.09 9.31 10.17 

7. ห้วยทวย 0.58 1.30 1.38 1.62 
8. น้้าพุง - น้้าก่้า 2.15 4.12 4.26 4.64 

9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 0.76 1.32 1.38 1.55 
รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 31.10 55.85 57.38 63.10 

  ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 

5. ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม  

 จากการรวบรวมข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมในภำคผนวก ข-17 สามารถประเมินปริมาณความต้องการ
ใช้น้้าเพ่ือการอุตสาหกรรม โดยใช้เกณฑ์อัตราการใช้น้้าของโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละประเภทและแรงม้า  ผล
การศึกษาความต้องการน้้าเพ่ือการอุตสาหกรรมสามารถจ้าแนกตามกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและลุ่มน้้าสาขาของพ้ืนที่
ลุ่มน้้าลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือได้ดังตำรำงท่ี 12 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 
 (1) ควำมต้องกำรน ้ำในปัจจุบัน ความต้องการน้้าเพ่ือการอุตสาหกรรมในปัจจุบันของลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือมีค่าประมาณ 133,871.53 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน หรือประมาณ 48,863,107.65 ลูกบาศก์
เมตรต่อปี โดยมีกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการน้้าเพ่ือการอุตสาหกรรมมากที่สุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ กลุ่มลุ่ม
น้้าสาขาท่ี 4 (ห้วยหลวง) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) 
 (2) ควำมต้องกำรน ้ำในอนำคต ส้าหรับความต้องการน้้าเพ่ือการอุตสาหกรรมในอนาคต และ
จากการทบทวนโครงการศึกษาความม่ันคงของลุ่มน้้าอย่างยั่งยืนทั้ง 25 ลุ่มน้้า (กรมทรัพยากรน้้า, 2559) พบว่า
ในปี พ.ศ. 2558 ถึง ปี พ.ศ. 2578 พบว่า มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 0.107 ต่อปี ดังนั้นที่ปรึกษา
จะได้น้าแนวโน้มดังกล่าวมาใช้วิเคราะห์และประเมิณความต้องการน้้าเพ่ือการอุตสาหกรรม ทั้งนี้ผลการ
ประเมิณความต้องน้้าในอนาคตพบว่า ในอนาคตปี พ.ศ 2570 ปี พ.ศ. 2575 และปี พ.ศ. 2580  ของลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการน้้าประมาณ 52,399,214.23  78,598,821.35 และ 104,798,428.47 
ลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามล้าดับ โดยมีกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการน้้าเพ่ือการอุตสาหกรรมมากที่สุด 3 
ล้าดับแรก ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 
6 (แม่น้้าสงคราม) 
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 (3) แหล่งน ้ำที่ใช้ ในการประเมินความต้องการใช้น้้าเพ่ือการอุตสาหกรรมจะต้องมีการพิจารณา
แหล่งน้้าที่โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งใช้เพ่ือน้าไปใช้ในการวิเคราะห์สมดุลน้้าของระบบลุ่มน้้า โดยพิจารณา
แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ  
  1) กลุ่มโรงงานขนาดใหญ่ที่มีการใช้น้้าจากล้าน้้าสายหลัก  
  2)  กลุ่มโรงงานขนาดเล็กท่ีจัดหาแหล่งน้้าเพื่อการผลิตเอง 
  3)  กลุ่มโรงงานที่ใช้น้้าจากการประปาส่วนภูมิภาค  
  โดยโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มที่ 1) จะถูกน้าปริมาณความต้องการใช้น้้าที่ประเมินได้ไปใช้ใน
การวิเคราะห์สมดุลน้้าของระบบลุ่มน้้า ส่วนโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มที่ 2) จะเป็นการใช้น้้าที่มีความคล้ายคลึง
กับพ้ืนที่เกษตรนอกเขตชลประทาน ซึ่งเป็นการใช้น้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติขนาดเล็กประเภทสระ หรือบ่อ
บาดาล ดังนั้นในการวิเคราะห์สมดุลน้้าจะวิเคราะห์โดยจะมีการพิจารณาน้าปริมาณน้้าต้นทุนตามแหล่งน้้า
ธรรมชาติมาใช้ร่วมด้วย และโรงงานอุตสาหกรรมกลุ่มที่ 3) ที่เป็นการใช้น้้าจากกปภ. นี้ จะไม่ถูกน้าปริมาณ
ความต้องการใช้น้้ามาวิเคราะห์สมดุลน้้า เนื่องจากปริมาณน้้าถูกรวมอยู่ในปริมาณน้้าผลิตของ กปภ.อยู่แล้ว 
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ตำรำงท่ี 12 ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรมสำมำรถจ้ำแนกตำมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 

ล้ำดับ กลุ่มลุ่มน ้ำ/ลุม่น ้ำสำขำ จ้ำนวนโรงงำน 

ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม 

ในปัจจุบัน ป ีพ.ศ. 2565 ในอนำคต ปี พ.ศ. 2570 ในอนำคต ปี พ.ศ. 2575 ในอนำคต ปี พ.ศ. 2580 

ลบ.ม./วัน ลบ.ม./ป ี ลบ.ม./วัน ลบ.ม./ป ี ลบ.ม./วัน ลบ.ม./ป ี ลบ.ม./วัน ลบ.ม./ป ี

1 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่1 (น้้าหมัน-น้า้สาน) 60 1,215.77 443,755.25 1,303.75 475,869.64 1,955.63 713,804.47 2,607.50 951,739.29 

2 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่2 (แม่น้า้เลย) 176 13,030.42 4,756,103.70 13,973.40 5,100,291.45 20,960.10 7,650,437.18 27,946.80 10,200,582.90 

3 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่3 (น้้าโมง-น้้าสวย) 407 24,292.31 8,866,694.87 26,050.29 9,508,355.14 39,075.43 14,262,532.72 52,100.58 19,016,710.29 

4 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่4 (หว้ยหลวง) 612 36,028.89 13,150,544.67 38,636.22 14,102,219.25 57,954.33 21,153,328.87 77,272.43 28,204,438.49 

5 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่5 (หว้ยเป-ห้วยหนิง) 204 12,807.00 4,674,553.91 13,733.81 5,012,841.69 20,600.72 7,519,262.54 27,467.63 10,025,683.38 

6 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่6 (แม่น้า้สงคราม) 533 23,093.26 8,429,040.23 24,764.47 9,039,029.95 37,146.70 13,558,544.92 49,528.93 18,078,059.89 

7 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่7 (หว้ยทวย) 136 6,261.11 2,285,305.62 6,714.21 2,450,687.38 10,071.32 3,676,031.07 13,428.42 4,901,374.75 

8 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่8 (น้้าพุง-น้้าก่้า) 165 5,096.03 1,860,052.59 5,464.82 1,994,658.52 8,197.23 2,991,987.78 10,929.64 3,989,317.04 

9 กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที ่9 (หว้ยบางทราย-ห้วยมุก) 243 12,046.73 4,397,056.82 12,918.52 4,715,261.22 19,377.79 7,072,891.82 25,837.05 9,430,522.43 

รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 2,536 133,871.53 48,863,107.65 143,559.49 52,399,214.23 215,339.24 78,598,821.35 287,118.98 104,798,428.47 
 

 

   ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 
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6. ควำมต้องกำรน ้ำเพื่อกำรท่องเที่ยว  
 จากสถิติจ้านวนนักท่องเที่ยวย้อนหลังในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือจะเห็นได้ว่าจ้านวน
นักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2563 ลดลงจากปี พ.ศ. 2562 ซึ่งมีสาเหตุมาจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส 
COVID-19 ที่เริ่มมีการระบาดตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 ดังนั้นในการประเมินปริมาณความต้องการน้้าเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบันจะได้ประเมินจากสถิติจ้านวนนักท่องเที่ยวในปี พ.ศ. 2562 และใช้ข้อมูล
ย้อนหลังปี พ.ศ.2553-2562 เพ่ือประเมินความต้องการน้้าเพ่ือการท่องเที่ยวในอนาคต ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
 (1) ควำมต้องกำรน ้ำในปัจจุบัน ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการใช้น้้าเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในสถานการณ์ปัจจุบันแสดงได้ดังตำรำงที่ 13 ซึ่งมีความต้องการน้้าเฉลี่ย 8,497,083 ลูกบาศก์เมตร
ต่อปี โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการน้้าเพ่ือการท่องเที่ยวมากที่สุด 3 ล้าดับแรก ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าที่ 6 
(แม่น้้าสงคราม) รองลงมาเป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-
น้้าสวย) 
  หากพิจารณาสถิติข้อมูลจ้านวนนักท่องเที่ยวที่รวบรวมได้และปริมาณความต้องการใช้น้้าเพ่ือ
การท่องเที่ยวที่ประเมินได้จะพบว่า นักท่องเที่ยวโดยส่วนใหญ่เดินทางไปจังหวัดอุดรธานี รองลงมาคือจังหวัด
เลย หนองคาย และมุกดาหาร และพักค้างคืนที่โรงแรมในจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ทั้งเพ่ือการท่องเที่ยวและ
ธุรกิจการค้า ดังนั้นในความเป็นจริงแล้วการใช้น้้าเพ่ือการท่องเที่ยวจะเป็นการใช้น้้าที่อยู่ในระบบประปาขอ
งกปภ.ที่มีพ้ืนที่บริการค่อนข้างครอบคลุมพ้ืนที่เศรษฐกิจของจังหวัดหลัก ๆ อยู่แล้ว นอกจากนี้แล้วเมื่อพิจารณา
อัตราการใช้น้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคจากระบบประปาของกปภ.ของจังหวัดหลัก เช่น อุดรธานี เลย หนองคาย 
และมุกดาหาร ที่มีอัตราการใช้น้้าสูงกว่าอัตราการใช้น้้าเฉลี่ยต่อประชากรในเขตเทศบาลนครมาก จึงอาจกล่าว
ได้ว่า การใช้น้้าเพ่ือการท่องเที่ยวของพ้ืนที่ที่อยู่ในเขตบริการของการประปาส่วนภูมิภาคได้ถูกรวมไว้ในปริมาณ
น้้าที่กปภ.ผลิตและจ้าหน่วยแล้ว แต่อย่างไรก็ดี ในการศึกษาความเพียงพอของทรัพยากรน้้าจะได้น้าผลการ
ประเมินปริมาณความต้องการใช้น้้าเพ่ือกรท่องเที่ยวส่วนหนึ่งไปพิจารณาด้วย เพ่ือให้เป็นตัวแทนการใช้น้้าเพ่ือ
การท่องเที่ยวของสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่นอกเขตบริการของกปภ.หรือเป็นนักท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวที่ใช้
น้้าจากแหล่งน้้าอื่น ๆ 
 (2) ควำมต้องกำรน ้ำในอนำคต การพิจารณาคาดการณ์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงจ้านวน
นักท่องเที่ยวในอนาคตพบว่า จากข้อมูลสถานการณ์การท่องเที่ยวภายในประเทศรายจังหวัด ย้อนหลังปี พ.ศ.
2553-2562 (ส้านักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา , 2564) ซึ่งได้
รวบรวมจ้านวนผู้เยี่ยมเยือนรวม (นักท่องเที่ยว และนักทัศนาจร) เพ่ือประเมินคาดการณ์แนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตพบว่าจ้านวนผู้มาเยี่ยมเยือนรายจังหวัดในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง การประเมินปริมาณความต้องการใช้น้้าเพ่ือการท่องเที่ยวจ้าแนกตามกลุ่มลุ่มน้้าสาขาและ
ลุ่มน้้าสาขาได้ดังตำรำงที่ 13 ซึ่งจะเห็นได้ว่าลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการใช้น้้าเพ่ือการ
ท่องเที่ยวในอนาคต ปี พ.ศ. 2570 ปี พ.ศ. 2575 และปี พ.ศ. 2580 มีค่าเท่ากับ 9,591,276  10,113,092 และ 
10,451,599 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ตามล้าดับ โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาท่ีมีความต้องการน้้าเพ่ือการท่องเที่ยวมากที่สุด 
3 ล้าดับแรก ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) รองลงมาเป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้า
สงคราม) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย)
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ตำรำงท่ี 13 ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรท่องเที่ยวจ้ำแนกตำมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำและลุ่มน ้ำสำขำ 

 

จ้ำนวนนักท่องเท่ียว รวมควำมต้องกำรใช้น ้ำ จ้ำนวนนักท่องเท่ียว รวมควำมต้องกำรใช้น ้ำ จ้ำนวนนักท่องเท่ียว รวมควำมต้องกำรใช้น ้ำ จ้ำนวนนักท่องเท่ียว รวมควำมต้องกำรใช้น ้ำ
 คน  ลบ.ม./ปี  คน  ลบ.ม./ปี  คน  ลบ.ม./ปี  คน  ลบ.ม./ปี

1 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน)
0301 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 3 96,614                    67,630                    108,863                  76,204                    115,128                  80,589                    120,155                  84,109                    
0302 น ้ำหมัน 110,416                  77,291                    124,415                  87,091                    131,575                  92,102                    137,320                  96,124                    
0303 น ้ำสำน 138,020                  96,614                    155,519                  108,863                  164,468                  115,128                  171,650                  120,155                  
0304 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 4 138,020                  96,614                    155,519                  108,863                  164,468                  115,128                  171,650                  120,155                  

483,071                 338,149                 544,316                 381,021                 575,639                 402,947                 600,776                 420,543                 
2 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 2 (แม่น ้ำเลย)

0305 แม่น ้ำเลยตอนล่ำงส่วนท่ี 1 165,624                  115,937                  186,623                  130,636                  197,362                  138,153                  205,980                  144,186                  
0306 ห้วยน ้ำปวน 179,426                  125,598                  202,174                  141,522                  213,809                  149,666                  223,145                  156,202                  
0307 แม่น ้ำเลยตอนล่ำงส่วนท่ี 2 276,040                  193,228                  311,038                  217,726                  328,937                  230,256                  343,300                  240,310                  

621,091                 434,764                 699,835                 489,884                 740,107                 518,075                 772,426                 540,698                 
3 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย)

0308 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 5 374,028                  261,819                  422,735                  295,914                  442,898                  310,028                  459,078                  321,355                  
0309 ห้วยน ้ำโสม 284,705                  199,293                  323,571                  226,500                  333,198                  233,239                  340,924                  238,647                  
0310 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 6/1 139,394                  97,575                    158,353                  110,847                  163,302                  114,311                  167,273                  117,091                  
0311 น ้ำโมง 669,771                  468,840                  759,178                  531,424                  784,203                  548,942                  804,286                  563,000                  
0312 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 6/2 164,527                  115,169                  186,923                  130,846                  192,704                  134,893                  197,343                  138,140                  
0313 น ้ำสวย 530,123                  371,086                  602,405                  421,684                  620,625                  434,437                  635,246                  444,672                  
0314 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/1 55,757                    39,030                    63,341                    44,339                    65,321                    45,724                    66,909                    46,836                    

2,218,304               1,552,813               2,516,506               1,761,554               2,602,250               1,821,575               2,671,059               1,869,741               
4 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 4 (ห้วยหลวง)

0315 ห้วยหลวงส่วนท่ี 1 1,013,466                709,426                  1,151,859                806,301                  1,185,513                829,859                  1,212,521                848,765                  
0316 ห้วยดำน 251,336                  175,935                  285,700                  199,990                  294,022                  205,815                  300,700                  210,490                  
0317 ห้วยหลวงส่วนท่ี 2 808,910                  566,237                  919,111                  643,378                  947,228                  663,060                  969,792                  678,854                  

2,073,711               1,451,598               2,356,670               1,649,669               2,426,763               1,698,734               2,483,013               1,738,109               
5 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง)

0318 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 7/2 1,006,299                704,409                  1,148,443                803,910                  1,194,916                836,441                  1,232,211                862,548                  
1,006,299               704,409                 1,148,443               803,910                 1,194,916               836,441                 1,232,211               862,548                 

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2580
กลุ่มลุ่มน ้ำ/ลุ่มน ้ำสำขำ

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน)

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 2 (แม่น ้ำเลย)

รหัสลุ่มน ้ำล้ำดับ

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย)

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 4 (ห้วยหลวง)

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 5



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 13 ควำมต้องกำรใช้น ้ำเพื่อกำรท่องเที่ยวจ้ำแนกตำมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำและลุ่มน ้ำสำขำ (ต่อ) 

 
 

   ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

จ้ำนวนนักท่องเท่ียว รวมควำมต้องกำรใช้น ้ำ จ้ำนวนนักท่องเท่ียว รวมควำมต้องกำรใช้น ้ำ จ้ำนวนนักท่องเท่ียว รวมควำมต้องกำรใช้น ้ำ จ้ำนวนนักท่องเท่ียว รวมควำมต้องกำรใช้น ้ำ
 คน  ลบ.ม./ปี  คน  ลบ.ม./ปี  คน  ลบ.ม./ปี  คน  ลบ.ม./ปี

6 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 6 (แม่น ้ำสงครำม)
0319 แม่น ้ำสงครำมตอนบน 1,012,067                708,447                  1,145,736                802,015                  1,185,058                829,541                  1,216,615                851,630                  
0320 ห้วยคอง 60,619                    42,434                    70,897                    49,628                    74,369                    52,058                    77,155                    54,008                    
0321 แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 1 236,471                  165,529                  269,245                  188,472                  282,502                  197,751                  293,140                  205,198                  
0322 ห้วยฮี 121,239                  84,867                    141,794                  99,256                    148,738                  104,116                  154,310                  108,017                  
0323 แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 2 34,570                    24,199                    38,235                    26,765                    40,129                    28,090                    41,649                    29,154                    
0324 ห้วยน ้ำยำม 138,278                  96,795                    152,941                  107,059                  160,517                  112,362                  166,596                  116,617                  
0325 แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 3 68,749                    48,124                    77,148                    54,003                    81,412                    56,988                    84,833                    59,383                    
0326 ห้วยน ้ำอูน 598,426                  418,898                  664,099                  464,869                  697,879                  488,515                  724,988                  507,491                  
0327 แม่น ้ำสงครำมตอนล่ำงส่วนท่ี 4 99,059                    69,341                    112,596                  78,817                    118,596                  83,017                    123,411                  86,388                    

2,369,478               1,658,634               2,672,692               1,870,884              2,789,199               1,952,439               2,882,697               2,017,888              
7 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 7 (ห้วยทวย)

0328 ห้วยทวย 195,114                  136,580                  218,021                  152,614                  229,705                  160,794                  239,082                  167,357                  
0329 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 8 412,495                  288,746                  462,886                  324,020                  488,469                  341,929                  509,000                  356,300                  

607,609                 425,326                 680,906                 476,634                 718,174                 502,722                 748,082                 523,658                 
8 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 8 (น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ)

0330 น ้ำพุง 115,232                  80,662                    127,451                  89,216                    133,764                  93,635                    138,830                  97,181                    
0331 ห้วยน ้ำก้่ำ 332,612                  232,829                  372,316                  260,621                  392,528                  274,770                  408,749                  286,124                  

447,844                 313,491                 499,767                 349,837                 526,292                 368,405                 547,579                 383,305                 
9 กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก)

0332 แม่น ้ำโขงส่วนท่ี 9 327,068                  228,948                  385,693                  269,985                  408,236                  285,765                  426,326                  298,428                  
0333 ห้วยบำงทรำย 430,532                  301,373                  514,242                  359,969                  544,707                  381,295                  569,155                  398,409                  
0334 ห้วยมุก 344,426                  241,098                  411,393                  287,975                  435,766                  305,036                  455,324                  318,727                  
0335 ห้วยบังอ่ี 602,745                  421,922                  719,939                  503,957                  762,590                  533,813                  796,817                  557,772                  
0336 แม่น ้ำโขงตอนล่ำง 606,513                  424,559                  694,280                  485,996                  722,635                  505,845                  745,390                  521,773                  

2,311,285               1,617,899               2,725,547               1,907,883               2,873,933               2,011,753               2,993,013               2,095,109               
12,138,690             8,497,083               13,844,681             9,691,277               14,447,274             10,113,092             14,930,856             10,451,599             

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2570 พ.ศ. 2575 พ.ศ. 2580
กลุ่มลุ่มน ้ำ/ลุ่มน ้ำสำขำรหัสลุ่มน ้ำล้ำดับ

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 9
รวมลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 6 (แม่น ้ำสงครำม)

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 7 (ห้วยทวย)

รวมกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 8 (น ้ำพุง-น ้ำก้่ำ)



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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7. กำรวิเครำะห์เปรียบเทียบควำมต้องกำรน ้ำด้ำนต่ำง ๆ รำยกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ  

 จากการประเมินความต้องการน้้าของทุกกิจกรรมการใช้น้้าในแต่ละลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถแสดงผลการประเมินความต้องการน้้าทั้งในปัจจุบันและอนาคตของแต่กลุ่มลุ่มน้้า
สาขาทั้ง 9 กลุ่มลุ่มน ้า ดังในตำรำงที่ 14 ถึง ตำรำงที่ 22 และแสดงผลการประเมินความต้องการน้้าทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคตของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือได้ดังตำรำงท่ี 23  
 
ตำรำงท่ี 14 สรุปปริมำณควำมต้องกำรน ้ำพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน–น ้ำสำน) 

ที่ ควำมต้องกำรน ้ำ 

ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำ 

ในปัจจุบัน ในอนำคต 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี

ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ 

1 เพื่อการอุปโภคบริโภค                 

  1.1 ในเขตการประปาส่วนภูมิภาค 2.09 2.09 4.18 1.62 4.16 4.16 8.32 3.16 

  1.2 นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค 0.23 0.23 0.47 0.18 0.47 0.47 0.95 0.36 

2 เพื่อการเพาะปลูก                 

  2.1 ในเขตพื้นที่ชลประทาน 22.45 10.27 32.72 12.68 22.45 10.27 32.72 12.41 

  2.2 พื้นที่เกษตรน้้าฝน 145.92 73.16 219.08 84.90 145.92 73.16 219.08 83.10 

3 เพื่อการปศุสัตว์/เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 0.29 0.52 0.81 0.31 0.26 0.93 1.19 0.45 

4 เพื่อการอุตสาหกรรม 0.22 0.22 0.44 0.17 0.48 0.48 0.95 0.36 

5 เพื่อการท่องเท่ียว 0.17 0.17 0.34 0.13 0.21 0.21 0.42 0.16 

รวม 171.38 86.67 258.04 100.00 173.95 89.68 263.63 100.00 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 
ตำรำงท่ี 15 สรุปปริมำณควำมต้องกำรน ้ำพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) 

ที่ ควำมต้องกำรน ้ำ 

ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำ 

ในปัจจุบัน ในอนำคต 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี

ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ 

1 เพื่อการอุปโภคบริโภค                 

  1.1 ในเขตการประปาส่วนภูมิภาค 5.20 5.20 10.40 1.60 7.24 7.24 14.48 2.19 

  1.2 นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค 0.52 0.52 1.04 0.16 0.85 0.85 1.70 0.26 

2 เพื่อการเพาะปลูก                 

  2.1 ในเขตพื้นที่ชลประทาน 60.85 47.78 108.63 16.69 60.85 47.78 108.63 16.42 

  2.2 พื้นที่เกษตรน้้าฝน 289.34 235.16 524.50 80.57 289.34 235.16 524.50 79.26 

3 เพื่อการปศุสัตว์/เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 0.37 0.83 1.21 0.19 0.34 1.38 1.72 0.26 

4 เพื่อการอุตสาหกรรม 2.38 2.38 4.76 0.73 5.10 5.10 10.20 1.54 

5 เพื่อการท่องเท่ียว 0.22 0.22 0.43 0.07 0.27 0.27 0.54 0.08 

รวม 358.88 292.09 650.96 100.00 363.98 297.78 661.76 100.00 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
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ตำรำงท่ี 16 สรุปปริมำณควำมต้องกำรน ้ำพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) 

ที่ ควำมต้องกำรน ้ำ 

ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำ 

ในปัจจุบัน ในอนำคต 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี

ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ 

1 เพื่อการอุปโภคบริโภค                 

  1.1 ในเขตการประปาส่วนภูมิภาค 5.24 5.24 10.49 0.78 7.23 7.23 14.45 1.05 

  1.2 นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค 2.94 2.94 5.88 0.44 5.32 5.32 10.64 0.77 

2 เพื่อการเพาะปลูก                 

  2.1 ในเขตพื้นที่ชลประทาน 162.85 226.61 389.46 29.00 162.85 226.61 389.46 28.24 

  2.2 พื้นที่เกษตรน้้าฝน 577.08 331.18 908.26 67.63 577.08 331.18 908.26 65.86 

3 เพื่อการปศุสัตว์/เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 1.58 16.99 18.58 1.38 2.03 33.42 35.45 2.57 

4 เพื่อการอุตสาหกรรม 4.43 4.43 8.87 0.66 9.51 9.51 19.02 1.38 

5 เพื่อการท่องเท่ียว 0.78 0.78 1.55 0.12 0.93 0.93 1.87 0.14 

รวม 754.90 588.17 1,343.08 100.00 764.94 614.20 1,379.14 100.00 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 
ตำรำงท่ี 17 สรุปปริมำณควำมต้องกำรน ้ำพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง)  

ที่ ควำมต้องกำรน ้ำ 

ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำ 

ในปัจจุบัน ในอนำคต 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี

ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ 

1 เพื่อการอุปโภคบริโภค                 

  1.1 ในเขตการประปาส่วนภูมิภาค 19.72 19.72 39.44 3.44 21.31 21.31 42.61 3.64 

  1.2 นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค 0.69 0.69 1.38 0.12 1.44 1.44 2.87 0.25 

2 เพื่อการเพาะปลูก                 

  2.1 ในเขตพื้นที่ชลประทาน 110.05 102.55 212.60 18.53 110.05 102.55 212.60 18.14 

  2.2 พื้นที่เกษตรน้้าฝน 636.92 233.57 870.49 75.86 636.92 233.57 870.49 74.27 

3 เพื่อการปศุสัตว์/เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 1.56 7.49 9.05 0.79 1.42 12.10 13.52 1.15 

4 เพื่อการอุตสาหกรรม 6.58 6.58 13.15 1.15 14.10 14.10 28.20 2.41 

5 เพื่อการท่องเท่ียว 0.73 0.73 1.45 0.13 0.87 0.87 1.74 0.15 

รวม 776.24 371.32 1,147.55 100.00 786.10 385.93 1,172.03 100.00 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 
 
 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-23 30  
 

ตำรำงท่ี 18 สรุปปริมำณควำมต้องกำรน ้ำพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง)  

ที่ ควำมต้องกำรน ้ำ 

ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำ 

ในปัจจุบัน ในอนำคต 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี

ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ 

1 เพื่อการอุปโภคบริโภค                 

  1.1 ในเขตการประปาส่วนภูมิภาค 0.60 0.60 1.21 0.67 1.09 1.09 2.18 1.15 

  1.2 นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค 0.56 0.56 1.12 0.62 1.05 1.05 2.10 1.11 

2 เพื่อการเพาะปลูก                 

  2.1 ในเขตพื้นที่ชลประทาน 55.35 20.47 75.82 41.74 55.35 20.47 75.82 40.14 

  2.2 พื้นที่เกษตรน้้าฝน 87.67 8.07 95.74 52.71 87.67 8.07 95.74 50.68 

3 เพื่อการปศุสัตว์/เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 0.93 1.43 2.37 1.30 0.42 1.75 2.17 1.15 

4 เพื่อการอุตสาหกรรม 2.34 2.34 4.67 2.57 5.01 5.01 10.03 5.31 

5 เพื่อการท่องเท่ียว 0.35 0.35 0.70 0.39 0.43 0.43 0.86 0.46 

รวม 147.81 33.83 181.63 100.00 151.03 37.88 188.90 100.00 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 
ตำรำงท่ี 19 สรุปปริมำณควำมต้องกำรน ้ำพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม)  

ที่ ควำมต้องกำรน ้ำ 

ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำ 

ในปัจจุบัน ในอนำคต 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี

ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ 

1 เพื่อการอุปโภคบริโภค                 

  1.1 ในเขตการประปาส่วนภูมิภาค 8.00 8.00 16.00 0.51 13.02 13.02 26.04 0.83 

  1.2 นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค 2.32 2.32 4.65 0.15 4.94 4.94 9.88 0.31 

2 เพื่อการเพาะปลูก                 

  2.1 ในเขตพื้นที่ชลประทาน 468.40 274.87 743.27 23.85 468.40 274.87 743.27 23.66 

  2.2 พื้นที่เกษตรน้้าฝน 2,103.48 224.00 2,327.48 74.68 2,103.48 224.00 2,327.48 74.09 

3 เพื่อการปศุสัตว์/เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 4.99 10.07 15.06 0.48 2.32 12.49 14.81 0.47 

4 เพื่อการอุตสาหกรรม 4.21 4.21 8.43 0.27 9.04 9.04 18.08 0.58 

5 เพื่อการท่องเท่ียว 0.83 0.83 1.66 0.05 1.01 1.01 2.02 0.06 

รวม 2,592.23 524.30 3,116.54 100.00 2,602.21 539.37 3,141.58 100.00 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 
 
 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-23 31  
 

ตำรำงท่ี 20 สรุปปริมำณควำมต้องกำรน ้ำพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) 

ที่ ควำมต้องกำรน ้ำ 

ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำ 

ในปัจจุบัน ในอนำคต 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี

ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ 

1 เพื่อการอุปโภคบริโภค                 

  1.1 ในเขตการประปาส่วนภูมิภาค 2.46  2.46  4.92  2.48  3.10  3.10  6.20  3.04  

  1.2 นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค 0.92  0.92  1.84  0.92  1.74  1.74  3.49  1.71  

2 เพื่อการเพาะปลูก                 

  2.1 ในเขตพื้นที่ชลประทาน 18.12  29.46  47.58  23.92  18.12  29.46  47.58  23.33  

  2.2 พื้นที่เกษตรน้้าฝน 123.49  15.14  138.63  69.70  123.49  15.14  138.63  67.96  

3 เพื่อการปศุสัตว์/เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 1.32  1.90  3.22  1.62  0.52  2.14  2.65  1.30  

4 เพื่อการอุตสาหกรรม 1.14  1.14  2.29  1.15  2.45  2.45  4.90  2.40  

5 เพื่อการท่องเท่ียว 0.21  0.21  0.43  0.21  0.26  0.26  0.52  0.26  

รวม 147.67  51.24  198.90  100.00  149.68  54.30  203.98  100.00  

 ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 
ตำรำงท่ี 21 สรุปปริมำณควำมต้องกำรน ้ำพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) 

ที่ ควำมต้องกำรน ้ำ 

ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำ 

ในปัจจุบัน ในอนำคต 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี

ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ 

1 เพื่อการอุปโภคบริโภค                 

  1.1 ในเขตการประปาส่วนภูมิภาค 6.07 6.07 12.14 1.29 7.08 7.08 14.15 1.49 

  1.2 นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค 0.94 0.94 1.87 0.20 1.94 1.94 3.88 0.41 

2 เพื่อการเพาะปลูก                 

  2.1 ในเขตพื้นที่ชลประทาน 293.23 96.28 389.51 41.28 293.23 96.28 389.51 40.96 

  2.2 พื้นที่เกษตรน้้าฝน 503.65 29.61 533.26 56.52 503.65 29.61 533.26 56.08 

3 เพื่อการปศุสัตว์/เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 1.21 3.36 4.58 0.48 0.51 5.15 5.67 0.60 

4 เพื่อการอุตสาหกรรม 0.93 0.93 1.86 0.20 1.99 1.99 3.99 0.42 

5 เพื่อการท่องเท่ียว 0.16 0.16 0.31 0.03 0.19 0.19 0.38 0.04 

รวม 806.19 137.35 943.54 100.00 808.60 142.25 950.84 100.00 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 
 
 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-23 32  
 

ตำรำงท่ี 22 สรุปปริมำณควำมต้องกำรน ้ำพื นที่กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 

ที่ ควำมต้องกำรน ้ำ 

ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำ 

ในปัจจุบัน ในอนำคต 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี

ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ 

1 เพื่อการอุปโภคบริโภค                 

  1.1 ในเขตการประปาส่วนภูมิภาค 5.15  5.15  10.31  0.87  6.83  6.83  13.65  1.14  

  1.2 นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค 4.55  4.55  9.11  0.77  9.54  9.54  19.09  1.59  

2 เพื่อการเพาะปลูก                 

  2.1 ในเขตพื้นที่ชลประทาน 100.29  42.56  142.85  12.11  100.29  42.56  142.85  11.89  

  2.2 พื้นที่เกษตรน้้าฝน 754.00  251.15  1,005.15  85.20  754.00  251.15  1,005.15  83.65  

3 เพื่อการปศุสัตว์/เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 2.76  3.52  6.27  0.53  3.93  5.49  9.42  0.78  

4 เพื่อการอุตสาหกรรม 2.20  2.20  4.40  0.37  4.72  4.72  9.43  0.78  

5 เพื่อการท่องเท่ียว 0.81  0.81  1.62  0.14  1.05  1.05  2.10  0.17  

รวม 869.76  309.94  1,179.70  100.00  880.35  321.33  1,201.68  100.00  

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 
ตำรำงท่ี 23 สรุปปริมำณควำมต้องกำรน ้ำพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ที่ ควำมต้องกำรน ้ำ 

ปริมำณควำมต้องกำรน ้ำ 

ในปัจจุบัน ในอนำคต 

ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี

ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ล้ำน ลบ.ม. ร้อยละ 

1 เพื่อการอุปโภคบริโภค                 

  1.1 ในเขตการประปาส่วนภูมิภาค 54.54  54.54  109.08  1.21  71.04  71.04  142.08  1.55  

  1.2 นอกเขตการประปาส่วนภูมิภาค 13.67  13.67  27.35  0.30  27.30  27.30  54.60  0.60  

2 เพื่อการเพาะปลูก                 

  2.1 ในเขตพื้นที่ชลประทาน 1,291.59  850.85  2,142.44  23.75  1,291.59  850.85  2,142.44  23.38  

  2.2 พื้นที่เกษตรน้้าฝน 5,221.55  1,401.04  6,622.59  73.42  5,221.55  1,401.04  6,622.59  72.27  

3 เพื่อการปศุสัตว์/เพาะเลี้ยงสัตว์น้้า 15.02  46.12  61.13  0.68  11.74  74.85  86.59  0.94  

4 เพื่อการอุตสาหกรรม 24.43  24.43  48.86  0.54  52.40  52.40  104.80  1.14  

5 เพื่อการท่องเท่ียว 4.25  4.25  8.50  0.09  5.23  5.23  10.45  0.11  

รวม 6,625.05  2,394.90  9,019.95  100.00  6,680.85  2,482.70  9,163.55  100.00  

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 
 
 
 
 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-23 33  
 

 จากตำรำงท่ี 14 ถึงตำรำงท่ี 23 สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 (1) ควำมต้องกำรน ้ำในปัจจุบัน ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการน้้าของทุก
กิจกรรมการใช้น้้ารวมทั้งสิ้น 9,023.05 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถแสดงการเปรียบเทียบความต้องการน้้า
ของทุกกิจกรรมการใช้น้้าของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือได้ดังรูปที่ 4 จากรูปดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความ
ต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกนอกเขตชลประทานมีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอ่ืน ๆ คิดเป็น 
73.42% ของความต้องการน้้ารวม รองลงมาคือความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกในเขตชลประทานคิดเป็น 
23.75% ของความต้องการน้้ารวม ส่วนความต้องการน้้าที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการ
น้้าด้านอื่น ๆ คือ ความต้องการน้้าเพื่อการท่องเที่ยว คิดเป็น 0.09% ของความต้องการน้้ารวม 
  รูปที่ 5 แสดงการเปรียบเทียบความต้องการน้้ารวมทุกกิจกรรมการใช้น้้าของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้า
สาขาในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จากรูปดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น ้าสงคราม) 
มีสัดส่วนความต้องการน ้ารวมทุกกิจกรรมการใช้น ้ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มลุ่มน ้า สาขาอ่ืน ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 34.54% ของความต้องการน้้ารวม รองลงมาคือกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น ้าโมง-น ้าสวย) มีสัดส่วน
ความต้องการน้้าคิดเป็น 14.88% ของความต้องการน้้ารวม ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการน้้ารวมทุก
กิจกรรมการใช้น้้าน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มลุ่มน้้าสาขาอ่ืน ๆ ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-
ห้วยหนิง) คิดเป็น 2.01% ของความต้องการน ้ารวม 
  นอกจากนี้แล้ว ยังได้ท้าการเปรียบเทียบความต้องการน้้าในปัจจุบันตามกิจกรรมการใช้น้้า
ของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาจ้าแนกตามฤดูกาลในรูปที่ 6 จากรูปดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในฤดูฝนมีความต้องการน้้า
รวมทุกกิจกรรมการใช้น้้าของทุกกลุ่มลุ่มน้้าสาขาเท่ากับ 6,625.05 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 
(แม่น ้าสงคราม) มีความต้องการน ้ามากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 
และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 8 (น ้าพุง-น ้าก่้า) ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มลุ่มน้้าสาขาดังกล่าวมีความต้องการน้้าเพ่ือความ
เพาะปลูกในสัดส่วนมากที่สุด จึงท้าให้ความต้องการน้้ารวมทุกกิจกรรมสูงที่สุด ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความ
ต้องการน้้าน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย) และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) 
  ส้าหรับในฤดูแล้งมีความต้องการน้้ารวมทุกกิจกรรมการใช้น้้าของทุกกลุ่มลุ่มน้้าสาขาเท่ากับ  
2,394.90 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่  3 (น้้าโมง-น้้าสวย ) มีความต้องการน ้ามากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) ทั้งนี้เนื่องมาจาก
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาดังกล่าวมีความต้องการน้้าเพ่ือความเพาะปลูกในฤดูแล้งที่อยู่ในสัดส่วนมากที่สุด จึงท้าให้ความ
ต้องการน้้ารวมทุกกิจกรรมสูงที่สุด ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการน้้าน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 
5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย) 
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รูปที่ 4 กำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรน ้ำในปัจจุบันของแต่ละกิจกรรมกำรใช้น ้ำ 

ในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
รูปที่ 5 กำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรน ้ำในปัจจุบันของแต่ละกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 

ในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

109.08 , 
1.21%

27.35 , 0.30%

2,142.44, 23.75%

6,622.59, 73.42%

61.13 , 0.68% 48.86 , 0.54% 8.50 , 0.09%

อุปโภคบริโภค-ในเขตกปภ. (1.21%)

อุปโภคบริโภค-ประปาหมู่บ้าน (0.30%)

พื้นท่ีเพาะปลูกในเขตชลประทาน (23.75%)

พื้นท่ีเกษตรน้้าฝน (73.42%)

ปศุสัตว์และเพาะเล้ียงสัตว์น้้า (0.68%)

อุตสาหกรรม (0.54%)

ท่องเท่ียว (0.09%)

1. น้้าหมัน - น้้าสาน (2.86%), 
258.04

2. แม่น้้าเลย (7.21%), 650.96

3. น้้าโมง-น้้าสวย (14.88%), 
1,343.08

4. ห้วยหลวง (12.72%), 
1,147.55

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง (2.01%), 
181.63

6. แม่น้้าสงคราม (34.54%), 
3,116.54

7. ห้วยทวย 
(2.20%), 198.90

8. น้้าพุง-น้้าก่้า 
(10.46%), 943.54

9. ห้วยบางทราย-
ห้วยมุก (13.07%), 

1,179.70

1. น้้าหมัน - น้้าสาน (2.86%)
2. แม่น้้าเลย (7.21%)
3. น้้าโมง-น้้าสวย (14.88%)
4. ห้วยหลวง (12.72%)
5. ห้วยเป-ห้วยหนิง (2.01%)
6. แม่น้้าสงคราม (34.54%)
7. ห้วยทวย (2.20%)
8. น้้าพุง-น้้าก่้า (10.46%)
9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก (13.07%)
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ฤดูฝน 

 
ฤดูแล้ง 

 
รูปที่ 6 กำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรน ้ำในปัจจุบันตำมกิจกรรมกำรใช้น ้ำ 

ของแต่ละกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำจ้ำแนกตำมฤดูกำล 
 
 
 

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800

1. น้้าหมัน-น้้าสาน

2. แม่น้้าเลย

3. น้้าโมง-น้้าสวย

4. ห้วยหลวง

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง

6. แม่น้้าสงคราม

7. ห้วยทวย

8. น้้าพุง-น้้าก่้า

9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก

อุปโภคบริโภค-ในเขต กปภ.

อุปโภคบริโภค-ประปาหมูบ่้าน

พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน

พื้นที่เกษตรน้้าฝน

ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

358.88 ล้าน ลบ.ม. (5.42%)

754.90 ล้าน ลบ.ม. (11.39%)

776.24 ล้าน ลบ.ม. (11.72%)

147.81 ล้าน ลบ.ม. (2.23%)

171.38 ล้าน ลบ.ม. (2.59%)

2,592.23 ล้าน ลบ.ม. (39.13%)

806.19 ล้าน ลบ.ม. (12.17%)

869.76 ล้าน ลบ.ม. (13.13%)

147.67 ล้าน ลบ.ม. (2.23%)

0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800

1. น้้าหมัน-น้้าสาน

2. แม่น้้าเลย

3. น้้าโมง-น้้าสวย

4. ห้วยหลวง

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง

6. แม่น้้าสงคราม

7. ห้วยทวย

8. น้้าพุง-น้้าก่้า

9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก

อุปโภคบริโภค-ในเขต กปภ.

อุปโภคบริโภค-ประปาหมูบ่้าน

พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน

พื้นที่เกษตรน้้าฝน

ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

292.09 ล้าน ลบ.ม. (12.20%)

588.17 ล้าน ลบ.ม. (24.56%)

371.33 ล้าน ลบ.ม. (15.50%)

33.83 ล้าน ลบ.ม. (1.41%)

86.67 ล้าน ลบ.ม. (3.62%)

524.30 ล้าน ลบ.ม. (21.89%)

51.24 ล้าน ลบ.ม. (2.14%)

137.35 ล้าน ลบ.ม. (5.74%)

309.94 ล้าน ลบ.ม. (12.94%)
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 (2) ควำมต้องกำรน ้ำในอนำตค ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการน้้าของทุก
กิจกรรมการใช้น้้ารวมทั้งสิ้น 9,163.55 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถแสดงการเปรียบเทียบความต้องการน้้า
ของทุกกิจกรรมการใช้น้้าของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือได้ดังรูปที่ 7 จากรูปดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ความ
ต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกนอกเขตชลประทานมีสัดส่วนมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับด้านอ่ืน ๆ คิดเป็น 
72.27% ของความต้องการน้้ารวม รองลงมาคือความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกในเขตชลประทานคิดเป็น 
23.38% ของความต้องการน้้ารวม ส่วนความต้องการน้้าที่มีสัดส่วนน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการ
น้้าด้านอื่น ๆ คือ ความต้องการน้้าเพื่อการท่องเที่ยว คิดเป็น 0.11% ของความต้องการน้้ารวม 
  รูปที่ 8 แสดงการเปรียบเทียบความต้องการน้้ารวมทุกกิจกรรมการใช้น้้าของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้า
สาขาในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ จากรูปดังกล่าวจะเห็นได้ว่า กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น ้าสงคราม) 
มีสัดส่วนความต้องการน ้ารวมทุกกิจกรรมการใช้น ้ามากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มลุ่มน ้า สาขาอ่ืน ๆ 
คิดเป็นร้อยละ 34.82% ของความต้องการน้้ารวม รองลงมาคือกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น ้าโมง-น ้าสวย) มีสัดส่วน
ความต้องการน้้าคิดเป็น 15.28% ของความต้องการน้้ารวม ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการน้้ารวมทุก
กิจกรรมการใช้น้้าน้อยที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มลุ่มน้้าสาขาอ่ืน ๆ ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-
ห้วยหนิง) คิดเป็น 2.26% ของความต้องการน ้ารวม 
  นอกจากนี้แล้ว ยังได้ท้าการเปรียบเทียบความต้องการน้้าในปัจจุบันตามกิจกรรมการใช้น้้า
ของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาจ้าแนกตามฤดูกาลในรูปที่ 9 จากรูปดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ในฤดูฝนมีความต้องการน้้า
รวมทุกกิจกรรมการใช้น้้าของทุกกลุ่มลุ่มน้้าสาขาเท่ากับ 6,680.85 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 
(แม่น ้าสงคราม) มีความต้องการน ้ามากที่สุด รองลงมาได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 9 (ห้วยบางทราย-ห้วยมุก) 
และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 8 (น ้าพุง-น ้าก่้า) ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มลุ่มน้้าสาขาดังกล่าวมีความต้องการน้้าเพ่ือความ
เพาะปลูกในสัดส่วนมากที่สุด จึงท้าให้ความต้องการน้้ารวมทุกกิจกรรมสูงที่สุด ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความ
ต้องการน้้าน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย) และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) 
  ส้าหรับในฤดูแล้งมีความต้องการน้้ารวมทุกกิจกรรมการใช้น้้าของทุกกลุ่มลุ่มน้้าสาขาเท่ากับ  
2,482.70 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 3 (น้้าโมง-น้้าสวย) มีความต้องการน ้ามากที่สุด 
รองลงมาได้แก่ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 6 (แม่น้้าสงคราม) และกลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 4 (ห้วยหลวง) ทั้งนี้เนื่องมาจาก
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาดังกล่าวมีความต้องการน้้าเพ่ือความเพาะปลูกในฤดูแล้งที่อยู่ในสัดส่วนมากที่สุด จึงท้าให้ความ
ต้องการน้้ารวมทุกกิจกรรมสูงที่สุด ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีความต้องการน้้าน้อยที่สุด ได้แก่ กลุ่มลุ่มน ้าสาขาที่ 
5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ 7 (ห้วยทวย) 
 
   
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-23 37  
 

 
รูปที่ 7 กำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรน ้ำในอนำคตของแต่ละกิจกรรมกำรใช้น ้ำ 

ในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

 
รูปที่ 8 กำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรน ้ำในอนำคตของแต่ละกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 

ในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

142.08 , 1.55%
54.60 , 0.60%

2,142.44, 23.38%

6,622.59, 72.27%

86.59 , 
0.94%

104.80 , 
1.14%

10.45 , 0.11%

อุปโภคบริโภค-ในเขตกปภ. (1.55%)

อุปโภคบริโภค-ประปาหมู่บ้าน (0.60%)

พื้นท่ีเพาะปลูกในเขตชลประทาน (23.38%)

พื้นท่ีเกษตรน้้าฝน (72.27%)

ปศุสัตว์และเพาะเล้ียงสัตว์น้้า (0.94%)

อุตสาหกรรม (1.14%)

ท่องเท่ียว (0.11%)

1. น้้าหมัน - น้้าสาน (2.92%), 
263.63

2. แม่น้้าเลย (7.33%), 661.76

3. น้้าโมง-น้้าสวย (15.28%), 
1,379.14

4. ห้วยหลวง (12.99%), 
1,172.03

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง (2.09%), 
188.90

6. แม่น้้าสงคราม (34.82%), 
3,141.58

7. ห้วยทวย 
(2.26%), 203.98

8. น้้าพุง-น้้าก่้า 
(10.54%), 950.84

9. ห้วยบางทราย-
ห้วยมุก (13.32%), 

1,201.68

1. น้้าหมัน - น้้าสาน (2.92%)
2. แม่น้้าเลย (7.33%)
3. น้้าโมง-น้้าสวย (15.28%)
4. ห้วยหลวง (12.99%)
5. ห้วยเป-ห้วยหนิง (2.09%)
6. แม่น้้าสงคราม (34.82%)
7. ห้วยทวย (2.26%)
8. น้้าพุง-น้้าก่้า (10.54%)
9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก (13.32%)
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ฤดูฝน 

 
ฤดูแล้ง 

รูปที่ 9 กำรเปรียบเทียบควำมต้องกำรน ้ำในอนำคตตำมกิจกรรมกำรใช้น ้ำ 
ของแต่ละกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำจ้ำแนกตำมฤดูกำล 
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1. น้้าหมัน-น้้าสาน

2. แม่น้้าเลย

3. น้้าโมง-น้้าสวย

4. ห้วยหลวง

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง

6. แม่น้้าสงคราม

7. ห้วยทวย

8. น้้าพุง-น้้าก่้า

9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก

อุปโภคบริโภค-ในเขตกปภ.

อุปโภคบริโภค-ประปาหมูบ่้าน

พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน

พื้นที่เกษตรน้้าฝน

ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

363.98 ล้าน ลบ.ม. (5.45%)

764.94 ล้าน ลบ.ม. (11.45%)

786.10 ล้าน ลบ.ม. (11.77%)

151.03 ล้าน ลบ.ม. (2.26%)

173.95 ล้าน ลบ.ม. (2.60%)

2,602.21 ล้าน ลบ.ม. (38.95%)

808.60 ล้าน ลบ.ม. (12.10%)

880.35 ล้าน ลบ.ม. (13.18%)

149.68 ล้าน ลบ.ม. (2.24%)
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1. น้้าหมัน-น้้าสาน

2. แม่น้้าเลย

3. น้้าโมง-น้้าสวย

4. ห้วยหลวง

5. ห้วยเป-ห้วยหนิง

6. แม่น้้าสงคราม

7. ห้วยทวย

8. น้้าพุง-น้้าก่้า

9. ห้วยบางทราย-ห้วยมุก

อุปโภคบริโภค-ในเขตกปภ.

อุปโภคบริโภค-ประปาหมูบ่้าน

พื้นที่เพาะปลูกในเขตชลประทาน

พื้นที่เกษตรน้้าฝน

ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า

อุตสาหกรรม

ท่องเที่ยว

297.78 ล้าน ลบ.ม. (11.99%)

614.20 ล้าน ลบ.ม. (24.74%)

385.93 ล้าน ลบ.ม. (15.54%)

37.88 ล้าน ลบ.ม. (1.53%)

89.68 ล้าน ลบ.ม. (3.61%)

539.37 ล้าน ลบ.ม. (21.73%)

54.30 ล้าน ลบ.ม. (2.19%)

142.25 ล้าน ลบ.ม. (5.73%)

321.33 ล้าน ลบ.ม. (12.94%)
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ปริมาณน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า
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ภำคผนวก ข.-24 
กำรวิเครำะห์ควำมเพียงพอของปริมำณน ้ำในพื นที่ลุ่มน ้ำ 

 
 การวิเคราะห์สมดุลน้้ามีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความเพียงพอของปริมาณน้้าต้นทุน (Supply Side) ที่
จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการน้้า (Demand Side) ของกิจกรรมการใช้น้้าต่าง ๆ ทั้งในด้านปริมาณ
และเวลาในแต่ละพ้ืนที่ลุ่มน้้า โดยการวิเคราะห์สมดุลน้้าในแต่ละลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ
จะมีความแตกต่างกันในแง่ของแหล่งน้้าต้นทุนที่น้ามาใช้ส้าหรับกิจกรรมการใช้น้้าต่าง ๆ เช่น การใช้น้้าจาก
น้้าฝน การใช้น้้าจากน้้าท่าในล้าน้้า การใช้น้้าจากน้้าที่เก็บกักในอ่างเก็บน้้า หรือการใช้น้้าจากแหล่งน้้า
ธรรมชาติ ดังนั้น ในการศึกษานี้จึงได้พิจารณาจ้าแนกการวิเคราะห์สมดุลน้้าเป็น 2 กรณี ตามพ้ืนที่ที่มีกิจกรรม
การใช้น้้าจากแหล่งน้้าต้นทุนที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 (1) พ้ืนที่ที่มีการใช้น้้าจากระบบล้าน้้า เป็นการใช้น้้าของกิจกรรมการใช้น้้าต่าง ๆ จากล้าน้้าโดยตรง 
รวมถึงพ้ืนเกษตรกรรมที่อยู่ในเขตชลประทาน เช่น โครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก 
หรือโครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า 
 (2) พ้ืนที่ที่ไม่ได้มีการใช้น้้าจากระบบล้าน้้าหรือพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน (Rainfed Area) ซึ่งโดยส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่ใช้น้้าจากน้้าฝนเป็นหลัก 
 
1. แนวคิดและวิธีกำร 
 (1) พื นที่ที่มีกำรใช้น ้ำจำกระบบล้ำน ้ำ 
  การวิเคราะห์สมดุลน้้าส้าหรับพ้ืนที่ที่มีการใช้น้้าจากระบบล้าน้้าจะท้าการวิเคราะห์เป็นรายลุ่มน้้า
สาขาโดยใช้ข้อมูลแบบรายเดือนร่วมกับการประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง HEC-3 (Reservoir System Analysis for 
Conservation) ที่มหีลักการวิเคราะห์ความสมดุลของปริมาณน้้าท่าและปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้าที่จะจัดการให้
เหมาะสมกบัปริมาณน้้าทีต่้องการใช้ตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ โดยมีสมการความสมดุลของปริมาณน้้าดังนี้ 
    Si = Si-1  + Ii – Qi – Ei 
  โดย  Si = ปริมาตรน้้าเก็บกักในอ่างเก็บน้้าที่ปลายคาบเวลาปัจจุบัน 
    Si-1 = ปริมาตรน้้าเก็บกักในอ่างเก็บน้้าที่ปลายคาบเวลาที่ผ่านมา i-1 
    Ii = ปริมาตรน้้าท่าที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้้าระหว่างคาบเวลา i 
    Qi  = ปริมาตรน้้าท่าที่ไหลออกจากอ่างเก็บน้้าระหว่างคาบเวลา i 
    และ  Ei = ปริมาตรน้้าที่สูญเสียเนื่องจากการระเหยสุทธิและรั่วซึมระหว่างคาบเวลา i  
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  มีข้อมูลที่ใช้ส้าหรับการวิเคราะห์ ประกอบด้วย 
  1) ข้อมูลด้านเข้า ประกอบด้วย 
   1. โครงข่ายของระบบลุ่มน้้า (Schematic Diagram) ประกอบด้วยจุดพิจารณาต่าง ๆ 
(Node) ในแต่ละลุ่มน้้าสาขาของลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีล้าน้้าท้าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่างจุดที่
พิจารณา ดังแสดงในรูปที่ 1 
   2. ข้อมูลอนุกรมเวลา ประกอบด้วย 
    - ข้อมูลปริมาณการระเหยส้าหรับน้ามาใช้ในการประเมินปริมาณการระเหยจากอ่าง
เก็บน้้า 
    - ข้อมูลปริมาณน้้าท่ารายเดือนท่ีไหลเข้าอ่างเก็บน้้าและท่ีจุดพิจารณาต่าง ๆ 
    - ข้อมูลความต้องการน้้าส้าหรับกิจกรรมการใช้น้้าต่าง ๆ 
   3. ข้อมูลคุณสมบัติของอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่และขนาดกลางที่ส้าคัญ ได้แก่ โค้ง
ความสัมพันธ์ระหว่างระดับเก็บกัก ปริมาตรเก็บกัก และพ้ืนที่ผิวของอ่างเก็บน้้า 
  2) ข้อก้าหนดและเง่ือนไขในการวิเคราะห์สมดุลน้้า 
   1. การจัดล้าดับความส้าคัญของกิจกรรมการใช้น้้าประเภทต่าง ๆ ถูกก้าหนดไว้ดังนี้  คือ 
ความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความต้องการน้้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน้้า ความต้องการน้้าเพ่ือ
การเพาะปลูก ความต้องการน้้าเพ่ือการปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ความต้องการน้้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 
และความต้องการน้้าเพื่อการท่องเที่ยว 
   2. การก้าหนดการระบายน้้าส้าหรับกิจกรรมการใช้น้้าทางด้านท้ายน้้า มีหลักเกณฑ์ที่ใช้
เป็นแนวทางในการปล่อยน้้าออกจากอ่างเก็บน้้าเพ่ือตอบสนองความต้องการด้านท้ายน้้าที่มีความจ้าเป็นและ
เร่งด่วนที่แตกต่างกันในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 
    - ภาวะปกติเมื่อระดับน้้าอยู่ระหว่างระดับเก็บกักปกติและระดับน้้าต่้าสุด จะระบาย
น้้าให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการน้้าทางด้านท้ายน้้า 
    - ปริมาณน้้าที่ระบายจากเขื่อนเพ่ือกิจกรรมการใช้น้้าที่ดึงน้้าจากล้าน้้าสายหลักด้าน
ท้ายน้้าจะเท่ากับปริมาณความต้องการน้้าหักด้วย Local Flow ระหว่างฝายหรือเขื่อนนั้น 
    - ควบคุมระดับน้้าไม่ให้สูงเกินกว่าระดับน้้าเก็บกักปกติ โดยจะระบายปริมาณน้้าที่
เก็บสูงกว่าระดับนี้ผ่านออกทางประตูระบายน้้าล้น 
    - จะไม่ปล่อยน้้าออกจากอ่างเก็บน้้าเมื่อระดับน้้าในอ่างเก็บน้้าต่้ากว่าระดับเก็บกัก
ต่้าสุด 
   3. การพิจารณาการขาดแคลนน้้า 
    - ปริมาณความต้องการน้้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศท้ายน้้า 
จะต้องไม่เกิดการขาดแคลนน้้าตลอดช่วงเวลาที่ศึกษา 
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    ที่มำ : กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา, 2564 
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   -  ความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูก จะพิจารณาการขาดแคลนน้้าทั้งในเชิงปริมาณ
และในเชิงเวลา โดยในเชิงปริมาณจะเกิดการขาดแคลนน้้าได้ไม่เกิน 20% ของความต้องการน้้า และในเชิง
เวลาจะเกิดการขาดแคลนน้้าได้ไม่เกิน 20% ของระยะเวลาตลอดช่วงการศึกษา นั่นคือ จะขาดแคลนได้ไม่เกิน 
6 ปี จากระยะเวลาที่ศึกษา 30 ปี โดยหากเดือนใดเกิดการขาดแคลนน้้าไม่เกิน 20% ของความต้องการน้้าใน
เดือน ให้ถือว่าเดือนนั้นไม่ขาดแคลนน้้า แต่ถ้าหากเดือนใดเกิดการขาดแคลนน้้าเกินกว่า 20% ของความ
ต้องการน้้าในเดือน ให้ถือว่าเดือนนั้นขาดแคลนน้้า และให้ถือว่าปีนั้นเกิดการขาดแคลนน้้าด้วย 
 
 (2) พื นที่ที่ไม่ได้มีกำรใช้น ้ำจำกระบบล้ำน ้ำหรือพื นที่เกษตรน ้ำฝน 
  เนื่องจากพ้ืนที่ดังกล่าวนี้โดยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรน้้าฝนที่อาศัยน้้าฝนเป็นน้้าต้นทุนหลักหรือ
เป็นพ้ืนทีท่ี่ไม่ได้อยู่ตามแนวล้าน้้าที่จะสามารถน้าน้้าจากล้าน้้ามาใช้ได้ ดังนั้นในการพิจารณาความเพียงพอของ
ปริมาณน้้าต้นทุนต่อกิจกรรมการใช้น้้าจะเป็นการพิจารณาความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกนอกเขต
ชลประทานร่วมกับปริมาณน้้าต้นทุนในแหล่งน้้าธรรมชาติที่จะสามารถน้ามาใช้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูแล้ง 
รวมถึงการพิจารณาปริมาณฝนและระยะเวลาที่ฝนตกประกอบด้วย ซึ่งหากปริมาณน้้าต้นทุนมีไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการน้้าและเกิดการขาดแคลนน้้าขึ้น ก็จ้าเป็นจะต้องมีการพัฒนาแหล่งน้้าให้มีความจุเก็บกักเพ่ิมขึ้น 
หรือปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้้าต่าง ๆ ให้สามารถเก็บกักน้้าได้เต็มศักยภาพ เพ่ือเป็นการสร้างความม่ันคงของการ
ใช้น้้าในเขตเกษตรน้้าฝนนั่นเอง แต่อย่างไรก็ดี ปริมาณการขาดแคลนน้้าที่เกิดขึ้นจากปริมาณน้้าต้นทุนที่มีไม่
เพียงพอดังกล่าวนี้ เป็นปริมาณน้้าที่พืชต้องการเพ่ือให้มีผลผลิตใกล้เคียงกับพ้ืนที่ในเขตชลประทาน ซ่ึงหากพืช
ไม่ได้รับปริมาณน้้าดังกล่าวก็อาจท้าให้ผลผลิตต่้าแต่ไม่ท้าให้พืชที่เพาะปลูกตาย และถ้าหากขาดแคลนน้้าเป็น
ระยะเวลาต่อเนื่องยาวนานก็อาจท้าให้พ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวเสียหายได้ 
 
2. ปริมำณน ้ำต้นทุน 
 แหล่งน้้าต้นทุนส้าหรับกิจกรรมการใช้น้้าต่าง ๆ ในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ปริมาณ
ฝน ปริมาณน้้าท่า ปริมาณน้้าเก็บกักในอ่างเก็บน้้า และปริมาณน้้าเก็บกักในแหล่งน้้าธรรมชาติ รวมถึงแหล่งน้้า
ใต้ดิน แต่ในหัวข้อนี้จะเป็นการกล่าวถึงความเพียงพอของปริมาณน้้าต้นทุนที่เป็นแหล่งน้้าผิวดินต่อความ
ต้องการน้้าของกิจกรรมการใช้น้้าต่าง ๆ รายละเอียดของปริมาณน้้าต้นทุนแสดงได้ดังนี้ 
 (1) ปริมำณฝน 
  ปริมาณฝนถือเป็นปริมาณน้้าต้นทุนหลักส้าหรับกิจกรรมการเพาะปลูกที่อยู่ในรูปแบบของฝนใช้
การ (Effective Rainfall) ที่สามารถน้าไปใช้ประโยชน์โดยการทดแทนปริมาณน้้าที่พืชสูญเสียไปจากการคาย
น้้าและการระเหยได้ ซึ่งปริมาณฝนใช้การส้าหรับพืชแต่ละชนิดมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ปริมาณฝนที่ถูก
กักเก็บในแหล่งน้้าต่าง ๆ ทั้งที่เป็นอ่างเก็บน้้าและแหล่งน้้าธรรมชาติยังสามารถเป็นปริมาณน้้าต้นทุนส้าหรับ
กิจกรรมการใช้น้้าอ่ืน ๆ ได้ด้วย โดยปริมาณฝนรายฤดูกาลและรายปีของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาทั้ง 9 กลุ่มลุ่ม
น้้า แสดงได้ดังตำรำงที่ 1 จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณฝนรายปี
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เฉลี่ย 1,682.41 มิลลิเมตร คิดเป็นปริมาตรฝนทั้งหมดที่ตกในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือทั้งสิ้น 
79,350.69 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 
ตำรำงท่ี 1 ปริมำณฝนของกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 9 กลุ่มลุ่มน ้ำ ในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 พื นที่รับน ้ำ ปริมำณฝนของพื นที่ลุ่มน ้ำ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ (ตร.กม.) (มม.) (ล้ำน ลบ.ม.) 

    ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี

1. น้้าหมัน - น้้าสาน 2,986.25  993.62  207.44  1,201.05  2,967.19  619.46  3,586.65  

2. แม่น้้าเลย 3,953.58  1,089.48  196.96  1,286.44  4,307.35  778.70  5,086.05  

3. น้้าโมง - น้า้สวย 7,438.43  1,373.00  177.75  1,550.74  10,212.93  1,322.16  11,535.09  

4. ห้วยหลวง 4,146.42  1,351.90  151.68  1,503.58  5,605.56  628.92  6,234.49  

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง 2,388.23  2,197.98  175.61  2,373.59  5,249.27  419.41  5,668.68  

6. แม่น้้าสงคราม 13,141.91  1,780.20  175.75  1,955.95  23,395.25  2,309.65  25,704.90  

7. ห้วยทวย 1,935.22  1,697.95  166.38  1,864.33  3,285.91  321.97  3,607.88  

8. น้้าพุง - น้า้ก่า้ 3,535.97  1,494.92  176.79  1,671.71  5,286.01  625.12  5,911.13  

9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 7,639.07  1,427.91  145.04  1,572.94  10,907.87  1,107.94  12,015.81  

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 47,165.08  1,509.97  172.44  1,682.41  71,217.34  8,133.34  79,350.69  

 
  แต่อย่างไรก็ดี ปริมาตรฝนทั้งหมดที่ตกลงในพ้ืนที่ลุ่มน้้าดังกล่าวนี้ บางส่วนระเหยกลับคืนสู่
บรรยากาศ (Evaporation) บางส่วนถูกพืชกักไว้ (Interception) บางส่วนซึมลงสู่ผิวดิน (Infiltration) 
บางส่วนซึมลึกลงใต้ผิวดิน (Infiltration) จนถึงระดับน้้าใต้ดิน (Ground Water) และบางส่วนถูกรากพืชดูด
เอาไว้แล้วคายออกทางใบเรียกว่าการคายน้้า (Transpiration) น้้าฝนส่วนที่เหลือจะรวมตัวกันไหลลงสู่ที่ต่้า
เรียกว่า Overland Flow และอาจมีปริมาณน้้าใต้ผิวดินในชั้นต่าง ๆ ที่ไหลมารวมตัวกันลงสู่ร่องน้้า ล้าธาร 
และแม่น้้า รวมกันเป็นน้้าท่า (Surface Runoff) ดังจะแสดงรายละเอียดของปริมาณน้้าท่าในหัวข้อถัดไป 
 
 (2) ปริมำณน ้ำท่ำ 
  ปริมาณน้้าท่าถือเป็นปริมาณน้้าต้นทุนส้าหรับการวิเคราะห์สมดุลน้้าในกรณีพ้ืนที่ที่มีการใช้น้้า
จากระบบล้าน้้า ที่เป็นการใช้น้้าของกิจกรรมการใช้น้้าต่าง ๆ จากล้าน้้าโดยตรง รวมถึงพ้ืนเกษตรกรรมที่อยู่ใน
เขตชลประทานและพ้ืนที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่ใช้น้้าจากล้าน้้า โดยปริมาณน้้าท่ารายฤดูกาลและ
รายปีของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือแสดงได้ดังตำรำงที่ 2 นอกจากนี้ตาราง
ดังกล่าวยังได้แสดงร้อยละของปริมาณน้้าท่าต่อปริมาณฝนเพ่ือแสดงให้เห็นสัดส่วนของปริมาณฝนที่กลายมา
เป็นปริมาณน้้าท่าของแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขา ซึ่งจะเห็นได้ว่า ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้้าท่าราย
ปีเฉลี่ยเท่ากับ 22,519.85 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 27.43 ของปริมาณฝน กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีร้อย
ละของปริมาณน้้าท่าต่อปริมาณฝนมากที่สุด คือ กลุ่มลุ่มน้้าหมัน-น้้าสาน (ร้อยละ 45.77) ส่วนกลุ่มลุ่มน้้าสาขา
ห้วยหลวงมีร้อยละของปริมาณน้้าท่าต่อปริมาณฝนน้อยที่สุด (ร้อยละ 10.95) 
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ตำรำงท่ี 2 ปริมำณน ้ำท่ำของกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 9 กลุ่มลุ่มน ้ำ ในลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ปริมำณฝน ปริมำณน ้ำท่ำของพื นที่ลุ่มน ้ำ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ รำยปเีฉลีย่ (ล้ำน ลบ.ม.) ร้อยละของปริมำณน ้ำทำ่ต่อปริมำณฝน 

   (ล้ำน ลบ.ม.) ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี ฤดูฝน ฤดูแล้ง รำยป ี

1. น้้าหมัน - น้้าสาน 3,586.65  1,431.33  210.15  1,641.48  48.24 33.93 45.77 

2. แม่น้้าเลย 5,086.05  1,634.71  148.21  1,782.93  37.95 19.03 35.06 

3. น้้าโมง - น้า้สวย 11,535.09  2,520.96  213.05  2,734.01  24.68 16.11 23.70 

4. ห้วยหลวง 6,234.49  622.46  60.41  682.87  11.10 9.60 10.95 

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง 5,668.68  993.60  50.03  1,043.63  18.93 11.93 18.41 

6. แม่น้้าสงคราม 25,704.90  7,963.25  841.73  8,804.98  34.04 36.44 34.25 

7. ห้วยทวย 3,607.88  844.09  42.50  886.59  25.69 13.20 24.57 

8. น้้าพุง - น้า้ก่า้ 5,911.13  1,417.87  100.12  1,517.99  26.82 16.02 25.68 

9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 12,015.81  3,231.47  193.92  3,425.38  29.63 17.50 28.51 

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 79,350.69  20,659.74  1,860.11  22,519.85  28.56 19.31 27.43 

 
 (3) ปริมำณน ้ำเก็บกักในอ่ำงเก็บน ้ำ 
  ปริมาณน้้าเก็บกักในอ่างเก็บน้้าถือเป็นปริมาณน้้าต้นทุนที่จะถูกน้าไปวิเคราะห์สมดุลน้้าในกรณี
พ้ืนที่ที่มีการใช้น้้าจากระบบล้าน้้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นพื้นเกษตรกรรมที่อยู่ในเขตชลประทาน จากการรวบรวม
โครงการพัฒนาแหล่งน้้าในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือในภำคผนวก ข-22 สามารถแสดงปริมาณน้้า
เก็บกักในอ่างเก็บน้้าของโครงการพัฒนาแหล่งน้้าขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก และแก้มลิง ได้ดังตำรำงที่ 3 
จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณน้้าเก็บกักในอ่างเก็บน้้าและแก้มลิง
ความจุรวม 2,181.67 ล้านลูกบาศก์เมตร เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยแล้วพบว่ามีความจุรวม
เพียงร้อยละ 9.69 ของปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ย โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าพุง-น้้าก่้าเป็นกลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่มีร้อย
ละของความจุรวมต่อปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวง และกลุ่มลุ่มน้้า
สาขาแม่น้้าสงคราม คือมีร้อยละของความจุรวมต่อปริมาณน้้าท่ารายปีเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ 39.57, 26.58 และ 
10.03 ตามล้าดับ ทั้งนี้เนื่องมาจากกลุ่มลุ่มน้้าสาขาดังกล่าวมีอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ตั้งอยู่คือ เขื่อนน้้าพุงตั้งอยู่
ในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าพุง-น้้าก่้า เขื่อนห้วยหลวงตั้งอยู่ในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวง และเขื่อนน้้าอูนตั้งอยู่ใน
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงคราม ทั้งนี้ อ่างเก็บน้้าขนาดต่าง ๆ รวมถึงแก้มลิงนี้สามารถเก็บกักปริมาณน้้าท่าไปใช้
กับพ้ืนที่รับประโยชน์ของกิจกรรมการใช้น้้าต่าง ๆ ทางด้านท้ายน้้าโดยจะถูกน้าไปวิเคราะห์สมดุลน้้า ในแต่ละ
ลุ่มน้้าสาขาต่อไป 
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ตำรำงท่ี 3 ปริมำณน ้ำเก็บกักในอ่ำงเก็บน ้ำของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ปริมำณน ้ำท่ำ ควำมจุของโครงกำรพัฒนำแหล่งน ้ำ ร้อยละของควำมจ ุ

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ รำยปเีฉลีย่ (ล้ำน ลบ.ม.) รวมต่อปริมำณ 

   (ล้ำน ลบ.ม.) ขนำดใหญ ่ ขนำดกลำง ขนำดเล็ก แก้มลิง รวม น ้ำท่ำรำยปีเฉลี่ย 

1. น้้าหมัน - น้้าสาน 1,641.48  - 10.64 8.41 - 19.05 1.16 

2. แม่น้้าเลย 1,782.93  -  68.72 8.91 1.84 79.46 4.46 

3. น้้าโมง - น้า้สวย 2,734.01  16.99 57.23 24.82 15.05 114.09 4.17 

4. ห้วยหลวง 682.87  135.57 16.79 25.01 4.13 181.51 26.58 

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง 1,043.63  - 10.71 9.39 5.27 25.37 2.43 

6. แม่น้้าสงคราม 8,804.98  520.00 89.70 142.49 130.55 882.74 10.03 

7. ห้วยทวย 886.59  - 29.05 15.11 30.82 74.98 8.46 

8. น้้าพุง - น้า้ก่า้ 1,517.99  487.22 81.09 29.57 2.78 600.65 39.57 

9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 3,425.38  - 149.54 48.61 5.68 203.83 5.95 

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 22,519.85  1,159.78 513.46 312.31 196.12 2,181.67 9.69 

 
 (4) ปริมำณน ้ำเก็บกักในแหล่งน ้ำธรรมชำติ 
  ปริมาณน้้าเก็บกักในแหล่งน้้าธรรมชาติถือเป็นปริมาณน้้าต้นทุนที่จะถูกน้าไปใช้ส้าหรับพ้ืนที่ที่
ไม่ได้มีการใช้น้้าจากระบบล้าน้้าหรือเป็นพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน (Rainfed Area) ซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่ใช้น้้าจากน้้าฝนเป็นหลักและมีการน้าน้้าจากแหล่งน้้าธรรมชาติที่เก็บกักน้้า
ในฤดูฝนไปใช้เสริมในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง โดยการประเมินปริมาณน้้าเก็บกักในแหล่งน้้าธรรมชาติของแต่
ละลุ่มน้้าสาขาในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ได้พิจารณาแหล่งน้้าธรรมชาติขนาดต่าง ๆ ที่มีความลึก
เฉลี่ยแตกต่างกันดังนี้ 
  1) แหล่งน้้าธรรมชาติที่มีพ้ืนที่น้อยกว่า 20 ไร่ ก้าหนดให้มีความลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร 
  2) แหล่งน้้าธรรมชาติที่มีพ้ืนที่ 20-100 ไร่ ก้าหนดให้มีความลึกเฉลี่ย 3.0 เมตร 
  3) แหล่งน้้าธรรมชาติที่มีพ้ืนที่มากกว่า 100 ไร่ ก้าหนดให้มีความลึกเฉลี่ย 3.5 เมตร 
  หลังจากค้านวณปริมาณน้้าเก็บกักของแหล่งน้้าธรรมชาติที่อยู่ในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาต่าง ๆ แล้ว จึง
ก้าหนดให้มีปริมาณน้้าที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้มีเพียงร้อยละ 60 ของปริมาณน้้าที่เก็บกักทั้งหมด 
เนื่องจากปริมาณน้้าที่ถูกเก็บกักไว้บางส่วนจะเหยหรือรั่วซึมลงสู่ชั้นดิน แต่ส้าหรับกรณีแหล่งน้้าขนาดใหญ่ที่มี
ปริมาณน้้าเก็บกักมากกว่า 20 ล้านลูกบาศก์เมตร จะก้าหนดให้ปริมาณน้้าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มีเพียงร้อย
ละ 20 ของปริมาณน้้าเก็บกักทั้งหมด เนื่องจากแหล่งน้้าดังกล่าวจะต้องมีปริมาณน้้าคงเหลือไว้เพ่ือรักษาระบบ
นิเวศและเพ่ือสันทนาการและการท่องเที่ยว ซึ่งสามารถแสดงปริมาณน้้าเก็บกักในแหล่งน้้าธรรมชาติได้ดัง
ตำรำงที่ 4 จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีแหล่งน้้าธรรมชาติเป็นพ้ืนที่
ประมาณ 184,404 ไร่ คิดเป็นความจุเก็บกักรวม 1,009.47 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์
ได้ประมาณ 534.78 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงครามเป็นกลุ่มลุ่มน้้าที่มีแหล่งน้้า
ธรรมชาติมากที่สุด รองลงมาคือ กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิง และกลุ่มลุ่มน้้าสาขาน้้าโมง-น้้าสวย ซึ่งมี
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พ้ืนที่แหล่งน้้าธรรมชาติประมาณ 72,107, 41,330 และ 32,180 ไร่ คิดเป็นปริมาณน้้าที่สามารถน้ามาใช้
ประโยชน์ได้ประมาณ 203.80, 104.75 และ 99.77 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามล้าดับ โดยปริมาณน้้าที่เก็บกักใน
แหล่งน้้าธรรมชาติที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้นี้ จะถูกน้าไปใช้ส้าหรับพ้ืนที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน
ที่ใช้น้้าจากน้้าฝนเป็นหลักโดยจะน้าปริมาณน้้าดังกล่าวไปใช้เสริมในช่วงฤดูแล้งหรือฝนทิ้งช่วง 
 
ตำรำงท่ี 4 ปริมำณน ้ำเก็บกักในแหล่งน ้ำธรรมชำติของลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

 พื นที่รับน ้ำ ปริมำณฝน ปริมำณน ้ำเก็บกักในแหล่งน ้ำธรรมชำติ 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ (ตร.กม.) รำยปเีฉลีย่ พื นที่  ควำมจุ ร้อยละต่อปริมำณ ควำมจุที่สำมำรถน้ำมำ 
   (ล้ำน ลบ.ม.) (ไร)่ (ล้ำน ลบ.ม.) ฝนรำยปีเฉลีย่ ใช้ประโยชน์ได้ (ล้ำน ลบ.ม.) 

1. น้้าหมัน - น้้าสาน 2,986.25  3,586.65  67 0.32 0.01 0.19 

2. แม่น้้าเลย 3,953.58  5,086.05  1,115 5.94 0.12 3.57 

3. น้้าโมง - น้า้สวย 7,438.43  11,535.09  32,180 176.61 1.53 104.75 

4. ห้วยหลวง 4,146.42  6,234.49  18,920 103.26 1.66 61.95 

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง 2,388.23  5,668.68  41,330 229.55 4.05 99.77 

6. แม่น้้าสงคราม 13,141.91  25,704.90  72,107 392.55 1.53 203.80 

7. ห้วยทวย 1,935.22  3,607.88  6,247 33.90 0.94 20.34 

8. น้้าพุง - น้า้ก่า้ 3,535.97  5,911.13  9,251 50.05 0.85 30.03 

9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 7,639.07  12,015.81  3,187 17.30 0.14 10.38 

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 47,165.08  79,350.69  184,404 1,009.47 1.27 534.78 

 
3. ควำมต้องกำรน ้ำ 
 การวิเคราะห์ความต้องการน้้าของกิจกรรมการใช้น้้าต่าง ๆ ในพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือได้
ด้าเนินการไว้ในภำคผนวก ข-23 ซึ่งสรุปได้ว่า ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการน้้ารวมทั้งสิ้น 
9,019.95 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็นความต้องการน้้าของพ้ืนที่เพาะปลูกมากที่สุด (นอกเขตชลประทานเท่ากับ 
6,622.59 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 73.42% ของความต้องการน้้าทั้งหมด ในเขตชลประทานเท่ากับ 
2,142.44 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็น 23.75% ของความต้องการน้้าทั้งหมด) ส่วนความต้องการน้้าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภคในเขตกปภ. เพ่ือการอุปโภคบริโภคของประปาหมู่บ้าน เพ่ือการปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัต ว์
น้้า เพ่ือการอุตสาหกรรม และเพ่ือการท่องเที่ยว ถือเป็นสัดส่วนที่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความต้องการน้้าเพ่ือ
การเพาะปลูก โดยมีสัดส่วนเท่ากับ 1.21% , 0.31%, 0.68%, 0.54% และ 0.09% ของความต้องการน้้า
ทั้งหมด 
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4. ผลกำรวิเครำะห์ควำมเพียงพอของปริมำณน ้ำต้นทุน 
 จากแนวคิดและวิธีการวิเคราะห์สมดุลน้้า ปริมาณน้้าต้นทุน และความต้องการน้้าที่กล่าวไว้ข้างต้น 
สามารถวิเคราะห์ความเพียงพอของปริมาณน้้าต้นทุนต่อการใช้น้้าในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาต่าง ๆ สรุปไดด้ังนี้ 
 
 (1) น ้ำเพื่อกำรอุปโภคบริโภค 
  1) ระบบประปำเมืองหรือ กปภ. ในที่นี้ได้รวมความต้องการน้้าเพ่ือการท่องเที่ยวไว้ด้วยแล้ว 
เนื่องจากพ้ืนที่มีสภาพเศรษฐกิจเป็นธุรกิจการค้าและมีนักท่องเที่ยวหนาแน่นส่วนใหญ่จะอยู่ในพ้ืนที่บริการของ 
กปภ.อยู่แล้วซึ่งจะเห็นได้จากอัตราการใช้น้้าที่ค่อนข้างสูง และโดยส่วนใหญ่ระบบประปาเมืองหรือกปภ.จะใช้
น้้าดิบจากแม่น้้าโขง อ่างเก็บน้้า แหล่งน้้าธรรมชาติ และล้าน้้าสาขาต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการใช้น้้าจากบ่อ
บาดาลหรือมีการส้ารองน้้าจากบ่อบาดาลไว้ใช้เป็นน้้าดิบในปีที่เกิดการขาดแคลนน้้า จากการวิเคราะห์สมดุล
น้้าพบว่าโดยรวมแล้วในปีเฉลี่ยไม่มีการขาดแคลนน้้าเพ่ือท้าน้้าดิบส้าหรับระบบประปาเมืองหรือ กปภ. แต่
ส้าหรับปีน้้าน้อยมีโอกาสเกิดการขาดแคลนน้้าดิบเพ่ือใช้ในการผลิตน้้าประปาอยู่บ้างแต่ไม่มากนัก เช่น กปภ.
สาขาอุดรธานี ที่อยู่ในกลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวงและใช้น้้าจากอ่างเก็บน้้าเขื่อนห้วยหลวง แต่อย่างไรก็ดี กปภ.
สาขาต่าง ๆ ได้มีการจัดท้าแผนส้ารองไว้แก้ปัญหาดังกล่าวอยู่แล้ว 
  2) ระบบประปำหมู่บ้ำน โดยภาพรวมแล้วในปีเฉลี่ยในฤดูฝนจะไม่มีปัญหาด้านการขาด
แคลนน้้าดิบเพ่ือน้าไปท้าประปาหมู่บ้าน จะมีปัญหาแต่เฉพาะฤดูแล้งที่จะขาดแคลนน้้าในบางหมู่บ้าน 
เนื่องจากแหล่งน้้าต้นทุนโดยส่วนใหญ่ของระบบประปาหมู่บ้านเป็นบ่อบาดาลและแหล่งน้้าขนาดเล็กประเภท
บึง หนอง กุด ปริมาณน้้าที่เก็บกักได้จะขึ้นอยู่กับปริมาณฝนในปีนั้น ๆ การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้้า
ดิบดังกล่าวนี้ส่วนใหญ่เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการขนส่งน้้าจากแหล่งน้้าอ่ืนมาใช้ก่อนเป็นครั้งคราว 
 (2) น ้ำเพื่อกำรอุตสำหกรรม ความต้องการน้้าเพ่ือการอุตสาหกรรมมีปริมาณไม่มากเม่ือเปรียบเทียบ
กับความต้องการน้้ารวมของทุกกิจกรรมการใช้น้้า ส่วนใหญ่เป็นการใช้น้้าที่อยู่ในเขตบริการของ กปภ.อยู่แล้ว 
จะมีอยู่เฉพาะบางอุตสาหกรรมที่อยู่นอกเขตบริการของกปภ. แต่ก็จะมีแหล่งเก็บกักน้้าเป็นของตนเอง เช่น บ่อ 
สระ ดังนั้นจึงถือว่าไม่เกิดการขาดแคลนน้้าเพื่อการอุตสาหกรรมแต่อย่างใด 
 (3) น ้ำเพื่อกำรปศุสัตว์และเพำะเลี ยงสัตว์น ้ำ  การใช้น้้าเพ่ือกิจกรรมดังกล่าวเป็นการใช้น้้าใน
ปริมาณไม่มากนักเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้้าเพ่ือการเพาะปลูก และโดยสภาพการใช้น้้าเพ่ือการปศุสัตว์
พบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้เลี้ยงแบบฟาร์มปศุสัตว์ แต่จะเลี้ยงครอบครัวละไม่มากนัก โดยปล่อยตาม พ้ืนที่
ว่างให้สัตว์หากินตามหนอง บ่อ บึง ต่าง ๆ ทั้งที่เกษตรกรได้ขุดขึ้นเองและตามธรรมชาติ ส่วนการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้้า เกษตรกรจะเลี้ยงในบ่อขุดบนที่ดินของตนเอง และส่วนใหญ่อยู่ใกล้แหล่งน้้าที่สามารถสูบน้้าไปเติม
ให้กับบ่อเพาะเลี้ยงได้เพ่ือทดแทนน้้าที่ระเหยและรั่วซึม ซึ่งก็ใช้ในปริมาณไม่มาก ดังนั้นโดยภาพรวมแล้ว ในปี
น้้าเฉลี่ยจะไม่มีการขาดแคลนน้้าเพื่อการปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าแต่อย่างใด 
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 (4) น ้ำเพื่อกำรเพำะปลูก 
  1) พื นที่ในเขตชลประทำน ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ในเขตชลประทานรวม
ทั้งสิ้น 2.42 ล้านไร่ โดยกลุ่มลุ่มน้้าสาขาแม่น้้าสงคราม น้้าโมง-น้้าสวย และน้้าพุง-น้้าก่้า มีพ้ืนที่ชลประทานมาก
ที่สุด 3 ล้าดับแรก เนื่องจากมีอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่และโครงการสูบน้้าด้วยไฟฟ้า ท้าให้มีน้้าต้นทุนและระบบ
กระจายน้้าส้าหรับเพาะปลูกพืชในเขตชลประทานได้ สภาพปัจจุบันในช่วงฤดูฝนทุกกลุ่มลุ่มน้้าสาขาจะปลูก
เต็มพ้ืนที่ ส่วนในฤดูแล้งแต่ละลุ่มน้้าจะสามารถเพาะปลูกได้แตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณน้้าต้นทุนที่มีอยู่ ซึ่ง
จากการวิเคราะห์สมดุลน้้าพบว่า โดยภาพรวมของพ้ืนที่ในเขตชลประทานในฤดูฝนเมื่อมีฝนทิ้งช่วงจะมีปริมาณ
น้้าในอ่างเก็บน้้าส่งมาให้ จึงไม่เกิดการขาดแคลนน้้าแต่อย่างใด 
   ส้าหรับในช่วงฤดูแล้ง ถ้าปลูกพืชโดยพิจารณาปริมาณน้้าต้นทุนที่มีอยู่ในแต่ละปีพบว่า ใน
ปีเฉลี่ยจะมีการขาดแคลนน้้าอยู่บ้างแต่ไม่เกินเกณฑ์ก้าหนดร้อยละ 20 ของความต้องการน้้า ซึ่งถือได้ว่าไม่ขาด
แคลนน้้า นอกจากบางปีที่เป็นปีน้้าน้อยจะมีการขาดแคลนน้้ามากกว่าร้อยละ 20 เช่น กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วย
หลวง ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากถึงแม้กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยหลวงจะมีอ่างเก็บน้้าห้วยหลวงซึ่งเป็นอ่างเก็บน้้าขนาดใหญ่ 
แต่สัดส่วนของปริมาณน้้าท่าต่อปริมาณฝนของลุ่มน้้านี้ถือว่าอยู่ในเกณฑ์น้อย จึงท้าให้ปริมาณน้้าท่าที่ไหลเข้า
อ่างเก็บน้้าไม่สม่้าเสมอโดยเฉพาะในปีน้้าน้อย แต่อย่างไรก็ดี เกษตรกรทราบดีว่าปีใดน้้าแล้ง (น้้าในอ่างเมื่อสิ้น
ฤดูฝนมีน้อย) เกษตรกรก็จะปรับพื้นที่เพาะปลูก ชนิดพืชใช้น้้าน้อย หรืองดเว้นการปลูกพืชเพ่ือลดความเสี่ยงต่อ
ความเสียหายซึ่งจะไม่คุ้มกับการลงทุน ดังแสดงพ้ืนที่ในเขตชลประทานที่เพาะปลูกในฤดูฝนและพ้ืนที่เพาะปลูก
ในฤดูแล้งที่เหมาะสมกับปริมาณน้้าต้นทุนที่จะท้าให้เกิดการขาดแคลนน้้าไม่เกินเกณฑ์ก้าหนดในตำรำงที่ 5 
จากตารางดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่เพาะปลูกในฤดูแล้งที่เหมาะสมกับ
ปริมาณน้้าต้นทุนในปีน้้าน้อยที่จะไม่ท้าให้เกิดการขาดแคลนน้้าเกินเกณฑ์ก้าหนดประมาณ 431,000 ไร่ หรือ
คิดเป็นร้อยละ 18 ของพ้ืนที่ชลประทาน 
 

ตำรำงท่ี 5 พื นที่เพำะปลูกในฤดูแล้งท่ีเหมำะสมกับปริมำณน ้ำต้นทุนส้ำหรับพื นที่ในเขตชลประทำน 
 พื นที่เพำะปลูกในฤดูฝน (ไร่) พื นที่เพำะปลูกในฤดูแลง้ (ไร่) พื นที่เพำะปลูกในฤดูแลง้ที่เหมำะสม 

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

1. น้้าหมัน - น้้าสาน 66,416  38,894 34,154 6,632 6,000 9 

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

3. น้้าโมง - น้้าสวย 421,813  243,299 348,504 169,990 100,000 24 

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

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

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

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

8. น้้าพุง - น้้าก่้า 414,837  242,640 227,738 55,541 55,000 13 

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

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 2,423,765  1,399,811 1,588,527 564,572 431,000 18 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 
 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
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  2) พื นที่เกษตรน ้ำฝน ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมีการปลูกพืชในเขตพ้ืนที่เกษตรน้้าฝน
ประมาณ 16.87 ล้านไร่ โดยในฤดูฝนจะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนในฤดูแล้งจะปลูกประมาณ 9.30 ล้านไร่ หรือ
ประมาณร้อยละ 55 ของพ้ืนที่ฤดูฝน ซึ่งพ้ืนที่เพาะปลูกพืชทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้งดังกล่าวนี้ เป็นพ้ืนที่
เพาะปลูกพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพืชที่เจริญเติบโตได้ด้วยฝนใช้การและไม่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
ต่อผลผลิตในช่วงฤดูแล้งหรือกรณีฝนทิ้งช่วง เช่น ยางพารา สัก ยูคาลิปตัส มันส้าปะหลัง รวมถึงพืชที่ต้องการ
น้้าเพ่ือการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต เช่น ข้าว อ้อยโรงงาน ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผล นอกจากนี้ยังพบว่า
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาโดยส่วนใหญ่มีการเพาะปลูกพืชฤดูแล้งค่อนข้างมาก (มากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ฤดูฝน) 
ทั้งนี้ก็เนื่องมาจากกลุ่มลุ่มน้้าสาขาดังกล่าวเพาะปลูกพืชประเภทไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา และพืชไร่อายุยาว 
เช่น อ้อยโรงงาน มันส้าปะหลัง จ้านวนมาก ในขณะที่กลุ่มลุ่มน้้าสาขาห้วยทวยและน้้าพุง -น้้าก่้า มีพ้ืนที่
เพาะปลูกฤดูแล้งค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ก็มีเนื่องมาจากกลุ่มลุ่มน้้าสาขานี้มีพ้ืนที่ปลูกข้าวมากกว่ าร้อยละ 70 ของ
พ้ืนที่ลุ่มน้้า เพราะฉะนั้นในฤดูแล้งจึงปลูกพืชตามปริมาณน้้าต้นทุนที่มีในปีนั้น ๆ หรือเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง
เฉพาะพ้ืนที่ที่อยู่ใกล้แหล่งน้้าเท่านั้น 
   ความต้องการน้้าเพ่ือการเพาะปลูกของพ้ืนที่ เกษตรน้้าฝนนั้น เป็นความต้องการน้้าที่พืช
ต้องการตามทฤษฎีทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง โดยการเพาะปลูกพืชในฤดูฝนจะถือว่าใช้ปริมาณฝนที่ตกเป็นน้้า
ต้นทุนหลักซ่ึงส่วนใหญ่พบว่าจะขาดแคลนน้้าในกรณีฝนทิ้งช่วงที่บางปีเกิดขึ้น 10-20 วัน ทีอ่าจจะมีผลกระทบ
ต่อผลผลิตพืชอยู่บ้างแต่ไม่ท้าให้พืชที่ปลูกตาย แต่ในปีเฉลี่ยส่วนใหญ่แล้วจะไม่ขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูฝนแต่
อย่างใด 
   ส้าหรับความต้องการน้้าในฤดูแล้งนั้นจะถูกน้ามาพิจารณาร่วมกับปริมาณน้้าเก็บกักใน
แหล่งน้้าต่าง ๆ ที่สามารถน้ามาใช้ประโยชน์เป็นน้้าต้นทุนได้ (หลักการประเมินปริมาณน้้าเก็บกักในแหล่งน้้า
ต่าง ๆ ได้กล่าวไว้แล้วในภำคผนวก ข-22) หากปริมาณน้้าเก็บกักในแหล่งน้้าต่าง ๆ มีมากเพียงพอกับความ
ต้องการน้้าในฤดูแล้งก็ถือว่าไม่ขาดแคลนน้้า แต่ถ้าหากปริมาณน้้าเก็บกักในแหล่งน้้าต่าง ๆ มีไม่เพียงพอกับ
ความต้องการน้้าในฤดูแล้งจะถือว่าเป็นการขาดแคลนน้้าหรือจะต้องหาแหล่งเก็บกักน้้าเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมความ
มั่นคงของการใช้น้้าในเขตเกษตรน้้าฝน ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในตำรำงที่ 6 ซึ่งจะเห็นได้ว่าลุ่มน้้าโขง
ตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการน้้าในช่วงฤดูแล้งประมาณ 1,401.04 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งแต่ละกลุ่มลุ่ม
น้้าสาขามีปริมาณน้้าที่เก็บกักในแหล่งน้้าต่าง ๆ และสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้รวมกันทั้งสิ้นประมาณ 
534.68 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้น ในเขตเกษตรน้้าฝนจึงยังคงขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้งอยู่ประมาณ 963.58 
ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นการขาดแคลนน้้าต่อพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูแล้งประมาณ 103.64 ลูกบาศก์เมตร/ไร่ 
กลุ่มลุ่มน้้าสาขาที่ถือได้ว่ามีแหล่งน้้าต่าง ๆ ที่มีปริมาณเก็บกักเพียงพอส้าหรับการใช้ในฤดูแล้ง ได้แก่ กลุ่มลุ่ม
น้้าสาขาห้วยเป-ห้วยหนิง ห้วยทวย และน้้าพุง-น้้าก่้า ทั้งนี้ ปริมาณน้้าที่ขาดแคลนในช่วงฤดูแล้งประมาณ 
963.58 ล้านลูกบาศก์เมตร ถือเป็นความต้องการปริมาณน้้าเพ่ิมจากแหล่งเก็บกักน้้าต่าง ๆ ซึ่งอาจจะต้องมีการ
ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้้าต่าง ๆ ให้สามารถเก็บกักน้้าได้เต็มศักยภาพ หรือเพ่ือเป็นการเพ่ิมความม่ันคงในการใช้
น้้าในเขตเกษตรน้้าฝน จึงควรมีการพัฒนาเพ่ิมความจุเก็บกักให้ได้มากกว่า 963.58 ล้านลูกบาศก์เมตร 
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ตำรำงท่ี 6 ปริมำณน ้ำที่ขำดแคลนในฤดูแล้งส้ำหรับพื นที่เกษตรน ้ำฝน 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำ 
ควำมต้องกำรน ้ำตำมทฤษฎี  

(ล้ำน ลบ.ม.) 
ปริมำณน ้ำใน

แหล่งน ้ำต่ำง ๆ 
ปริมำณน ้ำที่ขำด
แคลนในฤดูแล้ง 

ปริมำณน ้ำที่ขำด 
ต่อพื นที่เพำะปลูก 

 ฤดูฝน ฤดูแล้ง รวม (ล้ำน ลบ.ม.) (ล้ำน ลบ.ม.) (ลบ.ม./ไร่) 

1. น้้าหมัน - น้้าสาน 145.92 73.16 219.08 0.19 72.97 136.29 

2. แม่น้้าเลย 289.34 235.16 524.50 3.57 231.59 199.68 

3. น้้าโมง - น้้าสวย 577.08 331.18 908.26 104.75 226.43 116.67 

4. ห้วยหลวง 636.92 233.57 870.49 61.95 171.62 230.38 

5. ห้วยเป - ห้วยหนิง 87.67 8.07 95.74 99.77 - - 

6. แม่น้้าสงคราม 2,103.48 224.00 2327.48 203.80 20.20 8.43 

7. ห้วยทวย 123.49 15.14 138.63 20.34 - - 

8. น้้าพุง - น้้าก่้า 503.65 29.61 533.26 30.03 - - 

9. ห้วยบางทราย - ห้วยมุก 754.00 251.15 1005.15 10.38 240.77 157.55 

ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 5,221.55 1,401.04 6,622.59 534.78 963.58 103.64 

ที่มำ : ที่ปรึกษา, 2564 

 
  ผลการวิเคราะห์ความเพียงพอของน้้าเพ่ือการเพาะปลูกในแต่ละกลุ่มลุ่มน้้าสาขาสรุปได้ดังนี้ 
  1) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) 
   1. พื นที่ในเขตชลประทำน มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 66,416 ไร่ สภาพปัจจุบันในฤดูฝนจะปลูก
เต็มพ้ืนที่ 100% จากการวิเคราะห์สมดุลน้้าพบว่าในฤดูฝนไม่เกิดการขาดแคลนน้้าแต่อย่างใด เนื่องจากโดย
ส่วนใหญ่เป็นการปลูกพืชไร่ 
    ส้าหรับในช่วงฤดูแล้งสามารถเพาะปลูกได้ประมาณ 6,000 ไร่ หรือประมาณ 9% ของ
พ้ืนที่ฤดูฝน ในปีเฉลี่ยจะมีการขาดแคลนน้้าอยู่บ้างแต่ไม่เกินเกณฑ์ก้าหนด 20% ของความต้องการน้้า ซึ่งถือได้
ว่าไม่ขาดแคลนน้้า นอกจากบางปีที่เป็นปีน้้าน้อย จะมีการขาดแคลนน้้ามากกว่า 20% อยู่บ้าง ซึ่งเกษตรกรจะ
ปรับพ้ืนที่เพาะปลูก ชนิดพืชใช้น้้าน้อย หรืองดเว้นการปลูกพืชเพ่ือลดความเสี่ยงต่อความเสียหายซึ่งจะไม่คุ้ม
กับการลงทุน 
   2. พื นที่เกษตรน ้ำฝน มีพ้ืนที่ประมาณ 0.86 ล้านไร่ ในฤดูฝนปลูกเต็มพ้ืนที่และมีความ
ต้องการน้้าตามทฤษฎีประมาณ 145.92 ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึงส่วนใหญ่จะขาดแคลนน้้าในกรณีฝนทิ้งช่วง บาง
ปีเกิดข้ึน 10-20 วัน และอาจจะมีผลกระทบต่อผลผลิตพืชอยู่บ้างแต่ไม่ท้าให้พืชที่ปลูกตาย แต่ปีเฉลี่ยส่วนใหญ่
แล้วจะไม่ขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูฝนแต่อย่างใด 
    ส่วนฤดูแล้งเพาะปลูกประมาณ 0.54 ล้านไร่ หรือประมาณ 62% ของพ้ืนที่ฤดูฝน (รวม
พืชตลอดปีด้วยแล้ว) มีความต้องการน้้า 73.16 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในกลุ่มลุ่มน้้าสาขานี้มีปริมาณน้้าเก็บกัก
ในแหล่งน้้าต่าง ๆ ที่สามารถน้ามาใช้ได้ประมาณ 0.19 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงยังคงขาดแคลนน้้าหรือ
ต้องการปริมาณน้้าเพ่ิมจากแหล่งเก็บกักน้้าต่าง ๆ อีกอย่างน้อยประมาณ 72.97 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ปริมาณน้้าที่ขาดต่อพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูแล้ง 136.29 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ทั้งนี้ควรจะต้องมีการปรับปรุงแหล่ง
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เก็บกักน้้าต่าง ๆ ให้สามารถเก็บกักน้้าได้เต็มศักยภาพ หรือควรมีการพัฒนาเพ่ิมความจุเก็บกักให้ได้มากกว่า 
72.97 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือเป็นการเพ่ิมความม่ันคงในการใช้น้้าในเขตเกษตรน้้าฝน 
  2) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) 
   1. พื นที่ในเขตชลประทำน มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 140,307 ไร่ สภาพปัจจุบันในฤดูฝนจะปลูก
เต็มพ้ืนที่ 100% จากการวิเคราะห์สมดุลน้้าพบว่า ในฤดูฝนเมื่อมีฝนทิ้งช่วงก็จะมีปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้ามาส่ง
ให้ จึงไม่เกิดการขาดแคลนน้้าแต่อย่างใด 
    ส้าหรับในช่วงฤดูแล้งสามารถเพาะปลูกได้ประมาณ 40,000 ไร่ หรือประมาณ 28% 
ของพ้ืนที่ฤดูฝน ในปีเฉลี่ยจะมีการขาดแคลนน้้าอยู่บ้างแต่ไม่เกินเกณฑ์ก้าหนด 20% ของความต้องการน้้า ซึ่ง
ถือได้ว่าไม่ขาดแคลนน้้า นอกจากบางปีที่เป็นปีน้้าน้อย จะมีการขาดแคลนน้้ามากกว่า 20% อยู่บ้าง ซึ่ง
เกษตรกรจะปรับพ้ืนที่เพาะปลูก ชนิดพืชใช้น้้าน้อย หรืองดเว้นการปลูกพืชเพ่ือลดความเสี่ยงต่อความเสียหาย
ซึ่งจะไม่คุ้มกับการลงทุน 
   2. พื นที่เกษตรน ้ำฝน มีพ้ืนที่ประมาณ 1.44 ล้านไร่ ในฤดูฝนปลูกเต็มพ้ืนที่และมีความ
ต้องการน้้าตามทฤษฎีประมาณ 289.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึงส่วนใหญ่จะขาดแคลนน้้าในกรณีฝนทิ้งช่วง บาง
ปีเกิดข้ึน 10-20 วัน และอาจจะมีผลกระทบต่อผลผลิตพืชอยู่บ้างแต่ไม่ท้าให้พืชที่ปลูกตาย แต่ปีเฉลี่ยส่วนใหญ่
แล้วจะไม่ขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูฝนแต่อย่างใด 
    ส่วนฤดูแล้งเพาะปลูกประมาณ 1.16 ล้านไร่ หรือประมาณ 80% ของพ้ืนที่ฤดูฝน (รวม
พืชตลอดปีด้วยแล้ว) มีความต้องการน้้า 235.16 ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึงในกลุ่มลุ่มน้้าสาขานี้มีปริมาณน้้าเก็บกัก
ในแหล่งน้้าต่าง ๆ ที่สามารถน้ามาใช้ได้ประมาณ 3.57 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงยังคงขาดแคลนน้้าหรือ
ต้องการปริมาณน้้าเพ่ิมจากแหล่งเก็บกักน้้าต่าง ๆ อีกอย่างน้อยประมาณ 231.59 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น
ปริมาณน้้าที่ขาดต่อพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูแล้ง 199.68 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ทั้งนี้ควรจะต้องมีการปรับปรุงแหล่ง
เก็บกักน้้าต่าง ๆ ให้สามารถเก็บกักน้้าได้เต็มศักยภาพ หรือควรมีการพัฒนาเพ่ิมความจุเก็บกักให้ได้มากกว่า 
231.59 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือเป็นการเพ่ิมความม่ันคงในการใช้น้้าในเขตเกษตรน้้าฝน 
  3) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) 
   1. พื นที่ในเขตชลประทำน มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 421,813 ไร่ สภาพปัจจุบันในฤดูฝนจะปลูก
เต็มพ้ืนที่ 100% จากการวิเคราะห์สมดุลน้้าพบว่า ในฤดูฝนเมื่อมีฝนทิ้งช่วงก็จะมีปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้ามาส่ง
ให้ จึงไม่เกิดการขาดแคลนน้้าแต่อย่างใด 
    ส้าหรับในฤดูแล้งสามารถเพาะปลูกได้ประมาณ 100,000 ไร่ หรือประมาณ 24% ของ
พ้ืนที่ฤดูฝน ในปีเฉลี่ยจะมีการขาดแคลนน้้าอยู่บ้างแต่ไม่เกินเกณฑ์ก้าหนด 20% ของความต้องการน้้า ซึ่งถือได้
ว่าไม่ขาดแคลนน้้า นอกจากบางปีที่เป็นปีน้้าน้อย จะมีการขาดแคลนน้้ามากกว่า 20% อยู่บ้าง ซึ่งเกษตรกรจะ
ปรับพ้ืนที่เพาะปลูก ชนิดพืชใช้น้้าน้อย หรืองดเว้นการปลูกพืชเพ่ือลดความเสี่ยงต่อความเสียหายซึ่งจะไม่คุ้ม
กับการลงทุน 
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   2. พื นที่เกษตรน ้ำฝน มีพ้ืนที่ประมาณ 2.80 ล้านไร่ ในฤดูฝนปลูกเต็มพ้ืนที่และมีความ
ต้องการน้้าตามทฤษฎีประมาณ 577.08 ล้านลูกบาศก์เมตร ซ่ึงส่วนใหญ่จะขาดแคลนน้้าในกรณีฝนทิ้งช่วง บาง
ปีเกิดข้ึน 10-20 วัน และอาจจะมีผลกระทบต่อผลผลิตพืชอยู่บ้างแต่ไม่ท้าให้พืชที่ปลูกตาย แต่ปีเฉลี่ยส่วนใหญ่
แล้วจะไม่ขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูฝนแต่อย่างใด 
    ส่วนฤดูแล้งเพาะปลูกประมาณ 1.94 ล้านไร่ หรือประมาณ 69% ของพ้ืนที่ฤดูฝน (รวม
พืชตลอดปีด้วยแล้ว) มีความต้องการน้้าประมาณ 331.18 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในกลุ่มลุ่มน้้าสาขานี้มีปริมาณ
น้้าที่เก็บกักในแหล่งน้้าต่าง ๆ ที่สามารถน้ามาใช้ได้ประมาณ 104.75 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงยังคงขาด
แคลนน้้าหรือต้องการปริมาณน้้าเพ่ิมจากแหล่งเก็บกักน้้าต่าง ๆ อีกอย่างน้อยประมาณ 226.43 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็นปริมาณน้้าที่ขาดแคลนต่อพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูแล้ง 116.67 ล้านลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้ควรจะต้องมี
การปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้้าในแหล่งน้้าต่าง ๆ ให้สามารถเก็บกักได้เต็มศักยภาพ หรือควรมีการพัฒนาเพ่ิม
ความจุเก็บกักให้ได้มากกว่า 226.43 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงในการใช้น้้าในเขตเกษตรน้้าฝน 
  4) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) 
   1. พื นที่ในเขตชลประทำน มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 207,194 ไร่ สภาพปัจจุบันในฤดูฝนจะปลูก
เต็มพ้ืนที่ 100% จากการวิเคราะห์สมดุลน้้าพบว่า ในฤดูฝนเมื่อมีฝนทิ้งช่วงก็จะมีปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้ามาส่ง
ให้ จึงไม่เกิดการขาดแคลนน้้าแต่อย่างใด 
    ส้าหรับในช่วงฤดูแล้งสามารถเพาะปลูกได้ประมาณ 30,000 ไร่ หรือประมาณ 14% 
ของพ้ืนที่ฤดูฝน ในปีเฉลี่ยจะมีการขาดแคลนน้้าอยู่บ้าง โดยเฉพาะบางปีที่เป็นปีน้้าน้อย จะมีการขาดแคลนน้้า
มากกว่า 20% ซึ่งเกษตรกรจะปรับพ้ืนที่เพาะปลูก ชนิดพืชใช้น้้าน้อย หรืองดเว้นการปลูกพืชเพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อความเสียหายซึ่งจะไม่คุ้มกับการลงทุน 
   2. พื นที่เกษตรน ้ำฝน มีพ้ืนที่ประมาณ 1.52 ล้านไร่ ในฤดูฝนปลูกเต็มพ้ืนที่และมีความ
ต้องการน้้าตามทฤษฎีประมาณ 636.92 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดแคลนน้้าในกรณีฝนทิ้งช่วง บาง
ปีเกิดข้ึน 10-20 วัน และอาจจะมีผลกระทบต่อผลผลิตพืชอยู่บ้างแต่ไม่ท้าให้พืชที่ปลูกตาย แต่ปีเฉลี่ยส่วนใหญ่
แล้วจะไม่ขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูฝนแต่อย่างใด 
    ส่วนฤดูแล้งเพาะปลูกประมาณ 0.74 ล้านไร่ หรือประมาณ 49% ของพ้ืนที่ฤดูฝน (รวม
พืชตลอดปีด้วยแล้ว) มีความต้องการน้้าประมาณ 233.57 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในกลุ่มลุ่มน้้าสาขานี้มีปริมาณ
น้้าที่เก็บกักในแหล่งน้้าต่าง ๆ ที่สามารถน้ามาใช้ได้ประมาณ 61.95 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงยังคงขาด
แคลนน้้าหรือต้องการปริมาณน้้าเพ่ิมจากแหล่งเก็บกักน้้าต่าง ๆ อีกอย่างน้อยประมาณ 171.62 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็นปริมาณน้้าที่ขาดต่อพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูแล้ง 230.38 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ทั้งนี้ควรจะต้องมีการ
ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้้าในแหล่งน้้าต่าง ๆ ให้สามารถเก็บกักได้เต็มศักยภาพ หรือควรมีการพัฒนาเพ่ิมความจุ
เก็บกักให้ได้มากกว่า 171.62 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงในการใช้น้้าในเขตเกษตรน้้าฝน 
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  5) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) 
   1. พื นที่ในเขตชลประทำน มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 156,644 ไร่ สภาพปัจจุบันในฤดูฝนจะปลูก
เต็มพ้ืนที่ 100% จากการวิเคราะห์สมดุลน้้าพบว่าไม่เกิดการขาดแคลนน้้าแต่อย่างใด 
    ส้าหรับในช่วงฤดูแล้งสามารถเพาะปลูกได้ประมาณ 30,000 ไร่ หรือประมาณ 19% 
ของพ้ืนที่ฤดูฝน ในปีเฉลี่ยจะมีการขาดแคลนน้้าอยู่บ้าง โดยเฉพาะบางปีที่เป็นปีน้้าน้อย จะมีการขาดแคลนน้้า
มากกว่า 20% ซึ่งเกษตรกรจะปรับพ้ืนที่เพาะปลูก ชนิดพืชใช้น้้าน้อย หรืองดเว้นการปลูกพืชเพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อความเสียหายซึ่งจะไม่คุ้มกับการลงทุน 
   2. พื นที่เกษตรน ้ำฝน มีพ้ืนที่ประมาณ 0.89 ล้านไร่ ในฤดูฝนปลูกเต็มพ้ืนที่และมีความ
ต้องการน้้าตามทฤษฎีประมาณ 87.67 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปีเฉลี่ยส่วนใหญ่จะไม่ขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูฝน 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยมาก 
    ส่วนฤดูแล้งเพาะปลูกประมาณ 0.66 ล้านไร่ หรือประมาณ 74% ของพ้ืนที่ฤดูฝน (รวม
พืชตลอดปีด้วยแล้ว) มีความต้องการน้้าประมาณ 8.07 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในกลุ่มลุ่มน้้าสาขานี้มีปริมาณน้้า
ที่เก็บกักในแหล่งน้้าต่าง ๆ ที่สามารถน้ามาใช้ได้ประมาณ 99.77 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อความ
ต้องการน้้าในฤดูแล้ง 
  6) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) 
   1. พื นที่ในเขตชลประทำน มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 731,749 ไร่ สภาพปัจจุบันในฤดูฝนจะปลูก
เต็มพ้ืนที่ 100% จากการวิเคราะห์สมดุลน้้าพบว่า ในฤดูฝนเมื่อมีฝนทิ้งช่วงก็จะมีปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้ามาส่ง
ให้ จึงไม่เกิดการขาดแคลนน้้าแต่อย่างใด 
    ส้าหรับในช่วงฤดูแล้งสามารถเพาะปลูกได้ประมาณ 120,000 ไร่ หรือประมาณ 16% 
ของพ้ืนที่ฤดูฝน ในปีเฉลี่ยจะมีการขาดแคลนน้้าอยู่บ้าง โดยเฉพาะบางปีที่เป็นปีน้้าน้อย จะมีการขาดแคลนน้้า
มากกว่า 20% ซึ่งเกษตรกรจะปรับพ้ืนที่เพาะปลูก ชนิดพืชใช้น้้าน้อย หรืองดเว้นการปลูกพืชเพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อความเสียหายซึ่งจะไม่คุ้มกับการลงทุน 
   2. พื นที่เกษตรน ้ำฝน มีพ้ืนที่ประมาณ 5.23 ล้านไร่ ในฤดูฝนปลูกเต็มพ้ืนที่และมีความ
ต้องการน้้าตามทฤษฎีประมาณ 2,103.48 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดแคลนน้้าในกรณีฝนทิ้งช่วง 
บางปีเกิดขึ้น 10-20 วัน และอาจจะมีผลกระทบต่อผลผลิตพืชอยู่บ้างแต่ไม่ท้าให้พืชที่ปลูกตาย แต่ปีเฉลี่ยส่วน
ใหญ่แล้วจะไม่ขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูฝนแต่อย่างใด 
    ส่วนฤดูแล้งเพาะปลูกประมาณ 2.40 ล้านไร่ หรือประมาณ 46% ของพ้ืนที่ฤดูฝน (รวม
พืชตลอดปีด้วยแล้ว) มีความต้องการน้้าประมาณ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในกลุ่มลุ่มน้้าสาขานี้มีปริมาณน้้า
ที่เก็บกักในแหล่งน้้าต่าง ๆ ที่สามารถน้ามาใช้ได้ประมาณ 203.8 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงยังคงขาดแคลน
น้้าหรือต้องการปริมาณน้้าเพ่ิมจากแหล่งเก็บกักน้้าต่าง ๆ อีกเพียง 20.20 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นปริมาณ
น้้าที่ขาดต่อพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูแล้ง 8.43 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ซึ่งหากมีการปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้้าในแหล่งน้้า
ต่าง ๆ ให้สามารถเก็บกักได้เต็มศักยภาพ จะสามารถเพ่ิมความม่ันคงในการใช้น้้าในเขตเกษตรน้้าฝนได ้
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  7) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) 
   1. พื นที่ในเขตชลประทำน มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 85,556 ไร่ สภาพปัจจุบันในฤดูฝนจะปลูก
เต็มพ้ืนที่ 100% จากการวิเคราะห์สมดุลน้้าพบว่าไม่เกิดการขาดแคลนน้้าแต่อย่างใด 
    ส้าหรับในช่วงฤดูแล้งสามารถเพาะปลูกได้ประมาณ 20,000 ไร่ หรือประมาณ 23% 
ของพ้ืนที่ฤดูฝน ในปีเฉลี่ยจะมีการขาดแคลนน้้าอยู่บ้าง โดยเฉพาะบางปีที่เป็นปีน้้าน้อย จะมีการขาดแคลนน้้า
มากกว่า 20% ซึ่งเกษตรกรจะปรับพ้ืนที่เพาะปลูก ชนิดพืชใช้น้้าน้อย หรืองดเว้นการปลูกพืชเพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อความเสียหายซึ่งจะไม่คุ้มกับการลงทุน 
   2. พื นที่เกษตรน ้ำฝน มีพ้ืนที่ประมาณ 0.75 ล้านไร่ ในฤดูฝนปลูกเต็มพ้ืนที่และมีความ
ต้องการน้้าตามทฤษฎีประมาณ 123.49 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งปีเฉลี่ยส่วนใหญ่จะไม่ขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูฝน 
เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ที่มีปริมาณฝนรายปีเฉลี่ยค่อนข้างมาก 
    ส่วนฤดูแล้งเพาะปลูกประมาณ 0.20 ล้านไร่ หรือประมาณ 26% ของพ้ืนที่ฤดูฝน (รวม
พืชตลอดปีด้วยแล้ว) มีความต้องการน้้าประมาณ 15.14 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในกลุ่มลุ่มน้้าสาขานี้มีปริมาณ
น้้าที่เก็บกักในแหล่งน้้าต่าง ๆ ที่สามารถน้ามาใช้ได้ประมาณ 20.34 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อความ
ต้องการน้้าในฤดูแล้ง 
  8) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่้ำ) 
   1. พื นที่ในเขตชลประทำน มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 414,837 ไร่ สภาพปัจจุบันในฤดูฝนจะปลูก
เต็มพ้ืนที่ 100% จากการวิเคราะห์สมดุลน้้าพบว่า ในฤดูฝนเมื่อมีฝนทิ้งช่วงก็จะมีปริมาณน้้าในอ่างเก็บน้้ามาส่ง
ให้ จึงไม่เกิดการขาดแคลนน้้าแต่อย่างใด 
    ส้าหรับในช่วงฤดูแล้งสามารถเพาะปลูกได้ประมาณ 55,000 ไร่ หรือประมาณ 13% 
ของพ้ืนที่ฤดูฝน ในปีเฉลี่ยจะมีการขาดแคลนน้้าอยู่บ้าง โดยเฉพาะบางปีที่เป็นปีน้้าน้อย จะมีการขาดแคลนน้้า
มากกว่า 20% ซึ่งเกษตรกรจะปรับพ้ืนที่เพาะปลูก ชนิดพืชใช้น้้าน้อย หรืองดเว้นการปลูกพืชเพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อความเสียหายซึ่งจะไม่คุ้มกับการลงทุน 
   2. พื นที่เกษตรน ้ำฝน มีพ้ืนที่ประมาณ 0.82 ล้านไร่ ในฤดูฝนปลูกเต็มพ้ืนที่และมีความ
ต้องการน้้าตามทฤษฎีประมาณ 503.65 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดแคลนน้้าในกรณีฝนทิ้งช่วง บาง
ปีเกิดข้ึน 10-20 วัน และอาจจะมีผลกระทบต่อผลผลิตพืชอยู่บ้างแต่ไม่ท้าให้พืชที่ปลูกตาย แต่ปีเฉลี่ยส่วนใหญ่
แล้วจะไม่ขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูฝนแต่อย่างใด 
    ส่วนฤดูแล้งเพาะปลูกประมาณ 0.13 ล้านไร่ หรือประมาณ 16% ของพ้ืนที่ฤดูฝน (รวม
พืชตลอดปีด้วยแล้ว) มีความต้องการน้้าประมาณ 29.61 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในกลุ่มลุ่มน้้าสาขานี้มีปริมาณ
น้้าที่เก็บกักในแหล่งน้้าต่าง ๆ ที่สามารถน้ามาใช้ได้ประมาณ 30.03 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งเพียงพอต่อความ
ต้องการน้้าในฤดูแล้ง 
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  9) กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) 
   1. พื นที่ในเขตชลประทำน มีพ้ืนที่รวมทั้งสิ้น 199,249 ไร่ สภาพปัจจุบันในฤดูฝนจะปลูก
เต็มพ้ืนที่ 100% จากการวิเคราะห์สมดุลน้้าพบว่าไม่เกิดการขาดแคลนน้้าแต่อย่างใด 
    ส้าหรับในช่วงฤดูแล้งสามารถเพาะปลูกได้ประมาณ 30,000 ไร่ หรือประมาณ 15% 
ของพ้ืนที่ฤดูฝน ในปีเฉลี่ยจะมีการขาดแคลนน้้าอยู่บ้าง โดยเฉพาะบางปีที่เป็นปีน้้าน้อย จะมีการขาดแคลนน้้า
มากกว่า 20% ซึ่งเกษตรกรจะปรับพ้ืนที่เพาะปลูก ชนิดพืชใช้น้้าน้อย หรืองดเว้นการปลูกพืชเพ่ือลดความเสี่ยง
ต่อความเสียหายซึ่งจะไม่คุ้มกับการลงทุน 
   2. พื นที่เกษตรน ้ำฝน มีพ้ืนที่ประมาณ 2.56 ล้านไร่ ในฤดูฝนปลูกเต็มพ้ืนที่และมีความ
ต้องการน้้าตามทฤษฎีประมาณ 754 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งส่วนใหญ่จะขาดแคลนน้้าในกรณีฝนทิ้งช่วง บางปี
เกิดขึ้น 10-20 วัน และอาจจะมีผลกระทบต่อผลผลิตพืชอยู่บ้างแต่ไม่ท้าให้พืชที่ปลูกตาย แต่ปีเฉลี่ยส่วนใหญ่
แล้วจะไม่ขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูฝนแต่อย่างใด 
    ส่วนฤดูแล้งเพาะปลูกประมาณ 1.53 ล้านไร่ หรือประมาณ 60% ของพ้ืนที่ฤดูฝน (รวม
พืชตลอดปีด้วยแล้ว) มีความต้องการน้้าประมาณ 251.15 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึ่งในกลุ่มลุ่มน้้าสาขานี้มีปริมาณ
น้้าที่เก็บกักในแหล่งน้้าต่าง ๆ ที่สามารถน้ามาใช้ได้ประมาณ 10.38 ล้านลูกบาศก์เมตร ดังนั้นจึงยังคงขาด
แคลนน้้าหรือต้องการปริมาณน้้าเพ่ิมจากแหล่งเก็บกักน้้าต่าง ๆ อีกอย่างน้อยประมาณ 240.77 ล้านลูกบาศก์
เมตร คิดเป็นปริมาณน้้าที่ขาดต่อพ้ืนที่เพาะปลูกฤดูแล้ง 157.55 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ ทั้งนี้ควรจะต้องมีการ
ปรับปรุงแหล่งเก็บกักน้้าในแหล่งน้้าต่าง ๆ ให้สามารถเก็บกักได้เต็มศักยภาพ หรือควรมีการพัฒนาเพ่ิมความจุ
เก็บกักให้ได้มากกว่า 240.77 ล้านลูกบาศก์เมตร เพ่ือเพ่ิมความม่ันคงในการใช้น้้าในเขตเกษตรน้้าฝน 
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ภำคผนวก ข.-25 

แบบส้ำรวจข้อมูล เศรษฐกิจ และสังคมของประชำชน 

ที่ปรึกษาได้ด้าเนินการศึกษาและวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจสังคมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว โดยมีผลการรวบรวม
ข้อมูลทุติยภูมิด้านเศรษฐกิจสังคมที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการออกแบบแบบส้ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม และ
วิเคราะห์ผลการส้ารวจด้านเศรษฐกิจสังคม ดังนี้ 

 
1. กำรรวบรวมข้อมูลทุติภูมิด้ำนเศรษฐกิจสังคม 
 การรวบรวมข้อมูลทุติภูมิด้านเศรษฐกิจสังคม โดยพิจารณาจากกิจกรรมการตรวจสอบผลกระทบทาง
สังคมและการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้้า (The Social Impact Monitoring and Vulnerability 
Assessment: SIMVA) SIMVA ซึ่งเป็นข้อมูลสภาพการเปลี่ยนแปลงของผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรน้้าในแม่น้้าโขงสายประธาน ต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ความเปราะบางและการปรับตัวของชุมชนริม
แม่น้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือในพ้ืนที่เสี่ยงริมแม่น้้าโขงสายประธาน โดยเฉพาะการติดตามสภาพแวดล้อมของ
ลุ่มน้้าโขงตอนล่างข้ามพรมแดนใน 7 ด้านหลัก ได้แก่ 

▪ ด้านความอ่อนไหว เปราะบางของวิถีชีวิตความเป็นอยู่  
▪ ด้านการพึ่งพาปลา  
▪ ด้านการพ่ึงพาสัตว์น้้าอื่น ๆ  
▪ ด้านการพ่ึงพาชลประทานและเกษตรริมฝั่ง  
▪ ด้านความสามารถในการกลับคืนสู่สภาพเดิม  
▪ ด้านผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด และแนวโน้มของปัจจัยต่าง ๆ และ 
▪ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สัมพันธ์กับความอ่อนไหวทางสังคม 

ข้อมูลทุติยภูมิดังกล่าวจะน้ามาใช้ประกอบการประเมินผลกระทบด้านเศรษฐกิจสังคมของการ
ใช้ทรัพยากรน้้าแม่น้้าโขงสายประธานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้วิเคราะห์ประเด็นยุทศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม ในการจัดท้าแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 20 ปี (พ.ศ. 2561–
2580) และแผนปฏิบัติการ การบริหารทรัพยากรน้้าปี พ.ศ. 2565–2570 โดยเฉพาะผลสรุปการด้าเนินงานใน
กิจกรรมที่ 3 การจัดท้าเส้นแนวโน้มความส้าคัญของกิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรน้้า ได้แก่ การ
ประมง การชลประทาน การเดินเรือ และการขุดทราย และกิจกรรมที่ 4 เส้นแนวโน้มความอยู่ดีมีสุขของชุมชน 

โครงกำรเก็บรวบรวมข้อมูลภำคสนำมส้ำหรับติดตำมผลกระทบทำงสังคมและกำรประเมิน
ควำมอ่อนไหวของระบบนิเวศทำงน ้ำ ปีงบประมำณ 2561 

ผลการจัดเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือจัดท้าฐานข้อมูลเชิงคุณภาพ ด้านเศรษฐกิจสังคมของ
ประชาชนใน 8 หมู่บ้าน ตามแนวทางการศึกษาของโครงการ SIMVA 2018  ซ่ึง 8 หมู่บ้านในพื้นที่การศึกษา 8 
จังหวัดติดแม่น้้าโขง ได้แก่ บ้านสวนดอก จ.เชียงราย, บ้านห้วยเทียน จ.เลย, บ้านดอนก่อ จ.หนองคาย, บ้าน
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หนองเดิ่นท่า จ.บึงกาฬ, บ้านยางงอย จ.นครพนม, บ้านนาหนองบก จ.มุกดาหาร, บ้านนาสีดา จ.อ้านาจเจริญ 
และบ้านสุวรรณวารี จ.อุบลราชธานี  โดยผลการด้าเนินโครงการมีดังนี้   

• การประมงถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่มีความส้าคัญต่อหมู่บ้านทุกหมู่บ้านในพ้ืนที่ศึกษา 
เมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มความส้าคัญด้านการประมงที่มีต่อคนในหมู่บ้าน หมู่บ้านส่วนใหญ่จ้านวน 4 หมู่บ้าน ได้
กล่าวว่าความส้าคัญของการประมงที่มีต่อชุมชนมีแนวโน้มสูงขึ้น ได้แก่ บ้านดอนก่อ จ.หนองคาย, บ้านหนอง
เดิ่นท่า จ.บึงกาฬ, บ้านยางงอย จ.นครพนม และบ้านนาหนองบก จ.มุกดาหาร สาเหตุมาจากการลอกหนองท้า
ให้มีปริมาณน้้าและสัตว์มากขึ้น, สัตว์น้้าจากแม่น้้าโขงอพยพเข้ามาในหนองน้้าของหมู่บ้านช่วงน้้าท่วม และ 
การเริ่มส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้้าและการเลี้ยงปลาในหมู่บ้าน รองลงมาคือหมู่บ้านจ้านวน 3 หมู่บ้าน ได้กล่าว
ว่าความส้าคัญของการประมงที่มีต่อชุมชนมีแนวโน้มลดลง ได้แก่ บ้านสวนดอก จ.เชียงราย, บ้านห้วยเทียน จ.เลย 
และบ้านสุวรรณวารี จ.อุบลราชธานี สาเหตุมาจากชาวบ้านมีรายได้จากการท้าการประมงลดลงอย่างมาก ท้า
ให้จ้านวนชาวประมงในหมู่บ้านลดลง ส้าหรับบ้านนาสีดา จ.อ้านาจเจริญ กล่าวว่าความส้าคัญของการประมงที่
มีต่อหมู่บ้านมีแนวโน้มคงที่ในระดับที่มากที่สุดมาต่อเนื่อง 

• การชลประทานเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ถือได้ว่ามีความส้าคัญต่อหมู่บ้านทุกหมู่บ้านใน
พ้ืนที่ศึกษา ส้าหรับแนวโน้มความส้าคัญด้านการชลประทานที่มีต่อคนในหมู่บ้าน สามารถสรุปได้ดังนี้ หมู่บ้าน
ส่วนใหญ่จ้านวน 4 หมู่บ้าน ได้กล่าวว่าความส้าคัญของการชลประทานที่มีต่อชุมชนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น  ได้แก่ 
บ้านสวนดอก จ.เชียงราย, บ้านดอนก่อ จ.หนองคาย, บ้านยางงอย จ.นครพนม และบ้านนาสีดา จ.อานาจเจริญ 
เนื่องจากการลอกหนองและพัฒนาคลองส่งน้้าเพ่ือการชลประทาน รองลงมาคือหมู่บ้านจ้านวน 3 หมู่บ้าน ได้
กล่าวว่าการชลประทานมีแนวโน้มความส้าคัญคงที่ ได้แก่ บ้านห้วยเทียน จ.เลย, บ้านหนองเดิ่นท่า จ.บึงกาฬ, 
และบ้านนาหนองบก จ.มุกดาหาร ส่วนอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านสุวรรณวารี จ.อุบลราชธานี ได้กล่าวว่า
ความส้าคัญการชลประทานมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากอุปกรณ์สูบน้้ามีปัญหา 

• จากหมู่บ้านในพ้ืนที่ศึกษาทั้งหมด การเดินเรือหรือการขนส่งทางน้้าถือได้ว่ามี
ความส้าคัญกับชุมชนเพียง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านสวนดอก จ.เชียงราย, บ้านหนองเดิ่นท่า จ.บึงกาฬ และ
บ้านนาสีดา จ.อ้านาจเจริญ โดยหมู่บ้านทั้งสามหมู่บ้านนี้อยู่ติดกับแม่น้้าโขง ส้าหรับบ้านสวนดอก จ. เชียงราย 
ให้ความส้าคัญกับการเดินเรือมีแนวโน้มลดลง เนื่องจากมีการปิดด่านจุดผ่อนปรน เรือข้ามฟาก ในขณะที่บ้าน
นาสีดา จ.อ้านาจเจริญ ระบุแนวโน้มความส้าคัญของการเดินเรือเพ่ิมข้ึน เนื่องจากมีการจัดระเบียบการเดินเรือ
ที่ดีขึ้น ส้าหรับบ้านหนองเดิ่นท่า จ.บึงกาฬ สาหรับ กล่าวว่าแนวโน้มความส้าคัญด้านการเดินเรือที่มีต่อคนใน
หมู่บ้านมีแนวโน้มคงที่มาอย่างต่อเนื่องในระดับปานกลาง 

• แนวโน้มความอยู่ดีมีสุขของชุมชนในหมู่บ้านในในพ้ืนที่ศึกษา ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา 
พบว่าหมู่บ้านส่วนใหญ่จ้านวน 5 หมู่บ้าน มีแนวโน้มความอยู่ดีมีสุขที่ดีขึ้น ได้แก่ บ้านห้วยเทียน จ.เลย, บ้าน
ดอนก่อ จ.หนองคาย, บ้านนาหนองบก จ.มุกดาหาร, บ้านนาสีดา จ.อ้านาจเจริญ และ บ้านสุวรรณวารี จ.อุบลราชธานี 
ในขณะที่อีก 3 หมู่บ้านมีแนวโน้มแย่ลง ได้แก่ บ้านสวนดอก จ.เชียงราย, บ้านหนองเดิ่นท่า จ.บึงกาฬ และ บ้าน
ยางงอย จ.นครพนม โดยปัจจัยที่ส้าคัญที่มีผลต่อแนวโน้มที่ดีขึ้น เช่น โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 
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การจัดตั้งกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน และราคาผลผลิตเกษตรที่สูงขึ้น ส่วนปัจจัยที่ส้าคัญที่มีผลต่อแนวโน้มที่แย่ลง 
เช่น ราคาผลผลิตเกษตรตกต่้า น้้าท่วม และภัยแล้ง 

 
2. กำรรวบรวมข้อมูลด้ำนเศรษฐกิจสังคมเนื่องจำกทำงเลือกกำรพัฒนำ 

ในกระบวนการ SEA ซึ่งมีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย 
โดยฌพาะขั้นตอนการก้าหนดขอบเขต ซึ่งจะมีการประชุมรับฟังความเห็นและการส้ารวจแบบสอบถามจากผู้มี
ส่วนได้เสีย อย่างต่อเนื่อง จะมีการรวบรวมข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา 
แรงขับเคลื่อนการพัฒนา การพิจารณาผลกระทบของทางเลือก ซึ่งจะใช้เป็นวิธีการเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
สังคมระดับจุลภาค ระดับพ้ืนที่ของทุกลุ่มน้้าสาขาด้วย  

 
3. ผลกำรจัดท้ำแบบส้ำรวจข้อมูล ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

ในกระบวนการ SEA ซึ่งมีกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมและการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งจะมี
การประชุมรับฟังความเห็นและการส้ารวจแบบสอบถามจากผู้มีส่วนได้เสีย และมีการรวบรวมข้อมูลด้าน
เศรษฐกิจสังคมเพ่ือประกอบการวิเคราะห์ประเด็นปัญหา แรงขับเคลื่อนการพัฒนา การพิจารณาผลกระทบของ
ทางเลือก ซึ่งจะใช้เป็นวิธีการเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมระดับจุลภาค ระดับพ้ืนที่ของทุกลุ่มน้้าสาขา  

จากผลการวิเคราะห์ระบุผู้มีส่วนได้เสียโดยประเมินจากสภาพและลักษณะทางกายภาพและ
สิ่งแวดล้อมของพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ได้วิเคราะห์ระบุผู้มีส่วนได้เสียไว้ 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 
เช่น ตัวแทนเกษตรกร ตัวแทนประมง ตัวแทนผู้ให้บริการ/ ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เป็นต้น กลุ่มที่ 2 เช่น กลุ่มเด็ก 
สตรี  ผู้สู งอายุที่มีภูมิล้าเนาถาวรในพ้ืนที่  เป็นต้น กลุ่มที่  3 เช่น ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม เป็นต้น  
กลุ่มที่ 4 เช่น ผู้แทนส้านักงานจังหวัด ผู้แทนส้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น 
กลุ่มที่ 5 เช่น เครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงแม่น้้าโขง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับจังหวัด สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้้าโขง 7 
จังหวัดภาคอีสาน เป็นต้น และสื่อมวลชน และกลุ่มที่  6 เช่น คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ  
คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า คณะกรรมการลุ่มน้้าฯ เป็นต้น   

ซึ่งกลุ่มที่ปรึกษาได้จัดท้าแบบส้ารวจข้อมูล ด้านเศรษฐกิจและสังคม แยกประเภทตามประเภทกลุ่มผู้มี
ส่วนได้เสีย โดยแบบสอบถามชุดนี้ได้จัดท้าโดยได้ท้าการประยุกต์แบบสอบถามจากกิจกรรมการตรวจสอบ
ผลกระทบทางสังคมและการประเมินความอ่อนไหวของระบบนิเวศทางน้้าในลุ่มแม่น้้าโขง  (Social Impact 
Monitoring and Vulnerability Assessment: SIMVA) และน้ามาปรับให้สอดคล้องกับกระบวนการ SEA 
ของโครงการดังแสดงรายละเอียดของแบบสอบถามได้ดังนี้ 
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แบบส ำรวจข้อมลู 
เศรษฐกิจและสังคมของประชำชน 

กับทรัพยำกรน  ำของลุ่มน  ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
  

ค ำชี แจง  
1. ข้อมูลประกอบการส ารวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และแผนหลักการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ าพ้ืนท่ีลุ่มน้ าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ งบประมาณปี พ.ศ. 2564 ของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  
2. แบบสอบถามนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน และประชาชนในพ้ืนท่ีศึกษา 
และบ่งช้ีความเสี่ยง ความเปราะบาง การพึ่งพิงและการปรับตัวต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ า
ของครัวเรือนท่ีอาศัยในลุ่มน้ า และน าข้อมูลไปประกอบการพิจารณาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และการจดัท า
แผนหลักการบริหารจดัการทรัพยากรน้ าต่อไป  
3. ข้อมูลของผู้ตอบแบบส ารวจท้ังหมดถือเป็นความลับ และจะไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อผู้ให้ข้อมูล และบุคคลรอบข้างทั้งหมด จะ
ไม่ใส่ชื่อของท่านลงในฐานข้อมูลหรือน าช่ือไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด 
4. ข้อมูลที่ได้รับจะใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาของโครงการเท่านั้น และน าไปประเมินเพื่อจัดท ารายงานการศึกษาให้ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  
5. โปรดท าเครื่องหมาย ✓และ/หรือเติมข้อมูลลงในช่องว่าง  ให้สอดคล้องกับค าถามและตรงกับความเป็นจริงของท่าน  

 
ชื่อผู้ให้สัมภำษณ์ (นำย/นำง/นำงสำว)........................................................................................................ 
ที่อยู่ปัจจุบัน............................................................................................................................................... 
โทรศัพท์...............................................วัน/เดือน/ปีท่ีให้ข้อมูล………………………………………………………….. 
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 

1 เพศ  
 1) ชาย   2) หญิง 

2 อายุ .................................... ปี 
3 สถานภาพสมรส 
 1) โสด   2) สมรส    3) หย่า/แยกกันอยู่   4) หม้าย 
 5) อื่น ๆ ................................ 

4 ระดับการศึกษา 
 1) ประถมศึกษาหรือเทียบเท่า    2) มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า  
 3) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า    4) ปวส./อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 
 5) ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    6) สูงกว่าปริญญาตรี 
 7) ก าลังศึกษา ................................   8) อื่น ๆ ระบุ ................................ 

5 สถานภาพในครัวเรือน 
 1) หัวหน้าครัวเรือน     2) ผู้แทนหัวหน้าครัวเรือน 
 3) สมาชิกครัวเรือน     4) ผู้อาศัย ระบุ ................................ 
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6 ภูมิล าเนาเดิมของท่าน 
 1) อยู่ท่ีนี่ตั้งแต่เกิด    2) ย้ายมาจากท่ีอื่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ............................... 

 
ส่วนที่ 2 ควำมเปรำะบำงของครัวเรือนซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน  ำ 

1 จ านวนสมาชิกในครัวเรือนท่ีอาศัยอยู่ด้วยกันรวมทั้งสิ้น (รวมผู้ตอบแบบสอบถาม) 
 1) 1  คน     2) 2-3  คน   
 3) 4-6 คน     4) มากกว่า 6 คน ระบุ ..........................  

โดยเป็นสมาชิกท่ีมีอายุต่ ากว่า 15 ปี และสูงกว่า 60 ปี รวมกัน จ านวน ..................... คน 
และเป็นสมาชิกที่ท างานและมีรายได้ จ านวน ..................... คน 
2 ลักษณะอาคาร/บ้านเรือนที่อยู่อาศัยของท่าน 
 1) เพิง/กระท่อม     2) บ้านคอนกรีต จ านวน .............. ช้ัน   
 3) บ้านครึ่งตึกครึ่งไม้ จ านวน .............. ช้ัน  4) บ้านไม้ จ านวน .............. ช้ัน  
 5) ห้องแถว/ทาวน์เฮาส์    6) ตึกแถว/อาคารพาณิชย์ 
 7) ห้องเช่า     8) อื่น ๆ ระบุ ............................ 

3 กรรมสิทธ์ิความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน 
 1) เป็นเจ้าของกรรมสิทธ์ิเอง    2) เช่าซื้อบ้าน และที่ดินท ากิน 
 3) ให้ผู้อื่นเช่า     4) มีกรรมสิทธ์ิจากการจับจองใช้ประโยชน์  
 5) อื่น ๆ ระบุ ............................. 

4 ท่านหรือครัวเรือนท่านมีเงินออมหรือไม่ 
  1) ไม่มี 
  2) มี (โปรดระบุลักษณะการออม โดยตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 2.1) ฝากธนาคาร 
 2.2) ซื้อทรัพย์สินเก็บไว้ เช่น ที่ดิน ทอง ท่ีอยู่อาศัย 
 2.3) เก็บเงินสดไว้ท่ีบ้าน 

 2.4) อื่น ๆ ระบุ ………………………………………………….. 
5 ท่านหรือครัวเรือนท่านมีการกู้หนี้ยืมสินหรือไม่ 
  1) ไม่มีการกู้หนี้ยืมสินใด ๆ 
  2) มีการกู้หนี้ยืมสิน โดยมีระยะเวลาในการกู้ ........................ ปี   
6 ท่านและสมาชิกในครัวเรือนได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐในยามเจ็บป่วย 
  1) ไม่ได้รับสิทธิ 
  2) ได้รับสิทธิ (โปรดระบุสวัสดิการด้านการรักาพยาบาล โดยตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

 2.1) สิทธิสวัสดิการข้าราชการ/หน่วยงานรัฐ 
 2.2) สิทธิประกันสังคม 
 2.3) สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) 

 2.4) อื่น ๆ ระบุ ………………………………………………….. 
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7 แหล่งรายได้หลักของครัวเรือนของท่านมาจากการประกอบอาชีพ/แหล่งเงินใด (ตอบได้ 1 ข้อ) 
  1) เกษตรกรรม    2) ประมง/หาปลา/จับปลา 
  3) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   4) เลี้ยงสัตว์/ฟาร์มปศุสัตว์  
  5) รับจ้างท่ัวไป    6) ค้าขาย    
  7) ประกอบธุรกิจส่วนตัว   8) ลูกจ้าง/ข้าราชการ/พนักงานบริษัทเอกชน  
  9) ญาติพี่น้อง    10) อื่น ๆ ระบุ ..................................   
8 แหล่งรายได้รองของครัวเรือนของท่านมาจากการประกอบอาชีพ/แหล่งเงินใด  
  1) ไม่มี     
  2) มี (โปรดระบุแหล่งท่ีมา โดยตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  2.1) เกษตรกรรม    2.2) ประมง/หาปลา/จับปลา 
  2.3) เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า   2.4) เลี้ยงสัตว์/ฟาร์มปศุสัตว์  
  2.5) รับจ้างท่ัวไป    2.6) ค้าขาย    
  2.7) ประกอบธุรกิจส่วนตัว   2.8) อื่น ๆ ระบุ .................................. 
9 สัดส่ วนรายได้ครั ว เรื อนของท่านเมื่ อ เทียบกับรายได้ครั ว เรื อนทั้ งหมด ประกอบด้วย รายได้หลัก  ระบุ  

ร้อยละ ............................ และรายได้รอง ระบุร้อยละ .............................. 
รายได้ครัวเรือนของท่านต่อเดือนในปัจจุบัน ……………………………. บาท/เดือน 

10 รายได้ครัวเรือนของท่านในปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) เมื่อเปรียบเทียบกับ 10 ปี ท่ีผ่านมา 
 1) เพิ่มขึ้น  ระดับของการเปลี่ยนแปลง    1) เล็กน้อย    2) ปานกลาง      3) มาก   
 2) น้อยลง  ระดับของการเปลี่ยนแปลง    1) เล็กน้อย    2) ปานกลาง      3) มาก   

11 ครัวเรือนประสบปัญหาในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ เพื่อรายได้หลักและ/หรือรอง หรือไม่ 
  1) ไม่มี     
  2) มี โปรดระบุปัญหา  

ปัญหาในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู ่ ระดับความรุนแรงของปัญหา 
น้อย ปานกลาง มาก วิกฤติ 

2.1) ขาดแคลนแหล่งน้ าและไม่เพยีงพอ     
2.2) น้ าท่วมสร้างเสียหายต่อการประกอบอาชีพ     
2.3) ได้ผลผลติน้อยท าให้มรีายได้ไม่เพียงพอ      
2.4) ขาดแคลนแรงงาน/ต้นทุนราคาสูง     
2.5) คุณภาพน้ า ดินเสื่อมโทรมลง หรือ ไม่เหมาะสม     
2.6) อ่ืน ๆ ระบุ ........................................................ 
.................................................................................. 
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12 ครัวเรือนของท่านมีสมาชิกครอบครัวเป็นสมาชิกกลุ่มและได้เข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชนของท่าน 
  1) ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มใด ๆ ในชุมชน  
  2) เป็นสมาชิกกลุ่ม จ านวน ............. กลุ่ม (โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  2.1) กลุ่มเกษตรกร    2.2) กลุ่มออมทรัพย์/สหกรณ์ 
  2.3) กลุ่มผู้สูงอายุ    2.4) สมาชิกกองทุนหมู่บ้าน 
  2.5) กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้าน   2.6) กลุ่ม อสม. 
  2.7) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน   2.8) กลุ่มแปรรูปอาหาร 
  2.9) กลุ่มเกษตรอินทรีย์   2.10) กลุ่มอื่น ๆ ระบุ..................................... 
13 ครัวเรือนของท่านใช้แหล่งน้ าในการอุปโภค (น้ าใช้) จากแหล่งใด (โปรดระบุหมายเลข 1 2 3 เพื่อเรียงล าดับ โดย 1 มาก

ที่สุด และ 2-3 รองลงมา) 
ล าดับที่  ประปา    ล าดับที ่ แม่น้ า/น้ าคลอง 
ล าดับที่  น้ าฝน   ล าดับที ่ น้ าบาดาล 
ล าดับที่  อ่างเก็บน้ า   ล าดับที ่ อื่น ๆ ระบุ ................................. 

14 แหล่งน้ าในการอุปโภค (น้ าใช้) มีการเปลีย่นแปลงหรือไม่ อย่างไร ในปีท่ีผ่านๆ มา (เลือกไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
  1) ไม่เปลี่ยนแปลง    2) คุณภาพน้ าเสื่อมโทรม     3) แหล่งน้ าขาดแคลน      
  4) น้ าท่วมบ่อย               5) ฝนท้ิงช่วงและไม่เป็นไปตามฤดูกาล         
15 ครัวเรือนของท่านใช้แหล่งน้ าในการบริโภค (น้ าดื่ม) จากแหล่งใด  (โปรดระบุหมายเลข 1 2 3 เพื่อเรียงล าดับ โดย 1 มากที่สุด 

และ 2-3 รองลงมา) 
 ล้าดับที่  น้้าฝน    ล้าดับที ่ ซื้อน้้าบรรจุขวด 
 ล้าดับที่  ตู้น้้าหยอดเหรียญ  ล้าดับที ่ กรองน้้าดื่มเอง 
 ล้าดับที่  ประปา   ล้าดับที ่ แม่น้้า/น้้าคลอง 
 ล้าดับที่  อ่างเก็บน้้า   ล้าดับที ่ น้้าบาดาล/น้้าบ่อ 
16 แหล่งน้ าในการบริโภค (น้ าดื่ม) มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ อย่างไร ในปีที่ผ่าน ๆ มา (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ ตามล าดับ

ความส าคัญ) 
  1) ไม่เปลี่ยนแปลง    2) น้ าไม่ได้มาตรฐานน้ าดื่ม  3) มีการปนเปื้อน   
  4) ปริมาณน้ าลดลง   5) ปริมาณน้ ามากขึ้น   6) น้ าดื่มมีราคาแพงขึ้น 
 
ส่วนที่ 3 กำรพ่ึงพิงทรัพยำกรน  ำของครัวเรือนเพ่ือกำรด ำรงชีวิตและประกอบอำชีพ 

1 ครัวเรือนของท่านพึ่งพึงทรัพยากรน้ าเพื่อการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพอะไร (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1) การเกษตรกรรม (ระบุข้อมูลเพิ่มเติม ในหัวข้อ 1))    
 2) การประมง (ระบุข้อมูลเพิ่มเติม ในหัวข้อ 2)) 
 3) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า (ระบุข้อมูลเพิ่มเติม ในหัวข้อ 3)) 
 4) การบริการ (การท่องเที่ยว การค้า การขนส่ง) (ระบุข้อมูลเพิ่มเติม ในหัวข้อ 4)) 
 5) วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณี (ระบุข้อมูลเพิ่มเติม ในหัวข้อ 5)) 
 6) อื่น ๆ ระบุ …………………..……… (ไม่ต้องระบุเพิ่มเติม)  
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1) กำรเกษตรกรรม 
(1) ท่านปลูกพืชชนิดใด ในการประกอบอาชีพเกษตรกร  (เรียงล าดับชนิดพืชที่ปลูก 3 ล าดับแรก โดย 1 มากที่สุด 2-3 

รองลงมา) 
ล าดับที่  ………………………………..……. 
ล าดับที่  ………………………………..……. 
ล าดับที่  ………………………………..……. 

(2) ท่านหรือครัวเรือนของท่านมีพื้นท่ีถือครองเพ่ือการเกษตรกรรมหรือไม่ 
  1) ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง (โปรดระบุข้อมูลเพิ่มเติม โดยตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   1.1) เช่าท่ีดินผู้อื่น  
   1.2) ท ากินในท่ีดินของผู้อื่นโดยไม่เสียค่าเช่า  
   1.3) อื่น ๆ ระบุ …………………………………….. 
  2) มีที่ดินเป็นของตนเอง (โปรดระบุกรรมสิทธ์ิถือครองท่ีดิน โดยตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
   2.1) ภบท.5     2.2) นส.3.    2.3) สค.1 
   2.4) สปก.4-01     2.5) โฉนด   2.6) อื่น ๆ ระบุ …………….. 
   3) อื่น ๆ ระบุ .......................................      

(3) รายได้จากการเกษตรโดยเฉลีย่ต่อปี จ านวน ............................. บาท/ปี 
(4) น้ าท่ีท่านใช้เป็นแหล่งน้ าหลักเพื่อท าการเกษตรมาจากแหล่งใด (ตอบได้ 1 ข้อ) 

  1) แม่น้ า    2) ล าคลอง    3) น้ าฝน   4) น้ าบาดาล  
  5) คลองชลประทาน  6) ขุดสระน้ า      7) อื่น ๆ ระบุ ………………………………. 

(5) การเปลีย่นแปลงของแหล่งน้ าท่ีใช้ในการเกษตร ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (ตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ) 
  1) ยังไม่เปลี่ยนแปลง    2) คุณภาพน้ าไม่เหมาะสมมากข้ึน 
  3) พื้นที่ชุ่มน้ าสูญเสียมากข้ึน    4) ปริมาณน้ าลดลงไม่เพียงพอ 
  5) น้ าท่วมบ่อยข้ึน               6) ดีขึ้น ระบุ ..………………………….. 

(6) ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา การท าการเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  
ประเด็น การเปลีย่นแปลง สาเหตุของการเปลีย่นแปลง 

เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง 
1) ปริมาณผลผลิต     
2) ราคาผลผลิตต่อหน่วย     
3) รายได้จากการขายผลผลิต     
4) ต้นทุนการผลิต     
5) จ านวนเกษตรกร (ในชุมชนและพื้นที่
ใกล้เคียง) 

    

6) พื้นที่การเกษตร (ของท่าน)     
7) การใช้ปุ๋ยชีวภาพ     
8) การใช้ปุ๋ยสารเคมี สารก าจัดศัตรูพืช     

 
 



 

ส้ำนักงำนทรัพยำกรน ้ำแห่งชำต ิ รำยงำนภำคผนวก 

 

โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
และแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าพ้ืนที่ลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคผนวก ข.-25 9  
 

2) กำรประมง 
(1) ความถี่ในการจับปลาและสตัว์น้ าต่อสัปดาห์   เฉลี่ยจ านวน ......................... วันต่อสัปดาห ์
(2) ช่วงเดือนในการจับปลาและสัตว์น้ า (เฉพาะ 3 เดือนที่ไดผ้ลผลติมากที่สุด ในรอบปี)     

  1) มกราคม    2) กุมภาพันธ์      3) มีนาคม    4) เมษายน  
  5) พฤษภาคม   6) มิถุนายน   7) กรกฎาคม     8) สิงหาคม 
  9) กันยายน   10) ตุลาคม    11) พฤศจิกายน   12) ธันวาคม 

(3)  ชนิดของปลาและสตัว์น้ าท่ีท่านจบัได้ มากน้อย (เรียงล าดับ ดังน้ี 1 มากท่ีสุด 2-3 รองลงมา) 
ล าดับที่  ………………………………..……. 
ล าดับที่  ………………………………..……. 
ล าดับที่  ………………………………..……. 

(4) จ านวนปลาและสตัว์น้ าท่ีจับได้ต่อวัน   
มากที่สุด เฉลี่ยจ านวน .............................. กิโลกรมั/วัน ในเดือน .............................. 
น้อยที่สุด เฉลี่ยจ านวน.............................. กิโลกรมั/วัน ในเดือน ............................... 

(5)  แหล่งน้ าท่ีใช้ในการประมงหรือจบัสัตว์น้ า 
  1) แม่น้ า      2) อ่างเก็บน้ า หนองน้ า  
  3) ล าคลอง ห้วย     4) อื่น ๆ ระบุ ..…………………………. 

(6) การเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้ าที่ใช้ในการประมงหรือจับสัตว์น้ า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1) ไม่เปลี่ยนแปลง        2) คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมลง 
  3) แหล่งท าประมงอุดมสมบูรณ์ลดลง   4) การไหลและระดับน้ าผันผวน ไม่แน่นอน 
  5) อาหารธรรมชาติส าหรับสัตว์น้ าลดลง   6) ดีขึ้น ระบุ ..………………………….. 

(7) รายได้จากการขายปลาและสัตว์น้ าโดยเฉลี่ยต่อเดือน เฉลี่ยจ านวน .............................. บาท/วัน (เดือน) 
(8) ในช่วง 10 ปีท่ีผ่านมา การท าประมงจากแหล่งน้ าธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

ประเด็น การเปลีย่นแปลง สาเหตุของการเปลีย่นแปลง 
เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง 

1) ผลผลิตประมง     
2) ความหลากหลายชนิดพันธ์ุ     
3) จ านวนชาวประมง (ในชุมชนและ
พื้นที่ใกล้เคียง) 

    

4) ต้นทุนการท าประมง     
5) ราคาผลผลิตประมงต่อหน่วย     
6) รายได้จากการขายสัตว์น้ า     
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3) กำรเพำะเลี ยงสัตว์น  ำ 
(1) ประเภทของการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า 

  1) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในกระชังตามล าน้ า 
  2) การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าในสถานท่ีสร้างขึ้นเอง  

(2) ชนิดของปลาและสัตว์น้ าท่ีเพาะเลีย้ง (เรียงล าดับ ดังนี้ 1 มากท่ีสุด 2-3 รองลงมา) 
ล าดับที่  ………………………………..……. 
ล าดับที่  ………………………………..……. 
ล าดับที่  ………………………………..……. 

(3) จ านวนปลาและสตัว์น้ าต่อป ี จ านวน .............................. กิโลกรัม/ปี  
(4)  แหล่งน้ าท่ีใช้ในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า 

  1) ริมแม่น้ าล าคลอง     2) ในบ่อ อ่างเก็บน้ า หนองน้ า  
  3) อื่น ๆ ระบุ ..…………………………. 

(5) แหล่งน้ าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1) ไม่เปลี่ยนแปลง     2) คุณภาพน้ าเสื่อมโทรมมากขึ้น 
  3) มีอาหารส าหรับสัตว์น้ าน้อยลง   4) แหล่งน้ าขาดแคลนมากข้ึน 
  5) น้ าท่วมพื้นที่เพาะเลี้ยงบ่อยขึ้น      6) ดีขึ้น  ระบุ ..………………………….. 

(6) รายได้จากการขายปลาและสัตว์น้ าจากการเพาะเลีย้งโดยเฉลี่ยต่อปี  จ านวน .......................... บาท/ปี 
(7) ในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 

ประเด็น การเปลีย่นแปลง สาเหตุของการเปลีย่นแปลง 
เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง 

1) จ านวนสัตว์น้ าท่ีเพาะเลี้ยง     
2) จ านวนชนิดพันธ์ุ     
3)  จ า น ว น ผู้ เ พ า ะ เ ลี้ ย ง สั ต ว์ น้ า 
(ในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง) 

    

4) ต้นทุนการเพาะเลี้ยง     
5) ราคาผลผลิตต่อหน่วย     
6) รายได้จากการขายสัตว์น้ า     

4) การบริการ (กำรท่องเท่ียว กำรค้ำ กำรขนส่ง)  
(1) ประเภทของการบริการที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ า ทั้งทางตรงและอ้อม  (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 

   1) บริการที่พัก โรงแรม โฮมสเตย์   2) ขายสินค้าเครื่องใช้ของครัวเรือน 
   3) ขายอาหารและเครื่องดื่ม   4) บริการรับส่งสินค้าและนักท่องเที่ยว 
   5) อื่น ๆ ระบุ.......................................................... 

(2) การบริการ (การท่องเที่ยว การค้า การขนส่ง) ของท่านสร้างรายได้ มากที่สุด อยู่ในช่วงเดือนใด (เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ) 
  1) มกราคม    2) กุมภาพันธ์    3) มีนาคม    4) เมษายน  
  5) พฤษภาคม   6) มิถุนายน   7) กรกฎาคม    8) สิงหาคม 
  9) กันยายน   10) ตุลาคม    11) พฤศจิกายน   12) ธันวาคม 
   13) ตลอดทั้งปี  
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(3) เคยมีลูกค้าใช้บริการของท่าน เฉลี่ยจ านวน ..................... คน/เดือน    
 และปัจจุบันมีรายได้จากการบริการของท่าน จ านวน ..................... บาท/เดือน 

(4) ในระยะเวลา 10 ปีท่ีผ่านมา ธุรกิจการบริการในพื้นที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
ประเด็น การเปลีย่นแปลง สาเหตุของการเปลีย่นแปลง 

เพิ่มขึ้น เท่าเดิม ลดลง 
1) จ านวนผู้ประกอบการบริการ     
2) พื้นที่ท่ีใช้เพื่อกิจกรรมการบริการ เช่น 
ท่องเที่ยว ย่านการค้า 

    

3) จ านวนผู้ใช้บริการ     
4) รายได้จากการให้บริการ     

 
5) วิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณี 

(1) ท่านและชุมชน มีการสืบสานวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ท่ีเกี่ยวข้องกับน้ า หรือไม่ เรื่องใด 
  1) ไม่มีหรือไม่ทราบ           
  2) มีและสืบทอดมาจากครอบครัวและชุมชน  
โปรดระบุ........................................................................................... 

(2) วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ที่ระบุนั้น เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ าในพื้นที่ อย่างไร และในระดับใด  
  1) เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าโดยตรง เพ่ือการประกอบอาชีพ           
  2) เกี่ยวข้องกับการใช้น้ าโดยตรง เพ่ือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี  

(3) ปัจจุบัน พ.ศ. 2564 วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ า เปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อเปรียบเทียบกับ 
10 ปี ที่ผ่านมา 
 1) อาชีพดั้งเดิม  สถานการณ์  1) หมดไป     2) เหลือบางส่วน   3) ฟื้นฟูใหม่ 
 2) การสืบสาน  สถานการณ์  1) ไม่มี         2) มีบางส่วน        3) ฟื้นฟูใหม่   

  
------------------------------------------------------- 
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แนวทำงกำรวิเครำะห์แบบส้ำรวจทำงเศรษฐกิจสังคม 
การน้าผลกิจกรรมการตรวจสอบผลกระทบทางสังคมและการประเมินความอ่อนไหวของ

ระบบนิเวศทางน้้าในลุ่มแม่น้้าโขง SIMVA มาเป็นแนวทางเพ่ือการวิเคราะห์ผลร่วมกับแบบส้ารวจทางเศรษฐกิจ
สังคม มีแนวทางดังนี้  

เนื่องจากลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือมี พ้ืนที่บางส่วนของ 8 จังหวัดที่ต้องพ่ึงพาการใช้
ทรัพยากรน้้าจากแม่น้้าโขง โดยวัตถุประสงค์ที่ส้าคัญของแบบสอบถามทางเศรษฐกิจสังคม เพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจสังคมของประชากรในลุ่มแม่น้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือที่เกี่ยวโยงกับทรัพยากรน้้า
และระบบนิเวศทางน้้าของลุ่มน้้า การวิเคราะห์ผล และสรุปผลการส้ารวจ โดยหัวข้อของแบบสอบถามที่
สอดคล้องกับ SIMVA ได้แก่ 

• ความเปราะบางของครัวเรือนซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้้า 

• การพ่ึงพิงทรัพยากรน้้าของครัวเรือนเพ่ือการด้ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
 รวมถึงมีการสอบถามการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างในช่วงเวลา 10 ปีย้อนหลัง  เพ่ือดู 
การเปลี่ยนแปลงแนวโน้มการพ่ึงพาทรัพยากรน้้าของลุ่มน้้าว่าในแต่ละพ้ืนที่มีการพ่ึงพาทรัพยากรน้้าในลุ่มน้้า
โขงตะวันออกเฉียงเหนืออย่างไร โดยแนวโน้มของกิจกรรมที่ส้าคัญที่จะท้าการสรุปผลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลส้าหรับ
ในการวางแผนบริหารจัดการลุ่มน้้าโขงต่อไป ได้แก่  

• สรุปแนวโน้มความส้าคัญด้านการชลประทาน 

• สรุปแนวโน้มความส้าคัญด้านการประมง 
 

สำมำรถสรุปผลกำรส้ำรวจข้อมูล เศรษฐกิจ และสังคมของประชำชนได้ดังนี  
เนื่องจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย รวมถึงพ้ืนที่ด้าเนินการ

โครงการ ที่ปรึกษาจึงได้ออกแบบรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม ออกเป็น 2 ส่วน เพ่ือให้การเก็บ
ข้อมูลมีจ้านวนตัวอย่างที่ครอบคลุมและครบถ้วนตามผู้มีส่วนได้เสียและความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีรูปแบบ
ดังนี้  

1) การลงพ้ืนที่เพ่ือส้ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคมกับกลุ่มที่ 1 เช่น ตัวแทนเกษตรกร 
ตัวแทนประมง ตัวแทนผู้ให้บริการ/ ท่องเที่ยวในพ้ืนที่ เป็นต้น กลุ่มที่ 2 เช่น กลุ่มเด็ก สตรี ผู้สูงอายุที่มี
ภูมิล้าเนาถาวรในพ้ืนที่  

2) การส้ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ และสังคมในรูปแบบออนไลน์ กับกลุ่มที่ 3 เช่น ผู้ประกอบ
ธุรกิจโรงแรม เป็นต้น กลุ่มที่ 4 เช่น ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่น ผู้แทนส้านักงานจังหวัด ผู้แทนส้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เป็นต้น กลุ่มที่ 5 เช่น เครือข่ายภาคประชาสังคมเฝ้าระวังการ
เปลี่ยนแปลงแม่น้้าโขง เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับจังหวัด 
สมาคมเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนลุ่มน้้าโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน เป็นต้น และสื่อมวลชน และกลุ่มที่ 6 
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คณะกรรมการทรัพยากรน้้าแห่งชาติ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า 
คณะกรรมการลุ่มน้้าฯ 

โดยที่ปรึกษาได้ลงพ้ืนที่เพ่ือส้ารวจข้อมูล ด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างวันที่ 23 สิงหาคม- 
17 กันยายน พ.ศ. 2564   

 
(1) ข้อมูลโดยท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่ำงในพื นที่ลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 มีจ้านวนผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 834 คน การส้ารวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมในรูปแบบ

ออนไลน์มีผู้ตอบแบบสอบถามจ้านวน 346 คน รวมทั้งหมดมีผู้ตอบแบบสอบถาม 1,180 คน ประกอบด้วย เพศ
ชาย 602 คน เพศหญิง 576 คน และเพศชาย/หญิง 2คน  มีอายุระหว่าง 18 ถึง 82 ปี อายุเฉลี่ย 44 ปี ดัง
แสดงรายละเอียดใน 

 
ตำรำงที่ 1 ส่วนใหญ่มีภูมิล้าเนาอยู่ในพ้ืนที่ 976 คน คิดเป็นร้อยละ 82.7  ย้ายมาจากที่อ่ืน 204 คน 

คิดเป็นร้อยละ 17.3 
 

ตำรำงท่ี 1 สรุปจ้ำนวนผู้ตอบแบบส้ำรวจข้อมูล ด้ำนเศรษฐกิจและสังคม 

กลุ่มลุ่มน ้ำ 
ประเภทกำร
เก็บข้อมลู 

เพศ รวมจ้ำนวนผู้ตอบ
แบบส้ำรวจ 1) ชำย 2) หญิง 3) ชำย/หญิง 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 1 (น ้ำหมัน-น ำ้สำน) ลงพื้นที ่ 11 11  22 
  ออนไลน ์ 8 8  16 

รวมกลุ่มลุม่น ้ำสำขำท่ี 1 19 19 - 38 
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 2 (แม่น ้ำเลย) ลงพื้นที ่ 32 29  61 

  ออนไลน ์ 11 10  21 
รวมกลุ่มลุม่น ้ำสำขำท่ี 2 43 39 - 82 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 3 (น ้ำโมง-น ้ำสวย) ลงพื้นที ่ 72 62  134 
  ออนไลน ์ 31 16 1 48 

รวมกลุ่มลุม่น ้ำสำขำท่ี 3 103 78 1 182 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 4 (ห้วยหลวง) ลงพื้นที ่ 67 66  133 
  ออนไลน ์ 22 15  37 

รวมกกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 4 89 81 - 170 
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) ลงพื้นที ่ 22 20  42 
  ออนไลน ์ 14 3  17 

รวมกลุ่มลุม่น ้ำสำขำท่ี 5 36 23 - 59 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 6 (แม่น ้ำสงครำม) ลงพื้นที ่ 90 139 1 230 
  ออนไลน ์ 61 55  116 

รวมกลุ่มลุม่น ้ำสำขำท่ี 6 151 194 1 346 
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 7 (ห้วยทวย) ลงพื้นที ่ 25 18  43 
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กลุ่มลุ่มน ้ำ 
ประเภทกำร
เก็บข้อมลู 

เพศ รวมจ้ำนวนผู้ตอบ
แบบส้ำรวจ 1) ชำย 2) หญิง 3) ชำย/หญิง 

  ออนไลน ์ 11 5  16 

รวมกลุ่มลุม่น ้ำสำขำท่ี 7 36 23 - 59 
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่ำ้) ลงพื้นที ่ 32 47  79 

  ออนไลน ์ 12 15  27 
รวกลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 8 44 62 - 106 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) ลงพื้นที ่ 47 44  91 
  ออนไลน ์ 34 13  47 

รวมกลุ่มลุม่น ้ำสำขำท่ี 9 81 57 - 138 

รวมทั ง 9 กลุ่มลุ่มน ้ำ 602 576 2 1,180 

 
 

 (2) ควำมเปรำะบำงของครัวเรือนซึ่งเกี่ยวข้องกับทรัพยำกรน ้ำ  
  การสรุปข้อมูลด้านความเปราะบางของครัวเรือนมีรายละเอียดดังนี้ 
 1) ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.2 มีการออม โดยลักษณะการออมส่วนใหญ่จะ
เป็นการฝากธนาคาร รองลงมาเป็นการซื้อทรัพย์สินเก็บไว้ เช่น ที่ดิน ทอง ที่อยู่อาศัย, เก็บเงินสดไว้ที่บ้าน  
 2) ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.8 มีปัญหาด้านหนี้สิน การกู้ยืมเงิน ส่วนใหญ่จะ
เป็นการกู้ ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  โดยแนวโน้มสภาวะการเงินในด้านเงินออมของ
ครัวเรือนในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ.2564)  ส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็นร้อย
ละ 55.7 รองลงมามีแนวโน้มลดลงคิดเป็นร้อยละ 21.9 และ และล้าดับสุดท้ายมีแนวโน้มสภาวะทางการเงิน
ด้านเงินออมเพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 7.2 
 3) สถานการณ์โควิด–19 มีผลในระดับมากร้อยละ 67.3 รองลงมามีผลต่อในระดับปาน
กลางต่อรายได้ครัวเรือนของประชากร คิดเป็นร้อยละ  24.5 และมีผลกระทบในระดับน้อยคิดเป็นร้อยละ 6.5 
และล้าดับสุดท้ายไม่มีผลกระทบคิดเป็นร้อยละ 1.7 
 4) ส่วนใหญ่ประชาชนได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลของภาครัฐในยามเจ็บป่วย  
เป็น สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง) คิดเป็นร้อยละ 85.5 รองลงมาเป็นสิทธิสวัสดิการข้าราชการ/
หน่วยงานรัฐ คิดเป็นร้อยละ 9.3 และสิทธิประกันสังคมคิดเป็นร้อยละ 5.2 
 5) อาชีพหลักของประชาชนกลุ่มตัวอย่างในลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ คือ อาชีพ
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 50.7 รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ 12.3 โดยอาชีพเลี้ยงสัตว์/
ฟาร์มปศุสัตว์มีสัดส่วนน้อยที่สุดคิดเป็นร้อยละ 0.3และประชาชนส่วนใหญ่จะมีอาชีพรองได้แก่  อาชีพ
เกษตรกรรม คิดเป็นร้อยละ 42.6 รองลงมาเป็นอาชีพรับจ้างทั่วไป  คิดเป็นร้อยละ 15.1  อาชีพประมง/หา
ปลา/จับปลา คิดเป็นร้อยละ 11.7 และเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า คิดเป็นร้อยละ 10.6  มีรายได้ต่อครัวเรือนต่้าสุด 200 
บาท/เดือน สูงสุด 200,000 บาท/เดือน รายได้เฉลี่ย 13,291 บาท/เดือน 
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 6) ปัญหาในการประกอบอาชีพและความเป็นอยู่ เพ่ือรายได้หลักและ/หรือรอง  

- ประชาชนในลุ่มน้้าประสบปัญหาอยู่ในระดับวิกฤต ล้าดับที่ 1 ระดับน้้าในแม่น้้าโขง
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่เหมือนเดิม มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.1 ประสบปัญหาอยู่ในระดับมาก ล้าดับที่ 1 ด้าน
ขาดแคลนแรงงาน/ต้นทุนราคาสูง มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.4 รองลงมามีปัญหาความขาดแคลนแหล่งน้้า
และไม่เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 31.6 และปัญหาได้ผลผลิตน้อยท้าให้มีรายได้ไม่เพียงพอ คิดเป็นร้อยละ 24.3 
ตามล้าดับ (รูปที่1) 

 

 
รูปที่ 1 ปัญหำในกำรประกอบอำชีพและควำมเป็นอยู่ เพื่อรำยได้หลักและ/หรือรอง 

 
 7) แหล่งน้้าในการอุปโภค (น้้าใช้)  

แหล่งน้้าในการอุปโภค อันดับที่ 1 ได้แก่ น้้าประปา คิดเป็นร้อยละ 68 อันดับ 2 ได้แก่ น้้า
บาดาล คิดเป็นร้อยละ 37 และล้าดับที่ 3 ได้แก่ แม่น้้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้้าในการอุปโภค (น้้าใช้) 
ในปีที่ผ่านๆ มา ประชาชนส่วนใหญ่เห็นความไม่มีความเปลี่ยนแปลงคิดเป็น ร้อยละ 59 รองลงมาแนวโน้มขาด
แคลนแหล่งน้้าและไม่เพียงพอคิดเป็นร้อยละ 17.6  คุณภาพน้้าเสื่อมโทรมคิดเป็นร้อยละ 11.9  ฝนทิ้งช่วงและ
ไม่เป็นไปตามฤดกูาล ร้อยละ 11.3 และ และล้าดับสุดท้ายคือปัญหาน้้าท่วมบ่อยคิดเป็นร้อยละ 0.2 
 8) แหล่งน้้าในการบริโภค (น้้าดื่ม)  

แหล่งน้้าในการบริโภค อันดับที่ 1 ได้แก่ การซื้อน้้าบรรจุขวด ล้าดับที่ 2 ได้แก่ ตู้น้้าหยอด
เหรียญ และล้าดับที่ 3 ได้แก่ น้้าฝน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้้าในการบริโภค (น้้าดื่ม) ในปีที่ผ่านๆ มา 
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นความไม่มีความเปลี่ยนแปลงคิดเป็นร้อยละ 50.1 รองลงมาได้แก่ น้้าดื่มมีราคาแพงขึ้น
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คิดเป็นร้อยละ 44.9 ปริมาณน้้าลดลงและน้้าไม่ได้มาตรฐานน้้าดื่ม ร้อยละ 2.1 ปัญหาน้้ามีการปนเปื้อน คิดเป็น
ร้อยละ 0.7 และล้าดับสุดท้ายได้แก่ ปริมาณน้้ามากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 0.2 
 
 (3) กำรพึ่งพิงทรัพยำกรน ้ำของครัวเรือนเพื่อกำรด้ำรงชีวิตและประกอบอำชีพ 
 1) ครัวเรือนของท่ำนพึ่งพ ิงทรัพยำกรน ้ำเพื่อกำรด้ำรงชีวิตและประกอบอำชีพอะไร 

- จ้านวนประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมมีจ้านวน คิดเป็นร้อยละ 42 ของจ้านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยมีพืชที่ส้าคัญ ได้แก่ ข้าว ยางพารา และมันส้าปะหลัง มีการปลูกข้าวเป็นอันดับ 1 คิดเป็นร้อยละ 
52.1 ล้าดับที่ 2  ยางพารา/ปาล์มน้้ามัน คิดเป็นร้อยละ 13.7 ล้าดับที่ 3 มันส้าปะหลัง คิดเป็นร้อยละ 9.6 
ตามล้าดับ   

- พ้ืนที่ถือครองเพ่ือการเกษตรกรรม ประชาชนส่วนใหญ่มีที่ดินเป็นของตนเอง คิดเป็นร้อยละ 
85 ของประชาชนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดที่ดิน คิดเป็นร้อยละ 71.87 
รองลงมาเป็น สปก.4-01  คิดเป็นร้อยละ 17.87 ในส่วนของประชาชนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองจะเป็นลักษณะ
ท้ากินในที่ดินของผู้อ่ืนโดยไม่เสียค่าเช่า และเช่าที่ดินผู้อ่ืนคิดเป็นร้อยละ 6.39 ของประชาชนที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

- แหล่งน้้าที่ใช้ท้าการเกษตร โดยส่วนใหญ่จะใช้น้้าฝนในการท้าการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 
31.03 รองลงมาได้แก่ ล้าคลอง คิดเป็นร้อยละ 26.30 และแม่น้้า คิดเป็นร้อยละ 8 ตามล้าดับ โดยแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของแหล่งน้้าที่ใช้ในการเกษตร ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาพบว่ามีปัญหาปริมาณน้้าลดลงไม่เพียงพอ
ต่อการเกษตร ร้อยละ 24.49  อันดับที่ 2 ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง ร้อยละ 9.80 และล้าดับที่ 3 การจัดสรรน้้าไม่
ทั่วถึง คิดเป็นร้อยละ 3.54 

- ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ปัญหาการท้าการเกษตรที่มีแนวโน้มมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้ 
o ราคาผลผลิตต่อหน่วย ,รายได้จากการขายผลผลิตมีราคาลดลง 
o ต้นทุนการผลิตมีราคาท่ีสูงขึ้น 
o ปริมาณผลผลิตส่วนใหญ่จะมีปริมาณเท่าเดิมหรือลดลง 
o การใช้ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมี ส่วนใหญ่ยังคงเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก 

 
- การประมง ชนิดของปลาที่จับได้ อันดับ 1 ปลาขาว อันดับ 2 ปลาตะเพียน อันดับ 3 ปลา

หมอ โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของแหล่งน้้าที่ใช้ในการประมงหรือจับสัตว์น้้า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาพบว่า
มีปัญหาคุณภาพน้้าเสื่อมโทรมลง,  แหล่งท้าประมงอุดมสมบูรณ์ลดลง, และอาหารธรรมชาติส้าหรับสัตว์น้้า
ลดลง  จ้านวนปลาและสัตว์น้้าที่จับได้ต่อวัน มากที่สุด 55 กิโลกรัม/วัน  แหล่งน้้าที่ใช้ในการประมงหรือจับสัตว์
น้้า คือล้าคลอง ห้วย คิดเป็นร้อยละ  45.9  รองลงมาคือ แม่น้้า คิดเป็นร้อยละ 34.7 

- การเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า ด้าเนินการในสถานที่สร้างขึ้นเองเป็นลักษณะบ่อน้้า คิดเป็นร้อยละ 
85.6 ชนิดของปลาที่เลี้ยงได้แก่ อันดับ 1 ปลานิล อันดับ 2 ปลาตะเพียน อันดับ 3 ปลาดุก โดยมีจ้านวนปลาที่
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เพาะเลี้ยงสูงสุดประมาณประมาณ 36 ตัน/ปี  เฉลี่ยประมาณ 2,480 กิโลกรัม/ปี โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ของแหล่งน้้าที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงน้้า ในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาพบว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง (รูปที่2) 

 
รูปที่ 2 แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของกำรเพำะเลี ยงน ้ำ ในช่วง 10 ปี 

 
- ประเภทของการบริการที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้้า ทั้งทางตรงและอ้อม ด้านการบริการ 

(การท่องเที่ยว การค้า การขนส่ง)  ส่วนใหญ่เป็นการขายอาหารและเครื่องดื่ม คิดเป็นร้อยละ 77.55 รองลงมา
เป็นบริการที่พัก โรงแรม โฮมสเตย์ คิดเป็นร้อยละ 16.237 ช่วงเวลาที่สร้างรายได้มากที่สุดอยู่ในช่วงเดือน 
มกราคม เมษายน และธันวาคม แต่ก็มีรายได้ตลอดทั้งปี โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 17,417 บาท/เดือน  มีแนวโน้ม
ของรายได้จากการบริการในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2564) ที่เพ่ิมข้ึน (รูปที่3) 
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รูปที่ 4 แนวโน้มกำรเปลี่ยนแปลงของธุรกิจด้ำนกำรบริกำรในช่วง 10 ปี 
- ประเภทของวิถีชีวิต และวัฒนธรรมประเพณี ที่ใช้ประโยชน์จากการพ่ึงพิงทรัพยากรน้้า โดย

วิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรม ที่เกี่ยวข้องกับน้้าที่มีและสืบทอดมาจากครอบครัวและชุมชน ได้แก่  ประเพณี
ลอยกระทง  ประเพณีแข่งเรือ ประเพณีไหลเรือไฟ ประเพณีบั้งไฟพญานาค ตามล้าดับ ซึ่งจะใช้เพ่ือการ
ประกอบอาชีพเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งปัจจุบัน พ.ศ. 2564 วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม การสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรม ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรน้้า เหลือเพียงบางส่วนเท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับ 10 ปี ที่ผ่านมา 
 
 (4) ประเด็นปัญหำในพื นที่ และควำมคำดหวังต่อกำรบริหำรจัดกำรลุ่มน ้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1) ประชำชนประสบปัญหำเกี่ยวกับทรัพยำกรน ้ำในด้ำนต่ำง ๆ มำกน้อยเพียงไร   

 ปัญหาที่พบมากที่สุดในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ มีน้้าใช้ไม่เพียงพอใน
การประกอบอาชีพและการยังชีพ (ร้อยละ 10.4) รองลงมาเป็นปัญหาการจัดสรรน้้าไม่ทั่วถึง และไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ (ร้อยละ 6.8) และปัญหาน้้าท้าการเกษตรไม่เพียงพอ ส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรต่้า เพาะปลูกได้
น้อย จับปลาได้น้อย (ร้อยละ 5.8) (รูปที4่) 

ปัญหาที่พบในระดับมากในพ้ืนที่กลุ่มลุ่มน้้าโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ปัญหาการได้รับ
การจัดสรรน้้าไม่ทั่วถึง และไม่เพียงพอต่อความต้องการ (ร้อยละ 47.2) รองลงมาเป็นปัญหาน้้าไม่เพียงพอ
ส้าหรับท้าการเกษตรส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรต่้า เพาะปลูกได้น้อย จับปลาได้น้อย (ร้อยละ 43.9) และ มีน้้า
ใช้ไม่เพียงพอ ในการประกอบอาชีพและการยังชีพ (ร้อยละ 39.5) 

 

 
รูปที่ 3 ปัญหำเกี่ยวกับทรัพยำกรน ้ำในด้ำนตำ่ง ๆ 
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 4. ประเด็นต่ำง ๆ ต่อไปนี จะช่วยแก้ไขปัญหำของประชำชนได้ในระดับใด 
  ประเด็นปัญหาด้านการปกป้อง ดูแล รักษา แหล่งน้้าและป่าไม้ต้นน้้า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์ได้ เป็นปัญหาที่พบมากที่สุดเป็นอันดับ 1 ได้แก่ การจัดสรร/ กระจายน้้าอย่าง
เป็นธรรม ครอบคลุม และทั่วถึงทุกครัวเรือน เพ่ือให้ทุกครัวเรือนมีน้้าใช้ได้อย่างเ พียงพอตลอดทั้งปี ร้อยละ 
51.30 รองลงมาเป็นการปรับปรุงการบริหารจัดการน้้าให้มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ร้อยละ 38 และ ล้าดับที่ 3 ได้แก่ การส่งเสริมให้มีการ
ใช้น้้าอย่างคุ้มค่า ใช้อย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงที่สุด สร้างความยั่งยืนในการใช้น้้า ร้อยละ 30.10  ซึ่ง
หาสามารถแก้ไขประเด็นปัญหาเหล่านี้จะสามารถแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้้าให้แก่ประชาชนในลุ่มน้้าได้(รูปที่5) 
 

 
รูปที่ 4 ประเด็นปัญหำที่จะช่วยแก้ไขปัญหำด้ำนทรัพยำกรน ้ำแก่ให้ประชำชน 

 
ส่วนใหญ่ประชาชนมีความคิดเห็นว่าปัญหาต่างๆ ควรได้รับการแก้ไขทันที โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อันดับที่ 

1 ได้แก่ การเพ่ิม/ปรับปรุงแหล่งกักเก็บน้้าให้สามารถเก็บน้้าได้มากขึ้น และมีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อความ
ต้องการใช้น้้าของประชาชนในพื้นท่ี ทั้งส้าหรับอุปโภค-บริโภค การเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ร้อยละ 77.2  
อันดับที่ 2 การกระจายน้้า/ จัดสรรน้้าให้แก่ประชาชนทุกครัวเรือนในพ้ืนที่อย่างเหมาะสม ให้สามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรน้้าได้ และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ร้อยละ 72.7  และอันดับ
ที่ 3 การส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าในทุกระดับ  ร้อยละ 
50.4 รองลงมาเป็นการควบคุม/ ปรับปรุงคุณภาพแหล่งน้้าให้ได้มาตรฐาน ไม่มีน้้าเน่าเสีย เพ่ือให้สามารถใช้
อุปโภคได้ คิดเป็นร้อยละ 49.4 แสดงดังรูปที่ 6  
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รูปที่ 5 ประเด็นปัญหำส้ำคัญต่ำง ๆ และช่วงเวลำที่เลือกด้ำเนินกำรแกไ้ขปัญหำ 

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจากการส้ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมของโครงการสามารถระบุได้ดังตำรำงที่ 2 
 

ตำรำงท่ี 2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆเกี่ยวกับกำรแก้ไขปัญหำทรัพยำกรน ้ำ 
กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 1 (น ้ำหมัน-น ้ำสำน) ร้อยละ  

4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
- ควบคุมพื้นท่ีการไหลของน้้าให้มีประสิทธิภาพ 4.5 
- สร้างระบบชลประทานและจัดสรรน้้าให้ถึงหมู่บ้าน 4.5 
- อยากให้ช่วยจัดท้าระบบชลประทานให้ครอบคลุมพื้นท่ีการเกษตร 4.5 
- ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้านเพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เพ่ิมขึ้น 4.5 
- อยากให้ภาครัฐช่วยเจาะบาดาลเพิ่มและจัดการขุดคลองในพื้นท่ีการเกษตรให้ท่ัวถึง 4.5 
- อยากให้ภาครัฐเจาะน้้าบาดาลเพ่ือการเกษตร 4.5 
- อยากให้ปรับปรุงน้้าประปาเพราะบางครั้งน้้าไม่พอใช้ในฤดูแล้ง 9.2 
- น้้าใช้ขาดแคลนในฤดูแล้งอยากให้เจาะบาดาลเพิ่ม 4.5 
- เจาะน้้าบาดาลเพ่ือการเกษตรและจัดท้าแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 4.5 
- อยากให้มีการจัดสรรน้้าเพื่อการเกษตรและใช้ประโยชน์มากขึ้น 4.5 
- อยากได้แหล่งกักเก็บน้้าเพิ่มขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ตลอดท้ังปี 4.5 
- น้้าประปาในพื้นท่ีมีปัญหาบ่อยอยากให้ช่วยด้าเนินการแก้ไข 4.5 
- ระบบชลประทานน้้าน้อยท้านาไม่ได้อยากให้ช่วยแก้ไข 9.2 
- น้้าประปามีปัญหาบ่อยอยากให้ช่วยแก้ไข 4.5 
- น้้าชลประทานไม่พอใช้ในช่วงฤดูแล้งอยากให้มีการจัดการเพื่อให้มีน้้าใช้ในฤดูแล้ง 9.2 
- ให้ช่วยจัดหาตลาดรับซ้ือดอกไม้เพ่ิม 4.5 
- ไม่ระบุ 13.9 

รวม 100.0 
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กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 2 (แม่น ้ำเลย) ร้อยละ  

4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
- ต้องการแหล่งเก็บน้้าเพื่อให้ประชาชนใช้ได้ในฤดูแล้ง 1.6 

- พื้นท่ีอยู่ใกล้แม่น้้าเลยแต่ไม่สามารถน้าน้้าามาใช้ได้ เพราะอยู่สูงกว่าแม่น้้ามาก จึงอยากให้ช่วยกระจายแหล่ง
น้้าให้ท่ัวถึง 

1.6 

- อยากให้เพิ่มแหล่งกักเก็บน้้า เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ตลอดปี 1.6 

- อยากให้แก้ไขปัญหาน้้าเสียจากโรงงานท่ีปล่อยลงสู่แม่น้้าเลย ท้าให้เกิดผลกระทบต่ออาชีพ 1.6 

- อยากให้โครงการชลประทานท่ัวถึงกว่าน้ี จะได้มีน้้าใช้ในการท้าการเกษตร 1.6 

- อยากให้มีแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อให้ประชาชนได้ใช้น้้าเพ่ือการเกษตรตลอดท้ังปี 1.6 

- อยากให้มีแหล่งกักเก็บน้้าเพิ่มขึ้นโดยกการสูบน้้าจากแม่น้้าเลยขึ้นมาให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดท้ังปี 1.6 

- อยากให้มีแหล่งกังเก็บน้้าเพิ่มขึ้น 1.6 

- อยากให้มีแหล่งกักเก็บน้้าและกระจายน้้าให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดท้ังปี 1.6 

- อยากให้มีการเพิ่มแหล่งกักเก็บน้้า เพื่อใช้ในการเกษตร 5.0 

- อยากให้กระจายน้้าให้เกษตรไว้ใช้ตลอดท้ังปี 1.6 

- อยากให้มีการจัดสรรน้้าให้เพียงพอ ให้ประชาชนได้มีน้้าใช้ประโยชน์ตลอดท้ังปี 3.4 

- อยากให้มีการจัดสรรน้้าให้เพียงพอ ให้ประชาชนได้มีน้้าใช้ประโยชน์ตลอดท้ังปีเน่ืองจากฤดูร้อนน้้าไม่เพียงพอ 1.6 

- อยากให้สร้างแหล่งกักเก็บน้้าและจัดสรรน้้าเพ่ือให้ประชาชนได้มีน้้าใช้ประโยชน์ตลอดท้ังปี 5.0 

- อยากได้แหล่งกักเก็บน้้า เพื่อใช้ในการเกษตรเพิ่ม 5.0 

- ไม่ระบุ 64.0 

รวม 100.0 
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กลุ่มลุ่มน  ำสำขำที่ 3 (น  ำโมง-น  ำสวย) ร้อยละ  

4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
- อยากให้มีการจัดสรรน้ าในการเกษตรหรือสร้างแหล่งกักเก็บน้ าเพิ่ม 22.4 
- อยากให้มีการสร้างคลองชลประทานเพื่อใช้น้ าในการเกษตรและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 6.7 
- อยากให้มีการผันน้ าจากแม่น้ าโขงขึ้นมากักเก็บไว้เพื่อใช้ในช่วงฤดูแล้งเพื่อให้มีน้ าใช้ในการท าเกษตร 3.7 
- อยากให้ขุดลอกท าความสะอาดคลองชลประทาน 2.2 
- อยากให้แก้ไขปัญหาการปล่อยน้ าเสียลงสู่แม่น้ าโขง 1.5 
- อยากให้มีการขุดลอกหนองเดิดเพื่อไม่ให้เกิดน้ าเน่าเสียจากพืชน้ า และเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์จากน้ าได้ 1.5 
- อยากให้ขุดลอกล าคลอง/ห้วยเพื่อให้ได้ใช้น้ าได้มากขึ้น 1.5 
- มีน้ าเสียไหลลงสู่ห้วยน้ าสวย อยากให้มีการแก้ไขปัญหาในส่วนน้ี 0.7 
- อยากให้ช่วยแก้ปัญหาน้ าขาดแคลนในช่วงหน้าแล้ง 1.5 
- อยากให้ช่วยบริหารจัดการน้ าในฤดูฝน เนื่องจากในฤดูฝนเกิดน้ าท่วมและเซาะเอาดินไหลเข้ามาทับถมพื้นท่ี

เพาะปลูก 
0.7 

- อยากให้ซ่อมบ ารุงคลองชลประทานเน่ืองจากคลองชลประทานช ารุด 0.7 
- อยากให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าเพื่อให้การประกอบอาชีพได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการเลี้ยงสัตว์น้ า 0.7 
- ไม่ระบุ 56.2 

รวม 100.0 
 
 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 4 (ห้วยหลวง) ร้อยละ  

4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
- อยากให้มีการสร้างแหล่งกักเก็บน้้าเพื่อใช้ในการเกษตรเพิ่มขึ้น และไม่ให้น้้าท่วมพื้นท่ีท้าการเกษตรของชุมชน

ใกล้เคียงแหล่งน้้า 
14.29 

- อยากให้มีการจัดสรรน้้าใช้ในการเกษตรตลอดท้ังปี 7.52 
- อยากได้ฝายน้้าและคลองส่งน้้า เพื่อกักเก็บน้้าเพ่ิมเน่ืองจากฝายเดิมใช้ไม่ได้ไม่มีน้้าใช้ในการเกษตร 5.26 
- อยากให้มีการปรับปรุงคุณภาพน้้าในคลองหมากแข้งให้สามารถน้ามาใช้อุปโภคได้ 0.75 
- สอบแนวเขตนสล.ให้เด่นชัด 0.75 
- พื้นท่ีต้าบลหมากแข้งมีปัญหาน้้าเน่าเสีย คุณภาพน้้าเสื่อมโทรม อยากให้ช่วยจัดการด้านการระบายน้้าเพ่ือ

ไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว 
0.75 

- น้้าในคลองเน่าเสีย อยากให้ช่วยขุดลอกคลองดาน และก้าจัดวัชพืชในคลอง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้้าในคลองมากที่สุด และเพิ่มแหล่งกักเก็บน้้า เพื่อใช้ในการเกษตร และเชื่อมต่อแหล่งน้้าชุมชน 

3.01 

- ไม่ระบุ 67.67 

รวม 100.0 
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กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 5 (ห้วยเป-ห้วยหนิง) ร้อยละ  

4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
-  มีการปลูกข้าวนาปังเพิ่มขึ้นในพื้นท่ีใกล้เคียงท้าให้มีน้้าไม่เพียงพอ 2.4 
- เนื่องจากปัจจุบันแม่น้้าโขงขึ้น ลง ไม่เหมือนเดิม ในฤดูฝนน้้าไม่ขึ้นมาท่วมพื้นท่ีริมฝั่งเหมือนเดิม ส่งผลให้ไม่มี

การทับถมของซากพืชท่ีพัดมากับแม่น้้า ท้าให้ดินเสื่อมสภาพ ไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนแต่ก่อน 
2.4 

- เพิ่มการจัดสรรน้้าให้เพียงพอและสม่้าเสมอ 2.4 
- เพิ่มมาตรการในการรองรับสินค้า (ขายน้้าบรรจุถัง) 2.4 
- การใช้น้้าในฤดูแล้งต้องใช้ท่อสูบน้้าไกลมากเนื่องจากระดับน้้าในแม่น้้าโขงลดลงมากกว่าปกติ 2.4 
- ปรับปรุงโครงการต่างๆ ของรัฐให้เข้าถึงเกษตรกรมากขึ้น 2.4 
- ปรับปรุงระบบสูบและส่งน้้าให้มีความท่ัวถึงมากขึ้น 2.4 
- อยากให้เข้ามาช่วยปรับพ้ืนท่ีรอบๆ แม่น้้าให้สวยงาม ให้อุดมสมบูรณ์เหมือนเดิม 4.7 
- อยากให้ปรับพ้ืนท่ีรอบๆ แม่น้้า พร้อมท้ังจัดท้าถังเก็บน้้าไว้ใช้ในฤดูแล้งเนื่องจากปริมาณน้้าลดลงท้าให้ต้องเดิน

ไปตักน้้าไกลมากกว่าเดิม 
2.4 

- อยากให้รัฐช่วยเพิ่มระบบการส่งน้้าให้ท่ัวถึงมากขึ้น 4.7 
- เพิ่มการจัดสรรน้้าให้เพียงพอและสม่้าเสมอ 2.4 
- ไม่ระบุ 69.0 

รวม 100.0 
 

กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 6 (แม่น ้ำสงครำม) ร้อยละ  

4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  

- ขอให้ช่วย พัฒนา/ขุดลอก แหล่งน้้าเพื่อให้สามารถกักเก็บน้้าได้มากขึ้น 15.3 

- ขอให้รัฐจัดหาแหล่งน้้า ระบบชลประทาน เพื่อการเกษตรให้มีน้้าใช้ตลอดปี 11.4 

- ขอให้หาแหล่งน้้าและจัดสรรน้้าส้าหรับพื้นท่ีเกษตรกรรมในฤดูแล้ง 10.9 

- ขอให้ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งน้้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ยั่งยืน 6.1 

- ขอให้ช่วยแก้ปัญหาน้้าเน่าเสีย ปรับปรุงคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าให้ดีขึ้น 6.1 

- ปรับปรุงระบบน้้าประปาให้ดีขึ้นให้เพียงพอโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 5.2 

- ขอให้จัดหาแหล่งน้้า สร้างฝายกั้นน้้าให้มากขึ้น 3.1 

- ขอให้มีการขุดเจาะน้้าบาดาลเน่ืองจากน้้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ 3.1 

- ขอให้มีการจัดการน้้าให้เพียงพอกับความต้องการในชุมชน 2.2 

- ขอให้แก้ไขปัญหาน้้าท่วมในช่วงฤดูน้้าหลากทั้งในชุมชนและพื้นท่ีเกษตรกรรม 1.7 

- ขอให้ช่วยปรับปรุงอ่างเก็บน้้า ฝายกั้นน้้า เพื่อเพิ่มความจุของน้้า 1.3 

- ขอให้มีการอนุรักษ์ป่าต้นน้้าแบบยั่งยืน 0.9 

- ขอให้ภาครัฐออกมาตรการในการอนุรักษ์พันธ์ปลาในฤดูวางไข่อย่างจริงจัง 0.4 

- เพิ่มระบบจัดการการไหลเวียนของน้้าในแม่น้้า 0.4 

- ไม่ต้องการให้รัฐจัดท้าฝายน้้าล้นเพิ่ม 0.4 

- ไม่ระบุ 31.4 
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กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำที่ 7 (ห้วยทวย) ร้อยละ  

4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)  

- มีมาตรการห้ามจับปลาในฤดูปลาวางไข่ และปล่อยปลาในฤดูวางไข่ เพ่ือเพิ่มความอุดมสมบูรณ์และเพื่อเพิ่ม
ความหลากหลายด้านพันธ์ปลาในล้าห้วย 

13.6 

- เพิ่มแหล่งกักเก็บน้้า เพื่อให้มีน้้าเพียงพอต่อการใช้เพาะปลูกและอุปโภค 6.8 

- อยากให้ช่วยขุดลอกล้าห้วย เพื่อเพิ่มการเก็บน้้า 6.8 

- เพิ่มระบบการจัดการน้้าท่ีมีประสิทธิภาพ 6.8 

- เพิ่มจุดสูบน้้าและขุดลอกคลองท่ีเชื่อมต่อกับแม่น้้าโขง 6.8 

- แก้ไขน้้าไม่ไหลในฤดูแล้งซึ่งเป็นเหตุให้ปลาตาย 4.5 

- ก้าจัดขยะท่ีไหลลงแม่น้้า 4.5 

- แก้ไขปัญหาน้้าเสียในหน้าแล้ง 4.5 

- อยากให้มีการวางท่อน้้าจากลุ่มน้้าเข้าชุมชน เพื่อให้มีน้้าเพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค 2.3 

- สร้างฝายชะลอน้้าเพิ่มขึ้น 2.3 

- ก่อสร้างระบบชลประทานให้มีความท่ัวถึงทุกพื้นท่ีบริการ 2.3 

- ฟื้นฟูคุณภาพน้้าท้าให้มีความอุดมสมบูรณ์ขึ้น 2.3 

- จัดให้มีโครงการช่วยเหลือในหน้าแล้ง 2.3 

 สร้างจุดผันน้้าจากแม่น้้าโขงมาใช้ในการเกษตร 2.3 

- ไม่ระบุ 31.8 
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กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 8 (น ้ำพุง-น ้ำก่ำ้) ร้อยละ  

4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
- ขุดลอกล้าคลองเพื่อรองรับน้้าให้มากข้ึนและเพิ่มพื้นท่ีเก็บน้า้ 10.1 
- จัดท้าระบบชลประทานให้ท่ัวถึงมากกว่าปัจจุบัน 1.3 
- จัดสรรน้้าให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อการท้านา 2.5 
- ช่วยสร้างแหล่งกักเก็บน้้าเพิ่มหรือการบริหารจัดการน้้าเพื่อให้มีน้้าใช้ต่อการเพาะปลูกและการอุโภค

บริโภคตลอดทั้งทั้งปี 
25.3 

- ต้องการน้้าอุปโภคบริโภคให้เพียงพอในชุมชน 1.3 
- ปรับปรุงคลองชลประทานให้มีขนาดใหญ่ขึ้น 1.3 
- ปรับปรุงคณุภาพดินใหส้ามารถใช้ท้ากินในการเกษตรได ้ 1.3 
- ปรับปรุงคณุภาพแหล่งน้้าให้ไดม้าตรฐาน เพื่อให้สามารถอุปโภคได้ 2.5 
- ปรับปรุงแหล่งน้้าเพื่อให้มีสตัว์น้้ามากขึ้นและเพื่อสร้างรายได้ให้ชุมชน 2.5 
- ปล่อยปลาเพื่อเพ่ิมความหลากหลาย 1.3 
- พัฒนาแหล่งน้้าในชุมชนให้ใช้ได้ และเพียงพอกับความต้องการของคนในชุมชน 1.3 
- เพิ่มจุดกระจายน้้าทางการเกษตรในหน้าแล้ง เพิ่มพื้นท่ีกักเก็บน้้าใว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง 3.8 
- เพิ่มจุดเชื่อมต่อกับล้าคลองและหว้ยสายใหญ ่ 1.3 
- สร้างคลองชลประทานให้ครอบคลุมกับความต้องการของเกษตรกรและครอบคลุมพื้นท่ีทางการเกษตร 5.1 
- สร้างฝายกั้นน้้าเพิ่มข้ึนเพื่อให้เพียงพอและมีน้้าใช้ตลอดทั้งป ี 5.1 
- อยากให้แก้ไขปัญหาน้้าไม่พอใช้ในฤดูแล้งและส่งเสริมสร้างรายได้จากแหล่งน้้า 1.3 
- อยากให้ช่วยกระจายน้้าให้ท่ัวถึงพืน้ท่ีที่อยู่ไกลจากแหล่งน้้า 1.3 
- อยากให้ช่วยป้องกันและแก้ปัญหาเรื่องน้้าท่วม 3.8 
- อยากให้มีน้้าเพียงพอในฤดูเพาะปลูก มีน้้าใช้อุปโภคบริโภคทีส่ะอาด และจัดสรรน้้าให้เพียงพอต่อการ

ใช้อุปโภคในทุกครัวเรือน 
1.3 

- ออกมาตรการห้ามจับสัตว์น้้าในฤดูวางไข่ เพื่อช่วยเพิ่มปรมิาณสัตว์ให้มากขึ้น 1.3 
- ไม่ระบ ุ 25.3 
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กลุ่มลุ่มน ้ำสำขำท่ี 9 (ห้วยบำงทรำย-ห้วยมุก) ร้อยละ  

4.4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ  
- มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้้าใช้และน้้าไม่พอใช้ 1.2 
- จัดสรรน้้าใช้และน้า้เพื่อการเกษตรให้เพียงพอ 33.7 
- แก้ไขปัญหาน้้าโขงแล้งในฤดูแล้ง 2.3 
- แหล่งน้้าไมเ่พียงพออยากได้คลองชลประทาน 4.7 
- การสร้างเขื่อนท้าให้มีผลกระทบตอ่การประมงของชาวบ้าน จึงอยากให้ช่วยการจัดการในเรื่องนี้ 1.2 
- คุณภาพน้้าประปาไมส่ะอาดมีสี อยากให้ปรับปรุงให้มีคณุภาพดีขึ้น 3.5 
- จัดท้าบ่อบาดาลเพื่อน้าน้้ามาใช้ในการอุปโภคบริโภค และเพื่อท้าการเกษตร 8.1 
- ท้าคูคลองให้สูงเพื่อที่น้้าจะไม่ท่วมพื้นที่การเกษตร 2.3 
- น้้าประปาไม่เพียงพอในฤดูแล้ง อยากให้ช่วยจัดสรรน้้าให้เพยีงพอ 3.5 
- มีการจัดสรรน้้าท้าคลองชลประทานแต่ไมม่ีน้้าเพื่อใช้ในการเกษตรอยากให้ภาครัฐแก้ไขในเรื่องนี้ 1.2 
- มีระบบชลประทานในหมู่บ้าน (อ่างเก็บน้้า) แต่ไมส่ามารถน้ามาใช้ประโยชนไืด้เพราะไม่มรีะบบส่งน้้า

มายังพื้นที่ทางการเกษตร อยากให้ภาครัฐช่วยดา้เนินการก่อสร้างระบบส่งน้้าไปยังพ้ืนท่ีทางการเกษตร
ที่อยู่โดยรอบ 

3.5 

- ระดับน้้าในแม่น้า้โขงผันผวนมากอยากให้รัฐช่วยแก้ไขปัญหา 3.5 
- อยากให้แก้ปัญหาน้้าเนา่เสยีเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งน้า้ได้ 3.5 
- อยากให้ท้าแหล่งกักเก็บน้้าเพิ่มเนือ่งจากพ้ืนท่ีเกษตรอยู่ท่ีสูง 1.2 
- อยากให้ท้าคลองน้้าชลประทานเพือ่น้าน้้าจากคลองบางทรายขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตรได้เนื่องจากพ่ือท่ี

การเกษตรอยู่ที่สูง 
1.2 

- อยากให้ภาครัฐเจาะน้้าบาดาลเพือ่การเกษตรจะได้มีน้้าใช้อย่างเพียงพอ 2.3 
- อยากให้มีน้้าใช้ในการเกษตรตามแนวชลประทาน เนื่อกจากมีแนวท่อแต่ไม่มีน้้า 1.2 
- อยากได้จดุกักเก็บน้้าในพ้ืนท่ีเกษตรหรือเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ในการสูบน้้ามาใช้เนื่องจากพ่ืนท่ี

เกษตรอยู่ท่ีสูงกว่าแหล่งน้้า 
1.2 

- ปรับปรุงคณุภาพน้้าดืม่ให้ดีขึ้น 1.2 
- ฟื้นฟูระบบนิเวศในแม่น้้าโขง 1.2 
- อยากให้ภาครัฐด้าเนินโครงการเกีย่วกับการผันน้้าโขงมาใช้ประโยชน์ 4.7 
- กระจายรายได้ให้เพียงพอและทั่วถึงมากกว่าน้ี 1.2 
- ขุดลอกคลองให้สามารถกักเก็บน้้าได้มากข้ึน 1.2 
- ปรับปรุงคณุภาพน้้าตูห้ยอดเหรียญให้ดีขึ้น 1.2 
- ปรับปรุงคณุภาพน้้าประปาให้ดีขึน้ 7.0 
- ปริมาณน้้าในการใช้ในชีวิตประจ้าวันไม่เพียงพอ 2.3 
- อยากให้ภาครัฐช่วยขุดลอกห้วยแก้วแมง 1.2 
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