การวิเคราะห์แนวทางการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหา
ด้านทรัพยากรน้้า ในพื้นที่ลุ่มน้้าสงคราม

โดย
นายบุญสม ชลพิทักษ์วงศ์

ผู้อ้านวยการศูนย์อา้ นวยการน้้าแห่งชาติ

ส้ำนักงำนทรัพยำกรนำ้ แห่งชำติ
พฤษภำคม 2565

เรื่อง
“การวิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการ”เพื่อแกไขปญหา
ดานทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม

โดย
นายบุญสม ชลพิทักษวงศ
ตำแหนง ผูอำนวยการศูนยอำนวยการน้ำแหงชาติ
ตำแหนงเลขที่ ๑๔๗ ศูนยอำนวยการน้ำแหงชาติ

ขอเสนอผลงานนี้เปนเอกสารประกอบการประเมินผลงาน
เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ที่ปรึกษาดานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)
ตำแหนงเลขที่ ๔ ราชการบริหารสวนกลาง
สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ

คำนำ
การศึ ก ษาครั้ ง นี ้ มี ว ั ต ุ ป ระสงค เ พื่ อ วิ เ คราะห ข อ มูล สภาพป ญ หานำมากำหนด
แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อแกไขปญหาน้ำทวม น้ำแลง การขาดแคลนน้ำในพื้นที่
ลุ  ม น้ ำ สงคราม ที ่ เ ป น แหล ง น้ ำ เพื ่ อ การประมง ใช เ ป น ที ่ อ ยู  อ าศั ย และเพาะพั น ธุ ข องสั ต ว น้ ำ
ใชประโยชนดานการอุปโภค-บริโภค เปนแหลงน้ำในภาคการผลิต เชน การเกษตรกรรม การปศุสัตว
การอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเปนแหลงทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจของราษฎรในเขตพื้นที่ลุมน้ำ
ตามพระราชบัญญัติท รั พยากรน้ ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใตความเชื่ อมโยงและความสอดคล อ งกั บ
แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปที่กำหนดใหตองมีการจัดทำแผนแมบทลุ มน้ำ
ใหมีความเหมาะสมเชิงยุทธศาสตรและบูรณาการ ครอบคลุมประเด็นวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน และนำมาจัดทำแผนหลัก แผนปฏิบัติการ โดยกำหนด
แผนงานโครงการที่จัดลำดับความสำคัญแผนงานโครงการที่มีศักยภาพ จัดทำแผนติดตามประเมินผล
การดำเนินการ กำหนดแนวทางบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เกณฑการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ได
อยางเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและบริบทของภาคประชาสังคม
ผูจัดทำหวังวารายงานฉบับนี้ จะเปนประโยชนในการแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำ
ในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม ไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนำแผนหลักและแผนปฏิบัติการบริห าร
จัดการทรัพยากรน้ำนำไปปฏิบัติไดจริงอยางมีประสิทธิผล สามารถยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิต
ใหแกประชาชนในบริเวณพื้นที่ลุมน้ำสงคราม ใหดียิ่งขึ้นไดตอไป
ผูจัดทำ
เมษายน ๒๕๖๕

สารบัญ
หนา
บทที่ ๑

บทนำ
๑.๑ เรื่อง การวิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำ
ในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
๑.๒ ระยะเวลาดำเนินการ
๑.๓ บทสรุปผูบริหาร
๑.๔ เหตุผล ความจำเปน หรือที่มาของการปฏิบัติงาน

๑
๑

ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ
หรือแนวคิด หรือขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน
๒.๑ ยุทธศาสตรและนโยบายที่มีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาในอนาคต
๒.๒ แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
แผนพัฒนาภาคและแผนพัฒนาเฉพาะพื้นที่ รวมถึงนโยบายรัฐบาล
๒.๓ ความตองการของพื้นที่ ไดแก แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติการ
ของทองถิ่น

4

บทที่ ๓

รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ และเปาหมายของงาน
๓.๑ การรวบรวมและทบทวนขอมูล
๓.๒ การวิเคราะหสภาพปญหา
๓.๓ การวิเคราะห SWOT ANALYSIS และ SOAR ANALYSIS
๓.๔ การจำแนกพื้นที่เพื่อการพัฒนา
๓.๕ การวิเคราะหทางเลือกการพัฒนาโครงการเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
๓.๖ การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำ
๓.๗ การกำหนดแผนงาน/โครงการ ที่เปนแผนหลักของลุมน้ำสงคราม
3.8 การประเมินทางเลือก
๓.๘ สรุปแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่
ลุมน้ำสงคราม

9
10
๒1
๒7
๓๐
๓2
๓6
๓8
39
๔3

บทที่ ๔

บทสรุป
๔.๑ ผลสำเร็จของงาน
๔.๒ การนำไปใชประโยชน/ผลกระทบ
๔.๓ ความยุงยากและซับซอนในการดำเนินการ
๔.๔ ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ
๔.๕ ขอเสนอแนะ
๔.๖ การเผยแพรผลงาน

60
60
63
63
63
63
65
66
67

บทที่ ๒

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
การเผยแพรผลงาน

๑
๑
๒

4
5
6

สารบัญตาราง
ตารางที่ ๓-๑ ลุมน้ำสาขาและลำน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม

หนา
๑3

ตารางที่ ๓-๒ การสำรวจสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำในลุมน้ำสงคราม

๑4

ตารางที่ ๓-๓ สรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงลุมน้ำสงคราม

๒7

ตารางที่ ๓-๔ สรุปผลการวิเคราะห SOAR ANALYSIS
ตารางที่ ๓-5 สภาพทางกายภาพ การใชประโยชนพื้นที่ในปจจุบันและแนวทางการใชประโยชนพื้นที่

29
35

/พัฒนาทรัพยากรน้ำในอนาคตในพื้นที่แตละโซน
ตารางที่ ๓-6 ความตองการแกไขปญหาดานน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม

๓6

ตารางที่ ๓-7 เกณฑการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม

40

ตารางที่ ๓-8 ความสัมพันธของดัชนีชี้วัดแตละมิติ

๔3

ตารางที่ ๓-8 ทางเลือกรูปแบบและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำ

๔9

ตารางที่ ๓-9 แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำลุมน้ำสงคราม

49

ตารางที่ ๓-10 แผนการพัฒนาโครงการที่มีความสำคัญในลุมน้ำ (Backbone Project) ลุมน้ำสงคราม

58

สารบัญภาพ
ภาพที่ ๓-๑ แสดงขั้นตอนการดำเนินงานกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

หนา

9

ในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
ภาพที่ ๓-๒ ระดับน้ำรายวันในแมน้ำโขงที่สถานีบานไชยบุรี (020121) ปากแมน้ำสงคราม

11

ภาพที่ ๓-๓ ระดับน้ำเฉลี่ยรายเดือนในแมน้ำโขงที่สถานีบานไชยบุรี (020121)

11

ปากแมน้ำสงคราม 38 ป (พ.ศ.2525-2562)
ภาพที่ ๓-๔ แสดงสภาพภูมิประเทศ ลุมน้ำสงคราม

๑2

ภาพที่ ๓-๕ แสดงการใชประโยชนที่ดิน ในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม

๑๖

ภาพที่ ๓-๖ การเปลี่ยนแปลงของปริมาณน้ำทารายเดือนเฉลี่ยในแมน้ำโขงที่เชียงแสน

๒2

ระหวางป พ.ศ.2550 กับป พ.ศ.2583
ภาพที่ ๓-๗ เปรียบเทียบระดับน้ำรายเดือนเฉลี่ยของแมน้ำโขงที่บานไชยบุรี ชวงอดีต

๒3

(ป พ.ศ.2525-2552; 28 ป) กับชวง 10 ปลาสุด (ป พ.ศ.2553-2562, 10 ป)
ภาพที่ ๓-๘ เปรียบเทียบปริมาณน้ำทารายเดือนเฉลี่ยของแมน้ำโขงที่อำเภอเมืองนครพนม ชวงอดีต

๒3

(ป พ.ศ.2525-2552, 28 ป) กับชวง 10 ปลาสุด (ป พ.ศ.2553-2562, 10 ป)
ภาพที่ ๓-๙ แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแลง ในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม

26

ภาพที่ ๓-๑๐ แสดงแนวคิดในการจัดทำโซนนิ่ง (Zoning) พื้นที่เพื่อกำหนดรูปแบบการแกไขปญหา

31

ภาพที่ ๓-๑๑ แผนหลักการพัฒนาตามแผนงานดานที่ 1 การพัฒนา ขยายเขตเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

๕๐

ประปาและน้ำดื่มใหไดมาตรฐาน
ภาพที่ ๓-๑๒ แผนหลักการพัฒนาตามแผนงานดานที่ 2 การจัดหาและเพิ่มปริมาณน้ำตนทุน

๕๑

ภาพที่ ๓-๑๓ แผนหลักการพัฒนาตามแผนงานดานที่ 3 การแกไขปญหาน้ำทวมและอุทกภัย

๕๒

ภาพที่ ๓-๑๔ แผนหลักการพัฒนาตามแผนงานดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ

๕๓

ภาพที่ ๓-๑๕ แผนหลักการพัฒนาตามแผนงานดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำ

54

และการปองกันการพังทลายของดิน
ภาพที่ ๓-๑๖ แผนหลักการพัฒนาตามแผนงานดานที่ 6 การปรับปรุงดานกฎหมาย

55

ขอกำหนดและการบริหารจัดการ
ภาพที่ ๓-๑๗ แผนหลักการพัฒนาตามแผนงานดานที่ 7 การพัฒนาและสงเสริมดานการประมง
เกษตรกรรมและปศุสัตว

๕6

สารบัญภาพ(ตอ)
หนา
ภาพที่ ๓-๑๘ แผนหลักการพัฒนาตามแผนงานดานที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมดานการทองเที่ยว

๕๗

-๑-

บทที่ ๑
บทนำ
๑.๑ เรื่อง การวิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำ
ในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
๑.๒ ระยะเวลาดำเนินการ ป พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๓
๑.๓ บทสรุปผูบริหาร

เนื่องจากพื้นที่ลุมน้ำสงคราม ซึ่งเปนลุมน้ำสาขาที่มีความสำคัญที่สุดของลุมน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำใหสามารถแก ไขป ญหาด านทรั พยากรน้ำของพื้นที่ไดอยางมีป ระสิทธิผล ตอบสนองการแกไขปญหาได
สอดคล องกั บ พื ้ น ที ่ ทั ้ ง ๕ โซนให มี มี ทิ ศทางและเกิดผลสัม ฤทธิ์ สอดคลองกับ เป าหมายของประเทศและ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ลุมน้ำ ปจจุบันพบวาในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชน
ที่ดิน สงผลใหเกิดปญหาดานระบบนิเวศ ดานคุณภาพน้ำ ดานทรัพยากรน้ำทั้งน้ำทวมและน้ำแลง รวมทั้งปญหา
สั งคม เพื ่ อเป น การแก ไขป ญ หาทั ้ งด า นน้ำทว มและน้ำแลงที่เกิดขึ้น จึง ตองดำเนิน การวิเคราะหแนวทาง
การบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม ซึ่งตองบูรณาการการใชประโยชนจาก
น้ ำ ใต ด ิ น ร ว มกั บ น้ ำ ผิ ว ดิ น เพื ่ อ แก ไ ขป ญ หาในพื้น ที่ต อนลา งของลุม น้ำสงครามที ่มั กเกิดน้ำทว มขังประจำ
จากอิทธิพลของแมน้ำโขงและพิจารณาหาแนวทางการเติมปริมาณน้ำใตดินเก็บไวใชชวงฤดูแลง
การศึกษาเพื่อกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของลุมน้ำสงครามในครั้งนี้ ไดมีการ
วิเคราะหสภาพปญหา โดยวิธี SWOT ANALYSIS และ SOAR ANALYSIS จำแนกพื้นที่เพื่อการพัฒนา การวิเคราะห
ทางเลือกการพัฒนาพื้นที่ จัดทำแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำ และการกำหนด
แผนงาน/โครงการที่เปนแผนหลักของลุมน้ำสงคราม เพื่อจัดแผนหลักการพัฒนาทรัพยากรน้ำลุมน้ำสงคราม
โดยพิจารณาครอบคลุมประเด็นทางวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการมีสวนรวมของประชาชน
สอดคลองตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป กำหนดแผนงานโครงการ จัดลำดับความสำคัญ
แผนงานโครงการที่มีศักยภาพ ไดประเมินทางเลือกแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่เหมาะสม
สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำของลุมน้ำสงคราม ซึ่งประกอบดวย แผนหลักการพัฒนาทรัพยากร
น้ำลุมน้ำสงครามในระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. 2565-258๕) แผนหลัก 8 ดาน แผนงาน/โครงการ ๒๐ ป ประกอบดวย (๑)
แผนระยะสั้น (พ.ศ. 2565-2567) จำนวน 1,863 โครงการ (๒) แผนระยะกลาง (พ.ศ. 2568-2570) จำนวน 741
โครงการ (๓) แผนระยะยาว (พ.ศ. 2571-2580) จำนวน 888 โครงการ รวมถึง โครงการที่มีความสำคัญในลุมน้ำ
(Backbone Project) จะสามารถแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำและสนองตอบตอความตองการใชน้ำในลุมน้ำสงคราม
ทั ้ งเป นแหล งน้ ำเพื ่ อการประมง ที ่ อยู  อาศั ยและเพาะพั นธุ  ของสั ตว น ้ ำ การอุ ปโภค-บริ โภค ภาคการผลิ ต
แหลงทองเที่ยวและพักผอนหยอนใจ รักษาระบบนิเวศและรักษาคุณภาพน้ำ รวมทั้งการใชน้ำชลประทานในพื้นที่
เกษตรกรรม รวมทั้งจะสามารถยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในบริเวณพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
ใหดียิ่งขึ้น

-๒-

๑.๔ เหตุผล ความจำเปน หรือที่มาของการปฏิบัติงาน
ที่ผานมาประเทศไทยประสบปญหาทั้งดานการเกิดอุทกภัย และภัยแลงในหวงเวลาเดียวกันอยางตอเนื่อง
เปนประจำ ทั้งที่มีการพัฒนาแหลงน้ำทั้งแหลงน้ำผิวดินและน้ำใตดินเปนจำนวนมากแตก็ยังคงไมสามารถแกไขปญหา
ไดอยางครบถว นเป นรูปธรรมตามความตองการของภาคประชาชนที่ อยู ในพื้นที่ลุมน้ ำต าง ๆ ของประเทศ
กอใหเกิดผลกระทบตอรายไดของประชาชน และเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก
ลุมน้ำสงครามเปนลุมน้ำสาขาของลุมแมน้ำโขงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีขนาดใหญเปนลำดับที่ ๓
รองจากลุมน้ำมูล และลุมน้ำชี ปจจุบันการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินในลุมน้ำสงคราม สงผลใหเกิดปญหา
ดานทรัพยากรน้ำ ทั้งตอระบบนิเวศ ที่สงผลตอพื้นที่ปาบุงปาทามแหลงวางไขและอยูอาศัยของปลา แหลงอาหาร
พืชผักพื้นบาน ทรัพยากรประมง คุณภาพน้ำ และปญหาที่สำคัญ คือ น้ำทวมและน้ำแลง โดยปญหาน้ำทวมสวนใหญ
เนื่องมาจากสภาพภูมิประเทศ และอิทธิพลจากแมน้ำโขง สงผลกระทบตอใหพื้นที่การเกษตรเกิดน้ำทวมจำนวนมาก
และระยะเวลายาวนานถึง ๒ - ๓ เดือน รวมทั้งปญหาภัยแลงเนื่องจากขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภคบริโภค
เพื่อเปนการแกไขปญหาทั้งดานน้ำทวมและน้ำแลงที่เกิดขึ้น จึงมีเหตุผลความจำเปนของการดำเนินการวิเคราะห
แนวทางการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม เนื่องจาก สภาพพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
จำแนกตามสภาพทางกายภาพ การใชประโยชนที่ดิน สภาพปญหาสภาพอุทกวิทยาการพัฒนาที่ผานมาและ
การประกอบอาชีพของราษฎร ในการศึกษานี้สามารถจัดแบงพื้นที่ลุมน้ำสงครามเพื่อกำหนดรูปแบบการแกไขปญหา
ที่มีบริบทความตองการการพัฒนาที่แตกตางกัน ดังนี้
1) ด า นน้ ำ อุ ป โภคบริ โ ภค มี ห มู  บ านที่ไมมีน ้ำใช ๗๖ หมูบ าน หมูบ านที่ตองขยายเขตน้ำประปา
๗๐๖ หมูบาน หมูบานที่ตองปรับปรุงน้ำประปาใหไดมาตรฐาน ๗๖๔ หมูบาน
2) ดานปริมาณน้ำ ความตองการใชน้ำในอนาคต ๒๐ ป ๒,๕๒๑.๘๓ ลาน ลบ.ม.
3) พื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานที่ ขาดแคลนแหลงน้ ำและยังไม มีร ะบบสงน้ำชลประทาน
๕.๐๔ ลานไร
4) ดานอุทกภัย มีพื้นที่ที่ไดรับอิทธิพลจากน้ำโขงหนุนไดแก พื้นที่โซนที่ ๑ มีระดับน้ำทวมระหวาง
๖.๑๒ – ๗.๓๑ ม.ทวมนาน ๒-๓ เดือน พื้นที่โซนที่ ๒ มีระดับน้ำทวมระหวาง ๓.๒๖ – ๔.๒๘ ม. ทวมนาน
๑๐-๔๐ วัน และพื้นที่น้ำทวมเฉพาะแหงบริเวณริมแมน้ำสงครามตอนบน (โซนที่ ๓) และริมลำน้ำอูน (โซนที่ ๔)
5) ดานน้ำเสียจากการผลิตเกลือสินเธาว
6) สภาพปาตนน้ำและการกัดเซาะพังทลายของดิน มีพื้นที่ปาเสื่อมโทรม ๒๕๓,๘๘๓ ไร พื้นที่เสี่ยงตอ
การกัดเซาะตลิ่งแมน้ำสงคราม ๖๙ แหง
7) ผลผลิตประมงลดลงและมีสิ่งกีดขวางการอพยพของปลาจากแมน้ำโขง
ดวยบริบทความตองการของภาคประชาชน โดยเฉพาะพื้นที่ลุมน้ำสงครามตอนลางที่มีพื้นที่ติดแมน้ำโขง
จะยั ง คงมี ค วามต อ งการรั ก ษาระบบนิ เ วศธรรมชาติ การอยู  ร  ว มกั น กั บ แม น ้ ำ โขงภายใต ก ารแก ไ ขป ญหา
โดยการพัฒนาแหลงน้ำในพื้นที่
การวิเคราะหหาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
จะเป น การถ า ยทอดค า เป า หมายของแผนแม บ ทการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ ำ ๒๐ ป ของประเทศ
ลงสูการจัดทำแผนแมบทเฉพาะของลุมน้ำสงคราม ซึ่งจะเปนตัวแทนของลุมน้ำสาขาที่มีความสำคัญที่สุดของลุมน้ำ
โขงภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ทำให ส ามารถแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำของพื้น ที่ไดอยางมี ประสิทธิผล
ตอบสนองการแก ไขป ญหาไดส อดคล องกับ พื้นที่ ทั้ ง ๕ โซนใหมีมีทิศทางและเกิดผลสัมฤทธิ์ สอดคลองกั บ
เปาหมายของประเทศและความตองการของประชาชนในพื้นที่ลุมน้ำ

-๓จึงไดมีการวางแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยกำหนดแผนพัฒนาแหลงน้ำเพื่อจะไดสามารถ
จัดหาน้ำตนทุนเพื่อนำมาเพิ่มเติมในพื้นที่ลุมน้ำ รวมถึงการเก็บกักน้ำไวในแมน้ำสงคราม การผันน้ำจากหนาประตู
ระบายน้ำในลำน้ำหลักของลุมน้ำเขาไปเติมในแกมลิงธรรมชาติและอางเก็บน้ำที่อยูริมสองฝงลำน้ำใหมีน้ำตลอดป
รวมถึ ง แนวคิ ด ในการสู บ น้ ำ จากแม น ้ ำ โขงในช ว งฤดู แ ล ง เนื ่ อ งจากระดั บ น้ ำ ในแหล ง น้ ำ มี ร ะดั บ ลดต่ ำลง
อยางรวดเร็วตามระดับน้ำในแมน้ำโขง เนื่องจากการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำในลุมน้ำทำไดนอยมาก จึงตองสูบน้ำ
ในแม น ้ ำโขงเข า มาใช ในลุ  มน้ ำ สงครามตอนล างเพื่ อ ใหป ระชาชนสามารถนำไปใชเ พื่ อ การอุป โภคบริ โ ภค
การเกษตรกรรม ปศุสัตว การประมง และเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ไดอยางเพียงพอ ซึ่งจะทำใหสามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหแกประชาชนในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม

-๔-

บทที่ ๒
ความรู ความชำนาญงาน หรือความเชี่ยวชาญและประสบการณ
หรือแนวคิด หรือขอกฎหมายที่ใชในการปฏิบัติงาน
การวิเคราะหหาแนวทางการบริหารจัดการน้ำแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
จะต องเชื ่ อมโยงและสอดคล องกั บ ยุ ทธศาสตรและนโยบายที่มีผ ลกระทบต อทิ ศทางการพัฒ นาในอนาคต
แผนยุทธศาสตรประเทศ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
๒๐ ป ถายทอดเปาหมายตัวชี้วัดการพัฒนาทรัพยากรน้ำจากแผนแมบทลุมน้ำรวมทั้งตองจัดทำแผนแมบทลุมน้ำ
ใหสอดรับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ซึ่งตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๓๕
ไดกำหนดใหคณะกรรมการลุ มน้ำมีหนาที่และอำนาจเกี่ยวกับ การบริหารจั ดการทรัพยากรน้ำในเขตลุ มน้ำ
เกี่ยวกับการ (๑) จัดทำแผนแมบทการใช การพัฒนาการบริหารจัดการ การบำรุงรักษา การฟนฟูและการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ (๓) พิจารณาปริมาณการใชน้ำ การจัดสรรน้ำ และจัดลำดับความสำคัญในการใชน้ำ
ในเขตลุมน้ำ และควบคุมการใชน้ำใหเปนไปตามกรอบ หลักเกณฑ และแนวทางที่ กนช. กำหนด รวมถึง (๗) เสนอ
ความเห็นตอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติ (กนช.) เกี่ยวกับแผนงานและโครงการในการดำเนินการใด ๆ
เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ โดยในการจัดทำการวิเคราะหแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหา
ดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม จะตองพิจารณานโยบายและแผนงานที่เกี่ยวของ ดังนี้

๒.๑ ยุทธศาสตรและนโยบายที่มีผลกระทบตอทิศทางการพัฒนาในอนาคต
๒.๑.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศสำหรับลุมน้ำสงครามซึ่งเปนสวนหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีทิศทางการพัฒนาใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการพึ่งพาตนเอง ประกอบดวย
๑) เพิ ่ มศั กยภาพการผลิ ตสิ น ค าเกษตรไปสู  มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย  และอาหารปลอดภั ย
เชน สงเสริมการปลูกผัก ผลไม ไมดอกในเขต จังหวัดบึงกาฬ สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้ อในเขต จังหวัดสกลนคร
สนับสนุนการรวมกลุมเกษตรกรและพัฒนาใหพึ่งพาตนเองได
๒) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
๓) ยกระดับการทองเที่ยว เชน การทองเที่ยววัฒนธรรมลุมน้ำโขง ทองเที่ยวยุคกอนประวัติศาสตร
(บานเชียง อุดรธานี) การพัฒนาเสนทางและเชื่อมโยงการทองเที่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ เชน การพัฒนาแหลงน้ำเดิมและแหลงน้ำธรรมชาติ
พัฒนาแหลงเก็บกักน้ำใหมและระบบสงน้ำ
๕) ฟนฟูทรัพยากรปาไมและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่
๒.๑.๒ พระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๑
ตามพระราชบั ญ ญั ต ิ ท รั พ ยากรน้ ำ พ.ศ. ๒๕๖๑ แต ล ะลุ  ม น้ ำ หลั ก ต อ งมี ก ารดำเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัติ เชน การจัดทำแผนพัฒนาลุมน้ำ การแตงตั้งคณะกรรมการลุมน้ำ และการดำเนินการพัฒนา
ใหไดตามแผนหลักดังกลาว
๒.๑.๓ พระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ.๒๕๖๒
เนื่องจากพื้นที่ปาไมตนน้ำของลุมน้ำสงคราม มีพื้นที่เพียงประมาณ ๙๔๙,๕๙๒ ไร หรือคิดเปน
รอยละ ๑๑.๕๖ ของพื้นที่ลุมน้ำ ประกอบกับการเกิดสภาวะน้ำทวมพื้นที่ลุมน้ำสงครามตอนลางและน้ำแลงซ้ำซาก
ในพื้นที่ลุมน้ำโดยสวนใหญ รัฐจึงควรสงเสริมและสนับสนุนใหมีการปลูกปาเอกชนในพื้นที่ตนน้ำและกลางน้ำ

-๕ซึ่งพระราชบัญญัติปาไม พ.ศ.๒๕๖๒ ไดเปดโอกาสใหเอกชนสามารถดำเนินการปลูกไมหวงหาม (เดิม) เพื่อการใชสอย
รวมทั้งทำเพื่อการคาและการสงออกได
๒.๑.๔ เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม
เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เปนพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ตั้งอยูใกลพื้นที่ลุมน้ำสงครามมากที่สุด
ซึ่งจะทำใหผลผลิตดานการเกษตรและเกษตรแปรรูปมีชองทางการคาผานแดน และการทองเที่ยวสามารถเชื่อมโยง
พื้นที่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตได

๒.๒ แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) แผนพัฒนาภาค
และแผนพัฒนาเฉพาะพื้นที่ รวมถึงนโยบายรัฐบาล
๒.๒.๑ แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)
เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนขางตน ไดกำหนดแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ไว ๖ ดาน ไดแก
ดานที่ ๑ การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค มีเปาประสงคเพื่อจัดหาน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค
ใหแกชุมชน ครบทุกหมูบาน หรือทุกครัวเรือน ชุมชนเมืองแหลงทองเที่ยวสำคัญ และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
รวมทั ้ งการจั ดหาแหล งน้ ำ สำรองในพื ้ น ที่ซึ่งขาดแคลนแหลงน้ำตนทุน พัฒนาน้ำดื่มใหไดมาตรฐาน ในราคา
ที่เหมาะสม และการประหยัดน้ำ โดยลดการใชน้ำภาคครัวเรือน ภาคบริการ และภาคราชการ
ดานที่ ๒ การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต มีเปาประสงคเพื่อพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำและ
ระบบสงน้ำใหมใหเต็มศักยภาพ พรอมทั้งการจัดหาน้ำในพื้น ที่เ กษตรน้ ำฝนเพื่ อขยายโอกาสจากศัก ยภาพ
โครงการขนาดเล็กและลดความเสี่ยงในพื้นที่ไมมีศักยภาพ ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลง รอยละ ๕๐ รวมถึง
การเพิ่มผลิตภาพและปรับโครงสรางการใชน้ำ โดยดำเนินการรวมกับยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขันและดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเพื่อยกระดับผลิตภาพดานน้ำทั้งระบบ
ดานที่ ๓ การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย มีเปาประสงคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
การจัดระบบปองกันน้ำทวมชุมชนเมือง การจัดการพื้นที่น้ำทวมและพื้นที่ชะลอน้ำ รวมทั้งการบรรเทาอุทกภัย
ในเชิงพื้นที่อยางเปนระบบ ในระดับลุมน้ำและพื้นที่วิกฤติ (Area based) ลุมน้ำขนาดใหญ ลุมน้ำสาขา/ลดความเสี่ยง
และความรุนแรงลงไมนอยกวา รอยละ ๖๐
ด า นที ่ ๔ การจั ดการคุ ณภาพน้ำ และอนุร ักษทรัพยากรน้ำ มีเปาประสงคเพื่อพัฒ นาและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน การนำน้ำเสียกลับมาใชใหม ปองกันและ
ลดการเกิดน้ำเสียตนทาง การควบคุมปริมาณการไหลของน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ พรอมทั้งแมน้ำ ลำคลอง และ
แหลงน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญในทุกมิติเพื่อการอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนทั่วประเทศ
ด า นที ่ ๕ การอนุ ร ั กษ ฟ  น ฟูส ภาพปาตน น้ำที่เสื่อ มโทรม และปองกัน การพังทลายของดิ น
มีเปาประสงคเพื่ออนุรักษ ฟนฟู พื้นที่ปาตนน้ำที่เสื่อมโทรม การปองกัน และลดการชะลางพังทลายของดิน
ในพื้นที่ตนน้ำและพื้นที่ลาดชัน
ดานที่ ๖ การบริหารจัดการมีเปาประสงคเพื่อจัดตั้งองคกรดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
(คณะกรรมการทรั พยากรน้ ำแห งชาติ คณะกรรมการลุ มน้ ำ ฯลฯ) ปรับ ปรุงกฎหมายใหทัน สมัย สงเสริม
ความรวมมือระหวางประเทศเชื่อมโยงประเด็นการพัฒนาและการหาแหลงเงินทุน พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบ
การตัดสินใจ (คลังน้ำชาติ) สนับสนุนองคกรลุมน้ำ สนับสนุนการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางภาครัฐและเอกชน
การบริหารจัดการชลประทาน การศึกษาวิจัย เตรียมความพรอม สงเสริมการประชาสัมพันธและการมีสวนรวม
ของประชาชนและภาคสวนที่เกี่ยวของ สรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรน้ำพัฒนางานวิจัย นวัตกรรม

-๖และเทคโนโลยีสนับสนุนการสรางมูลคาเพิ่มในภาคการบริการและการผลิต รวมถึงพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับ
การจัดการน้ำในพื้นที่และลุมน้ำ
๒.๒.๒ แผนพัฒนาภาคและแผนพัฒนาเฉพาะพื้นที่
ยุทธศาสตรที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ มีเปาหมายเพื่อ ๑) ลดชองวางรายได
ระหว างภาค และมี การกระจายรายได ที ่ เปนธรรม ๒) เพิ่มจำนวนเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยู
๓) พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ ๔) เพิ่มมูลคาการ
ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน
สำหรับลุมน้ำสงคราม แผนพัฒนาจังหวัดในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม ประกอบดวย แผนพัฒนาจังหวัด
๕ จังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ไดแก จังหวัดนครพนม จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี จังหวัดบึงกาฬ และ
จังหวัดหนองคาย

๒.๓ ความตองการของพื้นที่ ไดแก แผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และแผนปฏิบัติการของทองถิ่น
ในการดำเนิ นการจะต องให ความสำคัญกับแผนงาน/โครงการที่สะทอนผลลัพธได ในระดับผลสั มฤทธิ์
ถึงระดับผลกระทบ เพื่อตอบสนองตอเปาหมาย นโยบาย การพัฒนา/แกไขปญหา และความตองการของพื้นที่ ดังนี้
๑) เปาหมายหรือนโยบายในระดับประเทศ เชน การมี/ใชทรัพยากรน้ำเปนทรัพยากรในการผลักดัน
เพื่อใหบรรลุผลและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย เชน การพัฒนาดานเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม เมืองหลักและ
เขตเศรษฐกิจพิเศษการกระจายความเทาเทียมในการเขาถึงทรัพยากรน้ำ เชน การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภค
การกำหนดปริมาณน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม
๒) เปาหมายการพัฒนาและการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ตามภารกิจของหนวยงาน เชน แผนงาน/โครงการ
ที่ตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาและการแกไขปญหาที่จะตองสามารถวัดผลการดำเนินงานไดอยางนอย
ในระดับผลสัมฤทธิ์ไปจนถึงผลกระทบ แผนงาน/โครงการที่ตอบสนองตอความตองการในการพัฒนาระดับพื้นที่
ที่เปนความตองการผลผลิตที่เกิดขึ้นจะตองตอบสนองในเชิงความพึงพอใจหรือสามารถตอบผลสัมฤทธิ์ทางออม
๓) ความต อ งการของพื ้ น ที ่ เช น การพั ฒ นาด า นทรั พ ยากรน้ ำ ที ่ ก ระทบกั บ ความจำเปน พื ้ น ฐาน
การดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ
สรุปแนวนโยบายที่มีผลตอทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
จากนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนพัฒนาระดับตาง ๆ ประกอบกับที่ตั้งทางยุทธศาสตรของพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
ซึ่งตั้งอยูในเขตรอยตอ ๕ จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เชื่อมโยงกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ำโขงและอินโดจีน
สงผลตอบทบาทและทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำสงคราม สรุปได 9 ประเด็นนโยบายสำคัญดังนี้
1) นโยบายดานการพัฒนาการเกษตรที่หลากหลายและมูลคาสูง การสงเสริมการเกษตรตามอัตลักษณทองถิ่น
และเกษตรปลอดภัย เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับสินคาเกษตรในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม ดังนี้
- กลุมจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ และจังหวัดนครพนม ในลุมน้ำหวยคอง ลุมน้ำหวยฮี้ และลุม
น้ำแมน้ำสงครามตอนลาง มีศักยภาพในการเพาะปลูกพืชผัก ผลไม และไมดอก
- กลุมจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนม ในลุมน้ำยาม ลุมน้ำหวยน้ำอูน และลุมน้ำแมน้ำสงคราม
ตอนลาง มีศักยภาพในการเลี้ยงปศุสัตว (โคเนื้อ)
ทั้งนี้ การยกระดับการพัฒนาการเกษตรตองเรงรัดนโยบายการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของลุมน้ำสงคราม โดย (๑) พัฒนาแหลงน้ำเดิมและแหลงน้ำธรรมชาติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การกักเก็บน้ำ (๒) การสรางแหลงกักเก็บ (แกมลิง) อางเก็บน้ำ ฝายและแหลงน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ที่เหมาะสม
สำหรับพื้นที่การเกษตร

-๗๒) นโยบายดานการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปดวยนวัตกรรม โดยในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
และเขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม สงเสริมกลุมอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอาหารแชแข็ง
หรือหองเย็น และสินคาแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตรปลอดภัยระดั บภูมิภาคอินโดจีน รวมถึงรองรับผลิต ผล
ทางการเกษตรทั้งในระดับจังหวัด กลุมจังหวัดและลุมน้ำ ในดานการเกษตร ประเภท พืชผัก ไมผล ปศุสัตว
รวมถึงสินคาประเภทประมง
๓) นโยบายดานการพัฒนาการทองเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาคอินโดจีน มีศักยภาพในการสงเสริมดานการทองเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรมลุมน้ำโขง-ลานชาง ดวยการพัฒนาเสนทางการทองเที่ยวเชื่อมโยงพื้นที่และกิจกรรมกับประเทศเพื่อนบาน
และเชื่อมโยงกับนโยบายทองเที่ยววัฒนธรรมลุมน้ำโขงและสุขภาพ โดยเฉพาะวัฒนธรรมเกลือ วัฒนธรรมปลาแดก
ของลุมน้ำสงคราม และการทองเที่ยวยุคกอนประวัติศาสตร พื้นที่จังหวัดอุดรธานี
๔) นโยบายดานการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม ดวยแผนผังภูมินิเวศ
การพั ฒนาเศรษฐกิ จจากฐานชี วภาพ การอนุ ร ั กษ ความหลากหลายทางชี วภาพลุ  มน้ ำ การลดความสู ญเสี ย
จากภัยธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ดวยการวางแผนสรางความมั่นคงดานน้ำทั้งระบบลุ มน้ ำ
ใหสอดคลองตามแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑
๕) นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเชื่อมไทย-อินโดจีน ดวยการเชื่อมโยงระบบคมนาคมขนสง
และศูนยโลจิสติกสระหวางโครงขายสายหลักในพื้นที่ลุมน้ำสูอินโดจีน ผานจังหวัดบึงกาฬ (สะพานมิตรภาพไทยลาว
แหงที่ ๕ (ผานคณะรัฐมนตรี)) และจังหวัดนครพนม (สะพานมิตรภาพไทยลาวแหงที่ ๓) ซึ่งลุมน้ำสงครามมีเสนทาง
เชื่อมโยงสำคัญในแนวตะวันตก-ตะวันออก คือ ทางหลวงหมายเลข ๒๒ และในแนวเหนือ-ใต คือทางหลวง
หมายเลข ๒๒๒ โดยมีอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ศูนยกลางการเชื่อมโยง
๖) นโยบายดานปาไม ดวยพระราชบัญญัติปาไม (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๒ จะชวยสงเสริมใหมีการปลูกปาไม
ในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ของเอกชน และสามารถนำไมที่ปลูกมาใชประโยชนไดงาย เปนการเอื้อใหมีการเพิ่มพื้นที่ปาไม
ในลุมน้ำ เพื่อดูดซับและชะลอน้ำทา ทำใหน้ำทาในฤดูแลงเพิ่มขึ้น ระบบนิเวศบกและน้ำสมบูรณขึ้น
๗) นโยบายดานสิ่งแวดลอม สรางความตระหนักดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ชุมน้ำลุมน้ำโขง
และสรางเสริมประสิทธิภาพขององคกรและชุมชนใหเขมแข็ง เพื่อการพัฒนาวิถีการดำเนินชีวิตและจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ชุมน้ำอยางรอบคอบและใหชาวบานผูเปนเจาของรูจักใชประโยชนทรัพยากรที่มีอยู
อยางชาญฉลาดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือชาวบานสามารถยืนหยัดดวยตนเองไดโดยไมตองพึ่งพาผูอื่น
โดยยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
- สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (1) เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจฐานชีวภาพ
ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (2) อนุรักษและฟนฟูความหลากหลาย
ทางชี ว ภาพในและนอกถิ ่น กำเนิด (3) อนุร ักษและฟน ฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ
(4) รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
- สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ โดย (1) ลดการปลอยกาซเรือนกระจก
(2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (3) มุงเปาสูการลงทุนที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของภาครัฐ
และภาคเอกชน
- พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองที่เติบโต
อยางตอเนื่อง โดย (1) จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
รวมถึงพื้นที่อนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ (2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท
เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยางยั่งยืน (3) จัดการมลพิษ
ที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ใหเปนไปตามมาตรฐานสากล (4) สงวนรักษา

-๘อนุรักษฟนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิต
พื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยั่งยืน
- พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย (1) พัฒนาการจัดการน้ำ
เชิงลุมน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานน้ำของประเทศ (2) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใชน้ำอยางประหยัด
รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจากการใชน้ำใหทัดเทียมกับระดับสากล (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ
และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ (4) พัฒนาความมั่นคงดานการเกษตรและอาหารของ
ประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร
๘) นโยบายพื ้ นที ่ช ุ มน้ ำ /แรมซารไซต ในพื้น ที่แมน้ำสงคราม มีความสำคัญ มากในเชิงระบบนิเวศ
เปนเหมือนอูขาวอูน้ำของแม น้ำโขง คือ ชวยเปนแหลงขยายพันธุสัตวน ้ำ ชวยเพิ่มความมั่นคงด านอาหาร
ดานโปรตีนจากปลา หลอเลี้ยงประชากรมากกวา ๖๐ ลานคนใน ๔ ประเทศ ดังนั้น การที่แมน้ำสงครามตอนลาง
ได ร ั บ การขึ ้ น ทะเบี ย นเป น พื ้ น ที ่ แรมซาร ไซตแหงที่ ๑๕ ของประเทศไทย และแหงที่ ๒,๔๒๐ ของโลกนั้ น
จะชวยปองกันการบุกรุกพื้นที่ และชวยสรางความชัดเจนในการอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนไดอยางชาญฉลาด
และยั่งยืนตอไป
๙) นโยบาย MRC คณะกรรมาธิการแมน้ำโขง ไดเผยแพรยุทธศาสตร ๑๐ ป เพื่อการพัฒนาลุมน้ำโขงและ
แผนยุทธศาสตร ๕ ป (แผนยุทธศาสตร MRC) ฉบับใหมเพื่อใหประเทศในลุมน้ำโขงสามารถจัดการความทาทายใหม ๆ
และพัฒนาสถานการณโดยรวมของลุ มน้ำได ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาลุมน้ำโขง ป พ.ศ. ๒๕๖๔- ๒๕๗๓
ซึ่งไดรับการรับรองจากคณะรัฐมนตรี ประกอบดวยรัฐมนตรีจากประเทศกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ไทย และเวียดนาม มุงเนนประเด็นสําคัญ ๕ ประการ ไดแก
(๑) การพัฒนาหนาที่เชิงระบบนิเวศของแมน้ำโขงเพื่อใหเกิดสิ่งแวดลอมที่ดีและชุมชนที่อุดมสมบูรณ
(๒) การพัฒนาการเขาถึงและการใชน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวของเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน
(๓) การพัฒนาอยางยั่งยืนเพื่อการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ทั่วถึงและครอบคลุม
(๔) ความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและความเสี่ยงตอภัยพิบัติ และ
(๕) การยกระดับความรวมมือระดับภูมิภาคจากมุมมองของทั้งลุมน้ำ

-๙-

บทที่ ๓
รายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการ และเปาหมายของงาน
การศึกษาในครั้งนี้ มีการดำเนินการรวบรวมขอมูล วิเคราะหสภาพปญหา ประกอบขั้นตอนดังตอไปนี้

ภาพที่ ๓-๑ แสดงขั้นตอนการดำเนินงานกำหนดแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม

- ๑๐ -

๓.๑ การรวบรวมและทบทวนขอมูล
ดำเนินการรวบรวมและทบทวนขอมูลจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ
น้ำทา การใชประโยชนที่ดิน สภาพเศรษฐกิจ สังคม และประชากร แหลงน้ำและปริมาณน้ำตนทุน กิจกรรมและ
ความตองการใชน้ำ
๓.๑.๑ ทรัพยากรกายภาพ
๑) สภาพภูมิประเทศ
ลุมน้ำสงครามเปนลุมน้ำสาขาของแมน้ำโขง มีขนาดใหญเปนลำดับที่ ๓ รองจากลุมน้ำมูล
และลุมน้ำชี มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๑๓,๑๓๙ ตร.กม. หรือ ๘.๒๑ ลานไร มีลุมน้ำสาขา ๖ ลุมน้ำ ประกอบดวย
ลุมน้ำแมน้ำสงครามตอนบน ลุมน้ำหวยคอง ลุมน้ำหวยน้ำฮี้ ลุมน้ำหวยน้ำยาม ลุมน้ำหวยน้ำอูน และลุมน้ำแมน้ำ
สงครามตอนลาง
- มีเทือกเขาภูพานเปนตนน้ำของแมน้ำสงคราม หวยน้ำอูนและหวยน้ำยาม
- มีภูทอก และภูลังกา เปนพื้นที่ตนน้ำหวยน้ำเมา
ลักษณะภูมิประเทศตอนบนสวนใหญเปนเนินเตี้ย ๆ พื้นที่ราบอยูบริเวณริมฝงแมน้ำสงคราม
และแมน้ำสาขา ทางดานทิศใตเปนภูเขาสูงและเปนแหลงกำเนิดแมน้ำ เขตพื้นที่ลุมน้ำเปนแนวรอยตอระหวาง
จังหวัดสกลนคร บึงกาฬ อุดรธานี และจังหวัดหนองคาย ลุมน้ำสงครามมีอาณาเขตทิศเหนือติดตอกับลุมน้ำสาขา
แมน้ำโขงสวนที่ ๗ ทิศตะวันออกติดตอกับลุมน้ำสาขาหวยทวย และลุมน้ำสาขาแมน้ำโขง ทิศตะวันตกติดตอกับ
ลุมน้ำสาขาหวยดานและหวยหลวง สวนทิศใตติดตอกับลุมน้ำสาขาลำปาว ลำพันชาด น้ำพุง และลุมน้ำหลักชี
สามารถแบงสภาพภูมิประเทศออกไดเปน ๓ สวน คือ
- พื้นที่ภูเขาตนน้ำและปาไม
- พื้นที่ลอนลาดลอนชัน ระบายน้ำไดดี และไมประสบปญหาน้ำทวม
- พื้นที่ราบลุมแองกระทะของแองสกลนคร ที่ประสบปญหาน้ำทวมประจำ ครอบคลุมพื้นที่
ประมาณ ๔ แสนไร เปนพื้นที่ริมแมน้ำสงครามและพื้นที่ตอเนื่องจากปากแมน้ำสงคราม ถึงแมน้ำสงครามบรรจบ
กับหวยฮี้
มีลำน้ำสำคัญในลุมน้ำสงคราม ไดแก แมน้ำสงคราม มีความยาวประมาณ ๕๓๘ กิโลเมตร
ลำน้ำอูนเปนลำน้ำสาขาที่ใหญที่สุดของแมน้ำสงคราม ลำน้ำยาม หวยคอง หวยฮี้ และหวยน้ำเมา ไหลจากทิศใต
ไปทางทิศเหนือในขตอำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี อำเภอโซพิสัย จังหวัดหนองคาย
และไหลผานเขตอำเภอพรเจริญ อำเภอเซกา จังหวัดหนองคายและไหลลงสูแมน้ำโขงที่ตำบลไชยบุรี อำเภอทาอุเทน
จังหวัดนครพนม แมน้ำสงครามประกอบดวยลำน้ำสาขาที่บรรจบกับแมน้ำสงครามตามจุดตาง ๆ ทำใหลำน้ำใหญขึ้น
แมน้ำสงครามเปนแมน้ำที่ไหลคดเคี้ยวมีตลิ่งคอนขางสูงชัน ในชวงฤดูฝนประมาณเดือนมิถุนายน ระดับน้ำในแมน้ำโขง
จะสูงขึ้นอยางรวดเร็ว ทำใหมีน้ำไหลยอนเขาแมน้ำสงครามเปนระยะ ๆ เนื่องจากพื้นที่สองฝงแมน้ำเปนที่ราบลุม
๒) สภาพภูมิอากาศ
พื้นที่ลุมน้ำสงครามไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ
ทำใหเกิดฤดูฝนตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคม ฤดูหนาวตั้งแตเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ และฤดูรอน
ตั้งแตเดือนมีนาคมถึงเมษายน อิทธิพลจากพายุดีเปรสชันจากทะเลจีนใตและมหาสมุทรแปซิฟกในชวงเดือนสิงหาคม
ถึงเดือนตุลาคมซึ่งจะพัดผานเขามาเปนครั้งคราว จึงทำใหมีฝนตกมากขึ้นและแผเปนบริเวณกวาง
ปริ ม าณฝนรายป เ ฉลี ่ ย ๑,๕๔๕ มิ ล ลิ เ มตร เป น ปริ ม าณฝนในช ว งฤดู ฝ น (พ.ค.- ต.ค.)
๑,๔๑๖ มิลลิเมตร คิดเปนรอยละ ๙๒ ของปริมาณฝนทั้งป และปริมาณฝนในชวงฤดูแลง (พ.ย.- เม.ย.) เพียง
๑๒๙ มิลลิเมตร คิดเปนรอยละ ๘ ของปริมาณฝนทั้งป และสรุปปริมาณฝนรายเดือนเฉลี่ยของลุมน้ำสงคราม ไดดังนี้

- ๑๑ เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

ฤดูฝน

ฤดูแลง

ทั้งป

73

210 268 281 355 235

67

7

2

4

14

29

1,416

129

1,545

หนวย : มิลลิเมตร

๓) สภาพน้ำทา
ที่สถานีวัดระดับน้ำในแมน้ำโขงที่ปากแมน้ำสงครามที่สถานีไชยบุรี (020121) จากขอมูลสถิติ
ประมาณ 38 ป (พ.ศ. 2525-2562) พบวา ชวงฤดูแลงประมาณ 5 เดือน (กลางเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนพฤษภาคม)
มีระดับประมาณ +134 ถึง +136 ม.รทก. ซึ่งระดับน้ำของป 2562 ชวงฤดูแลงสูงกวาคาเฉลี่ยของระดับน้ำ
ชวงฤดูแลง และระดับน้ำป 2554 ชวงเวลาเดียวกัน โดยในชวงฤดูฝน (กลางเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม)
มีระดับประมาณ +141 ถึง +146 ม.รทก. ซึ่งระดับน้ำของป 2562 ชวงฤดูฝนต่ำกวาคาเฉลี่ยของระดับน้ำ
ชวงฤดูฝน และระดับน้ำป 2554 ในชวงเวลาเดียวกันคอนขางแตกตางกันมาก และระดับต่ำสุดของปที่แมน้ำโขง
มีน้ำนอยที่สุด คือ +139.41 ม.รทก. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562

ภาพที่ ๓-๒ ระดับน้ำรายวันในแมน้ำโขงที่สถานีบานไชยบุรี (020121) ปากแมน้ำสงคราม

ภาพที่ ๓-๓ ระดับน้ำเฉลี่ยรายเดือนในแมน้ำโขงที่สถานีบานไชยบุรี (020121) ปากแมน้ำสงคราม 38 ป
(พ.ศ. 2525-2562)

- ๑๒ -

ภาพที่ ๓-๔ แสดงสภาพภูมิประเทศ ลุมน้ำสงคราม

- ๑๓ ตารางที่ ๓-๑ ลุมน้ำสาขาและลำน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
ชื่อลุมน้ำ
สาขา

ลำน้ำหลักในลุม
น้ำสาขา

แมน้ำ
สงคราม
ตอนบน

แมน้ำสงคราม

หวยคอง
หวยฮี้

หวยคอง
หวยฮี้

หวยน้ำยาม ลำน้ำยาม

ความยาว
ลำน้ำ
จังหวัด
(กม.)
290 สกลนคร
หนองคาย
อุดรธานี
บึงกาฬ
110 บึงกาฬ
135 นครพนม
บึงกาฬ
221 นครพนม
สกลนคร

หวยน้ำอูน

ลำน้ำอูน

301

แมน้ำ
สงคราม
ตอนลาง
สวนที่ 1
แมน้ำ
สงคราม
ตอนลาง
สวนที่ 2
แมน้ำ
สงคราม
ตอนลาง
สวนที่ 3
แมน้ำ
สงคราม
ตอนลาง
สวนที่ 4

แมน้ำสงคราม

132

แมน้ำ

26

สงคราม
แมน้ำ

อำเภอ

เจริญศิลป บานมวง วานรนิวาส สวางแดนดิน สองดาว
เฝาไร โพนพิสัย รัตนวาป
ไชยวาน ทุงฝน บานดุง หนองหาน วังสามหมอ
โซพิสัย ปากคาด
โซพิสัย เมืองบึงกาฬ ปากคาด พรเจริญ ศรีวิไล
นาทม
เซกา เมืองบึงกาฬ บึงโขงหลง พรเจริญ ศรีวิไล
นาหวา ศรีสงคราม
เจริญศิลป พรรณานิคม วานรนิวาส วาริชภูมิ สวางแดนดิน
สองดาว อากาศอำนวย พังโคน
นครพนม นาหวา โพนสวรรค ศรีสงคราม
สกลนคร กุดบาก กุสุมาลย นิคมน้ำอูน พรรณนานิคม พังโคน
อากาศอำนวย โพนนาแกว วานรนิวาส เมืองสกลนคร ภูพาน
วาริชภูมิ สวางแดนดิน สองดาว
อุดรธานี วังสามหมอ
บึงกาฬ เซกา พรเจริญ ศรีวิไล
สกลนคร วานรนิวาส บานมวง คำตากลา อากาศอำนวย เจริญศิลป
นครพนม นาทม ศรีสงคราม

พื้นที่ลุมน้ำ
(ตร.กม.)
3,303.04

703.34
740.38
1,725.16
3,558.88

1,807.77

108.57

สกลนคร อากาศอำนวย
30

นครพนม นาทม นาหวา ศรีสงคราม

264.56

60

นครพนม ทาอุเทน นาทม บานแพง โพนสวรรค ศรีสงคราม

927.36

สงคราม
แมน้ำ
สงคราม

บึงกาฬ

เซกา บึงโขงหลง
รวม

ที่มา : ขอมูลพื้นที่ลุมน้ำจากขอบเขตลุมน้ำ ๒๒ ลุมน้ำหลักของประเทศไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ พ.ศ.๒๕๖๒

13,139.06

๔) ดินและความเหมาะสมของดิน
ลุมน้ำสงครามมี ๒๙ กลุมชุดดิน แบงเปน ๒ กลุมใหญ คือ พื้นที่ราบลุมมี ๑๓ กลุมชุดดิน
พื้นที่รวมประมาณรอยละ ๓๔.๔๓ ของพื้นที่ทั้งลุมน้ำ พื้นที่ดอนมี ๑๖ กลุมชุดดิน พื้นที่รวมรอยละ ๕๘.๕๔
ดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกขาวในระดับสูงและปานกลาง มีเนื้อที่ 594,979 และ 1,879,325 ไร
หรือรอยละ 7.25 และ 22.88 ของพื้นที่ลุมน้ำสงครามตามลำดับ ดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกพืชไร
ในระดับสูงและปานกลางมีเนื้อที่ 222,190 และ 1,636,403 ไร หรือรอยละ 2.71 และ 19.93 ของพื้นที่
ลุมน้ำสงครามตามลำดับ ดินที่มีความเหมาะสมในการปลูกไมผล ไมยืนตน มีเนื้อที่ 222,190 และ 1,217,443 ไร
หรือรอยละ 2.71 และ 14.82 ของพื้นที่ลุมน้ำสงคราม ตามลำดับ

- ๑๔ ๓.๑.๒ ทรัพยากรทางชีวภาพ
๑) สภาพปา
(๑) ปาสงวนแหงชาติและอุทยานแหงชาติ จากขอมูลของกรมปาไม ป พ.ศ. 2529 พื้นที่
ลุมน้ำสงคราม มีพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ 26 แหง รวมพื้นที่ทั้งหมด 3,047,794 ไร แบงเปนเขตพื้นที่ปา
เพื่อการอนุรักษ (Zone C) 282,513 ไร เขตพื้นที่ปาเพื่อเศรษฐกิจ (Zone E) 2,477,075 ไร เขตพื้นที่ปาที่เหมาะสม
ตอการเกษตร (Zone A) 277,481 ไร และพื้นที่กันออก 40,725 ไร แตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติบางสวน
ไดเปลี่ยนแปลงเปนพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจำนวน 1,425,651 ไร (รอยละ 46.78)
คงเหลือพื้นที่ปาสงวนแหงชาติทั้งหมด 1,622,131 ไร (รอยละ 53.22) หรือคิดเปนรอยละ 19.61 ของพื้นที่
ลุมน้ำสงครามทั้งหมด จากขอมูลการใชประโยชนที่ดิน ป พ.ศ. 2560 พบวาในลุมน้ำสงคราม มีพื้นที่ปาไม
ทั้งหมด 949,592 ไร หรือคิดเปนรอยละ 11.56 ของพื้นที่ลุมน้ำสงครามทั้งหมด พื้นที่ปาไมสวนใหญอยูในเขต
ลุมน้ำสาขาลำน้ำอูน จำนวน 546,095 ไร หรือคิดเปนรอยละ 57.51 ของพื้นที่ปาไมทั้งหมด
(๒) อุทยานแหงชาติในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม มีทั้งหมด 3 แหง ไดแก อุทยานแหงชาติภูผาเหล็ก
ภูพาน และภูลังกา ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 476,532 ไร หรือคิดเปนรอยละ 5.76 ของพื้นที่ลุมน้ำสงครามทั้งหมด
๒) ชั้นคุณภาพลุมน้ำ
พื้นที่ลุมน้ำสงครามมีพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ำ 1A 1B และชั้น 2 ที่เปนตนน้ำลำธารรวม
143,464 ไร (ร อยละ 1.75) และพื ้ น ที ่ช ั ้ น คุ ณภาพลุ  มน้ ำ 3 4 และ 5 ซึ่งเปน พื้น ที ่ล าดชั น ต่ ำ ถึ ง ราบ
รวม 8,068,449 ไร (รอยละ 96.54) โดยลุมน้ำหวยน้ำอูน มีพื้นที่ชั้นคุณภาพลุมน้ำที่ 1 มากที่สุดรวม 34,731 ไร
๓) ระบนนิเวศวิทยาทางน้ำ
ตารางที่ ๓-๒ การสำรวจสภาพนิเวศวิทยาทางน้ำในลุมน้ำสงคราม
ทรัพยากรทางน้ำ
1. แพลงกตอนพืช
2. แพลงกตอนสัตว
3. สัตวหนาดิน
4. พันธุไมน้ำ
5. ปลา

ดัชนีชี้วดั
ความชุกชุม
คาความหลากหลาย
ความชุกชุม
คาความหลากหลาย
ความชุกชุม
คาความหลากหลาย
ความชุกชุม
ความชุกชุม
คาความหลากหลาย
ผลผลิต

หนวย
ชนิด
ชนิด
ชนิด
ชนิด
ชนิด
กก./ไร

(ฤดูฝน)
2-22
0.63-2.80
2-10
0.69-2.07
11-16
1.88-2.33
1-6
17-26
2.13-2.66
1.19-2.98

(ฤดูหนาว)
4-12
0.12-1.79
4-13
1.03-1.94
13-21
2.03-2.51
3-8
13-23
1.39-2.52
2.42-4.48

(ฤดูรอน)
14-37
0.64-2.87
3-21
1.04-2.60
15-20
2.21-2.54
4-12
10-32
1.68-2.93
2.30-14.59

(1) แพลงกตอนพืช จากการสำรวจในชวงฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูรอน ประเมินวาแหลงน้ำ
สวนใหญมีความหลากหลายของแพลงกตอนพืช ทั้ง 3 ฤดูกาล อยูในระดับต่ำถึงระดับปานกลาง
(2) แพลงกตอนสัตว จากการสำรวจในชวงฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูรอน ประเมินวาแหลงน้ำ
สวนใหญมีความหลากหลายของแพลงกตอนสัตวทั้ง 3 ฤดูกาล อยูในระดับต่ำถึงระดับปานกลาง
(3) สัตวหนาดิน จากการสำรวจในชวงฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูรอน ประเมินวาแหล งน้ ำ
สวนใหญมีความหลากหลายของสัตวหนาดิน ทั้ง 3 ฤดูกาล อยูในระดับปานกลาง
(4) พันธุไมน้ำ จากการสำรวจในชวงฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน พบวา พันธุไมน้ำมีอยูระหวาง
1-6 3-8 และ 4-12 ชนิด ตามลำดับ ซึ่งเปนพืชชายน้ำเกือบทั้งหมด พืชใตน้ำนั้นพบ 2 ชนิด คือ สาหรายหางกระรอก
และสาหรายขาวเหนียว พบพืชลอยน้ำ 6 ชนิด และไมพบพืชโผลพนน้ำอยูเลย พบพืชน้ำที่จะมีปญหาตอแหลงน้ำ
และการระบายน้ำ คือ ไมยราบยักษ สวนผักตบชวานั้น พบวามีในบางชวงของฤดูฝน ฤดูหนาว และฤดูรอน

- ๑๕ (5) ปลา จากการสำรวจในชวงฤดูฝน ฤดูหนาวและฤดูรอน ประเมินวาแหลงน้ำสวนใหญ
มีความหลากหลายของปลาทั้ง 3 ฤดูกาล อยูในระดับปานกลาง ผลผลิตปลาในแหลงน้ำอยูระหวาง 1.19-4.48
2.42-4.48 และ 2.30-14.59 กิโลกรัมตอไร ตามลำดับ จัดวาผลผลิตปลาอยู ในระดับ ต่ำ สรุปภาพรวม
การสำรวจปลาทั้ง 3 ฤดูกาล พบปลาทัง้ หมด 85 ชนิด 49 สกุล 21 วงศ เมื่อทำการจำแนกปลาตามระบบการอพยพ
ยายถิ่นของปลา พบกลุมปลาขาว 29 ชนิด (รอยละ 34.12) ปลาดำ 11 ชนิด (รอยละ 12.94) และปลาเทา
45 ชนิด (รอยละ 52.94)
๔) พื้นที่ชุมน้ำและปาบุงปาทาม
ในเขตลุมน้ำสงครามมีพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญ 2 แหง ประกอบดวย
(1) พื้นที่ชุมน้ำเขตหามลาสัตวปาบึงโขงหลง เปนพื้นที่ชุมน้ำระดับนานาชาติลำดับที่ 2
ของประเทศไทย และเปนพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ (Ramsar Site) ลำดับที่ 1,098 ของโลก
มีพื้นที่ 13,837.5 ไร
(2) พื้นที่ชุมน้ำแมน้ำสงครามตอนลาง พื้นที่แมน้ำสงครามตอนลางจากปากแมน้ำสงคราม
เขามาประมาณ 92 กิโลเมตร พื้นที่ประมาณ 34,381 ไร ไดรับการขึ้นทะเบียน เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม
2562 เปนพื้นที่ชุมน้ำที่มีความสำคัญระดับนานาชาติ (Ramsar Site) ลำดับที่ 15 ของประเทศไทย และลำดับที่
2,420 ของโลก
(3) ปาบุงปาทาม (Lowland floodplain forest) เปนสังคมพืชที่ไมผลัดใบหรือกึ่งผลัดใบ
ในเขตที่ราบน้ำทวมถึง เฉพาะในเขตพื้นที่ลุมต่ำหรือพื้นที่บุงทาม (lowland floodplain) เทานั้น แบงออกเปน
2 สังคมพืชยอย ไดแก สังคมพืชในบึง/ปาบุง (pond vegetation) ที่มีพรรณไมน้ำลมลุกเปนพืชเดนปกคลุมอยู
ตามแหลงน้ำ หรือพื้นที่บุง และสังคมพืชปาทาม/ปาทาม (lowland floodplain forest) ที่เปนปาไมมีพรรณไมตน
ไมพุม และเถาวัลยเปนพืชเดน ปกคลุมอยูตามพื้นที่ทาม ทั้งสองสังคมพืชมีระบบนิเวศที่เชื่อมตอกัน โดยมีปจจัย
สิ่งแวดลอมที่สำคัญตอการตั้งอยูไดของสังคมพืช คือ การมีน้ำทวมซ้ำซากเปนประจำทุกป ปกติยาวนานมากกวา
1 เดื อน ในฤดู แล งน้ ำ ในพื ้ น ที ่ ทามจะแหง ไม มี การสะสมตัว ของซากพืช แบบ พีต/สนุน (peat) บนผิว ดิน
เหลือเพียงน้ำที่ขังอยูตามพื้นที่บุงเทานั้น
พื้นที่ลุมน้ำสงครามมีพื้นที่ปาบุงปาทาม ประมาณ 59,000 ไร กระจายอยูในหลายพื้นทีใ่ นลุมน้ำ
บริเวณที่พบปาบุงปาทามเปนพื้นที่ตอเนื่องคอนขางใหญ ไดแก แมน้ำสงครามตอนลาง บริเวณรอยตอระหวาง
อำเภอนาทม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม และอำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร พื้นที่ประมาณ
16,000 ไร แมน้ำสงครามตอนบน ระหวางรอยตออำเภอบานดุง จังหวัดอุดรธานีกับ อำเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร
พื้นที่ประมาณ 3,200 ไร และหวยน้ำอูนบริเวณบานพอกใหญสามัคคี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
พื้นที่ประมาณ 3,800 ไร นอกจากนี้ยังพบกระจัดกระจายอยูทั่วไป เชน บริเวณใกลปากน้ำสงคราม บริเวณโคงตวัดไปมา
ของแมน้ำสายหลัก พื้นที่ในเขตหวยน้ำยาม หวยคอง หวยฮี้ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ เปนตน
๓.๑.๓ คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
๑) การใชประโยชนที่ดิน
จากขอมูลแผนที่สภาพการใชที่ดิน มาตราสวน 1:25,000 ของกรมพัฒนาที่ดิน (ป พ.ศ.2560)
พื้นที่ลุมน้ำแมน้ำสงคราม มีเนื้อที่ 8,211,913 ไร พบวา สวนใหญเปนพื้นที่พื้นที่เกษตรกรรมประมาณรอยละ
70.14 ของพื้นที่ลุมน้ำ รองลงมาเปนปาไมรอยละ 11.56 แหลงน้ำรอยละ 4.89 ชุมชนและสิ่งกอสรางรอยละ
4.86 และอื่น ๆ รอยละ 8.55 พืชสำคัญที่ปลูก คือ ขาวนาปรอยละ 54.11 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด
รองลงมาเปนไมยืนตนรอยละ 34.91 พืชไรรอยละ 10.20 ไมผล พืชสวนและเกษตรผสมผสานรอยละ 0.24
0.11 และ 0.03 ตามลำดับ สามารถจำแนกประเภทการใชที่ดินลุมน้ำแมน้ำสงครามออกเปน

- ๑๖ (1) พื้นที่เกษตรกรรม มีเนื้อที่ 5,760,027 ไร รอยละ 70.14 ของพื้นที่ลุมน้ำ ประกอบดวย
- นาขาวมีเนื้อที่ 3,129,571 ไร รอยละ 38.11
- พืชไรที่สำคัญ ไดแก มันสำปะหลัง ออย มีเนื้อที่ 590,005 ไร รอยละ 7.18
- ไมผลที่สำคัญ ไดแก มะมวง มะขาม ลำไย กลวย เนื้อที่ 13,504 ไร รอยละ 0.16
- ไมยืนตนที่สำคัญ ไดแก ยางพารา ยูคาลิปตัส ปาลมน้ำมัน สัก กฤษณา มีเนื้อที่
2,018,826 ไร รอยละ 24.58
- พืชสวนที่สำคัญ ไดแก พืชผัก หวาย มีเนื้อที่ 6,207 ไร รอยละ 0.08
- เกษตรผสมผสานมีเนื้อที่ 1,914 ไร รอยละ 0.02
(2) พื้นที่ปาไม มีเนื้อที่ 949,592 ไร รอยละ 11.56 ของพื้นที่ลุมน้ำ ประกอบดวย
- พื้นที่ปาผลัดใบสมบูรณ มีเนื้อที่ 678,601 ไร รอยละ 8.26
- พื้นที่ปาผลัดใบรอสภาพฟนฟู มีเนื้อที่ 253,795 ไร รอยละ 3.09
- พื้นที่ปาไมผลัดใบสมบูรณ มีเนื้อที่ 16,282 ไร รอยละ 0.20
- พื้นที่ปาปลูกสมบูรณ มีเนื้อที่ 826 ไร รอยละ 0.01
- พื้นที่ปาปลูกรอสภาพพื้นฟู มีเนื้อที่ 88 ไร รอยละ 0.00
(3) พื้นที่แหลงน้ำ มีเนื้อที่ 401,043 ไร รอยละ 4.89 ของพื้นที่ลุมน้ำ
(4) พื้นที่ชุมชนและสิ่งกอสราง มีเนื้อที่ 399,015 ไร รอยละ 4.86 ของพื้นที่ลุมน้ำ
(5) พื้นที่บอเกลือ มีเนื้อที่ 8,725 ไร รอยละ 0.11 ของพื้นที่ลุมน้ำ
(6) พื้นที่อื่น ๆ มีเนื้อที่ 693,511 ไร รอยละ 8.44 ของพื้นที่ลุมน้ำ
การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินในรอบ 11 ป ลุมน้ำแมน้ำสงคราม โดยแบงออกเปน
3 ชวง ไดแก ชวงที่ 1 (ป 2549-2554) ชวงที่ 2 (ป 2554-2558) ชวงที่ 3 (ป 2558-2560) พบวา
(1) พื้นที่เกษตรกรรม
พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นสูงสุดในชวงที่ ๓ โดยเฉพาะ ป 2560 มีเนื้อที่ 5,760,027 ไร
หรือรอยละ 70.14 เนื้อที่เพิ่มขึ้น 23,028 ไร หรือรอยละ 0.40 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 0.20 ตอป ชนิดพืชที่มี
เนื้อที่เพิ่มขึ้นมาก คือ ไมยืนตน พืชไร สวนพืชที่มีเนื้อที่ลดลงมาก คือ ขาว
(2) พื้นที่ปาไม
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปาไม ชวงป 2549-2560 พบวา เนื้อที่ปาไมลดลงอยางตอเนื่อง
เปนเนื้อที่รวม 674,299 ไร หรือรอยละ 41.53 เฉลี่ยลดลงรอยละ 3.78 ตอป โดยในชวงที่ 1 พื้นที่ลดลง
คอนขางมาก จากนั้นในชวงที่ 2 ลดลงเล็กนอย และลดลงคอนขางมากในชวงที่ 3
(๓) พื้นที่แหลงน้ำ
การเปลี ่ ยนแปลงพื้นที่แหลงน้ำ ชวงป 2549-2560 พบวา เนื้อที่แหลงน้ำเพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง เปนเนื้อที่รวม 72,757 ไร หรือรอยละ 22.10 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 2.01 ตอป โดยในชวงที่ 3 พื้นที่
แหลงน้ำเพิ่มขึ้น ป 2560 มีเนื้อที่ 401,043 ไร หรือรอยละ 4.88 เนื้อที่เพิ่มขึ้น 11,479 ไร หรือรอยละ 2.95
(๔) พื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง
การเปลี่ยนแปลงการพื้นที่ชุมชนและสิ่งปลูกสราง ชวงป 2549-2560 พบวา พื้นที่ชุมชนฯ
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปนพื้นที่รวม 106,105 ไร หรือรอยละ 35.22 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 3.20 ตอป
โดยในชวงที่ 1 การขยายตัวคอนขางมาก จากนั้นในชวงที่ 2 และชวงที่ 3 การขยายตัวเพิ่มขึ้นเล็กนอย
(๕) พื้นที่อื่น ๆ
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่อื่น ๆ ชวงป 2549-2560 พบวา พื้นที่อื่น ๆ เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เปนเนื้อที่รวม 211,448 ไร หรือรอยละ 48.83 เฉลี่ยเพิ่มขึ้นรอยละ 3.98 ตอป โดยในชวงที่ 1 พื้นที่เพิ่มขึ้นมาก

- ๑๗ จากนั้นในชวงที่ 2 ลดลงคอนขางมาก แตพื้นที่เพิ่มขึ้นคอนขางมากในชวงที่ 3 พื้นที่ที่เพิ่มมากที่สุด คือ พื้นที่ทุงหญา
ไมละเมาะ และพื้นที่ลุม
๒) สภาพการเกษตร
ขอมูลการเกษตรกรรมป พ.ศ. 2560 พบวาพื้นที่เกษตรกรรมทั้งหมด 5,783,505 ไร
การเพาะปลูกพืชเปนกิจกรรมหลักของการเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 99.60 การปศุสัตวและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
เปนกิจกรรมสวนนอยคิดเปนรอยละ 0.25 และ 0.15 เทานั้น
การเพาะปลูกพืชที่สำคัญที่สุดคือ ขาวนาป คิดเปนรอยละ 54.11 รองลงมาเปนไมยืนตน
(ยางพารา ยูคาลิปตัส ปาลมน้ำมัน) รอยละ 34.91 พืชไร (มันสำปะหลังและออย) รอยละ 10.20 ไมผล (มะมวง
มะขาม ลำไย กลวย) พืชสวน (พืชผัก หวาย) และเกษตรผสมผสาน รอยละ 0.24 0.11 และ 0.03 ตามลำดับ
๓) ประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
ทรัพยากรประมงในแมน้ำสงคราม มีการอพยพของปลาไป-มาระหวางแมน้ำโขงและแมน้ำสงคราม
โดยปลาที่มีการอพยพยายถิ่นประกอบดวย กลุมปลาขาว (White Fish) ที่มีการอพยพยายถิ่นเพื่อการผสมพันธุ
และวางไขเปนระยะไกล ปลาในกลุมนี้ เชน วงศปลาตะเพียน วงศปลาคอ วงศปลาหมูแท และวงศปลาสวาย เปนตน
และกลุมปลาเทา (Grey Fish) เปนกลุมปลาที่มีการอพยพยายถิ่นเพื่อการผสมพันธุและวางไข หรือเพื่อหาอาหาร
ในระยะไมไกลนัก เชน ระหวางแมน้ำกับปากแมน้ำ
ผลสำรวจชนิ ดพั น ธุ  ป ลาในแมน ้ำสงครามที่ผ านมาชวงระหวางป พ.ศ. 2521-2548
พบชนิดพันธุปลาระหวาง 119 ถึง 183 ชนิดจำนวน 5 ครั้ง และพบชนิดพันธุปลาระหวาง 32 ถึง 70 ชนิด
จำนวน 3 ครั ้ ง และงานสำรวจป พ.ศ. 2563 ในโครงการพบชนิ ด พั น ธุ  ป ลาระหว า ง 10 ถึ ง 20 ชนิ ด
ผลผลิตปลาระหวาง 1.19 ถึง 14.59 กิโลกรัมตอไร
๔) การใชประโยชนจากปาบุงปาทาม
ในชวงน้ำหลากปาบุงปาทามบริเวณลำน้ำสงครามและสาขาหลักและบริเวณที่ลุมน้ำทวมถึง
นอกจากจะเปนแหลงวางไขฟกตัวออนและที่อยูอาศัยของปลาแลว ราษฎรยังใชประโยชนจากปาบุงป าทาม
ในหลาย ๆ ดาน ประกอบดวย ผักพื้นบาน 73 ชนิด พืชสมุนไพร 96 ชนิด
๕) สภาพน้ำทวมและการระบายน้ำ
จากขอมูลจากภาพถายดาวเทียมชวงที่เกิดน้ำทวมของ GISTDA ชวงระหวางป พ.ศ. 2548
ถึง 2561 รวม 14 ป พบวาในลุมน้ำสงครามเกิดน้ำทวมทุกปเฉลี่ยปละ 398,975 ไร ปที่เกิดน้ำทวมนอยที่สุด
คือ ป พ.ศ. 2555 พื้นที่น้ำทวม 13,619 ไร ปที่น้ำทวมมากที่สุดคือป พ.ศ. 2554 พื้นที่น้ำทวม 1,039,775 ไร
รองลงมาเปนป พ.ศ. 2560 (762,106 ไร) และป พ.ศ. 2561 (747,556 ไร) ลุมน้ำสาขาที่มีน้ำทวมมากที่สุดคือ
ลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนลาง (60,244 ไรตอป) และลำน้ำอูน (59,381 ไรตอป)
บริเวณที่น้ำทวมลึกมากที่สุด คือบริเวณที่ลุมแองกระทะจากจุดบรรจบของแมน้ำสงครามกับ
ลำน้ำอูนและตอเนื่องไปจนถึงจุดบรรจบของแมน้ำสงครามกับหวยฮี้ที่บริเวณปากน้ำอูน น้ำทวมลึกที่สุด 7.31 เมตร
ในป 2538 และ 7.08 เมตรในป 2561 สวนบริเวณ บานทากกแดง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ น้ำทวมเฉลี่ย
ประมาณ 0.40-0.60 เมตร ระยะเวลาของน้ำทวมเฉลี่ยที่ลุมต่ำบริเวณปากอูนประมาณ 2.5 ถึง 3.5 เดือน
บริเวณบานทากกแดงประมาณ 2 เดือนในบางป เทากับ 296,244 373,612 และ 714,656 ไร ตามลำดับ

- ๑๘ -

ภาพที่ ๓-๕ แสดงการใชประโยชนที่ดิน ในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม

- ๑๙ ๖) การอุตสาหกรรมและการผลิตเกลือ
ในลุมน้ำสงครามมีโรงงานอุตสาหกรรมรวมทั้งสิ้น 2,746 แหง สวนใหญเปนโรงงานจำพวกที่ 1
จำนวน 1,900 แหง และเปนโรงงานจำพวกที่ 2 และ 3 จำนวน 659 และ 187 แหง ตามลำดับ โรงงานสวนใหญ
ประกอบกิจการเกี่ยวกับเมล็ดพืช หรือหัวพืช เกี่ยวกับยาง และโรงงานประกอบกิจการเกี่ยวกับเกลือสินเธาว
ที่ขึ้นทะเบียนไว 202 แหง
การผลิตเกลือสินเธาว ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงอุตสาหกรรมมีอยูในเขตจังหวัดอุดรธานี
4 ตำบล ไดแก ตำบลบานชัย ตำบลบานดุง ตำบลโพนสูง และตำบลศรีสุทโธ มีผูไดรับอนุญาต 145 ราย
8,712.5 แรงมา และจังหวั ดสกลนคร 4 ตำบลไดแก ตำบลกุดเรือคำ ตำบลคูสะคาม ตำบลอินทร แ ปลง
อำเภอวานรนิวาส และตำบลหนองกวั่ง อำเภอบานมวง รวม 48 ราย 9,818.88 แรงมา พื้นที่ผลิตเกลือรวม
3,000 ถึง 5,000 ไร กำลังผลิต 3-5 แสนตันตอป นอกจากนี้ยังมีแหลงผลิตเกลือโบราณ บอหัวแฮต อำเภอเซกา
จังหวัดบึงกาฬ ที่สูบน้ำเค็มจากกลางแมน้ำสงครามขึ้นมาตมดวยฟน มีครอบครัวที่ยังผลิตเกลืออยูประมาน
8-13 ครอบครัว เกลือที่ผลิตไดมีคุณภาพดีและใชในการหมักปลาเปนหลัก
๗) แหลงน้ำและปริมาณน้ำตนทุน
ในลุมน้ำสงครามมีการพัฒนาแหลงน้ำประเภทตาง ๆ แลว รวม 703 โครงการ แบงเปน
โครงการขนาดใหญ 1 โครงการ คื อโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนน้ำอูน ขนาดกลาง 51 โครงการ
ขนาดเล็ก 582 โครงการ โครงการสูบน้ำดวยไฟฟา 69 โครงการ ความจุเก็บกักน้ำรวม 837.83 ลานลูกบาศกเมตร
คิดเปนรอยละ 9.86 ของปริมาณน้ำทาทั้งลุมน้ำ พื้นที่ชลประทาน/รับประโยชนรวม 741,407 ไร คิดเปน
รอยละ 12.87 ของพื้นที่เกษตรกรรมทั้งลุมน้ำ นอกจากนี้ยังมีแหลงน้ำธรรมชาติขนาดเล็กจำนวน 4,925 แหง
ความจุเก็บกักรวม 211.35 ลานลูกบาศกเมตร สรุปไดดังนี้
(1) โครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญ 1 แหง ไดแก โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนน้ำอูน
ตำบลแร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ความจุเก็บกักน้ำ 520 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน 201,000 ไร
(2) โครงการพั ฒนาแหล งน้ ำขนาดกลาง ทั ้ งหมด 52 แห ง ความจุ เก็ บกั กรวม 183.85
ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทานรวม 136,531 ไร โดยโครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดกลางสวนใหญตั้งอยูใน
ลุมน้ำสาขาหวยน้ำอูน ลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนลาง ลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนบน และลุมน้ำสาขาหวย
น้ำยาม ตามลำดับ
(3) โครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดเล็ก ทั้งหมด 618 แหง ความจุเก็บกักรวม 133.98
ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่รับประโยชนรวม 315,734 ไร โครงการขนาดเล็กสวนใหญตั้งอยูในเขตลุมน้ำสาขา
แมน้ำสงครามตอนลาง ลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนบน และลุมน้ำสาขาหวยน้ำอูน ตามลำดับ
(4) โครงการสูบน้ำดวยไฟฟา ทั้งหมด 69 โครงการ พื้นที่รับประโยชนรวม 88,142 ไร
โครงการสวนใหญตั้งอยูในเขตลุมน้ำสาขาหวยน้ำอูน และลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนลาง
(5) แหลงน้ำธรรมชาติขนาดเล็ก ในลุมน้ำสงครามมีทั้งหมด 4,925 แหง ความจุเก็บกัก
รวม 211.35 ลานลูกบาศกเมตร จำนวนและความจุเก็บกักมากที่สุดในเขตลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนบน
รองลงมาเปนลุมน้ำสาขาหวยน้ำอูน และลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนลางตามลำดับ
อาคารบังคับ น้ ำในแมน้ ำสงครามและลำน้ ำสาขาหลั ก 5 สาย พบอาคารบั งคั บ น้ ำ
ทั้งหมด 80 แหง แบงเปนฝาย 72 แหง ประตูระบายน้ำ 6 แหง และอางเก็บน้ำ 2 แหง สภาพการใชงาน
ของอาคาร กำลังกอสราง 2 แหง ใชงานได 53 แหง ควรปรับปรุง 18 แหง และตองกอสรางใหม 7 แหง
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) มีจำนวน 4 สาขา ไดแก กปภ. สาขาสวางแดนดิน
พังโคน บานดุง และศรีสงคราม กำลังผลิตใชงานรวม 35,220 ลูกบาศกเมตรตอวัน ปริมาณน้ำผลิ ต รวม
915,951 ลูกบาศกเมตรตอเดือน ปริมาณน้ำจำหนายรวม 661,294 ลูกบาศกเมตรตอเดือน ผูใชน้ำรวม

- ๒๐ 33,521 ราย นอกจากนี้ ย ั งระบบประปาทองถิ ่น เช น ประปาเทศบาล ประปาองคการบริห ารสว นตำบล
และประปาหมูบาน กระจายตัวอยูในเขตลุมน้ำโดยทั่วไป
๙) ความตองการใชน้ำและขาดแคลนน้ำ
สภาพพื้นที่ลุมน้ำสงครามโดยทั่วไป เปนพื้นที่ชนบทเกษตรกรรม พื้นที่ชุมชนเมืองที่กระจายตัว
อยูในลุมน้ำ เปนชุมชนเมืองระดับอำเภอและชุมชนชนบท กิจกรรมการใชน้ำที่สำคัญในลุมน้ำสภาพปจจุบัน
จึงเปนการใชน้ำเพื่อการชลประทานและอุปโภคบริโภค โดยมีปริมาณความตองการใชน้ำประมาณ 460.22
และ 79.46 ลานลูกบาศกเมตรตอป นอกจากนี้ยังมี ความต องการใชน้ ำเพื่อรักษาระบบนิเวศทายน้ ำ และ
เพื่อการอุตสาหกรรมอีกประมาณ 27.78 และ 9.43 ลานลูกบาศกเมตรตอป รวมปริมาณความตองการใชน้ำ
ในกิจกรรมการใชน้ำตาง ๆ เฉลี่ย 576.89 ลานลูกบาศกเมตรตอป
ดวยสภาพการใชประโยชนที่ ดิ นหลักของลุ มน้ ำเป นพื ้นที่ เกษตรกรรม การพัฒนาแหล งน้ ำ
ชลประทานจึ งมี ความสำคั ญ ต อการประกอบอาชี พของเกษตรกร แตดว ยขอจำกัด ของสภาพภูม ิป ระเทศ
ที่ไมเอื้ออำนวยตอการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำทั้งใหญและขนาดกลาง ใหสามารถกระจายตัวในบริเวณตาง ๆ
และมีปริมาณเพียงพอแกความตองการได โดยปจจุบันสามารถพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำไดรวมเพียง 837.83 ลาน
ลูกบาศกเมตร คิดเปนเพียงประมาณรอยละ 9.86 ของปริมาณน้ำทาที่มีอยูลุมน้ำเทานั้น การเกษตรกรรมสวนใหญ
ตองพึ่งพาอาศัยน้ำฝนเปนหลัก จึงประสบปญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสวนใหญเฉพาะ
ชวงฤดูฝน ไมตลอดป รวมทั้งมีปญหาฝนทิ้งชวงในชวงฤดูฝนดวย สวนการใชน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่สวนใหญ
พึ่งพาอาศัยแหลงน้ำใตดิน ก็ประสบปญหาแหลงน้ำใตดินแหงขอดในฤดูแลง หรือแหงขอดตลอดไป จนตองขุดเจาะ
บอบาดาลใหมทุกป รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ำเค็มในบางแหงดวย
พื้นที่ลุมน้ำสงครามมีพื้นที่เสี่ยงภัยแลงมากถึง 4,495,981 ไร หรือคิดเปนรอยละ 54.36
ของพื้นที่ลุมน้ำ แบงเปนพื้นที่เสี่ยงสูง ปานกลางและต่ำ เทากับ 201,437.5 284,112.5 และ 4,010,431 ไร
ตามลำดับ
๓.๑.๔ คุณคาตอคุณภาพชีวิต
๑) สภาพเศรษฐกิจ สังคม และประชากร
ลุมน้ำสงครามครอบคลุมพื้นที่เขตปกครอง ๕ จังหวัด ๓๖ อำเภอ ๑๙๕ ตำบล ประกอบดวย
จังหวัดอุดรธานี หนองคาย บึงกาฬ สกลนคร และนครพนม โดยจังหวัดสกลนคร มีสัดสวนพื้นที่ในลุมน้ำมากที่สุด
รอยละ ๕๕.๐๘ รองลงมาเปนจังหวัดบึงกาฬ รอยละ ๑๙.๒๓ และจังหวัดนครพนม รอยละ ๑๔.๖๓
ประชากรในเขตลุมน้ำทั้งหมดรวม ๑,๕๓๗,๘๔๖ คน จำนวนครัวเรือน ๗๖๙,๘๐๓ ครัวเรือน
ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย ๒ คนตอครัวเรือน ในอนาคตขางหนาในป พ.ศ. ๒๕๗๐ ๒๕๘๐ และ ๒๕๙๐ คาดวาจะมี
ประชากรเทากับ 1,739,443 1,808,983 และ 1,878,524 คน ตามลำดับ
มูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดตอหัวในลุมน้ำเฉลี่ย 10 ป (ป พ.ศ. 2550-2559) แปรผัน
ระหวาง 52,225 (สกลนคร) ถึง 67,982 (อุดรธานี) บาทตอคนตอป เฉลี่ย 5 จังหวัดเทากับ 60,337 บาทตอคนตอป
ต่ำกวาผลิตภัณฑภาคตะวันออกเฉียงเหนือต อหัวที่เ ทากับ 60,843 บาทตอคนตอป เล็กนอย และต่ำกว า
ผลิตภัณฑเฉลี่ยของประเทศตอหัวที่เทากับ 176,781 บาทตอคนตอป ถึง 2.9 เทา
จากขอมูลความจำเปนพื้นฐาน (จปฐ) ป 2561 ของกรมพัฒนาชุมชนหมวดรายไดประชากร
พบวารายไดเฉลี่ยของประชากรในลุมน้ำสงครามเทากับ 152,635 บาทตอครัวเรือนตอป เมื่อแยกรายไดเฉลี่ย
ของประชากรรายลุมน้ำสาขาสามารถแยกไดเปน 3 กลุมคือ
- กลุมที่ 1 กลุมที่มีรายไดสูงที่สุด ประกอบดวยลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนบน หวยน้ำอูน
และแม น ้ ำ สงครามตอนล า ง ส ว นที ่ 1 ที ่ ม ี ร ายได เ ฉลี ่ ย ของประชากรเท า กั บ 185,584 182,637 และ

- ๒๑ 176,586 บาทตอครัวเรือนตอป ตามลำดับ เนื่องมาจากการพัฒนาโครงการชลประทานขนาดใหญน ้ ำอู น
การปลูกพืชไรระยะยาว และไมยืนตน และประสบปญหาน้ำทวมนอยกวาพื้นที่อื่น ๆ
- กลุมที่ 2 กลุมที่มีรายไดปานกลาง ประกอบดวยลุมน้ำสาขาหวยฮี้ หวยน้ำยาม และหวยคอง
ที่มีรายไดเฉลี่ยประชากรเทากับ 170,887 163,065 และ 155,305 บาทตอครัวเรือนตอป ตามลำดับ
- กลุมที่ 3 กลุมที่มีรายไดนอยที่สุด ประกอบดวยลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนลาง สวนที่ 4
สวนที่ 3 และสวนที่ 2 ที่มีรายไดเฉลี่ยประชากรเทากับ 148,948 113,085 และ 77,616 บาทตอครัวเรือนตอป
ตามลำดับ เนื่องมาจากเปนพื้นที่ที่ประสบปญหาน้ำทวมมากที่สุดและบอยครั้งที่สุดในลุมน้ำสงคราม
๒) การทองเที่ยว
พื้นที่ลุมน้ำสงครามถูกจัดใหอยู ในพื้นที่สงเสริ มการทองเที่ยวเมืองรอง และเขตพัฒนา
การทองเที่ยววิถีชีวิตลุมน้ำโขง มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สำคัญ เชน ภูทอก เขื่อนน้ำอูน อุทยานแหงชาติ
ภูผาเหล็ก ภูลังกาและภูพาน แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร เชน แหลงมรดกโลกบานเชียง
ปาคำชะโนด วิถีชีวิตการประมงและการดำรงชีพของคนลุมน้ำสงคราม งานประเพณีที่สำคัญ เชน งานบั้งไฟ
พญานาค มหกรรมเทศกาลปลาลุมน้ำสงคราม เปนตน
๓) วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรม
ลุมน้ำสงครามตอนลางและพื้นที่ตอเนื่องเปนพื้นที่ที่ไดรับอิทธิพลของระดับในแมน้ำโขงที่สูง
ในชวงฤดูฝนหนุนสูงและมีน้ำโขงไหลยอนเขามาในแมน้ำสงครามบางชวงเวลา กอใหเกิดน้ำทวมหลายแสนไรเปนประจำ
ในพื้นที่ลุมน้ำสงครามตอนลาง วิถีชีวิต ประเพณีและวัฒนธรรมของราษฎรในลุมน้ำสงครามจึงไดปรับตัวตามสภาพ
พื้นที่ดังกลาว ตั้งแตการตั้งถิ่นฐานบานเรือนที่อยูอาศัย ราษฎรในลุมน้ำสงครามไมคอยตั้งบานเรือนริมแมน้ำ
เนื่องจากเกรงวาชวงน้ำหลาก น้ำลนตลิ่งเขาทวมบานเรือน สวนพื้นที่ลุมน้ำสงครามตอนลาง ซึ่งเปนพื้นที่ลุมต่ำ
แองสกลนครและน้ำทวมเปนประจำ ราษฎรมักตั้งบานเรือนเปนหยอม ๆ ไมหนาแนนบริเวณพื้นที่ที่เปนโคกหรือเนิน
ชวงน้ำทวมก็จะใชเรือในการสัญจรรวมทั้งมีการใชเรือกระแซงบรรทุกขาว ปลารา เกลือ ปจจุบันการใชเรือจึงลดลง
เหลือแคใชเรือในการหาปลาเทานั้น
จากสภาพการไหลเชื่อมโยงกันระหวางแมน้ำโขงและแมน้ำสงครามในชวงฤดูฝนทำใหมีปลา
จากแมน้ำโขงเขามาวางไขและอยูอาศัย ราษฎรบริเวณที่อยูในพื้นที่น้ำทวมและใกลแหลงน้ำจึงมีอาชีพหลักในการจับปลา
โดยใชเครื่องมือจับปลาขนาดเล็กและพัฒนามาใชเครื่องมือจับปลาขนาดใหญ ในปจจุบันจึงทำใหจำนวนปลาลดลง
จึงเกิดวัฒนธรรมและความเชื่อในการหาปลาและจับปลาหลายอยาง เชน การจับจองพื้นที่วางกัด และโตง
การเอาพื้นที่หนองน้ำสาธารณะมาประมูลใหทำการจับปลาและนำเงินที่ไดเขากองทุนหมูบาน เปนตน
นอกจากนี้ดวยสภาพภูมิประเทศที่เปนพื้นที่ลูกคลื่นลอนลาด ลอนชัน สลับกับสภาพพื้นที่ลุมต่ำ
แองกระทะเกิดเปนสภาพพื้นที่ที่เปนโคก ทุง ทาม และปาบุงปาทาม โดยมีลักษณะการใชประโยชนของพื้นที่
เพื่อการตั้งบานเรือนอยูอาศัย การเกษตรกรรม และการหาประโยชนจากพื้นที่เหลานี้ในการปลูกพืชผักสวนครัว
ขาว และใชประโยชนจากปาบุงปาทาม เปนตน

๓.๒ การวิเคราะหสภาพปญหา

ในลุ  ม น้ ำ สงคราม มี ช ุ ม ชนเมื อ ง 82 แห ง แบ ง เป น เทศบาลเมื อ ง (ทม.) จำนวน 1 แห ง ได แ ก
เทศบาลเมืองบานดุง และเทศบาลตำบล (ทต.) จำนวน 81 แหง เมื่อจำแนกชุมชนเมืองตามขนาดของประชากร
พบวา ไมมีชุมชนเมืองขนาดใหญ (ประชากรมากกวา 50,000 คน) และเมืองขนาดคอนขางใหญ (ประชากร
20,001 ถึง 50,000 คน) โดยเปนเมืองขนาดกลาง (ประชากร 10,000 ถึง 20,000 คน) จำนวน 12 แหง
และเมืองขนาดเล็ก (ประชากรนอยกวา 10,000 คน) จำนวน 70 แหง จากการคาดการณบทบาทและลำดับ
ความสำคั ญ ของเมื องในอนาคตโดยกรมโยธาธิการและผังเมื อง พบว า ในอนาคตขางหนาป พ.ศ. 2600
ชุมชนเมืองในลุมน้ำสงครามทั้ง 82 แหง ถูกจัดเปนเมืองลำดับที่ 4 ศูนยกลางระดับอำเภอจำนวน 25 แหง และ

- ๒๒ เมื องลำดั บ ที ่ 5 ศู นย กลางระดับ ท องถิ ่น จำนวน 57 แหง โดยไมมีเมืองลำดับ ที่ 1 (ศูนยกลางระดับภาค)
เมืองลำดับที่ 2 (ศูนยกลางระดับจังหวัด) และ เมืองลำดับที่ 3 (ศูนยกลางระดับจังหวัด-อำเภอ) อยูในลุมน้ำสงคราม
๓.๒.๑ การพัฒนาแหลงน้ำในลุมน้ำโขงและผลกระทบจากการพัฒนา
เมื่อป พ.ศ. 2563 ลุมน้ำโขงมีการพัฒนานำน้ำไปใชในกิจกรรมตาง ๆ รวมคิดเปนประมาณรอยละ 12
ของปริมาณน้ำทาเฉลี่ยตอปของลุมน้ำโขงกอนไหลลงสูทะเล และมีการพัฒนาเก็บกักน้ำในลุมน้ำ คิดเปนปริมาตร
เก็บกักใชการรวมคิดเปนประมาณรอยละ 14 ของปริมาณน้ำทาเฉลี่ยของลุมน้ำ โดยเกือบครึ่งหนึ่งของปริมาตร
เก็บกักใชการพัฒนาในบริเวณลุมน้ำโขงตอนบนในประเทศจีน สวนใหญของการพัฒนาเก็บกักน้ำเปนการพัฒนา
โดยจีนและลาวเพื่อการผลิตไฟฟาพลังน้ำ ในอนาคตขางหนาป พ.ศ. 2583 สัดสวนการใชน้ำตอปริมาณน้ำทาเฉลี่ย
ในลุมน้ำโขงจะเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 15 และสัดสวนปริมาตรเก็บกักใชการตอปริมาณน้ำทาเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเปน
รอยละ 22 ซึ่งยังคงเปนสัดสวนที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับลุมน้ำตาง ๆ ทั่วโลก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ผานมามีหลักฐานบงชี้วาคาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยของพื ้นที่
ลุมน้ำโขงตอนลางชวงป พ.ศ.2444-2553 มีแนวโนมสูงขึ้น คาดการณในป พ.ศ. 2603 คาอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย
จะเพิ่มขึ้นถึง 3.3 องศาเซลเซียส ซึ่งจะทำใหปริมาณฝน ปริมาณน้ำทาและระดับน้ำทามีความแปรผันมากกวา
ในปจจุบัน นอกจากนี้ยังทำใหปริมาณความตองการน้ำชลประทานรายปเพิ่มขึ้นรอยละ 6.6 และความตองการน้ำ
ชลประทานชวงฤดูฝนเพิ่มขึ้นรอยละ 13
ผลกระทบจากการพัฒนาแหลงน้ำและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทำใหระบบและ
รูปแบบการไหลของน้ำ (Hydrograph) เปลี่ยนแปลงดังแสดงในภาพที่ ๓-๖ กลาวคือ ปริมาณน้ำทารายเดือนเฉลี่ย
ในชวงฤดูฝนจะมีปริมาณลดลง สวนปริมาณน้ำทารายเดือนเฉลี่ยในชวงฤดูแลงจะมีปริมาณมากขึ้น ดังแสดงตัวอยาง
ที่สถานีเชียงแสน โดยกราฟน้ำทารายเดือนเฉลี่ยจะมีปริมาณน้ำทาสูงสุดลดลง กราฟจะเคลื่อนตัวไปทางขวา
เนื่องจากการเก็บกักน้ำในฤดูฝนไวในอางเก็บน้ำแลวคอยทยอยปลอยน้ำเพื่อผลิตไฟฟาพลังน้ำในระยะเวลาตอมา
หรือใหครอบคลุมทั้งป ทำใหปริมาณน้ำทาและระดับน้ำทาในชวงฤดูแลงเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งทำใหสามารถนำน้ำสวนเกิน
ในชวงฤดูแลงมาพัฒนาระบบชลประทาน การเก็บกักน้ำในอางเก็บน้ำทำใหปริมาณตะกอนที่ ทายน้ำลดลง
พื้นที่น้ำทวมลดลง ผลผลิตดานการประมงลดลง นอกจากนี้ตัวเขื่อนยังทำใหการอพยพของปลาและการวางไขลดลง
มีผลตอความหลากหลายชนิดของปลาลดลง ผลพวงจากการพัฒนาแหลงน้ำในลุมน้ำโขงตอสภาพอุทกวิทยาของ
ลุมน้ำโขงปรากฏชัดเจนในลุมน้ำโขงในเขตประเทศลาว ไทย และกัมพูชา
(พ.ศ.2550)
(พ.ศ.2563)

ภาพที่ ๓-๖ การเปลี่ยนแปลงของปริ มาณน้ำทารายเดื อนเฉลี่ย ในแมน้ ำโขงที่ เชีย งแสน ระหวางป
พ.ศ.2550 กับป พ.ศ.2583

- ๒๓ ๓.๒.๒ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงระดับและปริมาณน้ำทาในแมน้ำโขง
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ภาพที่ ๓-๗ เปรียบเทียบระดับน้ำรายเดือนเฉลี่ยของแมน้ำโขงที่บานไชยบุรี ชวงอดีต (ป พ.ศ. 2525-2552;
28 ป) กับชวง 10 ปลาสุด (ป พ.ศ. 2553-2562, 10 ป)
จากกราฟระดับน้ำทารายเดือนเฉลี่ยในแมน้ำโขงที่สถานีบานไชยบุรี เปรียบเทียบชวงอดีต
(ป พ.ศ. 2525-2552, 28 ป) กับชวง 10 ปลาสุด (ป พ.ศ.2553-2562, 10 ป) ดังแสดงในรูปที่ ๓-๗ พบวา
ชวงฤดูฝนระดับน้ำรายเดือนเฉลี่ยชวง 10 ปลาสุดมีระดับต่ำกวาระดับน้ำชวงอดีตประมาณ 0.50 ถึง 1.49 เมตร
ส ว นช วงฤดู แล งระดับ น้ำ รายเดือนเฉลี ่ย ชว ง 10 ปล าสุดมีร ะดับ สูงกวาระดับน้ำชวงอดีตประมาณ 0.50
ถึง 0.73 เมตร จึงสรุปไดวาระดับน้ำในแมน้ำโขงบริเวณปากแมน้ำสงครามมีแนวโนมเฉลี่ยลดลงในฤดู ฝ น
ในขณะที่ระดับน้ำในชวงฤดูแลงมีแนวโนมเฉลี่ยสูงขึ้น
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ภาพที่ ๓-๘ เปรียบเทียบปริมาณน้ำทารายเดือนเฉลี่ยของแมน้ำโขงที่อำเภอเมืองนครพนม ชวงอดีต
(ป พ.ศ.2525-2552, 28 ป) กับชวง 10 ปลาสุด (ป พ.ศ.2553-2562, 10 ป)

- ๒๔ จากกราฟปริมาณน้ำทารายเดือนเฉลี่ยในแมน้ำโขงไดใชขอมูลที่สถานีอำเภอเมืองนครพนม
ทายน้ำจากปากแมน้ำสงครามไปตามน้ำประมาณ 44 กิโลเมตร พบวาปริมาณน้ำทารายเดือนเฉลี่ยในชวงอดีต
(ป พ.ศ. 2525-2552, 28 ป) กับชวง 10 ปลาสุด (ป พ.ศ. 2553-2562, 10 ป) ไมมีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญ ทั้งนี้อาจเนื่องจากเปนแมน้ำขนาดใหญมาก การประเมินปริมาณน้ำทาจากระดับน้ำที่วัดจริง
โดย Rating Curve อาจไมมีความละเอียดเพียงพอ จะเห็นไดวาเดือนที่มีปริมาณน้ำทาเฉลี่ยสูงสุดจากมากไปนอย
ดั ง นี ้ เดื อ นสิ ง หาคม (1.57 ล า นล า นลู ก บาศก เ มตร) เดื อ นกั น ยายน (1.40 ล า นล า นลู ก บาศก เ มตร)
และเดือนกรกฎาคม (1.06 ลานลานลูกบาศกเมตร) เดือนที่มีปริมาณน้ำทาเฉลี่ยนอยที่สุด คือ เดือนเมษายน
(0.12 ลานลานลูกบาศกเมตร) ดังแสดงในภาพที่ ๓-๘
๓.๒.๓ สถานการณและปญหาดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่
ปจจุบันในพื้นที่พบวาประสบปญหาน้ำทวม น้ำแลง และคุณภาพน้ำ เนื่องจากสภาพการใชประโยชน
ที่ดินหลักของลุมน้ำเปนพื้นที่เกษตรกรรม การพัฒนาแหลงน้ำชลประทานจึงมีความสำคัญตอการประกอบอาชีพ
ของเกษตรกร แตดวยขอจำกัดของสภาพภูมิประเทศที่ไมเอื้ออำนวยตอการพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำทั้งใหญและขนาดกลาง
ใหสามารถกระจายตัวในบริเวณตาง ๆ และมีปริมาณเพียงพอแกความตองการได โดยปจจุบันสามารถพัฒนา
แหลงเก็บกักน้ำ ไดรวมเพียง 837.83 ลานลูกบาศกเมตร คิดเปนเพียงรอยละ 9.86 ของปริมาณน้ำทาที่มีอยูลุมน้ำ
เทานั้น โดยแหลงน้ำที่พัฒนาไดยังไมกระจายตัวครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขตลุมน้ำสงคราม ทำใหการเกษตรกรรม
สวนใหญตองพึ่งพาอาศัยน้ำฝนเปนหลัก จึงประสบปญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่ตกสวนใหญ
เฉพาะชวงฤดูฝนไมตลอดป รวมทั้งมีปญหาฝนทิ้งชวงในชวงฤดูฝนดวย สวนการใชน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
ที่สวนใหญพึ่งพาอาศัยแหลงน้ำใตดิน ก็ประสบปญหาแหลงน้ำใตดินแหงขอดในฤดูแลง หรือแหงขอดตลอดไป
จนตองขุดเจาะบอบาดาลใหมทุกป รวมทั้งปญหาคุณภาพน้ำเค็มในบางแหงดวย
๑) ปญหาน้ำทวม อาจแบงไดเปน ๒ ระดับ คือ ปญหาน้ำทวมระดับพื้นที่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่ง
ในลุมน้ำสงคราม และปญหาน้ำทวมพื้นที่ลุมน้ำสงครามตอนลางที่เกี่ยวของกับแมน้ำโขงหนุนสูง ซึ่งเปนปญหาน้ำทวม
ระดับลุมน้ำ ทั้งสองปญหากอใหเกิดความเสียหายแกพืชผลที่เพาะปลูกและประสบปญหาน้ำทวม แตไมเสียหายตอ
บานเรือนที่อยูอาศัย เนื่องจากที่ตั้งชุมชนที่อยูอาศัยมักอยูบริเวณที่สูงพนน้ำทวม นอกจากนี้พื้นที่ลุมน้ำสงครามตอนลาง
ยังมีผลประโยชนที่ไดจากน้ำทวมคือการประมง สวนปญหาน้ำทวมระดับพื้นที่ซึ่งอยูบริเวณตอนบนของลุมน้ำสงคราม
อาจไมมีผลประโยชนดานประมง อยางไรก็ตามแนวทางการแกไขปญหาน้ำทวม เชน การสรางอางเก็บน้ำบริเวณตนน้ำ
ก็มีสภาพภูมิประเทศที่ไมเอื้ออำนวยใหพัฒนาได การพัฒนาแกมลิงก็ไมสามารถบรรเทาอุทกภัยไดอยางมีนัยสำคัญ
การพัฒนาสถานีสูบระบายน้ำหลากจากแมน้ำสงครามลงสูแมน้ำโขงก็มีความเปนไปไดนอยมาก เนื่องจากปริมาณน้ำหลาก
มีปริมาณมหาศาลและคาใชจายในการสูบน้ำไมคุมทุนในการบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยได ดังนั้นปญหาน้ำทวม
จึงเปนปญหาที่มีความสำคัญนอยในดานทรัพยากรน้ำ
๒) ปญหาน้ำแลง เปนปญหาที่สำคัญที่สุดในลุมน้ำสงคราม จากการรับฟงความเห็นจากการประชุม
การมีสวนรวมของราษฎรทุกครั้ง ทุกเวที ราษฎรจะใหความสำคัญและตองการใหแกไขน้ำแลง ปญหาน้ำแลงนี้
ยังเกี่ยวของตั้งแตการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค เพื่อการเกษตร เพื่อการประมง และปศุสัตว ทั้งนี้ พื้นที่ลุมน้ำ
สงครามตอนลางถึงแมจะประสบปญหาน้ำทวมประจำเปนพื้นที่ลุมแองกระทะหงาย ก็ยังประสบปญหาน้ำแลงดวย
โดยในฤดู แล งบางแห งมี แหล งน้ ำ ธรรมชาติ เชน หนองบึง หรือมีน ้ำในแมน ้ำสงครามตอนลา งตลอดทั ้ ง ป
แตก็ประสบปญหาน้ำแลงเนื่องจากไมสามารถนำน้ำมาใชได นอกจากนี้ราษฎรยังใหความเห็นวาแหลงเก็บกักน้ำ
ที่พัฒนาขึ้นใหมจะชวยในการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและการประมงไดอยางดีอีกดวย ดังนั้นปญหาน้ำแลงจึงจัดเปน
ปญหาที่มีความสำคัญที่สุดในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม

- ๒๕ ๓) ปญหาดานคุณภาพน้ำ
(1) ปญหาดานคุณภาพน้ำใตดินไมเหมาะสม ทำใหไมสามารถนำไปใชอุปโภคบริโภคได
กอใหเกิดปญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค จำเปนตองหาแหลงน้ำใหม อาจเปนแหลงน้ำบาดาลในบริเวณอื่น
หรือแหลงน้ำผิวดินมาทดแทน ถือวาเปนปญหาความจำเปนพื้นฐานที่มีความสำคัญในลำดับตนที่ตองแกไข
(๒) ปญหาคุณภาพน้ำผิวดินไมเหมาะสมและเสื่อมโทรม ซึ่งอาจแบงเปนปญหาความรุนแรง
ไดตามแหลงกำเนิดน้ำเสียทั้งที่เปนแหลงผลิตเกลือสินเธาว โรงงานอุตสาหกรรม การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ ปุยและ
เคมีเกษตร เปนตน โดยพบวาแหลงกำเนิดน้ำเสียที่เปนแหลงผลิตเกลือสินเธาวกอใหเกิดปญหารุนแรงที ่สุด
อยางไรก็ตามแหลงน้ำที่มีจำกัดอยูแลวในลุมน้ำสงคราม เมื่อบางบริเวณประสบปญหาดานคุณภาพน้ำ จึงถือวา
ปญหาดานคุณภาพผิวดิน เปนปญหาที่มีความสำคัญลำดับตน ๆ ดานสิ่งแวดลอมที่ควรไดรับการแกไข
๓.๒.๔ ปญหาดานระบบนิเวศ
จากการทบทวนรายงานและเอกสารที่เกี่ยวของที่นำมาใชในการวิเคราะหปญหาดานตาง ๆ
เพื่อจัดกลุมของปญหาและศึกษาหาทางเลือกในการแกไขปญหา โดยสรุปสภาพปญหาได ดังนี้
๑) ปาไมตนน้ำ จากอดีตสูปจจุบันปาตนน้ำที่สมบูรณในลุมน้ำสงครามถูกเปลี่ยนแปลงเปน
พื้นที่เกษตรกรรมที่อยูอาศัย และโครงสรางพื้นฐานตางๆ เนื่องจากประชากรเพิ่มมากขึ้น ปจจุบันเหลือพื้นที่ปาไมตนน้ำ
เพียงรอยละ ๑๔ ของพื้นที่ทั้ งลุ มน้ำ และไมสามารถเปลี ่ยนแปลงการใชประโยชน ที ่ดิ น อื่ น ๆ กลับไปเป น
พื้นที่ปาไมธรรมชาติได เปนเพียงการอนุรักษฟนฟูปาไมที่มีอยูในปจจุบันใหอุดมสมบูรณ ซึ่งเปนปจจัยชวยชะลอน้ำ
และรักษาความชุมชื้นไดเพียงบางสวน แตไมสามารถแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงไดโดยตรง
๒) ปาบุงปาทาม ปาบุงปาทามมีความเกี่ยวของกับวิถีชีวิตประจำวันของราษฎรทั้งเปน แหลงอาหาร
แหลงวางไขและที่อยูอาศัยของปลา ปาบุงปาทามที่ลดลงจึงมีสวนเกี่ยวของกับความอุดมสมบูรณของทรัพยากรประมง
ดังนั้นปญหาปาบุงปาทามจึงเปนปญหาดานระบบนิเวศที่มีความสำคัญในระดับตน ๆ
๓) ทรั พยากรประมงลดลงมาก ทรั พ ยากรประมงมี ความเกี ่ ย วข อ งกั บ อาชีพ รายได และ
เป น แหล งอาหารโปรตี น ในพื ้ น ที ่ ล ุ  ม น้ ำ สงครามตอนล าง และพื้น ที่ต  อเนื่ องตามสภาพอุท กวิ ทยาแต ล ะป
ของแมน้ำสงครามและแมน้ำโขง ดังนั้นปญหาทรัพยากรประมงลดลงจึงเปนปญหาดานระบบนิเวศที่สำคัญที่สุด
ปญหาทรัพยากรประมงที่ลดลงมากเกิดจากปจจัยหลายดาน ทั้งสภาพอุทกวิทยาที่เปลี่ยนแปลงไป คุณภาพน้ำ
วัฒนธรรมการจับปลาของชาวประมงในลุมน้ำโขงและลุมน้ำสงครามที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการขุดรองน้ำ
เพื่อการเดินเรือและการพัฒนาเขื่อนในแมน้ำโขงสายหลัก อยางไรก็ตามปญหาสำคัญที่สุดคือชาวประมงใชเครื่องมือ
จับปลาขนาดใหญและผิดประเภทในเขตลุมน้ำสงคราม ซึ่งเปนปญหาซึ่งสามารถควบคุมและบริหารจัดการได
และควรไดรับการแกไข
๔) วัชพืชในแหลงน้ำ เปนปญหาดานระบบนิเวศเฉพาะแหงในบริเวณที่เกิดปญหา ทำใหราษฎร
ไมสามารถใชแหลงน้ำที่มีอยูไดทั้ง ๆ ที่แหลงน้ำในพื้นที่ก็มีจำกัดและมีนอยอยูแลว จึงเปนปญหาที่ควรไดรับการแกไข
เชนเดียวกัน
๓.๒.๕ ปญหาสังคม
ปญหาสังคมเปนปญหาที่สำคัญที่สุดเชนเดียวกับปญหาน้ำแลงและมีความเกี่ยวของกับทุก ๆ ปญหา
ที่กลาวมาแลวทั้งหมด รวมทั้งปญหาการบริหารจัดการ ดังนั้นจึงจำเปนตองใหความสำคัญตอการแกไขปญหา
ด า นสั ง คมด ว ย เช น สภาพเศรษฐกิ จ และสั ง คมที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงจากอดี ต ที ่ เ ป น สั ง คมชนบทเกษตรกรรม
แบบเศรษฐกิจพอเพียงเปลี่ยนเปนสังคมแบบพืชพาณิชย การหาปลาเพื่อยังชีพในอดีตเปลี่ยนเปนการหาปลา
เพื่อการคามีการแปรรูปและสงสินคาไปจำหนายทั่วไปในพื้นที่อื่น ๆ ราษฎรตองการขยายพื้นที่เกษตรกรรม และ
ตองการปลูกพืชตลอดทั้งป

- ๒๖ -

ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพที่ ๓-๙ แสดงพืน้ ที่เสี่ยงภัยแลง ในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม

- ๒๗ -

๓.๓ การวิเคราะห SWOT ANALYSIS และ SOAR ANALYSIS

จากการวิเคราะหสภาพพื้นที่ลุมน้ำสงคราม สามารถสรุปขอมูลเปรียบเทียบดานตาง ๆ เชิงลุมน้ำสาขา
ของลุมน้ำสงคราม ไดดังแสดงในตารางที่ ๓-๓
จากขอมูลในตารางที่ ๓-๓ และการวิเคราะหขอมูลสภาพพื้นที่ลุมน้ำสงคราม สามารถนำมาวิเคราะห
SWOT ANALYSIS ลุมน้ำสงครามในภาพรวมได มีรายละเอียดดังตอไปนี้
ตารางที่ ๓-๓ สรุปขอมูลเปรียบเทียบเชิงลุมน้ำสงคราม
1)

2)

3)

4)

จุดแข็ง (Strengths, S)
สภาพภูมิประเทศบริเวณตนน้ำของลุมน้ำสาขาหวยน้ำอูน
เอื้ออำนวยใหกอสรางอางเก็บน้ำขนาดใหญและขนาดกลาง
ทำใหลุมน้ำสาขาหวยน้ำอูนมีการกอสรางอางเก็บน้ำน้ำอูน
(ความจุ 520 ลานลูก บาศกเมตร) และมีก ารพัฒนา
อางเก็บน้ำขนาดกลางอีกหลายแหงรวมความจุเก็บกักน้ำ
ในลุม น้ำสาขาหวยน้ำอูนมากถึง 595.87 ลานลูกบาศกเมตร
(รอยละ 24.67 ของปริมาณน้ำทาเฉลี่ยในลุมน้ำสาขา
หวยน้ำอูน)
พื้นที่ปาบุงปาทามผืนใหญ 3 แหง กระจายอยูในลุมน้ำ
สงคราม ไดแก แมน้ำสงครามตอนบน 3,200 ไร แมน้ำ
สงครามตอนลาง 16,000 ไร และหวยน้ำอูน 3,800 ไร
เปนแหลงวางไขและอยูอาศัยของปลาที่อพยพมาจาก
แมน้ำโขง
พื้นที่แ มน้ำสงครามตอนลางเปนพื้นที่น้ำทวมประจำ
ชวงน้ำหลากปลาจากแมน้ำโขงจะอพยพเขามาวางไข และ
อยูอาศัยในแมน้ำสงคราม แมน้ำสาขา และพื้นที่น้ำทวมตาง ๆ
ทำใหเปนแหลงประมงน้ำจืดที ่สำคัญ เปนแหลงอาหาร
โปรตีน และมีการแปรรูปสัตวน้ำ กอใหเกิดรายไดที่สูงกวา
การทำเกษตรกรรมหลายเทาตัว
วัฒนธรรมการปลูกขาวไวบริโภคเองในครัวเรือนเปนสวนใหญ
ทำใหไมตองพึ่งกลไกของตลาดและราคา

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

จุดออน (Weeknesses, W)
สภาพภูมิประเทศบริเวณตนน้ำของลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนบน
หวยคอง หวยฮี้ และหวยน้ำยามไมเอื้ออำนวยใหกอสรางอางเก็บน้ำขนาดใหญ
และขนาดกลางได (รอยละของความจุเก็บกักน้ำตอปริมาณน้ำทาทั้งลุมน้ำ
เทากับ 9.86 เทานั้น)
พื้นที่ปาบุง ปาทาม ถูก เปลี่ย นแปลงเปนที่ท ำกิน และลดลงจากอดี ต
มาอยางตอเนื่อง
พื้นที่แมน้ำสงครามตอนลางตอเนื่องกับตอนปลายของพื้นที่ลุมน้ำสาขา
หวยน้ำอูน หวยน้ำยาม และหวยฮี้ เปนพื้นที่ลุมแองกระทะหงาย ประกอบกับ
ระดับทองน้ำและตลิ่งลำน้ำบริเวณนี้มีระดับต่ำ เมื่อเปรียบเทียบกับระดับน้ำ
ในแมน้ำโขงทำใหเกิดน้ำทวมประจำ โดยเฉลี่ยพื้นที่น้ำทวมสูงสุดปละ
ประมาณ 4 แสนไร
สภาพภู ม ิ ป ระเทศโดยทั ่ ว ไปมี ล ั ก ษณะลอนลาดลอนชั น และพื ้ น ที่
เกษตรกรรมอยูส ูง กว าแหลง น้ ำ ทำให พั ฒ นาระบบส ง น้ำ ชลประทาน
(โดยแรงโนมถวง) ไดยาก และมีคาใชจายในการสูบน้ำ (รอยละของพื้นที่
ชลประทานตอพื้นที่เกษตรกรรมเทากับ 12.87 เทานั้น)
ดินสวนใหญมีความเหมาะสมในการปลูกพืชนอยและไมเหมาะสม
แหล ง น้ ำ บาดาล ซึ ่ ง เป น แหล ง น้ ำ หลั ก เพื ่ อ การอุ ป โภคบริ โ บริ โ ภค
ในปจจุบันมีปริมาณการใหน้ำเฉลี่ยคอนขางนอยเพียงประมาณ 3 ถึง
6 ลูก บาศกเมตรตอชั่วโมง เทานั้น และพบปญหาน้ำแหง บอบาดาล
ในชวงฤดูแลง รวมทั้งคุณภาพน้ำกรอย เค็ม และมีหินปูนในบางแหง
การปนเปอนของเกลือลงสูแหลงน้ำจากการผลิตเกลือสินเธาว ในแหลงตาง ๆ
เชน หวยทวน จากแหลงผลิตเกลือ อำเภอบานดุง หวยบอแดง และหวยซาง
จากแหลงผลิตเกลือ อำเภอบานมวง และแมน้ำสงครามที่ ตำบลทาสะอาด
จากแหลงผลิตเกลือบอหัวแฮต

- ๒๘ 1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

โอกาส (Opportunities, O)
การปรับปรุงฝายและประตูระบายน้ำที่มีอยูแลวในปจจุบัน
ในแมน้ำสงครามและลำน้ำสาขา โดยกอ สรางอาคาร
ทางผานปลาเพิ่มเติมเปนอาคารประกอบ เพื่อชวยฟนฟู
ทรัพยากรประมงใหอุดมสมบูรณมากขึ้น
การพัฒนาแหลงน้ำธรรมชาติที่มีมากในลุมน้ำ (4,925 แหง
ความจุ ร วม 211.35 ล า น ลบ.ม.) โดยการขุ ด ลอก
พั ฒ นาเส น ทางรั บ น้ ำ เข า -ออก พร อ มประตู ป  ด -เปด
เชื่อมโยงกับแมน้ำสงครามและลำน้ำสาขาโดยมีอาคาร ฝาย
และ/หรือปตร.ยกระดับน้ำที่มีอยูเดิมหรือพัฒนาใหม
เพื่อฟนฟูทรัพยากรประมง รวมทั้งการพัฒนาระบบสูบน้ำ
ชลประทาน เพื่อเกษตรกรรมจากหนองน้ำที่พัฒนาแลว
การปรับปรุงฝายกั้นลำน้ำแมน้ำสงครามและลำน้ำสาขา
ใหเปนประตูระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำทวม เพิ่มการเก็บกักน้ำ
ในลำน้ำชวงฤดูแลง และฟนฟูทรัพยากรประมง
การพัฒนาประตูระบายน้ำในแมน้ำสงครามตอนลาง
พรอมทางผานปลาบริเวณตอนกลางและปากแมน้ำรวม
2 แหง เพื่อเก็บกักน้ำไวใชในฤดูแ ลง ไดรวมประมาณ
176.48 ลานลูกบาศกเมตร และชวยยกระดับน้ำและ
เชื่อมโยงกับแหลงน้ำธรรมชาติที่จะพัฒนาขุดลอก/เก็บกัก
เพื่อการประมง และเกษตรกรรมไดอีกดวย
อนุรักษฟนฟูและกำหนดมาตรการการจัดการปาบุงปาทาม
โดยชุมชนเอง
การปรับปรุงอาคารระบายน้ำลนของเขื่อนน้ำอูนเพื่อยกระดับ
น้ำเก็บกักของอางเก็บน้ำใหมีความจุเก็บกักน้ำไดเพิ่มขึ้นอีก
86.25 ลาน ลบ.ม. รวมทั้งมีศักยภาพในการผันน้ำมาเติม
ลงอางเก็บน้ำจากบริเวณใกลเคียงได
การพัฒนาอางเก็บน้ำบริเวณตนน้ำได เชน อางเก็บน้ำ
บานพุม (ความจุเก็บกักน้ำ 13.58 ลานลูกบาศกเมตร)
สภาพภูมิประเทศเอื้ออำนวยใหสามารถสูบน้ำขามลุมน้ำ
จากลุมน้ำก่ำ โดยสูบน้ำจากหนองหารเขามาใชในพื้นที่
โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนได
พัฒนาการสูบน้ำจากแมน้ำโขงเขามาใชในฤดูแ ลงได
โดยการพั ฒ นาประตู ร ะบายน้ ำ ปากแม น ้ ำ สงคราม
ประตูระบายน้ำกลางแมน้ำสงคราม ประตูระบายน้ำ
ปลายหวยฮี้และระบบการสูบน้ำทอยกลับจากแมน้ำโขง
ที่ประตูระบายน้ำปากแมน้ำสงคราม ประตูระบายน้ำ
กลางแม น ้ ำ สงคราม ประตู ร ะบายน้ ำ ปากห ว ยฮี้
ประตูระบายน้ำบานหนองบัว และประตูระบายน้ำลำน้ำ
ยามที่บานอากาศ

1)
2)
3)
4)
5)

ภัยคุกคาม (Threats, T)
เหมืองแรโปรแตซที่กรมทรัพยากรธรณีใหสัมปทานบัตรไปแลว ถามีการทำเหมือง
ในอนาคตอาจมีผลกระทบตอคุณภาพน้ำในแมน้ำสงครามและลำน้ำสาขา
รวมทั้งทรัพยากรดินในบริเวณที่เกี่ยวของ
น้ำทวมทำใหพื้นที่เกษตรกรรมไดรับความเสียหาย
ผลผลิตนอยเนื่องจากดินไมคอยอุดมสมบูรณ และขาดแคลนน้ำชลประทาน
พื้นที่เกษตรกรรมอยูบนพื้นที่สูงกวาแหลงน้ำตองทำการสูบน้ำ มีคาใชจายสูง
ไมคุมคาตอการลงทุน
ราคาผลผลิตดานการเกษตรตกต่ำ

- ๒๙ จากขอมูลสภาพแวดลอมในลุมน้ำสงครามรวมกับผลการประชุมการมีสวนรวมของประชาชนที่ดำเนินการ
ในโครงการ สามารถวิเคราะห SOAR ANALYSIS ในภาพรวมของลุมน้ำไดจากขอมูลในตารางที่ ๓-๔
ตารางที่ ๓-๔ สรุปผลการวิเคราะห SOAR ANALYSIS
1)

2)

3)

4)

จุดแข็ง (Strengths, S)
สภาพภูมิประเทศบริเวณตนน้ำของลุมน้ำสาขาหวยน้ำอูน
เอื้ออำนวยใหกอสรางอางเก็บน้ำขนาดใหญและขนาดกลาง
ทำใหลุมน้ำสาขาหวยน้ำอูนมีการกอสรางอางเก็บน้ำน้ำอูน
(ความจุ 520 ลานลูกบาศกเมตร) และมีการพัฒนาอางเก็บน้ำ
ขนาดกลางอีกหลายแหงรวมความจุเก็บกักน้ำในลุมน้ำสาขา
หวยน้ำอูนมากถึง 595.87 ลานลูกบาศกเมตร (รอยละ
24.67 ของปริมาณน้ำทาเฉลี่ยในลุมน้ำสาขาหวยน้ำอูน)
พื้นที่ปาบุงปาทามผืนใหญ 3 แหง กระจายอยูลุมน้ำสงคราม
ไดแก แมน้ำสงครามตอนบน 3,200 ไร แมน้ำสงครามตอนลาง
16,000 ไร และหวยน้ำอูน 3,800 ไร เปนแหลงวางไข
และอยูอาศัยของปลาที่อพยพมาจากแมน้ำโขง
พื ้ น ที ่ แ ม น ้ ำ สงครามตอนล า งเป น พื ้ น ที ่ น ้ ำ ท ว มประจำ
ชวงน้ำหลากปลาจากแมน้ำโขงจะอพยพเขามาวางไข และ
อยูอาศัยในแมน้ำสงคราม แมน้ำสาขา และพื้นที่น้ำทวมตาง ๆ
ทำให เ ป น แหล ง ประมงน้ ำจื ด ที่ ส ำคั ญ เป น แหล ง อาหาร
โปรตีน และมีการแปรรูปสัตวน้ำ กอใหเกิดรายไดที่สูงกวา
การทำเกษตรกรรมหลายเทาตัว
วัฒนธรรมการปลูกขาวไวบริโภคเองในครัวเรือนเปนสวนใหญ
ทำใหไมตองพึ่งกลไกของตลาดและราคา

1)

2)

3)
4)

5)
6)

7)
8)
9)

โอกาส (Opportunities, O)
การปรับปรุงฝายและประตูระบายน้ำที่มีอยูแลวในปจจุบัน
ในแม น ้ ำ สงครามและลำน้ ำ สาขา โดยก อ สร า งอาคาร
ทางผานปลาเพิ่มเติมเปนอาคารประกอบ เพื่อชวยฟนฟู
ทรัพยากรประมงใหอุดมสมบูรณมากขึน้
การพัฒนาแหลงน้ำธรรมชาติที่มีมากในลุมน้ำ (4,925 แหง
ความจุรวม 211.35 ลาน ลบ.ม.) โดยการขุดลอกพัฒนา
เสนทางรับน้ำเขา-ออก พรอมประตูปด-เปด เชื่อมโยงกับ
แมน้ำสงครามและลำน้ำสาขาโดยมีอาคาร ฝาย และ/หรือ
ประตู ร ะบายน้ ำ ยกระดั บน้ ำที่ ม ี อยู เ ดิ ม หรือ พัฒ นาใหม
เพื่อฟนฟูทรัพยากรประมง รวมทั้งการพัฒนาระบบสูบน้ำ
ชลประทาน เพื่อเกษตรกรรมจากหนองน้ำที่พัฒนาแลว
การปรับปรุงฝายกั้นลำน้ำแมน้ำสงครามและลำน้ำสาขา
ใหเปนประตูระบายน้ำเพื่อลดระดับน้ำทวม เพิ่มการเก็บกักน้ำ
ในลำน้ำชวงฤดูแลง และฟนฟูทรัพยากรประมง
การพั ฒ นาประตู ร ะบายน้ ำ ในแม น ้ ำ สงครามตอนล า ง
พรอมทางผานปลาบริเวณตอนกลางและปากแมน้ำรวม
2 แห ง เพื ่ อ เก็ บ กั ก น้ ำ ไว ใ ช ใ นฤดู แ ล ง ได ร วมประมาณ
176.48 ลานลูก บาศกเมตร และชวยยกระดับน้ำ และ
เชื่อมโยงกับแหลงน้ำธรรมชาติที่จะพัฒนาขุดลอก/เก็บกัก
เพื่อการประมง และเกษตรกรรมไดอีกดวย
อนุรักษฟนฟูและกำหนดมาตรการการจัดการปาบุงปาทาม
โดยชุมชนเอง
การปรับปรุงอาคารระบายน้ำลนของเขื่อนน้ำอูนเพื่อยกระดับ
น้ำเก็บกักของอางเก็บน้ำใหมีความจุเก็บกักน้ำไดเพิ่มขึ้นอีก
86.25 ลานลูกบาศกเมตร รวมทั้งมีศักยภาพในการผันน้ำ
มาเติมลงอางเก็บน้ำจากบริเวณใกลเคียงได
การพัฒนาอางเก็บน้ำบริเวณตนน้ำได เชน อางเก็บน้ำบานพุม
(ความจุเก็บกักน้ำ 13.58 ลานลูกบาศกเมตร)
สภาพภูมิประเทศเอื้ออำนวยใหสามารถสูบน้ำขามลุมน้ำ
จากลุมน้ำก่ำ โดยสูบน้ำจากหนองหารเขามาใชในพื้นที่
โครงการสงน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนได
การพัฒนาการสูบน้ำจากแมน้ำโขงเขามาใชในฤดูแลงได
โดยการพัฒนาประตูระบายน้ำ ปากแมน้ำสงคราม ประตู
ระบายน้ำกลางแมน้ำสงคราม ปลายหวยฮี้ และระบบการสูบน้ำ
ทอยกลับจากแมน้ำโขงที่ประตูระบายน้ำปากแมน้ำสงคราม
ประตูระบายน้ำกลางแมน้ำสงคราม ประตูระบายน้ำปลายหวยฮี้
ประตูระบายน้ำบานหนองบัว และประตูระบายน้ำลำน้ำยาม
ที่บานอากาศ

- ๓๐ -

๓.๔ การจำแนกพื้นที่เพื่อการพัฒนา
๓.๔.๑ การแบงพื้นที่ลุมน้ำสงคราม ตามรูปแบบการแกไขปญหา
จากสภาพทางกายภาพ การใชประโยชนที่ดิน สภาพปญหา สภาพอุทกวิทยา การพัฒนาที่ผานมา
และการประกอบอาชีพของราษฎร สามารถจัดแบงพื้นที่ลุมน้ำสงคราม ตามรูปแบบการแกไขปญหา แบงเปน ๕ พื้นที่
ไดแก
1) พื้นที่โซนที่ ๑ พื้นที่น้ำทวมและน้ำแลงซ้ำซาก เปนพื้นที่ปลายน้ำของลุมน้ำสงคราม สภาพพื้นที่
เป น ที ่ ร าบลุ  มแอ งกระทะตอนล า งของลุ  มน้ำสงคราม ซึ่งเปน พื้น ที่ส ว นที่มีระดับ ต่ำที่สุดในลุมน้ำสงคราม
ระดับพื้นที่ประมาณ +๑๔๐.๐๐ ถึง +๑๔๔.๕๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่สวนนี้เปนจุดรวมของ
น้ำหลากจากแมน้ำสงคราม (รวมหวยคอง) หวยฮี้ หวยน้ำยาม และหวยน้ำอูน และยังไดรับอิทธิพลระดับน้ ำสูง
จากแมน้ำโขง ทำใหการระบายน้ำลงสูแมน้ำโขงทำไดชาจึงเกิดน้ำทวมเกือบทุกป ยกเวนปที่มีน้ำนอย เมื่อเขาสูฤดูแลง
ก็ประสบปญหาภัยแลงเปนประจำเชนเดียวกัน เนื่องจากมีแหลงเก็บกักน้ำนอยและน้ำในแมน้ำสงครามมีระดับต่ำ
นำน้ำขึ้นมาใชประโยชนไดยาก การใชประโยชนของพื้นที่ราษฎรทำการเกษตรกรรมเปนหลัก กอนหรือหลังฤดูน้ำหลาก
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้ำหลาก และทำการประมง
2) พื้นที่โซนที่ ๒ พื้นที่น้ำแลงซ้ำซากและน้ำทวมเปนครั้งคราว เปนพื้นที่กลางน้ำ คอนไปทางปลายน้ำ
ของลุมน้ำสงคราม สภาพพื้นที่เปนพื้นที่ราบถึงคอนขางราบมีระดับสูงตอเนื่องจากพื้นที่โซนที่ ๑ หรือมีระดับพื้นที่
ประมาณ +๑๔๔.๕๐ ถึง +๑๔๙.๕๐ เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่โซนที่ ๒ นี้เปนพื้นที่น้ำทวมเปนครั้งคราว
ประมาณ ๓ ถึง ๗ ปตอครั้ง เนื่องจากพื้นที่โซนที่ ๑ ซึ่งเปนพื้นที่จุดรวมน้ำหลากในลุมน้ำสงครามและระบายลงสู
แมน้ำสงครามไดชา ในปที่แมน้ำโขงมีระดับสูงมากและ/หรื อปริ มาณฝนตกในลุ มน้ำสงครามมีปริ มาณมาก
พื้นที่น้ำทวมโซนที่ ๑ ก็จะขยายเพิ่มขึ้นมาดานเหนือน้ำ เขามาในพื้นที่โซนที่ ๒ มากหรือนอยตามความรุนแรง
ของปริมาณฝนที่ตกในลุมน้ำสงครามและระดับน้ำในแมน้ำโขง เมื่อเขาสูฤดูแลงก็ประสบปญหาภัยแลงเปนประจำ
เนื่องจากมีแหลงเก็บกักน้ำนอยมาก ระดับน้ำในแมน้ำสงครามก็มีระดับต่ำหรือไมไหล ราษฎรในพื้นที่โซนที่ ๒
ทำการเกษตรกรรมเปนหลัก ประสบปญหาน้ำทวมแตไมรุนแรงเทาพื้นที่โซนที่ ๑ มีการทำประมงเพื่อเปนอาหาร
ในครัวเรือนเปนสวนใหญ และมีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำบางแตไมมากนัก
3) พื้นที่โซนที่ ๓ พื้นที่น้ำแลงซ้ำซาก เปนพื้นที่กลางน้ำคอนไปทางปลายน้ำของลุมน้ำสงคราม
สภาพพื้นที่เปนพื้นที่ล อนลาดลอนชัน ตอเนื่องจากพื้น ที่โซนที่ ๒ ขึ้นไปดานเหนือน้ำ พื้นที่สวนนี้ไมได รั บ
ผลกระทบจากน้ำทวมจากอิทธิพลของระดับน้ำในแมน้ำโขงสูงและปริมาณน้ำหลากที่มีปริมาณมากในลุ มน้ำ
สงคราม แตยังคงมีปญหาน้ำทวมบางในพื้นที่บริเวณริมแมน้ำสงครามและริมลำน้ำสาขาหลัก สวนชวงฤดูแลง
ประสบปญหาขาดแคลนน้ำเปนประจำ ราษฎรทำการเกษตรกรรมเปนหลัก แมน้ำสงครามและลำน้ำสาขาหลัก
รวมทั้งแหลงน้ำธรรมชาติ เปนแหลงทำประมง เพื่อเปนอาหารในครัวเรือนของราษฎรในพื้นที่
4) พื้นที่โซนที่ ๔ พื้นที่ชลประทานโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เปนพื้นที่ที่มีแหลงน้ำสมบูรณ
เนื่องจากมีอางเก็บน้ำน้ำอูน ซึ่งเปนโครงการพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญเพียงแหงเดียวในลุมน้ำสงคราม อางเก็บน้ำน้ำอูน
ทำหนาที่เก็บกักน้ำสวนเกินในฤดูฝนไวในอางเก็บน้ำ ชวยบรรเทาอุทกภัยแกพื้นที่ชลประทานของโครงการที่อยู
ดานทายอางเก็บน้ำ นอกจากนี้อางเก็บน้ำยังทำหนาที่จัดสรรน้ำทั้งในฤดูฝนและฤดูแลง
5) พื้นที่โซนที่ ๕ พื้นที่ปาสงวนและอนุรักษตนน้ำ เปนพื้นที่ภูเขาสูงสลับหุบเขา ปกคลุมดวย
สภาพปาไมธรรมชาติ และเปนพื้นที่ตนน้ำที่ควรสงวนและรักษาไวสำหรับเปนแหลงตนน้ำลำธาร อยูในเขต
ปาสงวนแหงชาติและอุทยานแหงชาติ ซึ่งอยูบริเวณตอนบนของลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนบน ลุมน้ำสาขา

- ๓๑ -

ภาพที่ ๓-๑๐ แสดงแนวคิดในการจัดทำโซนนิ่ง (Zoning) พื้นที่เพื่อกำหนดรูปแบบการแกไขปญหา

- ๓๒ -

๓.๕ การวิเคราะหทางเลือกการพัฒนาโครงการเพื่อแกไขปญหาในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม

ในการพัฒนาอยางยั่งยืน ทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำสงคราม ควรเปนการบูรณาการระบบสิ่งแวดลอม
เศรษฐกิจ และสังคมใหกลมกลืนกันเพื่อเกิดประโยชนสูงสุด โดยเปนการพัฒนาที่ตอบสนองความตอ งการ
ตามความจำเปนในปจจุบันและอนาคต การกระจายประโยชนของความกาวหนาทางเศรษฐกิจ เพื่อทำใหคุณภาพชีวิต
ของประชาชนดีขึ้นภายใตระบบนิเวศที่สามารถรองรับการดำเนินชีวิตไดอยางตอเนื่องไดในอนาคต ทางเลือกในการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ำสงคราม จึงตองตอบสนองตอความตองการการพัฒนาในประเด็นของการแกไขปญหาการขาดแคลนแหลงน้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภคและการผลิต การบรรเทาอุทกภัยในลุมน้ำ การฟนฟูระบบนิเวศปาบุงปาทามและการประมง
ซึ่งเปนวิถีชีวิตของชุมชนตอนลาง การปองกันแกไขและอนุรักษคุณภาพแหลงน้ำ และการใหความรูในการผลิตเกลือ
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตามนโยบายรัฐและความตองการของประชาชน ในการกำหนดทางเลือกเพื่อใชเปรียบเทียบ
ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำ พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวของ ดังนี้
๑) ทิศทางการพัฒ นาลุมน้ ำสงครามในเชิ งนโยบายรัฐ มุงสงเสริมใหจ ังหวัด ในพื้น ที่ลุ มน้ำสงคราม
พัฒนาใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการพึ่งตนเอง โดยมีทิศทางการพัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร
คือ (๑) การพัฒนาการเกษตรที่หลากหลายและมูลคาสูงในรูปแบบเกษตรปลอดภัย (๒) การยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปดวยนวัตกรรม และ (๓) การสงเสริมดานการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
๒) สภาพทางเศรษฐกิจในภาพรวมของลุมน้ำ ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดเฉลี่ย (GPP) เปนการผลิตภาคเกษตร
รอยละ ๒๕ และการผลิตภาคนอกเกษตรรอยละ ๗๕ ในขณะที่การประกอบอาชีพของประชากรสวนใหญรอยละ ๔๗
อยูในภาคเกษตรกรรม สำหรับอาชีพประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ำและแปรรูปสัตวน้ำเปนอาชีพที่ราษฎรสวนนอย
ในเขตลุมน้ำสงครามตอนลางประกอบเปนอาชีพรอง แตมีรายไดสูงกวาการเพาะปลูกประมาณ ๓ - ๔ เทา
๓) ปจจุบันพื้นที่ลุมน้ำสงครามมีศักยภาพของดินที่เหมาะสมในการเพาะปลูก ๒.๔๗ ลานไร ในขณะที่เกษตรกร
มีการใชที่ดินทำการเกษตรประมาณ ๕.๗๖ ลานไร คิดเปนรอยละ ๔๓ ของพื้นที่เพาะปลูกปจจุบันเปนการทำ
การเกษตรบนพื้นที่ที่ขาดความเหมาะสมของดิน ทำใหไดผลผลิตต่ำและรอยละ ๕๔ ของพื้นที่เพาะปลูกปจจุบันเปนนาขาว
โดยราษฎรมีวัฒนธรรมในการเก็บผลผลิตขาวไวบริโภคในครัวเรือนเปนสวนใหญ (ในกรณีที่มีปริมาณผลผลิตขาวไมมาก)
๔) แมน้ำสงครามมีระดับทองน้ำต่ำ ระดับตลิ่งต่ำและความลาดเทนอยมาก ถูกจัดใหเปนพื้นที่ชุมน้ำ
และเกิดน้ำทวมพื้นที่ลุมน้ำตอนลางเปนประจำ ขณะเดียวกันมีการอพยพของปลาจากแมน้ำโขงและแมน้ำสงคราม
เขา-ออก ตามสภาพอุทกวิทยาแตละฤดูกาลและแตละป กอใหเกิดอาชีพดานการประมงและแปรรูปสัตวน้ำ
ในอดีตทรัพยากรประมงอุดมสมบูรณมาก ปจจุบันทรัพยากรประมงเสื่อมโทรมลดลงมาก อันเนื่องจากปจจัยหลัก
ดานการทำประมงผิดกฎหมาย อาคารบังคับน้ำกีดขวางเสนทางการอพยพของปลา แหลงที่อยูอาศัยและวางไข
ลดลง เปนตน แตมีการทดแทนทรัพยากรประมงในธรรมชาติโดยการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการนำเขาสัตวน้ำ
จากที่อื่นมาแปรรูปในพื้นที่ การพัฒนาทรัพยากรน้ำใด ๆ ในลุมน้ำสงครามจึงตองคำนึงถึงเสนทางการอพยพของ
ปลา แหลงที่อยูอาศัยและวางไข เพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิต การประกอบอาชีพและรายไดของราษฎรดวย
๕) ในเชิงอุปสงค อุปทานดานปริมาณน้ำ ลุมน้ำสงครามมีปริมาณน้ำทาเฉลี่ยปละ ๑๐,๓๖๓ ลานลูกบาศกเมตร
มีความตองการใชน้ำของลุมน้ำในปจจุบันเทากับ ๑,๗๐๒ ลานลูกบาศกเมตรตอป เปนความตองการใชน้ำ
ภาคการเกษตรเฉลี่ยปละ ๑,๕๘๕ ลานลูกบาศกเมตร ในจำนวนนี้สามารถจัดสรรน้ำในบริเวณพื้นที่ที่มีระบบ
การชลประทานได ๗๖๗.๔๘ ลานลูกบาศกเมตร
สวนบริเวณพื้นที่นอกเขตชลประทานซึ่งเปนพื้นที่ขาดแคลนน้ำ การสงเสริมการปลูกพืชชนิด อื่น
ที ่ ให ผ ลตอบแทนสูงกวา จำเป น ต องคำนึ งถึงการจัดหาน้ำเพื่อการเพาะปลูกใหเพีย งพอ เพื่อใหไดผ ลผลิต
ที่ไดปริมาณและคุณภาพเปนที่ตองการของตลาด เปนผลทำใหความตองการใชน้ำเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้น
6) ในมุ ม มองของการพั ฒ นาอย า งยั ่ ง ยื น การกำหนดทางเลื อ กในการพั ฒ นาพื ้ น ที ่ ล ุ  ม น้ ำสงคราม
ควรเปนการบูรณาการระบบสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคมใหกลมกลืนกันเพื่อเกิดประโยชนสูงสุด โดยคำนึงถึง
ขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป

- ๓๓ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ที่ไดกำหนดวิสัย ทั ศน การพัฒนาไวว า “ทุกหมู บ านมีน ้ำสะอาดอุปโภคบริโ ภคน้ำ
เพื ่ อการผลิ ต มั ่ น คง ความเสี ย หายจากอุ ทกภัย ลดลง คุณภาพน้ำอยูในเกณฑมาตรฐาน บริห ารจัดการน้ ำ
อยางยั่งยืน ภายใตการพัฒนาอยางสมดุล โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน” ดังนั้นกระบวนการพัฒนาทางเลือก
ทุกทางเลือกจึงจะพิจารณาใหมีแผนการบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทั้ง ๖ ดาน
ทำใหไดผลการกำหนดทางเลือกเพื่อใชเปรียบเทียบทิศทางการพัฒนาสรุปไดเปน ๔ ทางเลือก สรุปดังนี้
๓.๕.๑ ทางเลือกที่ ๑ ไมมีการพัฒนาใด ๆ เพิ่มจากสภาพปจจุบัน
ไมมีการพัฒ นาสิ ่งก อสรา งใหมเพิ่มจากสภาพปจจุบ ัน ยกเวนแผนงานที่กำลังกอสรา งและ
ที่ไดรับงบประมาณแลว ที่เหลือจากนั้นเปนเพียงการดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการพัฒนาแหลงน้ำที่มีอยู
โดยใชงบประมาณประจำปของแตละหนวยงานที่รับผิดชอบในโครงการพัฒนาแหลงน้ำที่มีอยูเทานั้น
๓.๕.๒ ทางเลือกที่ ๒ การพัฒนาทรัพยากรน้ำที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่และวิถีชุมชน
เพื่อใหการพัฒนาทรัพยากรน้ำสอดคลองกับบริบทของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชนที่มีอยูในปจจุบัน
ที่มีพื้นที่ลุมน้ำสงครามตอนลางเปนพื้นที่ชุมน้ำและมีน้ำทวมประจำ ซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมง
รวมทั้งทรัพยากรประมงก็เปนทรัพยากรหลักทั้งตอนลางและตอนกลางของลุมน้ำสงคราม ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ของทางเลือกนี้จึงเปนการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่แหลงน้ำและความตองการใชน้ำในพื้นที่บริเวณพื้นที่ตอนบน
และตอนกลางของลุมน้ำ สวนพื้นที่ตอนลางของลุมน้ำซึ่งเปนพื้นที่ชุมน้ำและราษฎรมีวิถีชีวิตเกี่ยวของกับการประมง
และเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจึงเนนการพัฒนาทรัพยากรน้ำใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทของพื้นที่ โดยการพัฒนา
ทรัพยากรน้ำใด ๆ ที่จะพัฒนาขึ้นใหมในลุมน้ำสงครามสามารถดำเนินการได ยกเวนการพัฒนาอาคารบังคับน้ำใด ๆ
ในแมน้ำสงครามตอนลางที่ยังไมเคยมีการพัฒนามากอน เนื่องจากแมน้ำสงครามตอนลาง ตั้งแตประตูระบายน้ำ
บานหวยทรายจนถึงปากแมน้ำสงครามยังไมมีอาคารบังคับน้ำใด ๆ และเปนเสนทางหลักในการอพยพของปลา
จากแมน้ำโขงเขามาในแมน้ำสงคราม แมน้ำสาขา และพื้นที่น้ำทวมตาง ๆ ชวงฤดูน้ำหลาก นอกจากนี้อาคารบังคับน้ำ
ในแมน้ำสงคราม และแมน้ำสาขาหลักที่มีอยูแลวในปจจุบันที่อาจกีดขวางการอพยพเดินทางของปลาและยังไมมี
อาคารผานปลา ควรมีการปรับปรุงรวมทั้งการปรับปรุงฟนฟูแหลงที่อยูอาศัยและวางไขของปลา (ปาบุงปาทาม)
ที่มีอยูในบริเวณตาง ๆ ในบริเวณที่ราบลุมริมลำน้ำเพื่อใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบทของพื้นที่ที่มีมาตั้งแตในอดีต
๓.๕.๓ ทางเลือกที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อการเพิ่มรายไดและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากพื้นที่ลุมน้ำสงครามตอนลางประสบปญหาน้ำทวมเปนประจำโดยเฉลี่ยประมาณปละ ๔ แสนไร
และกอใหเกิดความเสียหายตอพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมาก รวมทั้งพื้นที่ลุมน้ำสงครามสวนใหญจะประสบปญหาภัยแลง
ยกเวนพื้นที่โครงการชลประทานขนาดใหญและขนาดกลางที่มีระบบชลประทานแลว การวางแผนการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำภายใตทางเลือกนี้จึงเปนการพัฒนาเพื่อมุงเนนการแกไขปญหาหลักของทรัพยากรน้ำในดานการบรรเทา
อุทกภัยและภัยแลง เพื่อเปนการเพิ่มรายไดและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยพิจารณาศักยภาพ
การบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลงอยางสูงสุดครอบคลุมทั้งลุมน้ำ ในสวนของการบรรเทาปญหาอุ ทกภัย
ควรดำเนินการทั้งในระดับลุมน้ำ ไดแก การปองกันน้ำหลากจากแมน้ำโขงเขามาในลุมน้ำและการระบายน้ำหลาก
ที่มีปริมาณมากในลุมน้ำออกสูแมน้ำโขงใหทัน และการดำเนินการบรรเทาปญหาอุทกภัยในระดับพื้นที่ หรื อ
ระดับโครงการ สำหรับการบรรเทาปญหาภัยแลงจะพิจารณาศักยภาพการเก็บกักน้ำในลุมน้ำจากชวงฤดูฝนไวใช
ในฤดูแลงใหมากที่สุด รวมทั้งการนำน้ำจากแมน้ำโขงโดยเฉพาะชวงฤดูแลงเขามาใชในลุมน้ำสงครามโดยการสูบน้ำ
การพัฒนาระบบสงน้ำใหทั่วถึง รวมถึงการใชน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและภาคการผลิตดวย ทั้งนี้การพัฒนา
ทรัพยากรน้ำในทางเลือกที่ ๓ จำเปนตองมีการสรางอาคารบังคับน้ำในแมน้ำสงครามตอนลาง ซึ่งเปนโครงการที่มี
ศักยภาพสูงสุดในการบรรเทาปญหาทั้งอุทกภัยและภัยแลง รวมทั้งมีการบริหารจัดการอาคารบังคับน้ำเพื่อการบรรเทา

- ๓๔ อุทกภัยและสรางรายไดจากการแกปญหาภัยแลงดวย ซึ่งจะมีผลกระทบตอการอพยพเดินทางของปลาจากแมน้ำโขง
เขามาวางไขและอยูอาศัยในพื้นที่ลุมน้ำสงครามในชวงน้ำหลาก
๓.๕.๔ ทางเลือกที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มแหลงน้ำตนทุนในฤดูแลง พรอมสนับสนุนให
สามารถปรับตัวไดในพื้นที่น้ำทวมซ้ำซาก
จากการที่พื้นที่ลุมน้ำสงครามตอนลางที่เปนพื้นที่ชุมน้ำและเกิดน้ำทวมประจำเปนบริเวณกวาง
หลายแสนไร นาน ๑ ถึง ๓ เดือน ทำใหราษฎรที่อาศัยอยูในพื้นที่มีการปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได
โดยการตั้งบานเรือนบนที่โคกหรือเนินสูง ซึ่งไมไดรับผลกระทบจากน้ำทวมมากนัก แตพื้นที่การเกษตรที่อยูในพื้นที่
ลุมแองกระทะจะไดรับผลกระทบจากน้ำทวมในปที่เกิดน้ำทวมไมสามารถเพาะปลูกไดและมีความเสียหายบาง
แตมีผลพลอยไดจากการน้ำทวมคือการจับปลาเปนอาหารและแปรรูปไวบริโภคในครัวเรือนและขาย ชวงน้ำทวม
การสัญจรทางบกอาจจะประสบปญหาในการเดินทาง ราษฎรจะเปลี่ยนมาใชการเดินทางโดยเรือประกอบกับ
ราษฎรมีความคุนเคยกับสภาพพื้นที่ชุมน้ำดังกลาวแลว
ศักยภาพสูงสุดของการบรรเทาอุทกภัยของลุมน้ำสงคราม โดยการสรางอาคารบังคับน้ำบริเวณ
ปากแมน้ำสงครามเพื่อปองกันน้ำหลากจากแมน้ำโขงเขามาในลุมน้ำสงคราม และการสูบน้ำหลากภายในลุมน้ำสงคราม
ออกไปลงแมน้ำโขง ซึ่งเปนแนวทางการบรรเทาอุทกภัยของทางเลือกที่ ๓ ทำใหกีดขวางการอพยพเดินทางของ
ปลาจากแมน้ำโขงเขามาวางไข และอยูอาศัยในแมน้ำสงคราม ดังนั้นในทางเลือกที่ ๔ นี้จึงใชมาตรการควบคุม
การใชประโยชนที่ดินและมาตรการการควบคุมการกอสรางอาคาร (มาตรการผังเมือง) ในการบรรเทาอุทกภัย
สวนการบรรเทาปญหาภัยแลง พิจารณาศักยภาพการบรรเทาอุทกภัยแลงครอบคลุมทั้งลุมน้ำ ศักยภาพการเก็บกักน้ำ
ในฤดูฝนมาใชในฤดูแลงสูงสุดเปนการเก็บกักน้ำในแมน้ำสงครามตอนลาง และการสูบน้ำจากแมน้ำโขงในฤดูแลง
มาเพิ่มเติม โดยการออกแบบใหอาคารบังคับน้ำและอาคารประกอบกอใหเกิดผลกระทบตอระดับน้ำหลากเพิ่มขึ้น
จากสภาพปจจุบันนอยที่สุด มีการบริหารจัดการอาคารบังคับน้ำใหชวงน้ำหลาก สภาพหลังมีโครงการและกอน
มีโครงการใหมีสภาพใกลเคียงปจจุบันมากที่สุด เพื่อมิใหเกิดผลกระทบตอการอพยพเดินทางของปลาที่เขามา
วางไขและอยูอาศัยในแมน้ำสงครามชวงน้ำหลาก รวมทั้งมีทางผานปลาเปนอาคารประกอบดวย

- ๓๕ ตารางที่ ๓-5 สภาพทางกายภาพ การใชประโยชนพื้นที่ในปจจุบันและแนวทางการใชประโยชนพื้นที่/พัฒนา
ทรัพยากรน้ำในอนาคตในพื้นที่แตละโซน
โซนที่ ชื่อโซน

สภาพทางกายภาพ

สภาพพื้นที่ สภาพน้ำทวม/ภัยแลง/การใชประโยชนพื้นที่ การใชประโยชนพื้นที่/การพัฒนา
ปจจุบัน
ทรัพยากรน้ำในอนาคต
เชิงลุมน้ำ

1

พื้นที่น้ำทวมและน้ำ พื้นที่ราบลุมแองกระทะ ปลายน้ำ
ตอนลางของลุมน้ำระดับ
แลงซ้ำซาก
พื้นที่ประมาณ +140.00
ถึง +144.50 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง

เปนพื้นที่สวนที ่ต่ำที ่สุ ดของลุมน้ำสงคราม หลัก - อุปโภคบริโภค
จึงไดรับอิทธิพลจากระดับน้ำในแมน้ำโขงสูง
- ประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
และเปนจุดรวมน้ำหลากของลุมน้ำสงคราม
- บรรเทาอุทกภัย
เปนพื้นที่ชุมน้ำ ประสบปญหาทั้งน้ำทวมและ รอง - เกษตรชลประทาน
ภั ย แล งประจำ ราษฎรทำการเกษตรกรรม
- อื่น ๆ
เป น หลั ก ร ว มกั บ การทำประมงเพาะเลี ้ ย ง
สัตวน้ำและการแปรรูปสัตวน้ำจืดเปนการคา

2

พื้นที่น้ำแลงซ้ำ ซาก พื้นที่ราบถึงคอนขางราบ กลางน้ำคอน
และน้ำทวมเปน ครั้ง ต อ เนื ่ อ งจากโซนที ่ 1 ไปทางปลาย
ระดั บ พื ้ น ที ่ ป ระมาณ น้ำ
คราว
+144.50 ถึง +149.50
เมตรจากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง

เป น พื ้ น ที ่ ส  ว นที ่ ส ู ง ต อ จากพื ้ น ที ่ โ ซนที ่ 1 หลัก - อุปโภคบริโภค
ขึ ้ นมา จากการประสบป ญ หาน้ ำ ท ว มจาก
- เกษตรชลประทาน
อิ ท ธิ พ ลของระดั บ น้ ำ ในแม น ้ ำ โขงสู งและ รอง - ประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
ปริมาณน้ำหลากในลุมน้ำสงครามมากเฉพาะ
- บรรเทาอุทกภัย
ในบางปเทานั้น ประมาณ 3 ถึง 7 ปตอครั้ง
- อื่น ๆ
เป น พื ้ น ที ่ ป ระสบป ญ หาภั ย แล ง ประจำ
ราษฎรทำเกษตรกรรมเป น หลั ก และทำ
ประมงสวนใหญเพื่อเปนอาหารในครัวเรือน

3

พื้นที่น้ำแลงซ้ำซาก

4

พื ้ น ที ่ ช ลประทาน พื ้ น ที ่ ช ลประทานรั บ ก ล า ง น้ ำ เป นพื ้ นที ่ ที ่ ม ีแ หล งน้ ำสมบูรณ เนื ่ องจากมี หลัก - อุปโภคบริโภค
โครงการสงน้ ำ และ ประโยชน ข องเขื ่ อ น ค อ นไปทาง อางเก็บน้ำขนาดใหญทำหนาที่เก็บกักน้ำ ไว
- เกษตรชลประทาน
ใชในฤดูแลง และบรรเทาอุทกภัยในฤดูฝน
บำรุงรักษาน้ำอูน
น้ำอูน
ตนน้ำ
- บรรเทาอุทกภัย
จึ งสามารถทำเกษตรกรรมได ทั้ งป รวมทั้ง รอง - ประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
มีน้ำเพื่อกิจกรรมการใชน้ำอื่น ๆ เพียงพอ
- อื่นๆ
ตลอดปดวย

5

พื ้ น ที ่ ป  า สงวนและ พื้นที่ภูเขาสูงสลับหุบเขา ตนน้ำ
อนุรักษตนน้ำ
บริเวณตนน้ำ

พื ้ น ที ่ ล อนลาดลอนชั น กลางน้ำคอน เป น พื ้ น ที ่ ส  ว นที ่ ส ู ง ต อ จากพื ้ น ที ่ โ ซนที ่ 2 หลัก - อุปโภคบริโภค
ตอเนื่องจากโซนที่ 2
ไปทางตนน้ำ ขึ ้ นมาด านเหนือน้ ำ จึ งไม ได รั บ ผลกระทบ
- เกษตรชลประทาน
จากน้ ำ ท ว ม จากอิ ท ธิ พ ลของระดั บ น้ ำ รอง - ประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ
ในแมน้ำโขงและปริมาณน้ำหลากที่มีปริมาณ
- บรรเทาอุทกภัย
มากในลุ  ม น้ ำ สงคราม เป น พื ้ น ที ่ ป ระสบ
- อื่น ๆ
ปญหาภัยแลงประจำราษฎรทำเกษตรกรรม
เป นหลั ก และได ป ระโยชน จ ากการอพยพ
ของปลาขึ้นมาวางไข และอยูอาศัยในลำน้ำ
หลักและแหลงน้ำบาง โดยราษฎรทำประมง
เพื่อเปนอาหารในครัวเรือน

สภาพป า ไม บ ริ เวณต นน้ ำ ที ่ ควรสงวนและ หลัก - สงวนและรักษาปาไม
รักษาใหมีความอุดมสมบูรณ เพื่อลดความ
- ฟนฟูปาไม
รุนแรงของน้ำปาไหลหลากและดูดซับ/ชะลอน้ำ
- พัฒนาฝายชะลอน้ำ
- ปองกันการชะลางพังทลาย

- ๓๖ -

๓.๖ การจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำ

เมื่อพิจารณาปญหาที่เกิดขึ้น และความตองการของประชาชนในพื้นที่ในการแกไขปญหารวมทั้ง
กำหนดแนวทางเพื่อแกไขปญหาดังกลาว สามารถสรุปไดดังนี้
ตารางที่ ๓-6 ความตองการแกไขปญหาดานน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
ความตองการ (Aspirations, A)
๑) ให ม ี น ้ ำ อุ ป โภคบริ โ ภคเพี ย งพอตลอดป และคุ ณ ภาพ
มาตรฐานยอมรับได
๒) กำจัดวัชพืชในแหลงน้ำ
๓) แกปญหาแนวเขตลำน้ำ/การบุกรุกลำน้ำ
๔) ขุดลอกลำน้ำ/อางเก็บน้ำเดิม
๕) ก อ สร า งฝาย/ประตู ร ะบายน้ ำ ในลำน้ ำ เพื ่ อ เก็ บ กั กน้ำ
ใหไดมากที่สุด
๖) ขุดลอกหนองน้ำธรรมชาติ/แกมลิง เพื่อเก็บกักน้ำไวใชให
ไดมากที่สุด
๗) ฟนฟูปาบุงปาทามและควบคุมการบุกรุกปาบุงปาทาม
๘) แกไขปญหาน้ำทวมโดยทำคันกั้นน้ำ
๙) แกไขปญหาการกัดเซาะตลิ่งลำน้ำโดยเขื่อนปองกันตลิ่ง
๑๐) ปรับปรุงลดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำของถนน
๑๑) ปรับปรุงใหมีทางผานปลาในอาคารฝาย/ประตูระบายน้ำเดิม
๑๒) เอาน้ำจากแมน้ำโขงเขามาใชในลุมน้ำสงคราม
๑๓) ตองการระบบสูบและสงน้ำชลประทาน
๑๔) ตองการอนุรักษและขยายพันธุปลา
๑๕) ตองการฟนฟูปาตนน้ำเพื่อลดความรุนแรงของน้ำปาไหลหลาก

ผลลัพธที่ตองการ (Results, R)
๑) ปรับปรุงฝาย/ประตูระบายน้ำเดิมใหมีทางผานปลา
๒) ปรับปรุงฝายใหเปนประตูระบายน้ำ
๓) อนุรักษฟนฟูปาบุงปาทาม
๔) ฟนฟูปาตนน้ำที่เสื่อมโทรมและพัฒนฝายชะลอน้ำ
๕) ขุดลอกลำน้ำ/อางเก็บน้ำเดิม
๖) กอสรางฝาย/ประตูระบายน้ำในลำน้ำสาขายอย ลำน้ำสาขาหลัก
แมน้ำสงคราม เพื่อเก็บกักน้ำเอาไวใชใหไดมากที่สุด
๗) พัฒนา/ปรับปรุงอางเก็บน้ำตนน้ำ
๘) พัฒนา ขุดลอกหนองน้ำ/แกมลิง ทางรับน้ำเขา-ออก และ
บานระบายปด-เปด เชื่อมโยงกับลำน้ำ ที่มีการพัฒนาฝาย/
ประตูระบายน้ำยกระดับน้ำ
๙) พัฒนาระบบสูบและสงน้ำชลประทาน
๑๐) พัฒนาแหลงน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค/ระบบประปา
๑๑) พัฒนาแหลงน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภค/การเกษตร
๑๒) พัฒนาระบบสูบน้ำทอยกลับจากแมน้ำโขงมาใชในลุมน้ำ
สงคราม
๑๓) พัฒนาระบบระบายน้ำ/คันกั้นน้ำเพื่อบรรเทาอุทกภัย
๑๔) พัฒนาเขื่อนปองกันการกัดเซาะตลิ่ง
๑๕) ปรับปรุงระบบระบายน้ำของถนน/ลดสิ่งกีดขวางการระบายน้ำ

เพื่อใหการจัดทำแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
มีความอยางยั่งยืนและสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนรูปธรรมนำไปปฏิบัติไดจริงและเสร็จสิ้น
ภายในระยะเวลาที ่ กำหนดไว โดยตั ้ งอยู  บ นพื้น ฐานของกระบวนการมีส ว นรว มของภาคประชาสังคมและ
หนวยงานทุกระดับ ทั ้งสวนกลางและสวนภู มิภาค จึงไดพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการจัด ทำแผนหลั ก
การพัฒนาลุมน้ำสงคราม โดยนำปญหา ขอจำกัดที่เกิดขึ้น แนวทางปฏิบัติใหครอบคลุมตามกรอบแผนแมบท
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในพื้นที่ลุมน้ำ รวมทั้งการเชื่อมโยงและ
บูรณาการกิจกรรมตามแผนงานปกติของหนวยงาน ดังนี้
๓.๖.๑ มุ  ง เน น การแก ไ ขป ญ หา อุ ป สรรคและข อ จำกั ด ต า ง ๆ ซึ ่ ง เป น สาเหตุ ข องข อ ขั ด แย ง ของ
การใชป ระโยชน ทรั พยากรร วมกันในหลาย ๆ กิ จกรรมในพื ้ นที ่ล ุ มน้ำสงครามตอนล าง เช น การประมงและ
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การใชน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การใชน้ำเพื่อการเกษตร ความเสื่อมโทรมของคุณภาพน้ำ
ระบบนิเวศวิทยา และสิ่งแวดลอม เปนตน
๓.๖.๒ ใชแนวทางปฏิบัติใหครอบคลุมตามกรอบแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป
(พ.ศ. 2561-2580) ไว 6 ด า น และสอดคลองกับ ยุทธศาสตรดานการเติบ โตที่เปน มิตรกับ สิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ไดแก
(๑) ดานที่ 1 การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค (๒) ดานที่ 2 การสรางความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต (3) ดานที่ 3
การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย (4) ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ และอนุรักษทรัพยากรน้ำ (๕) ดานที่ 5

- ๓๗ การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำที่เสื่อมโทรม และปองกันการพังทลายของดิน (๖) ดานที่ 6 การบริหารจัดการ
เฉพาะพื้นที่ลุมน้ำสงคราม ๒ ดาน ไดแก ดานที่ ๗ การพัฒนาและสงเสริมดานการประมง เกษตรกรรมและปศุสัตว
ดานที่ ๘ การพัฒนาและสงเสริมดานการทองเที่ยว รวมเปน ๘ ดาน โดยพิจารณากำหนดกรอบแนวคิดการจัดทำ
แผนหลักการพัฒนาลุมน้ำสงคราม ดังนี้
๑) การจั ด การน้ ำ อุ ป โภคบริ โ ภคให ค รอบคลุ ม ทุ ก หมู  บ  า น ทั ่ ว ถึ ง และให ไ ด ม าตรฐาน
สำหรับประชาชนและเพื่อรองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต
2) การชะลอน้ำ การควบคุมน้ำ และการเก็บกักน้ำใหอยูในลำน้ำแมน้ำสงคราม ลำน้ำสาขา
อางเก็บน้ำ แกมลิงตาง ๆ เพื่อใชประโยชนในการอุปโภคบริโภค ประมง เพาะเลี้ยงสัตวน้ำ และการจัดสรรการใช
ประโยชนจากทรัพยากรน้ำสำหรับการใชน้ำในดานตาง ๆ เชน การเกษตรกรรม ทองเที่ยวและอุตสาหกรรม
3) การลดและจัด การน้ำเสีย ที่เ กิดจากการผลิตเกลื อสินเธาว โรงงานอุตสาหกรรม ชุมชน
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ำและสารเคมีเกษตร ทำใหมีผลกระทบตอคุณภาพน้ำ การใชน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และ
การเกษตรกรรม
4) การจั ด การลุ  ม น้ ำ โดยการฟ  น ฟู ป  า ต น น้ ำ พั ฒ นาฝายชะลอน้ ำ การปลู ก พื ช คลุ ม ดิ น
เพื่อลดการชะลางพังทลาย การสงเสริมการปลูกปาไมในพื้นที่ของเอกชน และการปลูกไมยืนตน เพื่อเพิ่มพื้นที่ดูดซับ
ชะลอน้ำ และบรรเทาอุทกภัยในลุมน้ำ
5) การควบคุ ม การใช ป ระโยชน ท ี ่ ด ิ น สิ ่ ง ปลู ก สร า งและอาคารโดยมาตรการผั ง เมื อ ง
เพื่อลดระดับและความเสียหายจากน้ำทวมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและสนับสนุนใหปรับตัวอยูไดในพื้นที่เสี่ยง
อุทกภัยซ้ำซาก
6) การบรรเทาอุ ทกภั ย โดยการออกแบบ และ/หรือปรับ ปรุงอาคารชลศาสตรใหกีด ขวาง
การระบายน้ำใหนอยที่สุด และสามารถระบายลงสูทายน้ำใหเร็วที่สุด
7) การพัฒนาและสงเสริมดานการเกษตรกรรม ซึ่งเปนอาชีพหลักของประชากรในลุมน้ำสงคราม
๘) การพัฒนาและการสงเสริมดานการทองเที่ยว
๓.๖.๓ การพัฒนาแบบองครวมจะเนนกระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
และจากส ว นกลาง ให เ ข า มามี บ ทบาทในการกำหนดแผนหลั ก การพั ฒ นาลุ  ม น้ ำ สงครามทุ ก ๆ ขั ้ น ตอน
โดยครอบคลุมในทุกมิติทั้งดานวิศวกรรม เศรษฐกิจและสังคม ระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม เปนตน
๓.๖.๔ มุงเนนการเชื่อมโยงและบูรณาการกิจกรรมตามแผนงานปกติของหนวยงานภาครัฐกับแผนงาน
ที่เกิดจากกระบวนการศึกษาทบทวนฯ ในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม โดยใชหลักการจัดการเชิงพื้นที่และมิติของปญหา
ในการกำหนดทิศทางการจัดทำแผนแมบทการพัฒนาและฟนฟูที่มีความเหมาะสมกับบริบทและสภาพความเปนจริง
ของสถานการณปจจุบันและอนาคตในลุมน้ำสงคราม เพื่อจัดหมวดหมูและกำหนดลำดับความเรงดวนของ
แผนงาน/โครงการใหเกิดความสอดคลองกันและเปนไปในทิศทางเดียวกันและศักยภาพความพรอมของพื้นที่
เปนพื้นฐานภายใตกรอบแนวทางที่ กำหนด รวมถึงลดความซ้ำซอนของแผนงาน/โครงการและงบประมาณ
ในลักษณะเดียวกัน มีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและปรับแผนตามสถานการณที่เปลี่ยนแปลงในอนาคต

- ๓๘ -

๓.๗ การกำหนดแผนงาน/โครงการ ที่เปนแผนหลักของลุมน้ำสงคราม
๓.๗.๑ แผนพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
การจัดทำแผนหลักการพัฒนาทรัพยากรน้ำลุมน้ำสงครามในระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. 2565-258๕)
ที ่ มี ความสอดคล องกั บ แผนแม บ ทการบริห ารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) แบงเปน
การดำเนินการแผนหลักลุมน้ำสงคราม 8 ดาน ประกอบดวย
แผนแมบทการบริหารจัดการน้ำ 20 ป

แผนหลักลุมน้ำสงคราม 20 ป

แผนหลักดานที่ 1 การพัฒนาขยายเขต เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาและน้ำดื่มใหไดมาตรฐาน
แผนหลักดานที่ 2 การจัดหาและเพิ่มปริมาณน้ำตนทุน
แผนหลักดานที่ 3 การแกไขปญหาน้ำทวมและอุทกภัย
แผนหลักดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ
แผนหลักดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำและการปองกันการพังทลายของดิน
แผนหลักดานที่ 6 การปรับปรุงดานกฎหมาย ขอกำหนดและการบริหารจัดการ
แผนหลักดานที่ 7 การพัฒนาและสงเสริมดานการประมง เกษตรกรรมและปศุสัตว
แผนหลักดานที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว

- ๓๙ -

๓.๘ การประเมินทางเลือก

การศึกษาการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่เหมาะสม จากแผนหลักการพัฒนาทรัพยากรน้ำในลุมน้ำสงคราม
พิจารณาจากปญหา ขอจำกัดในพื้นที่ ความตองการ และการประเมินปจจัยดานตาง ๆ ที่จะเปนตัวชี้วัดระดับ
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของการประเมินทางเลือกในการศึกษานี้ พบวา
๓.๘.๑ การพัฒนาอางเก็บน้ำบริเวณตนน้ำ ในพื้นที่ลุมน้ำสงครามมีสภาพภูมิประเทศโดยสวนใหญ
ไมคอยเอื้ออำนวยใหทำการกอสรางอางเก็บน้ำบริเวณตนน้ำ เมื่อเปรียบเทียบในเชิงลุมน้ำสาขา ลุมน้ำสาขาหวยน้ำอูน
มี ส ภาพภู มิ ป ระเทศที ่ เ หมาะสมเอื ้ อต อ การพัฒ นาอางเก็บ น้ำตน น้ำมากที่ส ุด สว นพื้น ที่ล ุมน้ำสาขาอื่น ๆ
มีสภาพภูมิประเทศไมคอยเหมาะสม บริเวณที่มีสภาพพื้นที่เหมาะสมและเอื้ออำนวยตอการพัฒนาอางเก็บน้ำ
สวนใหญไดรับการพัฒนาเปนอางเก็บน้ำไปแลว โดยมีโครงการที่ยังรอการพัฒนาตามแผนของกรมชลประทาน
จำนวน 1 โครงการ ไดแก อางเก็บน้ำบานพุม ตั้งอยูบริเวณเหนือน้ำของอางเก็บน้ำน้ำอูน ความจุเก็บกักน้ำ
13.5 ลานลูกบาศกเมตร ในสวนของการรับฟงความคิดเห็นจากราษฎรพบว า ไมมีการเสนอแนะแผนงาน
การพัฒนาอางเก็บน้ำบริเวณตนน้ำเลย
๓.๘.๒ การปรับปรุงเพิ่มความจุอางเก็บน้ำ ในพื้นที่ลุมน้ำสงครามมีอางเก็บน้ำขนาดใหญเพียงโครงการเดียว
คือ อางเก็บน้ำน้ำอูน ความจุอางเก็บน้ำ 520 ลานลูกบาศกเมตร กอสรางแลวเสร็จและดำเนินการโครงการ
มาแลวกวา 45 ป ประสบปญหาการเพิ่มขยายพื้นที่ชลประทานรับประโยชนจากอางเก็บน้ำ นอกจากนี้ในปน้ำมาก
ยังประสบปญหาน้ำลนอาคารระบายน้ำลนทำใหบริหารจัดการยาก กรมชลประทานจึงไดศึกษาความเหมาะสม
ปรั บ ปรุ ง โครงการ แล ว เสร็ จ ป พ.ศ. 2560 โดยยกระดั บ เก็ บ กั ก น้ ำ ของเขื ่ อ นขึ ้ น 1 เมตร จากระดั บ
+185.00 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง เปน +186.00 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยเสริมปากทางเขา
ทางระบายน้ำลนใชการใหมีปริมาตรเก็บกักเพิ่มจาก 520 ลานลูกบาศกเมตร เปน 606.25 ลานลูกบาศกเมตร
หรือเพิ่มขึ้น 86.25 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่น้ำทวมเพิ่มจากเดิม 85 ตารางกิโลเมตร เปน 98 ตารางกิโลเมตร
หรื อ เพิ ่ ม ขึ ้ น 13 ตารางกิ โ ลเมตร ในส ว นของความเห็ น ของราษฎรจากการประชุ ม การมี ส ว นร ว มพบว า
ราษฎรเสนอใหทำการปรับปรุงเพิ่มความจุอางเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กโดยการขุดลอกตะกอนที่สะสม
ในอางเก็บน้ำ เพื่อเพิ่มความจุอางเก็บน้ำจากการตกตะกอนสะสมจากการใชงานอางเก็บน้ำมาเปนเวลานาน
๓.๘.๓ การปรับปรุงเพิ่มความจุการเก็บกักน้ำในหนองน้ำหรือแกมลิงธรรมชาติ พื้นที่ริมสองฝงของ
แมน้ำสงครามและแมน้ำสาขาสายหลัก มีหนองน้ำหรือแกมลิงธรรมชาติจำนวนมาก โดยเฉพาะตอนกลางและ
ตอนปลายของลุ  มน้ ำ หนองน้ ำ หรื อแก มลิงธรรมชาติ ที่ มีขนาดตั ้งแต 2 ไร ขึ้น ไป มีมากถึง 2,634 แห ง
ความจุโดยประมาณ 51.26 ลานลูกบาศกเมตร แหลงน้ำเหลานี้สวนใหญยังไมไดมีการพัฒนา เนื่องจากขอบเขตพื้นที่
หนองน้ ำ สาธารณะยั งไม ช ั ดเจน และมี ป  ญ หาผูบ ุกรุก จากการประชุมการมีส ว นรว มของโครงการ พบวา
ราษฎรและองค กรปกครองสวนท องถิ่น ที่ มีห นองน้ำสาธารณะตองการใหพัฒ นาหนองน้ำธรรมชาติเหล านี้
เพื่อประโยชนทั้งดานเพาะปลูก การประมง และการปศุสัตวในฤดูแลง
๓.๘.๔ การพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มความจุการเก็บกักน้ำในลำน้ำ จากการประชุมการมีสวนรวมของ
การศึ ก ษาพบว า ความต อ งการของราษฎรในทุ ก พื ้ น ที ่ ย กเว น พื ้ น ที ่ โ ครงการส ง น้ ำและบำรุ ง รั ก ษาน้ ำอู น
ซึ่งเปนโครงการชลประทานขนาดใหญ ราษฎรตองการใหมีการเก็บกักน้ำในลำน้ำใหมากที่สุด โดยมีขอเสนอแนะ
ที่แตกตางกันบางเชน
1) ตองการใหมีการขุดลอกลำน้ำและมีการสรางฝาย อาคารบังคับน้ำในลำน้ำเปนระยะ ๆ
เพื่อเก็บกักน้ำไวใชฤดูแลง
2) ตองการขุดลอกลำน้ำและสรางฝายชะลอน้ำทุกหมูบาน
๓) ตองการแกไขปญหาการบุกรุกลำน้ำ/ที่สาธารณะและระยะถอยรนของพื้นที่ราษฎรจากลำน้ำใหชัดเจน

- ๔๐ เมื่อพิจารณาขอมูลโครงการพัฒนาแหลงน้ำปจจุบันแลว พบวาลำน้ำสาขาในลุมน้ำสงคราม
โดยสวนใหญมีการพัฒนาอาคารบังคับ น้ำไปแลว ยกเวนแมน้ำสงครามตอนลาง ซึ่งเปนลำน้ำที่มีศั กยภาพ
ในการเก็บกั กน้ำไดมากกวาแมน้ำชวงตน น้ ำที ่มี การก อสรางโครงการไปแลว อาคารบังคับน้ำที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนา จำนวน ๒ แหง ดังนี้
1) อาคารบังคับน้ำปากแมน้ำสงคราม ที่บานนาเพียง
2) อาคารบังคับน้ำกลางแมน้ำสงครามเหนือจุดบรรจบแมน้ำสงครามกับหวยฮี้
๓.๘.๕ การพัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานหรือระบบสงน้ำ
จากการประชุ ม มี ส  ว นร ว มของการศึ ก ษาพบว า ราษฎรมี ค วามต อ งการให ม ี ก ารพั ฒ นา
ระบบชลประทานไปสู  พ ื ้ น ที ่ เ กษตรกรรมอย า งมาก เนื ่ อ งจากราษฎรมี ค วามต อ งการปลู ก พื ช ฤดู แ ล ง
มีระบบชลประทานบางแหง เชน สถานีสูบน้ำดวยไฟฟาที่ชำรุดเสียหายแตไมมีงบประมาณซอมแซม ตองการให
รัฐบาลเขาไปกอสรางปรับปรุงใหกลับมาใชไดดังเดิม นอกจากนี้ในสวนของพลังงานที่ใชสูบน้ำราษฎรมีความเห็น
โดยสวนใหญใหใชพลังงานแสงอาทิตย ในการสำรวจภาคสนามพบโครงการสูบน้ำดวยไฟฟาที่สงน้ำดวยระบบทอสงน้ำ
ที่กรมพัฒนาที่ดินกอสรางแลวถายโอนใหองคการบริหารสวนตำบลศรีวิชัย ประสบปญหาการบริหารจัดการ
ที่ลมเหลวเนื่องจากคากระแสไฟฟาในการสูบน้ำสูง จายคาไฟฟาในอัตราปกติไมคุมทุน และมีการลักลอบใชน้ำ
โดยไมจายคาสูบน้ำในผูใชน้ำบางราย ดังนั้นราษฎรจึงอยากใหมีการสูบน้ำโดยใชพลังงานแสงอาทิตย ซึ่งจะไมมี
คาใชจายในการสูบน้ำ
การจัดทำเกณฑการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ พิจารณาจากความสอดคลอง
กับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๘ ดาน และแผนดานอื่นๆตามรูปแบบและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำ
เชิงยุทธศาสตรและบูรณาการลุมน้ำสงคราม โดยกำหนดน้ำหนักของคะแนนในแตละดานใหเทากัน ไดตามตารางที่ ๓-7
ตารางที่ ๓-7 เกณฑการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
ลำดับ

เปาประสงค

ตัวชี้วดั ที่สำคัญ

วิธีการประเมินตัวชี้วัด

มิติเศรษฐกิจ
1.

2.

การเพิ่มขึ้นของ 1. ปริมาณน้ำตนทุนที่เปลีย่ นแปลงไป - ปริมาณน้ำตนทุนของแหลงเก็บกักน้ำตนทุนในปจจุบันและแผนการพัฒนา
สินคาและบริการ
ในอนาคต ที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง

การลดปญหา
ความยากจน

2. พื้นที่รับประโยชน

- ขนาดพื ้ น ที ่ แ ละประเภท (เกษตรกรรม ประมง อุ ต สาหกรรม
พื้นที่ชุมชน) ของพื้นที่สงน้ำ/พื้นที่รับประโยชนของแหลงเก็บกักน้ำ

3. การลดความเสียหายจาก
อุทกภัย

- ขนาดพื้นที่ที่บรรเทาอุทกภัยได
- คาลงทุนและคาใชจายรายปในการบริหารจัดการอุทกภัย

1. GPP ตอหัวที่เพิ่มขึ้น

- ประเมินจากรายไดที่เพิ่มขึ้นของประชากรจากการทำการเกษตรกรรม/
ประมง/อุตสาหกรรม/การทองเที่ยว

2. GPP ที่สูญเสียจากการเกิดภัยพิบตั ิ - มูลคาความเสียหายของพื้นที่ที่เกิดจากภัยแลง น้ำทวม จากกรมปองกัน
จากน้ำ
และบรรเทาสาธารณภัย
3.

การกระจาย
1. จำนวน SME ในระดับทองถิ่น
รายไดที่เปนธรรม
2. การใชวตั ถุดิบและแรงงาน
ทองถิ่น

- จำนวน SME/กลุมอาชีพในทองถิ่นที่เพิ่มขึ้น
- สัดสวนของการใชวัตถุดิบ/ตนทุนที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- สัดสวนของการใชแรงงานในทองถิ่นในภาคตาง ๆ

- ๔๑ ตารางที่ ๓-7 เกณฑการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่สำคัญ ในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม (ตอ)
ลำดับ

เปาประสงค

ตัวชี้วดั ที่สำคัญ

วิธีการประเมินตัวชี้วัด

มิติดา นสังคม
4.

การตอบสนองความ สัดสวนประชากรที่เขาถึงน้ำ
จำเปนขั้นพื้นฐาน

- จำนวนประชากร (ครัวเรือน) ที่มีน้ำใชเทียบกับจำนวนประชากร
ในลุมน้ำ

5.

มีความยุติธรรม

1. จำนวนประชากรที่ตองอพยพ
หากมีการพัฒนา

- คาดการณจำนวนประชากรที่ตองอพยพยายถิ่นหากมีการพัฒนา
โครงการด านแหล งน้ ำ และอ างอิ งผลการศึ กษาของหนวยงาน
เจาของโครงการ

2. จำนวนผูไดรับผลกระทบจาก
ภัยพิบัติดา นน้ำ

- คาดการณจำนวนประชากรที่ไดรับผลกระทบหากไมมีการพัฒนา
โครงการ และอางอิงผลการศึกษาของหนวยงานเจาของโครงการ
กรณีมีการพัฒนาโครงการ

การมีสวนรวมในการเสนอทางเลือก

- ร อ ยละของชุ ม ชนที ่ เ ข า ร ว มกิ จ กรรมการมี ส  ว นร ว มเที ย บกั บ
จำนวนชุมชนในพื้นที่
- จำนวนผูเขารวมประชุมที่เห็นดวยกับทางเลือก

1. รอยละของพื้นที่ปา ไมที่
เปลี่ยนแปลง

- การพัฒนาทางเลือกตางๆ สงผลตอการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน
จากพื้นที่ปาไมเปนพื้นที่ประเภทอื่น ๆ อยางไรและเทาไร

๖.

มีความเทาเทียม

มิติดา นสิ่งแวดลอม
7.

การใชทรัพยากร
อยางยั่งยืน

2. พื้นที่ปาบุงปาทามที่ไดรับ
การฟนฟู
8.

การอนุรักษ
1. ดัชนีบัญชีสีแดง (IUCN Red
ทรัพยากรธรรมชาติ
List of Threatened
Species, 2008)
และสิ่งแวดลอม

มิติดานวิศวกรรม

* ในที่นี้จะใชพื้นที่อนุรักษตามกฎหมายเปนหลัก
- การพัฒนาทางเลือกตางๆ สงผลใหปาบุงปาทามไดรับการฟนฟูเทาไร
- จำนวนชนิ ดพั นธุ  ดั ชนี บ ั ญชี สี แดง (IUCN Red List of Threatened
Species, 2008) ในพื้นที่

2. รอยละของทางน้ำที่ไดรับการ - ขอมูลโครงการประเภท ฝาย ประตูระบายน้ำ เขื่อน การขุดลอก
ปรับปรุง
ปองกันตลิ่งโดยรวบรวมขอมูลจากหนวยงานราชการ และจากการรับฟง
- จำนวนสิ่งกีดขวางทางน้ำ
ความคิดเห็นประชาชน
- ระยะทางที่ไดรับการขุดลอก

9.

ระบบจัดการน้ำ
ทั้งระบบ

โครงสรางพื้นฐานดานน้ำเชิงลุมน้ำ มีโครงสรางพื้นฐานดานน้ำครอบคลุมเฉลี่ยทุกลำน้ำสาขา
ทั้งระบบ

10.

ความมั่นคงเพิ่ม
ระดับความมั่นคงดานน้ำเพื่อการ
ผลผลิตทุกภาคสวน พัฒนาทุกสาขา

ความมั่นคงดานน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค/เกษตรกรรม/ประมง/
อุตสาหกรรม/ทองเที่ยว

- ๔๒ การประเมินทางเลือกรูปแบบและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำเชิงยุทธศาสตรและบูรณาการ
ขั้นตอนการประเมินทางเลือกรูปแบบและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำเชิงยุทธศาสตรและ
บูรณาการ ประกอบดวย 2 กระบวนการหลัก กลาวคือ การคาดการณผลกระทบ และการประเมินจัดลำดับ
ความสำคัญของทางเลือก
1) การคาดการณผลกระทบ
การคาดการณผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากแตละทางเลือกจากตัวชี้วัดทั้ง 4 มิติ จะพิจารณา
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ โดยใหคาคะแนนผลกระทบในแตละประเด็นตัวชี้วัด
คาคะแนน

ความหมาย

+3

ผลกระทบเชิงบวกมาก

+2

ผลกระทบเชิงบวกปานกลาง

+1

ผลกระทบเชิงบวกเล็กนอย

0

ไมมีผลกระทบ

-1

ผลกระทบเชิงลบเล็กนอย

-2

ผลกระทบเชิงลบปานกลาง

-3

ผลกระทบเชิงลบมาก

๒) การจัดลำดับความสำคัญของทางเลือก
การจัดลำดับความสำคัญของทางเลือกรูปแบบและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำเชิงยุทธศาสตร
และบูรณาการ เนื่องจากตัวชี้วัดมีความหลากหลายและมีน้ำหนักความสำคัญไมเทากัน ดังนั้น จึงตองทำการหา
คาถวงน้ำหนักคะแนนผลกระทบในแตละประเด็นตัวชี้วัด ดำเนินการโดยใชเทคนิควิธีการประเมินหลายหลักเกณฑ
(Multi-Criteria Analysis) การพิ จารณาน้ ำหนักความสำคัญของดัชนีชี้ว ัดในแตละมิ ติ พิจารณาความสำคัญและ
ความสัมพันธของดัชนีชี้วัดแตละมิติในรูปแบบแนวตั้ง (Column) และแนวนอน (Row) โดยใหน้ำหนักความสำคัญ ดังนี้
คะแนน 1 ของดัชนีชี้วัดแนวนอน หมายถึง มีความสำคัญนอยกวาดัชนีชี้วัดแนวตั้ง
คะแนน 2 ของดัชนีชี้วัดแนวนอน หมายถึง มีความสำคัญเทากับดัชนีชี้วัดแนวตั้ง
คะแนน 3 ของดัชนีชี้วัดแนวนอน หมายถึง มีความสำคัญมากกวาดัชนีชี้วัดแนวตั้ง
การพิจารณาน้ำหนักความสำคัญของตัวแปรในแตละมิติ สามารถสรุปไดดังตอไปนี้

- ๔๓ ตารางที่ ๓-8 ความสัมพันธของดัชนีชี้วัดแตละมิติ
ดัชนีชี้วดั

มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม มิติสิ่งแวดลอม

มิติเศรษฐกิจ

0

2

2

3

7

น้ำหนัก คาถวงน้ำหนัก
Factor
(รอยละ)
ปรับคา
0.29
29.17
29.17 / 27.00 = 1.08

มิติสังคม

2

0

2

2

6

0.25

25.00

25.00 / 21.00 = 1.19

มิติสิ่งแวดลอม

2

2

0

2

6

0.25

25.00

25.00 / 27.00 = 0.93

มิติวิศวกรรม

1

2

2

0

5

0.21

20.83

20.83 / 6.00 =

24

1.00

100.00

รวม

มิติวิศวกรรม

รวม

3.47

-

ผลรวมค า คะแนนผลกระทบตามประเด็น ตัว ชี้ว ัดในแตล ะมิ ติ จะปรับ น้ำหนักความสำคั ญ
โดยใชคาในตารางขางตน ทางเลือกใดที่มีคาคะแนนรวมสูงสุดจะคัดเลือกเปนรูปแบบและแนวทางการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำเชิงยุทธศาสตรและบูรณาการของลุมน้ำสงคราม และนำไปจัดทำแผนงานตามแนวทาง
พัฒนาลุมน้ำแบบบูรณาการระดับยุทธศาสตรในลำดับถัดไป

๓.๙ สรุปแนวทางการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
๓.๙.๑ ทางเลือกรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการทรัพยากรน้ำเชิงยุทธศาสตรและบูรณาการลุมน้ำสงคราม
สรุปไดดังนี้
ทางเลือกที่ 1 ไมมีการพัฒนาใดๆ เพิ่มจากสภาพปจจุบัน
ไมมีการพัฒนาสิ่งกอสรางใหมเพิ่มจากสภาพปจจุบัน ยกเวนแผนงานที่กำลังกอสรางและ
ที่ไดรับงบประมาณแลว ที่เหลือจากนั้นเปนเพียงการดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการพัฒนาแหลงน้ำที่มีอยู
โดยใชงบประมาณประจำปของแตละหนวยงานที่รับผิดชอบในโครงการพัฒนาแหลงน้ำที่มีอยูเทานั้น
ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรน้ำที่สอดคลองกับบริบทของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชน
ทางเลือกนี้เปนการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่แหลงน้ำและความตองการใชน้ำในพื้นที่
บริเวณพื้นที่ตอนบนและตอนกลางของลุมน้ำ สวนพื้นที่ตอนลางของลุมน้ำซึ่งเปนพื้นที่ชุมน้ำและราษฎรมีวิถีชีวิต
เกี่ยวของกับการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำจึงเนนการพัฒนาทรัพยากรน้ำใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและบริบท
ของพื้นที่ โดยการพัฒนาทรัพยากรน้ำใด ๆ ที่จะพัฒนาขึ้นใหมในลุมน้ำสงครามสามารถดำเนินการได ยกเวน
การพัฒนาอาคารบังคับน้ำใด ๆ ในแมน้ำสงครามตอนลางที่ยังไมเคยมีการพัฒนามากอน เนื่องจากแมน้ำสงครามตอนลาง
ตั้งแตประตูระบายน้ำบานหวยทรายจนถึงปากแมน้ำสงครามยังไมมีอาคารบังคับน้ำใดๆ และเปนเสนทางหลัก
ในการอพยพของปลาจากแมน้ำโขงเขามาในแมน้ำสงคราม แมน้ำสาขา และพื้นที่น้ำทวมตาง ๆ ชวงฤดูน้ำหลาก
นอกจากนี้อาคารบังคับน้ำในแมน้ำสงคราม และแมน้ำสาขาหลักที่มีอยูแลวในปจจุบันที่อาจกีดขวางการอพยพ
เดินทางของปลาและยังไมมีอาคารผานปลา ควรมีการปรับปรุงรวมทั้งการปรับปรุงฟนฟูแหลงที่อยูอาศัยและ
วางไขของปลา (ปาบุงปาทาม) ที่มีอยูในบริเวณตาง ๆ ในบริเวณที่ราบลุมริมลำน้ำ
ทางเลือกที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อการเพิ่มรายไดและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ทางเลือกนี้เปนการพัฒนาเพื่อมุงเนนการแกไขปญหาหลักของทรัพยากรน้ำในดานการบรรเทา
อุทกภัยและภัยแลง เพื่อเปนการเพิ่มรายไดและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของพื้นที่ โดยพิจารณาศักยภาพ
การบรรเทาปญหาอุทกภัยและภัยแลงอยางสูงสุด ในสวนของการบรรเทาปญหาอุทกภัย ควรดำเนินการทั้ง
ในระดับลุมน้ำ ไดแก การปองกันน้ำหลากจากแมน้ำโขงและการระบายน้ำหลากออกสูแมน้ำโขงใหทัน และ
บรรเทาปญหาอุทกภัยในระดับพื้นที่ สำหรับการบรรเทาปญหาภัยแลงจะเก็บกักน้ำในลุมน้ำจากชวงฤดูฝนไวใช
ในฤดูแลงใหมากที่สุด รวมทั้งการนำน้ำจากแมน้ำโขงโดยเฉพาะชวงฤดูแลงมาใชในลุมน้ำสงครามโดยการสูบน้ำ

- ๔๔ การพั ฒ นาระบบส ง น้ ำ ให ท ั ่ ว ถึ ง ทั ้ ง นี ้ จำเป น ต อ งมี ก ารสร า งอาคารบั ง คั บ น้ ำ ในแม น ้ ำ สงครามตอนล า ง
ซึ ่ งเป น โครงการที ่ มี ศั กยภาพสู งสุ ด ในการบรรเทาอุท กภัย และสรา งรายไดจ ากการแกป ญ หาภั ย แลง ด ว ย
ซึ่งจะมีผลกระทบตอการอพยพของปลาจากแมน้ำโขงเขามาวางไขและอยูอาศัยในพื้นที่ลุมน้ำสงครามในชวงน้ำหลาก
ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มแหลงน้ำตนทุนในฤดูแลง พรอมสนับสนุนให
สามารถปรับตัวไดในพื้นที่น้ำทวมซ้ำซาก
จากการที่พื้นที่ลุมน้ำสงครามตอนลางที่เปนพื้นที่ชุมน้ำและเกิดน้ำทวมประจำเปนบริเวณกวาง
หลายแสนไร นานถึง 1 ถึง 3 เดือน ทำใหราษฎรที่อาศัยอยูในพื้นที่มีการปรับตัวใหเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ได
แตพื้นที่การเกษตรจะไดรับผลกระทบจากน้ำทวมในปที่เกิดน้ำทวม และไดจับปลาเปนอาหารและแปรรูปไวบริโภค
ในครัวเรือนและขาย ทางเลือกที่ 4 นี้จึงใชมาตรการควบคุมการใชประโยชนที่ดินและมาตรการการควบคุม
การกอสรางอาคาร (มาตรการผังเมือง) ในการบรรเทาอุทกภัย สวนการบรรเทาปญหาภัยแลง พิจารณาศักยภาพ
การบรรเทาอุทกภัยแลงครอบคลุมทั้งลุมน้ำ ศักยภาพการเก็บกักน้ำในฤดูฝนมาใชในฤดูแลงสูงสุดเปนการเก็บกักน้ำ
ในแมน้ำสงครามตอนลาง และการสูบน้ำจากแมน้ำโขงในฤดูแลงมาเพิ่มเติม โดยการออกแบบใหอาคารบังคับน้ำ
และอาคารประกอบกอใหเกิดผลกระทบตอระดับน้ำหลากเพิ่มขึ้นจากสภาพปจจุบันนอยที่สุด มีการบริหารจัดการ
อาคารบังคับน้ำใหชวงน้ำหลาก สภาพกอนและหลังมีโครงการใหมีสภาพใกลเคียงปจจุบันมากที่สุด เพื่อมิใหเกิด
ผลกระทบตอการอพยพเดินทางของปลาในแมน้ำสงครามชวงน้ำหลาก รวมทั้งมีทางผานปลาเปนอาคารประกอบดวย
สรุปไดดังนี้

ทั้งนี้ การพัฒนาทรัพยากรน้ำเชิงยุทธศาสตรและบูรณาการของลุมน้ำสงครามของแตละโซนพื้นที่

โซนที่ 1 พื้นที่น้ำทวมและน้ำแลงซ้ำซาก

การดำเนินการภายใตทางเลือก
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ทางเลือกที่ 4
การดำเนินการ
ไมมีการพัฒนาใดๆ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มแหลงน้ำ
เพิ่มจากสภาพปจจุบัน ที่สอดคลองกับบริบท
เพื่อการเพิ่มรายไดและ
ตนทุนในฤดูแลง พรอมสนับสนุนให
ของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถปรับตัวไดในพื้นที่น้ำทวมซ้ำซาก
การพัฒนาโครงการที่ไดรับงบประมาณแลว และการดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการเดิม




ดานที่ 1 การพัฒนา ขยายเขตเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาและน้ำดื่มใหไดมาตรฐาน
1.1 การพัฒนา ขยายเขตและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน




1.2 การพัฒนาประปาเมืองและพืน้ ที่เศรษฐกิจของลุมน้ำสงคราม




1.3 พัฒนาน้ำดื่มใหไดมาตรฐาน




ดานที่ 2 การจัดหาและเพิ่มปริมาณน้ำตนทุน
2.1 การลดปริมาณความตองการใชน้ำ




2.2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำ และระบบสงน้ำในปจจุบนั




2.3 การจัดหาน้ำในพืน้ ที่เกษตรน้ำฝน




2.4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม
- พัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดใหญและขนาดกลาง (การเก็บกักน้ำในลำน้ำสงคราม)




- พัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดเล็ก




2.5 พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหลงน้ำ
- การพัฒนาเพิ่มแหลงน้ำตนทุนโดยการสูบน้ำจากแมน้ำโขงเขามาใชในพื้นที่




2.6 เพิ่มน้ำตนทุนโดยการปฏิบัติการฝนหลวง




ดานที่ 3 การแกไขปญหาน้ำทวมและอุทกภัย
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ




3.2 การปองกันน้ำทวม
- บรรเทาน้ำทวมระดับลุมน้ำ




- บรรเทาน้ำทวมเฉพาะพื้นที่




- การปองกันน้ำทวมชุมชนเมือง




3.3 จัดการพื้นทีน่ ้ำทวม/พื้นที่ชะลอน้ำ




3.4 การสนับสนุนการปรับตัวในพื้นที่นำ้ ทวม




ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ
4.1 การปองกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ตนทาง




4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูส ิ่งแวดลอม




4.3 การอนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ




ดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำและปองกันการพังทลายของดิน
5.1 การอนุรักษฟน ฟูพื้นที่ปาตนน้ำที่เสื่อมโทรม
5.2 การปองกันและลดการชะลางพังทลายของดิน













- ๔๕ การดำเนินการ
ดานที่ 6 การปรับปรุงดานกฎหมาย ขอกำหนดและการบริหารจัดการ
6.1 จัดทำปรับปรุงกฎหมายและองคกรดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2 การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.3 การติดตามและประเมินผล
6.4 การพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
6.5 การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ
ดานที่ 7 การพัฒนาและสงเสริมดานการประมง เกษตรกรรมและปศุสัตว
7.1 การอนุรักษ พัฒนาและเพิ่มมูลคาการผลิตภาคการประมง
- กำหนดมาตราการใหการพัฒนาอาคารหรือสิ่งกีดขวางตองไมขวางการอพยพของ
ปลาเพื่อการวางไขเพิ่มเติม
- การปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่มีอยูเดิมเพื่อฟนฟูทรัพยากรประมง
- การอนุรักษฟนฟูพนื้ ที่ปาบุงปาทาม เพื่อเปนแหลงเพาะพันธุและวางไขของปลา
และอยูอาศัย
- การอนุรักษ พัฒนาและการสงเสริมดานการประมง
7.2 การเพิ่มมูลคาภาคการผลิตทางการเกษตร
7.3 การเพิ่มมูลคาภาคการผลิตทางดานปศุสัตว
ดานที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมดานการทองเที่ยว
8.1 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว

การดำเนินการภายใตทางเลือก
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ทางเลือกที่ 4
ไมมีการพัฒนาใดๆ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มแหลงน้ำ
เพิ่มจากสภาพปจจุบัน ที่สอดคลองกับบริบท
เพื่อการเพิ่มรายไดและ
ตนทุนในฤดูแลง พรอมสนับสนุนให
ของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถปรับตัวไดในพื้นที่น้ำทวมซ้ำซาก




































































โซนที่ 2 พื้นที่น้ำแลงซ้ำซากและน้ำทวมเปนครั้งคราว
การดำเนินการภายใตทางเลือก
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ทางเลือกที่ 4
การดำเนินการ
ไมมีการพัฒนาใดๆ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มแหลงน้ำ
เพิ่มจากสภาพปจจุบัน ที่สอดคลองกับบริบท
เพื่อการเพิ่มรายไดและ
ตนทุนในฤดูแลง พรอมสนับสนุนให
ของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถปรับตัวไดในพื้นที่น้ำทวมซ้ำซาก
การพัฒนาโครงการที่ไดรับงบประมาณแลว และการดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการเดิม




ดานที่ 1 การพัฒนา ขยายเขตเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาและน้ำดื่มใหไดมาตรฐาน
1.1 การพัฒนา ขยายเขตและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน




1.2 การพัฒนาประปาเมืองและพืน้ ที่เศรษฐกิจของลุมน้ำสงคราม




1.3 พัฒนาน้ำดื่มใหไดมาตรฐาน




ดานที่ 2 การจัดหาและเพิ่มปริมาณน้ำตนทุน
2.1 การลดปริมาณความตองการใชน้ำ




2.2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำ และระบบสงน้ำในปจจุบนั




2.3 การจัดหาน้ำในพืน้ ที่เกษตรน้ำฝน




2.4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม
- พัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดใหญและขนาดกลาง (การเก็บกักน้ำในลำน้ำสงคราม)




- พัฒนาแหลงเก็บกักน้ำขนาดเล็ก




2.5 พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหลงน้ำ
- การพัฒนาเพิ่มแหลงน้ำตนทุนโดยการสูบน้ำจากแมน้ำโขงเขามาใชในพื้นที่




2.6 เพิ่มน้ำตนทุนโดยการปฏิบัติการฝนหลวง




ดานที่ 3 การแกไขปญหาน้ำทวมและอุทกภัย
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ




3.2 การปองกันน้ำทวม
- บรรเทาน้ำทวมระดับลุมน้ำ




- บรรเทาน้ำทวมเฉพาะพื้นที่




- การปองกันน้ำทวมชุมชนเมือง




3.3 จัดการพื้นทีน่ ้ำทวม/พื้นที่ชะลอน้ำ




3.4 การสนับสนุนการปรับตัวในพื้นที่นำ้ ทวม




ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ
4.1 การปองกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ตนทาง




4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูส ิ่งแวดลอม




4.3 การอนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ




ดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำและปองกันการพังทลายของดิน
5.1 การอนุรักษฟน ฟูพื้นที่ปาตนน้ำที่เสื่อมโทรม




5.2 การปองกันและลดการชะลางพังทลายของดิน




ดานที่ 6 การปรับปรุงดานกฎหมาย ขอกำหนดและการบริหารจัดการ
6.1 จัดทำปรับปรุงกฎหมายและองคกรดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ




6.2 การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ




6.3 การติดตามและประเมินผล




6.4 การพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ




6.5 การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ





- ๔๖ การดำเนินการ
ดานที่ 7 การพัฒนาและสงเสริมดานการประมง เกษตรกรรมและปศุสัตว
7.1 การอนุรักษ พัฒนาและเพิ่มมูลคาการผลิตภาคการประมง
- กำหนดมาตราการใหการพัฒนาอาคารหรือสิ่งกีดขวางตองไมขวางการอพยพของ
ปลาเพื่อการวางไขเพิ่มเติม
- การปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่มีอยูเดิมเพื่อฟนฟูทรัพยากรประมง
- การอนุรักษฟนฟูพนื้ ที่ปาบุงปาทาม เพื่อเปนแหลงเพาะพันธุและวางไขของปลา
และอยูอาศัย
- การอนุรักษ พัฒนาและการสงเสริมดานการประมง
7.2 การเพิ่มมูลคาภาคการผลิตทางการเกษตร
7.3 การเพิ่มมูลคาภาคการผลิตทางดานปศุสัตว
ดานที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมดานการทองเที่ยว
8.1 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว

โซนที่ 3 พื้นที่น้ำแลงซ้ำซาก

การดำเนินการภายใตทางเลือก
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ทางเลือกที่ 4
ไมมีการพัฒนาใดๆ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มแหลงน้ำ
เพิ่มจากสภาพปจจุบัน ที่สอดคลองกับบริบท
เพื่อการเพิ่มรายไดและ
ตนทุนในฤดูแลง พรอมสนับสนุนให
ของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถปรับตัวไดในพื้นที่น้ำทวมซ้ำซาก












































การดำเนินการภายใตทางเลือก
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ทางเลือกที่ 4
การดำเนินการ
ไมมีการพัฒนาใดๆ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ
การพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มแหลงน้ำ
เพิ่มจากสภาพปจจุบัน ที่สอดคลองกับบริบท
เพื่อการเพิ่มรายไดและ
ตนทุนในฤดูแลง พรอมสนับสนุนให
ของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถปรับตัวไดในพื้นที่น้ำทวมซ้ำซาก
การพัฒนาโครงการที่ไดรับงบประมาณแลว และการดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการเดิม




ดานที่ 1 การพัฒนา ขยายเขตเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาและน้ำดื่มใหไดมาตรฐาน
1.1 การพัฒนา ขยายเขตและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน




1.2 การพัฒนาประปาเมืองและพืน้ ที่เศรษฐกิจของลุมน้ำสงคราม




1.3 พัฒนาน้ำดื่มใหไดมาตรฐาน




ดานที่ 2 การจัดหาและเพิ่มปริมาณน้ำตนทุน
2.1 การลดปริมาณความตองการใชน้ำ




2.2 เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำ และระบบสงน้ำในปจจุบนั




2.3 การจัดหาน้ำในพืน้ ที่เกษตรน้ำฝน




2.4 การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม




2.5 พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหลงน้ำ



- การพัฒนาเพิ่มแหลงน้ำตนทุนโดยการสูบน้ำจากแมน้ำโขงเขามาใชในพื้นที่




2.6 เพิ่มน้ำตนทุนโดยการปฏิบัติการฝนหลวง




ดานที่ 3 การแกไขปญหาน้ำทวมและอุทกภัย
3.1 เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ




3.2 การปองกันน้ำทวม



- บรรเทาน้ำทวมเฉพาะพื้นที่




- การปองกันน้ำทวมชุมชนเมือง




3.3 จัดการพื้นทีน่ ้ำทวม/พื้นที่ชะลอน้ำ




3.4 การสนับสนุนการปรับตัวในพื้นที่นำ้ ทวม




ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ
4.1 การปองกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ตนทาง




4.2 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูส ิ่งแวดลอม




4.3 การอนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ




ดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำและปองกันการพังทลายของดิน
5.1 การอนุรักษฟน ฟูพื้นที่ปาตนน้ำที่เสื่อมโทรม




5.2 การปองกันและลดการชะลางพังทลายของดิน




ดานที่ 6 การปรับปรุงดานกฎหมาย ขอกำหนดและการบริหารจัดการ
6.1 จัดทำปรับปรุงกฎหมายและองคกรดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ




6.2 การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ




6.3 การติดตามและประเมินผล




6.4 การพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ




6.5 การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ




ดานที่ 7 การพัฒนาและสงเสริมดานการประมง เกษตรกรรมและปศุสัตว
7.1 การอนุรักษ พัฒนาและเพิ่มมูลคาการผลิตภาคการประมง
- กำหนดมาตราการใหการพัฒนาอาคารหรือสิ่งกีดขวางตองไมขวางการอพยพของ




ปลาเพื่อการวางไขเพิ่มเติม
- การปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่มีอยูเดิมเพื่อฟนฟูทรัพยากรประมง




- การอนุรักษฟนฟูพนื้ ที่ปาบุงปาทาม เพื่อเปนแหลงเพาะพันธุและวางไขของปลา




และอยูอาศัย
- การอนุรักษ พัฒนาและการสงเสริมดานการประมง




7.2 การเพิ่มมูลคาภาคการผลิตทางการเกษตร




7.3 การเพิ่มมูลคาภาคการผลิตทางดานปศุสัตว





- ๔๗ การดำเนินการ

การดำเนินการภายใตทางเลือก
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ทางเลือกที่ 4
ไมมีการพัฒนาใดๆ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ
การพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มแหลงน้ำ
เพิ่มจากสภาพปจจุบัน ที่สอดคลองกับบริบท
เพื่อการเพิ่มรายไดและ
ตนทุนในฤดูแลง พรอมสนับสนุนให
ของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถปรับตัวไดในพื้นที่น้ำทวมซ้ำซาก

ดานที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมดานการทองเที่ยว
8.1 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว









โซนที่ 4 พื้นที่ชลประทานโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน

การดำเนินการภายใตทางเลือก
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ทางเลือกที่ 4
การดำเนินการ
ไมมีการพัฒนาใดๆ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ
การพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มแหลงน้ำ
เพิ่มจากสภาพปจจุบัน ที่สอดคลองกับบริบท
เพื่อการเพิ่มรายไดและ
ตนทุนในฤดูแลง พรอมสนับสนุนให
ของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สามารถปรับตัวไดในพื้นที่น้ำทวมซ้ำซาก
การพัฒนาโครงการที่ไดรับงบประมาณแลว และการดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการเดิม




ดานที่ 1 การพัฒนา ขยายเขตเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาและน้ำดื่มใหไดมาตรฐาน
1.1
การพัฒนา ขยายเขตและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน




1.2
การพัฒนาประปาเมืองและพืน้ ที่เศรษฐกิจของลุมน้ำสงคราม




1.3
พัฒนาน้ำดื่มใหไดมาตรฐาน




ดานที่ 2 การจัดหาและเพิ่มปริมาณน้ำตนทุน
2.1
การลดปริมาณความตองการใชน้ำ




2.2
เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำ และระบบสงน้ำเดิม




2.3
การจัดหาน้ำในพืน้ ที่เกษตรน้ำฝน




2.4
การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม




2.5
พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหลงน้ำ




2.6
เพิ่มน้ำตนทุนโดยการปฏิบัติการฝนหลวง




ดานที่ 3 การแกไขปญหาน้ำทวมและอุทกภัย
3.1
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ





3.2
การปองกันน้ำทวม
- บรรเทาน้ำทวมเฉพาะพื้นที่




- การปองกันน้ำทวมชุมชนเมือง




3.3
จัดการพื้นทีน่ ้ำทวม/พื้นที่ชะลอน้ำ




3.4
การสนับสนุนการปรับตัวในพื้นที่นำ้ ทวม




ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ
4.1
การปองกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ตนทาง




4.2
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูส ิ่งแวดลอม




4.3
การอนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ




ดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำและปองกันการพังทลายของดิน
5.1
การอนุรักษฟน ฟูพื้นที่ปาตนน้ำที่เสื่อมโทรม




5.2
การปองกันและลดการชะลางพังทลายของดิน




ดานที่ 6 การปรับปรุงดานกฎหมาย ขอกำหนดและการบริหารจัดการ
6.1
จัดทำปรับปรุงกฎหมายและองคกรดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ




6.2
การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ




6.3
การติดตามและประเมินผล




6.4
การพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ




6.5
การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ




ดานที่ 7 การพัฒนาและสงเสริมดานการประมง เกษตรกรรมและปศุสัตว
7.1
การอนุรักษ พัฒนาและเพิ่มมูลคาการผลิตภาคการประมง
- การอนุรักษฟนฟูพนื้ ที่ปาบุงปาทาม เพื่อเปนแหลงเพาะพันธุและวางไขของปลา




และอยูอาศัย
- การอนุรักษ พัฒนาและการสงเสริมดานการประมง




7.2
การเพิ่มมูลคาภาคการผลิตทางการเกษตร




7.3
การเพิ่มมูลคาภาคการผลิตทางดานปศุสัตว




ดานที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมดานการทองเที่ยว
8.1
การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว





โซนที่ 5 พื้นที่ปาสงวนและอนุรักษตนน้ำ

การดำเนินการภายใตทางเลือก
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
การดำเนินการ
ไมมีการพัฒนาใดๆ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ
เพิ่มจากสภาพปจจุบัน ที่สอดคลองกับบริบท
เพื่อการเพิ่มรายไดและ
ของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
การพัฒนาโครงการที่ไดรับงบประมาณแลว และการดำเนินการและบำรุงรักษาโครงการเดิม



ดานที่ 1 การพัฒนา ขยายเขตเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาและน้ำดื่มใหไดมาตรฐาน
1.1
การพัฒนา ขยายเขตและการเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมูบาน



1.2
การพัฒนาประปาเมืองและพืน้ ที่เศรษฐกิจของลุมน้ำสงคราม




ทางเลือกที่ 4
การพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มแหลงน้ำ
ตนทุนในฤดูแลง พรอมสนับสนุนให
สามารถปรับตัวไดในพื้นที่น้ำทวมซ้ำซาก




- ๔๘ การดำเนินการ
1.3
พัฒนาน้ำดื่มใหไดมาตรฐาน
ดานที่ 2 การจัดหาและเพิ่มปริมาณน้ำตนทุน
2.1
การลดปริมาณความตองการใชน้ำ
2.2
เพิ่มประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำ และระบบสงน้ำเดิม
2.3
การจัดหาน้ำในพืน้ ที่เกษตรน้ำฝน
2.4
การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม
2.5
พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหลงน้ำ
2.6
เพิ่มน้ำตนทุนโดยการปฏิบัติการฝนหลวง
ดานที่ 3 การแกไขปญหาน้ำทวมและอุทกภัย
3.1
เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
3.2
การปองกันน้ำทวม
3.3
จัดการพื้นทีน่ ้ำทวม/พื้นที่ชะลอน้ำ
3.4
การสนับสนุนการปรับตัวในพื้นที่นำ้ ทวม
ดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ
4.1
การปองกันและลดการเกิดน้ำเสียที่ตนทาง
4.2
การเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดและควบคุมการระบายน้ำเสียออกสูส ิ่งแวดลอม
4.3
การอนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติ
ดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำและปองกันการพังทลายของดิน
5.1
การอนุรักษฟน ฟูพื้นที่ปาตนน้ำที่เสื่อมโทรม
5.2
การปองกันและลดการชะลางพังทลายของดิน
ดานที่ 6 การปรับปรุงดานกฎหมาย ขอกำหนดและการบริหารจัดการ
6.1
จัดทำปรับปรุงกฎหมายและองคกรดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.2
การจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
6.3
การติดตามและประเมินผล
6.4
การพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ
6.5
การศึกษา วิจัย และพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ำ
ดานที่ 7 การพัฒนาและสงเสริมดานการประมง เกษตรกรรมและปศุสัตว
7.1
การอนุรักษ พัฒนาและเพิ่มมูลคาการผลิตภาคการประมง
- กำหนดมาตราการใหการพัฒนาอาคารหรือสิ่งกีดขวางตองไมขวางการอพยพ
ของปลาเพื่อการวางไขเพิ่มเติม
- การปรับปรุงอาคารบังคับน้ำที่มีอยูเดิมเพื่อฟนฟูทรัพยากรประมง
- การอนุรักษฟนฟูพนื้ ที่ปาบุงปาทาม เพื่อเปนแหลงเพาะพันธุและวางไขของ
ปลาและอยูอาศัย
- การอนุรักษ พัฒนาและการสงเสริมดานการประมง
7.2
การเพิ่มมูลคาภาคการผลิตทางการเกษตร
7.3
การเพิ่มมูลคาภาคการผลิตทางดานปศุสัตว
ดานที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมดานการทองเที่ยว
8.1
การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว

การดำเนินการภายใตทางเลือก
ทางเลือกที่ 1
ทางเลือกที่ 2
ทางเลือกที่ 3
ไมมีการพัฒนาใดๆ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ การพัฒนาทรัพยากรน้ำ
เพิ่มจากสภาพปจจุบัน ที่สอดคลองกับบริบท
เพื่อการเพิ่มรายไดและ
ของพื้นที่และวิถีชีวิตชุมชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ




ทางเลือกที่ 4
การพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มแหลงน้ำ
ตนทุนในฤดูแลง พรอมสนับสนุนให
สามารถปรับตัวไดในพื้นที่น้ำทวมซ้ำซาก





















































































































































๓.9.๒ สรุปแนวทางการบริหารจัดการน้ำ
การกำหนดทางเลือกรูปแบบและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำเชิงยุทธศาสตรและบูรณาการจาก
๔ ทางเลือก ที่สอดคลองตอความคิดเห็นของราษฎรทีห่ ลากหลาย วางยุทธศาสตรแนวทางและเปาหมายการพัฒนา
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่และความตองการพัฒนาของราษฎรและยุทธศาสตรการพัฒนาในระดับตาง ๆ
ที่มีในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม และกำหนดตัวชี้วัดวิเคราะหคาตัวชี้วัดของแตละทางเลือกและประเมินทางเลื อก
ผลการประเมินทางเลือกรูปแบบและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำเชิงยุทธศาสตรและบูรณาการลุมน้ำสงคราม
สรุปไดวา ทางเลือกที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อเพิ่มน้ำตนทุนในฤดูแลง พรอมสนับสนุนใหสามารถปรับตัวได
ในพื้นที่น้ำทวมซ้ำซาก เปนทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ดังนั้นจึงควรดำเนินการตามแนวทางเลือกที่ ๔ เปนแนวทาง
ในการพัฒนาของลุมน้ำสงครามตอไป

- ๔๙ ตารางที่ ๓-9 ทางเลือกรูปแบบและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำ
คะแนนมิติตางๆ (คะแนน)

ทางเลือก

ลำดับ
ความ
สำคัญ

1 ไมมีการพัฒนาใดๆ เพิ่มเติมจากสภาพปจจุบัน

3

3

-2

1

รวมกอน
รวมหลัง
ถวงน้ำหนัก ถวงน้ำหนักแลว
5
8.43
4

2 การพัฒนาทรัพยากรน้ำที่สอดคลองกับบริบทของพื้นทีแ่ ละวิถีชีวิตชุมชน

8

4

-2

3

13

21.97

3

3 การพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อการเพิ่มรายไดและการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ

16

5

-5

5

21

35.97

2

4 การพัฒนาทรัพยากรน้ำ เพื่อเพิ่มตนทุนในฤดูแลง พรอมสนับสนุนให
สามารถปรับตัวไดในพื้นที่น้ำทวมซ้ำซาก

16

5

0

5

26

40.60

๑

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม วิศวกรรม

สำหรับแนวทางการบริหารจัดการน้ำ แบงเปน
1) การใชโครงสราง
(1) แผนงานโครงการตามแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำลุมน้ำสงคราม ที่รวบรวมและวิเคราะห
โดยมีการจัดทำแผนตามลำดับความสำคัญของโครงการออกเปน 3 ระยะ รวม 16 ป จำนวน 3,492 โครงการ
ความจุเก็บกักน้ำรวม 390.10 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่ชลประทาน 6,005,730 ไร พื้นที่รับประโยชนรวม
39,003 ไร พื้นที่ปลูกปาทั้งในเขตตนน้ำและกลางน้ำรวม 400,350 ไร และฟนฟูพื้นที่ปาบุงปาทามรวม
66,129 ไร งบประมาณรวม 41,353.82 ลานบาท แบงระยะการพัฒนาออกเปน ๓ ระยะ ดังตารางที่ 3-10
ตารางที่ ๓-10 แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำลุมน้ำสงคราม
แผนงาน
ระยะสั้น (พ.ศ.2565-2567)
ระยะกลาง (พ.ศ.25682570)
ระยะยาว (พ.ศ.25712580)
รวมแผนหลัก

1,863

67.18

พื้นที่ชลประทาน
พื้นที่รับ
พื้นที่ พื้นที่อนุรักษฟนฟู
(ไร)
ประโยชน ปลูกปา
ปาบุงปาทาม
(ไร)
ใหม
ปรับปรุงของเดิม
(ไร)
(ไร)
220,734 500
11,940 175,350 61,329

741

199.55

616,306

888

123.38

3,492

390.10

จำนวน ความจุเก็บกัก
โครงการ (ลาน ลบ.ม.)

25,624

ครัวเรือนรับ
งบประมาณ
ประโยชน
(ลานบาท)
(ครัวเรือน)
464,515 6,816.47

8,634

225,000 3,600

211,137 15,123.47

5,168,690 2,900

18,429

0

117,623 19,413.88

6,005,730 29,024

39,003

400,350 66,129

1,200

793,275 41,353.82

ในระยะยาว (พ.ศ. 2571-2580) และโครงการพัฒนาโขงเลย ชี มูล โดยแรงโนมถวง
ระยะที่ 4 จะทำการพัฒนาในเขตลุมน้ำสงคราม (โซนที่ 3) ที่ยังไมไดรับน้ำจากการพัฒนาแผนหลักโดยสวนใหญ

- ๕๐ -

ภาพที่ ๓-๑๑ แผนหลักการพัฒนาตามแผนงานดานที่ 1 การพัฒนา ขยายเขตเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาและน้ำดื่มใหไดมาตรฐาน

- ๕๑ -

ภาพที่ ๓-๑๒ แผนหลักการพัฒนาตามแผนงานดานที่ 2 การจัดหาและเพิ่มปริมาณน้ำตนทุน

- ๕๒ -

ภาพที่ ๓-๑๓ แผนหลักการพัฒนาตามแผนงานดานที่ 3 การแกไขปญหาน้ำทวมและอุทกภัย

- ๕๓ -

ภาพที่ ๓-๑๔ แผนหลักการพัฒนาตามแผนงานดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ

- ๕๔ -

ภาพที่ ๓-๑๕ แผนหลักการพัฒนาตามแผนงานดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำและการปองกันการพังทลายของดิน

- ๕๕ -

ภาพที่ ๓-๑๖ แผนหลักการพัฒนาตามแผนงานดานที่ 6 การปรับปรุงดานกฎหมาย ขอกำหนดและการบริหารจัดการ

- ๕๖ -

ภาพที่ ๓-๑๗ แผนหลักการพัฒนาตามแผนงานดานที่ 7 การพัฒนาและสงเสริมดานการประมง เกษตรกรรมและปศุสัตว

- ๕๗ -

ภาพที่ ๓-๑๘ แผนหลักการพัฒนาตามแผนงานดานที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมดานการทองเที่ยว

- ๕๘ (๒) แผนการพัฒนาโครงการที่มีความสำคัญในลุมน้ำ (Backbone Project)
เมื่อพิจารณาจากสภาพปญหาน้ำทวมและน้ำแลง รวมกับสภาพเศรษฐกิจชุมชน พบวา
พื้นที่โซนที่ 1 มีปญหาดานน้ำมากที่สุด และประชาชนมีรายไดต่ำที่สุด พื้นที่โซนที่ 2 มีปญหาดานน้ำรองลงมา
จากโซนที่ 1 และประชาชนมีรายไดต่ำรองลงมาเปนลำดับที่ 2 พื้นที่โซนที่ 3 มีปญหาดานน้ำแลงเปน หลัก
สวนพื้นที่โซนที่ 4 เปนพื้นที่ที่มีแหลงน้ำสมบูรณแตมีปญหาโครงสรางดานแหลงน้ำมีสภาพเกาชำรุดทรุดโทรม
การพัฒนาโครงการที่มีความสำคัญในลุมน้ำ (Backbone Project) จึงเปนการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ
เพื ่ อ แก ไ ขป ญ หาสำคั ญ ๆ ตามศั ก ยภาพข อ จำกั ด และความเห็ น ของราษฎรของพื ้ น ที ่ แ ต ล ะโซน จำนวน
13 โครงการ ดังตอไปนี้
ตารางที่ ๓-11 แผนการพัฒนาโครงการที่มีความสำคัญในลุมน้ำ (Backbone Project) ลุมน้ำสงคราม
ลำดับ ชื่อแผนงาน / โครงการ

ที่ตั้ง

ความจุเก็บกัก พื้นที่ชลประทาน งบประมาณ หนวย

หมูบาน ตำบล

อำเภอ

(ลานบาท)

งาน

189,000

4,060.60

ชป.

นครพนม 102.77

250,000

5,000.00

ชป.

สกลนคร 86.25

30,885

2,656.71

ชป.

50.00

ชป.

จังหวัด

(ลาน ลบ.ม.) (ไร)

1

ประตูระบายน้ำบานดอนแดง

2

โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมต่ำบริเวณใกลปากแมน้ำสงคราม

3

การปรับปรุงโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน

4

การศึกษาศักยภาพการเติมน้ำใตดินในพืน้ ทีล่ ุมน้ำสงคราม

5

ปรับปรุงฝายปากหวยฮีท้ ี่บานหวยคอม เปน ปตร. พรอมกอสราง เซกา
ทางผานปลา

6

ปรับปรุงฝายปากหวยคอง เปน ปตร. พรอมกอสรางทางผานปลา ปากคอง คำแกว โซพิสัย

7

ประตูระบายน้ำลำน้ำเมา

คำไฮ

8

ประตูระบายน้ำบานปากยาม

ปากยาม สามผง ศรีสงคราม นครพนม 7.34

9

การสูบน้ำจากแมน้ำโขงมาใชในลุม น้ำสงครามบริเวณพื้นที่ลุมต่ำ
ใกลปากแมน้ำ

10

การศึกษาและสำรวจความหลากหลายของระบบนิเวศประมง

11

การปลูกปาและฟน ฟูพื้นที่ตนน้ำ ปลูกปาเอกชนในพื้นที่
ตอนกลางของลุมน้ำ และฟนฟูปาบุงปาทาม

12

การวางผังและจัดทำผังพื้นที่รมิ แมน้ำสงครามและการนำไปสูการ
ปฏิบัติ

13

โครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล

รวม

ทากอน อากาศอำนวย สกลนคร 73.71
นาเพียง ไชยบุรี ทาอุเทน

ซาง

เซกา

บึงกาฬ

4.83

6,700

300.00

ชป.

บึงกาฬ

0.55

1,000

300.00

ชป.

10,000

420.00

ชป.

6,500

687.74

ชป.

200,000

600.00

ชป.

30.00

กปม./
ชป.

หาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 1.00

นครพนม 0.00

ปม./
ส.ป.ก.
30.00
4,520,000*
276.45

หมายเหตุ : * พื้นที่ชลประทานเฉพาะในลุมน้ำสงคราม

5,214,085

ยผ.
สทนช./
ชป.

14,135.06 -

- ๕๙ (๓) แผนงาน/โครงการที่มีลำดับความสำคัญตนๆ
โดยไดมีการจัดลำดับความสำคัญของแผนงาน/โครงการที่มีความสำคัญในลำดับตน ๆ
จำนวน๕ โครงการแรก ดังนี้
ลำดับที่ 1 โครงการประตูระบายน้ำกลางแมน้ำสงครามและโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมต่ำ
ใกลปากแมน้ำสงคราม
ลำดับที่ 2 โครงการปรับปรุงโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
ลำดับที่ 3 การศึกษาศักยภาพการเติมน้ำใตดินในลุมน้ำสงคราม
ลำดับที่ 4 การปรับปรุงโครงการเดิม เพื่อการบรรเทาอุทกภัยพื้นที่ปากลำน้ำสาขา
การปรั บ ปรุ ง การเก็ บ กั กน้ ำ เพิ ่ ม ขึ ้ น การลดการกี ด ขวางการอพยพของปลา และฟน ฟู ร ะบบนิเวศประมง
รวมทั ้ ง การเชื ่ อ มโยงแหล ง น้ ำ แม น ้ ำ สงครามกั บ แม น ้ ำ โขง เพื ่ อ การใช น ้ ำ ในฤดู แ ล ง จำนวน 2 โครงการ
ประกอบดวย โครงการปรับปรุงฝายหวยฮี้ ที่บานหวยคอมใหเปนประตูระบายน้ำ โครงการปรับปรุงฝายปากหวยคอง
เปนประตูระบายน้ำ โดยทั้งสองโครงการจะมีการกอสรางอาคารประกอบ คือ ทางผานปลาและสถานีสูบน้ำทอยกลับดวย
สำหรั บโครงการลำดั บที ่ 1 โครงการประตู ระบายน้ ำกลางแม น ้ ำสงครามได ค ั ดเลื อก
ไปทำการศึกษาความเหมาะสมในโครงการนี้ สวนโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมต่ำใกลปากแมน้ำสงคราม ควรรอการพัฒนา
โครงการประตูระบายน้ำกลางแมน้ำสงครามใหเห็นรูปธรรมเสียกอน เนื่องจากยังมีราษฎรบางสวนยังคงมีความกังวล
ในเรื่องของระบบนิเวศ
2) มาตรการไมใชโครงสราง ไดแก
- การควบคุ ม การใช ป ระโยชน ท ี ่ ด ิ น โดยมาตรการผั ง เมื อ ง ประกอบด ว ย การกำหนด
พื้นที่พัฒนาเมืองและรองรับการขยายตัวของเมืองและการควบคุมการใชประโยชนที่ดิน/การปลูกสรางอาคาร
ในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยระดับตาง ๆ เปนตน
- การจั ดการลุ มน้ ำ เชน การปลูกปา การปลูกพืชคลุมดิน การกอสรางฝายดักตะกอน
ในทางน้ำธรรมชาติ เปนตน
- การบูรณาการขอมูลจากสถานีโทรมาตรระหวางหนวยงานในปจจุบัน และดูแลระบบ
ใหมีความพรอมสามารถใชการได
- การขุดลอกลำน้ำสาขาเพื่อใหน้ำระบายไดเร็วขึ้นโดยคำนึงถึงระบบนิเวศ และมีพื้นที่
ทิ้งตะกอนที่เหมาะสมและไดรับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่
- การออกแบบและกอสรางสิ่งตัดขวางน้ำที่มีชองระบายน้ำไดเพียงพอในชวงหนาน้ำและ
ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำที่มีอยูเดิม
- การอนุรั กษ พื้น ที่ ป าบุ ง ปาทามในลุ มน้ ำสงครามตอนลาง และแกมลิงตามธรรมชาติ
ริมแมน้ำสงครามใหเปนพื้นที่รับน้ำนอง และเปนแหลงเพาะพันธุสัตวน้ำตามธรรมชาติ
- การจัดทำแผนปองกันและแกไขปญหาน้ำทวมไวลวงหนา ทั้งในกรณีปกติและกรณีวิกฤต
- การกำหนดพื ้ น ที ่ น ้ ำ หลาก พื ้ น ที ่ น ้ ำ นองและพื ้ น ที ่ ล ุ  มต่ ำตามผั งน้ ำ โดยมี ก ารรับ ฟง
ความคิดเห็นจากผูมีสวนเกี่ยวของตามความเหมาะสมและนำไปสูการปฏิบัติ

- ๖๐ -

บทที่ ๔
บทสรุป
๔.๑ ผลสำเร็จของงาน
๔.๑.๑ ผลสำเร็จเชิงปริมาณ
๑) กำหนดแนวทางการใชประโยชนพื้นที่ และ/หรือการพัฒนาทรัพยากรน้ำในอนาคตในพื้นที่
แตละโซนไดดังนี้ ไดแก (๑) พื้นที่น้ำทวมและน้ำแลงซ้ำซาก (๒) พื้นที่น้ำแลงซ้ำซากและน้ำทวมเปนครั้งคราว
(๓) พื้นที่น้ำแลงซ้ำซาก (๔) พื้นที่ชลประทานโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน และ (๕) พื้นที่ปาสงวนและ
อนุรักษบริเวณตนน้ำ ดังนี้
(1) พื้นที่โซนที่ ๑ พื้นที่น้ำทวมและน้ำแลงซ้ำซาก
(๒) พื้นที่โซนที่ ๒ พื้นที่น้ำแลงซ้ำซากและน้ำทวมเปนครั้งคราว
(๓) พื้นที่โซนที่ ๓ พื้นที่น้ำแลงซ้ำซาก
(๔) พื้นที่โซนที่ ๔ พื้นที่ชลประทานโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน
(๕) พื้นที่โซนที่ ๕ พื้นที่สงวนและอนุรักษตนน้ำ
2) การจัดทำแผนหลักการพัฒนาทรัพยากรน้ำลุมน้ำสงครามในระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. 2565-258๕)
แบงเปนการดำเนินการแผนหลัก 8 ดาน ประกอบดวย
แผนหลักดานที่ 1 การพัฒนาขยายเขต เพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาและน้ำดื่มใหไดมาตรฐาน
แผนหลักดานที่ 2 การจัดหาและเพิ่มปริมาณน้ำตนทุน
แผนหลักดานที่ 3 การแกไขปญหาน้ำทวมและอุทกภัย
แผนหลักดานที่ 4 การจัดการคุณภาพน้ำ
แผนหลักดานที่ 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำและการปองกันการพังทลายของดิน
แผนหลักดานที่ 6 การปรับปรุงดานกฎหมาย ขอกำหนดและการบริหารจัดการ
แผนหลักดานที่ 7 การพัฒนาและสงเสริมดานการประมง เกษตรกรรมและปศุสัตว
แผนหลักดานที่ 8 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
3) แผนงาน โครงการ ๒๐ ป ประกอบดวย
(๑) แผนระยะสั้น (พ.ศ. 2565-2567) จำนวน 1,863 โครงการ
(๒) แผนระยะกลาง (พ.ศ. 2568-2570) จำนวน 741 โครงการ
(๓) แผนระยะยาว (พ.ศ. 2571-2580) จำนวน 888 โครงการ
๔) แผนการพัฒนาโครงการที่มีความสำคัญในลุมน้ำ (Backbone Project) ลุมน้ำสงคราม
โครงการที่มีความสำคัญในลุมน้ำ (Backbone Project) เปนโครงการหลักที่สามารถชวยแกไขปญหา
ในพื้นที่แตละโซนหรือชวยแกไขปญหาในพื้นที่หลายโซนได โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) โครงการประตูระบายน้ำบานดอนแดง ชวยในการแกไขปญหาภัยแลง ในเขตพื้นที่โซน
ที่ 2 และ 3 โดยมีความจุเก็บกักน้ำ 73.71 ลานลูกบาศกเมตร สามารถชวยพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบภัยแลง
ที่ยังไมมีระบบชลประทานได 189,000 ไร
(2) โครงการพัฒนาพื้นที่ลุมต่ำบริเวณใกลปากแมน้ำสงคราม ชวยในการแกไขปญหาภัย
แล ง ในเขตพื ้ น ที ่ โ ซนที ่ 2 และ 3 โดยมีความจุเ ก็ บ กั ก 102.77 ลานลูกบาศก เ มตร สามารถชว ยพื ้ น ที่
เกษตรกรรมที่ประสบภัยแลงที่ยังไมมีระบบชลประทานได 250,000 ไร
(3) การปรับปรุงโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน เปนการชวยแกไขปญหาภัยแลงและ
ปญหาอุทกภัยในพื้นที่โซนที่ 4 โดยสามารถเก็บกักน้ำเพิ่มไดอีก 86.25 ไร และเพิ่มพื้นที่ชลประทานได อีก
30,885 ไร รวมทั้งสนับสนุนน้ำใหกับพื้นที่ชลประทานเดิมใหมีความมั่นคงดานแหลงน้ำ

- ๖๑ (4) การศึกษาศักยภาพการเติมน้ำใตดินในลุมน้ำสงคราม จะเปนการชวยแกไขปญหาภัยแลง
ในพื้นที่ลุมน้ำสงครามได แตตองดำเนินการศึกษาศักยภาพของพื้นที่กอน
(5) การปรับปรุงฝายปากหวยฮี้ที่ชำรุดเปนประตูระบายน้ำ และการปรับปรุงฝายปากหวยคอง
เปนประตูระบายน้ำ เพื่อการบรรเทาปญหาน้ำทวม และชวยในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรประมงของพื้นที่โซนที่
2 และ 3 ได
(6) ประตูระบายน้ำหวยน้ำเมา และประตูระบายน้ำบานปากยาม จะชวยแกไขปญหาภัยแลง
ไดในพื้นที่โซนที่ 1 2 และ 3 จำนวน 16,500 ไร
(7) การพัฒนาการสูบน้ำเชื่อมโยงระหวางแหลงน้ำกับแมน้ำโขง เปนการชวยแกไขปญหาภัยแลง
ไดในพื้นที่โซนที่ 1 2 และ 3 จำนวน 200,000 ไร
(8) การศึ กษาและสำรวจความหลากหลายของระบบนิ เ วศประมง เป น การศึ กษาและ
สำรวจเพื่อจัดทำเปนฐานขอมูลประกอบการพัฒนาโครงการแหลงน้ำของลุมน้ำสงครามโดยเฉพาะในพื้นที่โซนที่ 1
2 และ 3
(9) การปลูกปาและฟนฟูพื้นที่ตนน้ำ ปลูกปาเอกชนในพื้นที่ตอนกลางของลุมน้ำ และฟนฟู
ปาบุงปาทาม เปนการสงเสริมและอนุรักษฟนฟูสภาพปาไมตนน้ำที่เสื่อมโทรมในพื้นที่โซนที่ 5 การสงเสริม
การปลูกปาในพื้นที่เอกชน เพื่อปองกันการชะลางพังทลายของดินและการรักษาหนาดินในโซนที่ 3 และการฟนฟู
ปาบุงปาทามซึ่งเปนแหลงวางไขของปาแมน้ำโขงในพื้นที่โซนที่ 1 2 และ 3
(10) การวางผังและจัดทำผังพื้นที่ริมแมน้ำสงครามและการนำไปสูการปฏิบัติ เปนการสนับสนุน
ใหราษฎรปรับตัวไดในพื้นที่น้ำทวมโซนที่ 1 และ 2 โดยการใชมาตรการดานผังเมืองมาประกอบการบังคับ
การใชประโยชนที่ดิน
ผลสัมฤทธิ์ของแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
ประเมินได ๒ มิติ คือ
1) การสนองตอบตอความตองการใชน้ำในลุมน้ำ ในลุมน้ำสงครามมีความตองการใชน้ำในทุก
กิจกรรมจนถึงป พ.ศ.2580 รวม 2,521.63 ลาน ลบ.ม. โดยมีการพัฒนาความจุเก็บกักน้ำจนถึงปจจุบันแลว
837.83 ลาน ลบ.ม. มีแหลงน้ำธรรมชาติที่สามารถพัฒนาการเก็บกักน้ำได 211.35 ลาน ลบ.ม. ในการพัฒนา
แผนงานตามแผนหลักจนถึงป พ.ศ.2580 สามารถพัฒนาความจุเก็บกักเพิ่มเติมและสูบน้ำมาใชได 1,105.37
ลาน ลบ.ม. เมื่อพัฒนาตามแผนหลักแลว พบวายังมีความตองการผันน้ำจากโครงการโขง เลย ชี มูล อยางนอยปละ
563.22 ลาน ลบ.ม. ดังนั้นจึงเหลือพื้นที่โซนที่ 5 ที่มีการทำเกษตรกรรมบริเวณตนน้ำที่จะไมไดรับน้ำเพียง
เล็กนอยประมาณ 21.57 ลาน ลบ.ม.
รายการ

รูปแบบการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ในแตละโซน
1

2

3

4

5

รวมทั้งลุมน้ำ

ความตองการใชน้ำในอนาคต 20 ป (ลาน ลบ.ม./ป)
1. ชลประทาน
2. อุปโภคบริโภคและทองเที่ยว
3. อุตสาหกรรม
4. รักษานิเวศทายน้ำ
5. เกษตรกรรม (เกษตรน้ำฝน)
รวมทุกกิจกรรม

19.52 49.72 60.90
7.56 10.54 47.11
2.45
1.63 15.92
3.19
5.35 13.14
26.31 122.98 1,470.43
59.03 190.22 1,607.50
ความจุเก็บกักน้ำปจจุบัน (ลาน ลบ.ม.)

593.74 0.00
22.63 0.00
3.87
0.00
6.10
0.00
38.54
626.34 38.54

723.88
87.83
23.88
27.78
1,658.26
2,521.63

- ๖๒ โครงการพัฒนาแหลงน้ำ
แหลงน้ำธรรมชาติ
รวมทั้งหมด

68.93 65.26 151.49 539.06 13.10
22.81 47.85 127.04 9.78
3.87
91.74 113.10 278.53 548.84 16.97
ความจุเก็บกักน้ำตามแผนหลัก (ลาน ลบ.ม.)

837.83
211.35
1,049.18

ความจุเก็บกักตามแผนหลัก
98.09 104.52 787.32 115.37
ความจุเก็บกักรวม (ปจจุบัน+แผน)
189.83 217.63 1,065.85 664.21 16.97
ปริมาณน้ำที่ตองไดรับจากโครงการโขงเลยชีมูลอยางนอย
541.65
ปริมาณน้ำที่ตองจัดหาเพิ่มเติม (ลาน ลบ.ม.)

1,105.30
2,154.48
541.65

รวมปริมาณน้ำที่ตองจัดหาเพิ่มเติม

-

-

-

-

-21.57

-21.57

๒) การสนองตอบตอการใชน้ำชลประทานในพื้นที่เกษตรกรรม ในลุมน้ำสงครามมีพื้นที่
เกษตรกรรมปจจุบัน 5.76 ลานไร ไดรับการพัฒนาใหมีน้ำชลประทานแลวจนถึงปจจุบัน 0.74 ลานไร ภายใต
แผนหลักจนถึงป พ.ศ.2580 สามารถพัฒนาแหลงน้ำใหแกพื้นที่เกษตรกรรมไดอีก 5.74 ลานไร (รวมการพัฒนา
ภายใตการพัฒนาโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล ระยะที่ 4) ยังคงเหลือพื้นที่เกษตรกรรมที่ยังไมไดรับ
น้ำชลประทานอีก 0.18 ลานไร ที่ยังไมไดรับการสงน้ำชลประทาน
รายการ

รูปแบบการแกไขปญหาเชิงพื้นที่ในแตละโซน
1

2

4

5
63%

2%

พื้นที่เกษตรกรรมปจจุบัน
พื้นที่เกษตรกรรมปจจุบัน

3

ทั้งลุมน้ํา
3%

87,748

410,249

4,904,906

227,994 129,130

5,760,027

76,039

67,250

328,665

245,763

23,690

741,407

118,500

362,205

4,474,090

43,440

0

4,998,235

194,539

429,455

4,802,755

289,203

23,690

5,739,642

-

-

102,151

-

81,750

183,901

พื้นที่ชลประทาน
พื้นที่ชลประทานปจจุบัน

แผนหลัก
พื้นที่ชลประทานแผนหลัก

รวมทั้งหมด (ปจจุบัน+แผน)
สรุปผลตามแผนหลัก
พื้นที่เกษตรกรรมที่ยังขาดน้ํา
(ไร)

๔.๑.๒ ผลสำเร็จเชิงคุณภาพ
๑) สามารถนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำ โดยใชโครงสราง
๒) สามารถนำหลักเกณฑการประเมินพื้นที่ประสบปญหาดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม
รวมทั้งกำหนดแนวทางการแกไขปญหา

- ๖๓ ๓) นำหลั กเกณฑ การจั ดลำดับ ความสำคัญ ของโครงการเพื่อแกไขปญ หาในพื้น ที่ไดอยาง
โดยผ า นการประเมิ น กลั ่ น กรอง แผนงานโครงการ ที ่ เ กิ ด จากสภาพป ญ หาและความต อ งการที ่ แ ท จ ริ ง
โดยผ า นการมี ส  ว นร ว มของประชาชนในพื ้ น ที ่ มี ก ารประเมิ น ครอบคลุ ม ในทุ ก มิ ติ หน ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วของ
สามารถนำไปขับเคลื่อนดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ
๔) สามารถนำแนวทางการแกไขปญหาทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรม
ปศุสัตว การประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ โดยใหมีการกีดขวางระบบนิเวศปลาและการระบายน้ำชวงน้ำหลาก
ใหนอยที่สุด และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่ลุมน้ำสงครามตอนลาง

๔.๒ การนำไปใชประโยชน/ผลกระทบ
หน ว ยงานและภาคส วนที่ เกี ่ย วของ สามารถนำแผนงานโครงการสำคัญตาง ๆ ของลุมน้ำสงคราม
จากการศึกษาครั้งนี้ ซึ่งไดกำหนดเปนแผนระยะสั้น กลาง ยาว ๒๐ ป ที่มีการจัดลำดับความสำคัญแลวไปขับเคลื่อน
ดำเนินการเพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสงครามไดอยางมีประสิทธิภาพ ที่เปนแนวทางการพัฒนา
ทรั พยากรน้ ำ ที ่ เหมาะสม และแผนหลักการพัฒ นาทรัพยากรน้ำในลุมน้ำสงคราม โดยกำหนดเปน ๘ ดาน
โครงการที่มีความสำคัญในลำดับตน ๆ ที่คัดเลือกมาจากแผนหลักไปใชในการบริหารจัดการเพื่อแกไขปญหา
ดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำสงคราม สอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการน้ำ ๒๐ ป หากสามารถขับเคลื่อน
ไดอยางเปนรูปธรรมผานการบูรณาการรวมกับทุกหนวยงานจะเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหดียิ่งขึ้นไดอยางยั่งยืน

๔.๓ ความยุงยากและซับซอนในการดำเนินการ
การวิ เคราะหหาแนวทางการบริ หารจัดการเพื่ อแก ไขปญหาด านทรั พยากรน้ำในพื้นที่ล ุ มน้ำสงคราม
โดยการกำหนดพื้นที่ (Zoning) ใหเปน ๕ พื้นที่ ไดแก (๑) พื้นที่น้ำทวมและน้ำแลงซ้ำซาก (๒) พื้นที่น้ำแลงซ้ำซาก
และน้ำทวมเปนครั้งคราว (๓) พื้นที่น้ำแลงซ้ำซาก (๔) พื้นที่ชลประทานโครงการสงน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูน และ
(๕) พื้นที่ปาสงวนและอนุรักษบริเวณตนน้ำ รวมทั้งตองกำหนดทางเลือกการพัฒนาลุมน้ำสงคราม ซึ่งทุกทางเลือก
จะประกอบไปดวยแผนบริหารจัดการน้ำ ครอบคลุมทั้ง ๖ ดาน ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ำ ๒๐ ป และ
มีการวิเคราะหจัดทำยุทธศาสตรเพิ่มเติมอีก ๒ ดาน ใหตอบสนองความตองการของพื้นที่ รวมเปน ๘ ดาน
การกำหนดตัวชี้วัด/คาน้ำหนัก/เกณฑ การประเมินทางเลื อกรู ปแบบและแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ ำ
เชิงยุทธศาสตรและบูรณาการใน ๔ มิติ ไดแก เศรษฐศาสตร สังคม สิ่งแวดลอม และวิศวกรรม

๔.๔ ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ
พื้นที่ลุมน้ำสงครามมีพื้นที่ลุมต่ำรับน้ำ (พื้นที่ชุมน้ำ) ขนาดใหญเกิดขึ้นในชวงฤดูน้ำหลาก จึงเปนแหลงผลผลิต
ประมงธรรมชาติที่สำคัญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ แมน้ำสงคราม ยังอุดมไปดวย “ปาบุงปาทาม” (Flood
Forest) ผืนใหญและมีพื้นที่หลงเหลือมากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แมน้ำสงครามยังเปนแมน้ำสายเดียว
ที่ยังคงไหลเปนอิสระ ยังไมมีการสรางเขื่ อนขนาดใหญ ตอนบนของแมน้ ำสงคราม มีเพียงอางเก็บน้ ำขนาดใหญ
ในลำน้ำสาขาลำน้ำอูน และยังไมมีการสรางประตูน้ำปดปากแมน้ำ) สงผลใหแมน้ำมีความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสายพั น ธุ  พื ช และสั ตว น้ ำ สู งมากเป นแหลงผลผลิตประมงธรรมชาติที่ส ำคัญที่สุดแหงหนึ่งของประเทศ
แตก็ยังคงมีปญหาการขาดแคลนน้ำในฤดูแลง และการเกิดปญหาอุทกภัยในฤดูฝน การนำน้ำจากแมโขงมาใชประโยชน
ในลุมน้ำสงครามชวงฤดูแลงยังไมสามารถทำไดอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการพัฒนาแหลงน้ำขนาดใหญ หรือ
ประตู (เขื่อนระบายน้ำ) ปดปากแมน้ำยั งไมสามารถพัฒนาได ดังนั้นการจั ดทำแนวทางการบริห ารจั ด การ
เพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำ ยังตองจัดทำใหสอดคลองกับความตองการของภาคประชาชนไดอยางครบถวน
รอบดาน เนื่องจากประชาชนยังมีขอวิตกกังวลวาการดำเนินการจะสงผลกระทบตอระบบนิเวศ แหลงที่มาของ

- ๖๔ ผลผลิตประมงธรรมชาติ รวมทั้งวิถีชีวิตของคนในลุมน้ำ ซึ่งทำใหปจจุบันยังมีประชาชนที่ไมเห็นดวยและคัดคาน
การดำเนินโครงการที่เขามาในพื้นที่ลุมน้ำสงครามเปนอยางมาก

๔.๕ ขอเสนอแนะ
๔.๕.๑ ในการดำเนินการหนวยงานที่รับผิดชอบการ ตองเรงดำเนินการพัฒนาโครงการและบริหารจัดการ
ตามแนวทางการศึกษาที่เสนอไวในรายงานฉบับนี้ โดยเฉพาะในพื้นที่ลุมน้ำสงครามตอนบนและตอนกลางในพื้นที่โซน
๒ ๓ ๔ และ ๕ เพื่อใหเปนตนแบบในการบริหารจัดการใหกับโครงการพัฒนาพื้นที่ลุมต่ำใกลปากแมน้ำสงครามตอไป
รวมทั้งตองบูรณาการเพื่อใหทุกฝายทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการขับเคลื่อนไดอยางสมบูรณ
ในภาคเศรษฐกิจ – สังคม – สิ่งแวดลอม ใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน
๔.๕.๒ การพั ฒ นาโครงการต องดำเนิน การควบคูไปกับ การอนุร ักษ และการฟน ฟู ระบบนิเวศที่มี
ความเปราะบางโดยตองสงผลกระทบตอระบบนิเวศปาบุงปาทาม และทรัพยากรประมง รวมถึงวิถีชีวิตของชุมชน
ใหนอยที่สุด
๔.๕.๓ การบริหารจัดการโครงการหนวยงานที่เกี่ยวของจะตองดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว
ในรายงานการศึ กษาครั ้งนี้ เนื่องจากแนวทางดั งกลาวเปน การดำเนิ น การเพื่ อลดผลกระทบต อระบบนิเวศ
ทรัพยากรชีววิทยาทางน้ำ เชน การอพยพของปลาจากแมน้ำโขงเขามาในแมน้ำสงคราม ซึ่งเปนแหลงอาหาร
ที ่ ส ำคั ญของลุ  มน้ ำ สงครามและเพื ่ อให เ ปน ตน แบบในการบริห ารจัด การใหกับ การพัฒ นาอาคารบังคั บ น้ ำ
ปากแมน้ำสงครามที่คาดวาจะศึกษาความความเหมาะสมในแผนระยะยาวตอไป
๔.๕.๔ การควบคุมการใชประโยชนที่ดินและการควบคุมโดยมาตรการผังเมืองในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย
ในลุมน้ำสงครามตอนลาง กรมโยธาธิการและผังเมืองควรเรงดำเนินการนำผลการศึกษาการวางผังระบายน้ำ
ลุมน้ำโขงที่ไดดำเนินการไวและนำมาทบทวนกับการศึกษานี้ ไปปรับปรุงผังเมืองรวมจังหวัดนครพนม ผังเมืองรวม
จังหวัดสกลนคร และผังเมืองรวมจังหวัดบึงกาฬ และนำผังไปสูการประกาศใชโดยเร็วเพื่อเปนกรอบเบื้ องตน
ในการใหราษฎรปรับตัวในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย นอกจากนี้กรมโยธาธิการและผังเมืองควรจะทำการศึกษาและ
วางผังพื้นที่เฉพาะริมแมน้ำสงครามในรายละเอียดและนำไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น
๔.๕.๕ ต องมี การศึ กษาจัดทำผังน้ำลุมน้ำสงคราม เพื่อกำหนดขอบเขตทางน้ำ ขนาดทางน้ ำ และ
ระยะถอยรนลำน้ำ พรอมขอกำหนดตาง ๆ ในการควบคุมการใชประโยชนที่ดินในเขตทางน้ำสาธารณะใหชัดเจน
๔.๕.๖ ลุมน้ำสงครามมีสภาพพื้นที่เปนชนบท ชุมชนเมืองเปนชุมชนขนาดเล็กถึงกลาง อยูอาศัยไมหนาแนน
อาชี พหลั กของราษฎรส วนใหญจ ึงเปน การเกษตรกรรม จากสภาพพื้นที่น้ำทวมซ้ำซากตอนลางของลุมน้ำ
ทำใหราษฎรสวนหนึ่งมีอาชีพประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ การพัฒนาใดๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแหลงน้ำ
จึงควรวางแผนและบริหารจัดการใหรอบคอบ ประณีประนอมเอื้อประโยชนใหราษฎรสวนใหญและมีผลกระทบนอยที่สุด
ที่ผานมาพื้นที่ลุมน้ำสงครามมีการพัฒนาดานแหลงน้ำนอยมาก รายงานฉบับนี้ไดวางกรอบของแผนหลักการพัฒนา
ทรัพยากรน้ำไวแลว จึงควรเรงทำการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นจากเดิม
๔.๕.๗ การพั ฒ นาประตู ร ะบายน้ ำ บ า นดอนแดงควรเร ง ดำเนิ น การพั ฒ นาและบริ ห ารจั ด การ
ตามแนวทางที่เสนอในรายงานการศึกษาครั้งนี้ เพื่อใหเปนตนแบบในการบริหารจัดการใหกับโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุมต่ำใกลปากแมน้ำสงครามตอไป
๔.๕.๘ การเชื่อมโยงแหลงน้ำแมน้ำสงครามกับแมน้ำโขง โดยการพัฒนาอาคารบังคับน้ำใหมีการเก็บกักน้ำ
ดวยประตูระบายน้ำแบบขั้นบันไดในแมน้ำสงครามและลำน้ำสาขาสำคัญบริเวณใกลจุดบรรจบกับแมน้ำสงคราม
พรอมทั้งการติดตั้งสถานีสูบน้ำทอยกลับจากทายน้ำขึ้นไปดานเหนือน้ำ จะสามารถบรรเทาภัยแลงในพื้นที่ลุมน้ำ
สงครามตอนลาง (โซนที่ ๑ และโซนที่ ๒) และพื้นที่ตอเนื่อง (โซนที่ ๓) ไดดี ทั้งนี้การพัฒนาดังกลาวตองอาศัย

- ๖๕ ขอมูลรูปตัดลำน้ำและแผนที่ภูมิประเทศที่ครอบคลุมพื้นที่ดังกลาว รวมทั้งอาจมีการปรับปรุงอาคารบังคับน้ำเดิม
ในลำน้ำสาขาที่เปนฝายใหเปนประตูระบายน้ำ เพื่อลดปญหาน้ำทวม เพิ่มระดับน้ำเก็บกัก รวมทั้งตั้งอยูในบริเวณ
ที่เหมาะสมที่จะสูบน้ำทอยกลับแบบขั้นบันไดได
๔.๕.๙ สำนักทรัพยากรน้ำแหงชาติที่รับผิดชอบในการจัดทำผังน้ำ ควรมีการศึกษาและจัดทำผังน้ำ
ลุมน้ำสงคราม เพื่อกำหนดขอบเขตทางน้ำ ขนาดทางน้ำ และระยะถอยรนจากลำน้ำ พรอมขอกำหนดตาง ๆ
ในการควบคุมการใชประโยชนที่ดินเขตทางน้ำสาธารณะใหชัดเจน
๔.๕.๑๐ พื้นที่ลุมน้ำสงครามยังพบปญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคกระจายอยูทั่วไปทั้งลุ  มน้ำ
เนื่องมาจากมีการพัฒนาแหลงน้ำผิวดินนอย แหลงน้ำบาดาลโดยทั่วไปมีปริมาณการใหน้ำนอย และไมแนนอน
อาจขาดแคลนชวงฤดูแลง ดังนั้นจึงเสนอแนะใหกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเรงทำการศึกษาศักยภาพของแหลงน้ำ
ใตดินใหชัดเจน และศักยภาพการเติมน้ำใตดินในพื้นที่ลุมน้ำในรายละเอียดถึงระดับหมูบาน ซึ่งผลการศึกษา
จะเปนแนวทางในการแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคไดดี เพื่อนำผลการศึกษาไปสูการปฏิบัติตอไป

๔.๖ การเผยแพรผลงาน
๔.๖.๑ เผยแพร ข อมู ล โดยการบรรยายสรุป ผลการศึ กษาแผนแม บ ททรั พยากรน้ ำลุ มน้ ำสงคราม
เพื่อสรางการรับรูใหแกภาคสวนที่เกี่ยวของ และรับฟงความเห็นจากผูนำในพื้นที่และประชาชน ในชวงวันที่
๓ – ๔ กั น ยายน ๒๕๖๓ ในพื ้ น ที ่ ล ุ  มน้ ำ สงคราม บริเวณ ตำบลไชยบุร ี อำเภอทาอุเทน จังหวัดนครพนม
และการบรรยายเผยแพรขอมูลแผนงานเรงดวนตามแผนแมบทฯ เพื่อสรางการรับรูใหแกภาคสวนที่เกี่ยวของ
และรับฟงความเห็นจากผูนำในพื้นที่และประชาชน ในชวงวันที่ ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ โครงการสงน้ำ
และบำรุงรักษาเขื่อนน้ำอูน
๔.๖.๒ เผยแพร ข อมู ล ผลการศึ ก ษาแผนแม บ ททรั พยากรน้ ำลุ  มน้ ำสงคราม และแผนงานเร ง ด ว น
ตามแผนแม บ ทฯ ผ า นทาง โทรทั ศน สื่ อสิ่งพิมพ ไดแก หนังสือพิมพไทยรัฐ สื ่ อออนไลน ไดแก กลุมไลน
facebook https://www.facebook.com/บลูชิพ https://www.facebook.com/PostToday และเว็บไซต
สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ
๔.๖.๓ สงเอกสารเผยแพรใหสวนราชการที่เกี่ยวของ อาทิเชน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ ฯลฯ

- ๖๖ -
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- ๖๗ -

ภาคผนวก

การเผยแพรผลงาน

- ๖๘ การประชุมปฐมนิเทศโครงการ (การประชุมระดับลุมน้ำ)
วันที่ 13 มิถุนายน 2562
เวทีที่ 1 พื้นที่ลุมน้ำสงครามตอนลาง ณ หอประชุมที่วาการอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

รวมในการรับฟงสภาพปญหาและแนวทางการแกไขปญหาของพื้นที่โดยการแบงกลุมยอย ๆ
ภายหลังการประชุมปฐมนิเทศโครงการ

ชี้แจงสื่อมวลชนถึงรายละเอียดที่มาของการศึกษา วัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาโครงการ

- ๖๙ การประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 (การประชุมระดับลุมน้ำ)
วันที่ 18 กันยายน 2562
เวทีที่ 5 พื้นที่ลุมน้ำสาขาหวยฮี้ ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตำบลปงไฮ
อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

รวมรับฟงปญหาของพื้นที่ลมน้ำสาขาหวยฮี้และแนวทางการแกไขปญหาของพื้นที่
และรวมชี้แจงตอที่ประชุมถึงแนวทางเลือกเบื้องตนของการศึกษา SEA ของลุมน้ำสงคราม
พรอมรวมรับฟงความคิดเห็น
การประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 (การประชุมระดับลุมน้ำ)
วันที่ 18 กันยายน 2562
เวทีที่ 6 พื้นที่ลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนลาง (2) ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตำบลนาแต
อำเภอคำตากลา จังหวัดสกลนคร

เขารวมการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 1 (การประชุมระดับลุมน้ำ) เวทีที่ 6 พื้นที่ลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนลาง (2)
รวมรับฟงปญหาของพื้นที่ลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนลาง (2) และแนวทางการแกไขปญหาของพื้นที่
และรวมชี้แจงตอที่ประชุมถึงแนวทางเลือกเบื้องตนของการศึกษา SEA ของลุมน้ำสงคราม
พรอมรวมรับฟงความคิดเห็น

- ๗๐ การประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 (การประชุมระดับลุมน้ำ)
วันที่ 11 ธันวาคม 2562
เวทีที่ 1 พื้นที่ลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนบน
ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตำบลสวางแดนดิน อำเภอสวางแดนดิน จังหวัดสกลนคร

เขารวมการประชุมการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 (การประชุมระดับลุมน้ำ)
เวทีที่ 1 พื้นที่ลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนบน
รวมชี้แจงตอที่ประชุมถึงทางเลือกของการศึกษา SEA ของลุมน้ำสงคราม
และการศึกษาจัดทำแผนหลักลุมน้ำสงครามพรอมรวมรับฟงความคิดเห็น
การประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 (การประชุมระดับลุมน้ำ)
วันที่ 11 ธันวาคม 2562
เวทีที่ 2 พื้นที่ลุมน้ำสาขาน้ำอูน ณ หองประชุม เทศบาลตำบลพรรณานิคม
อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร

เขารวมการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 (การประชุมระดับลุมน้ำ) เวทีที่ 2 พื้นที่ลุมน้ำสาขาน้ำอูน
และรวมชี้แจงตอที่ประชุมถึงทางเลือกของการศึกษา SEA ของลุมน้ำสงคราม
และการศึกษาจัดทำแผนหลักลุมน้ำสงคราม

- ๗๑ การประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 (การประชุมระดับลุมน้ำ)
วันที่ 12 ธันวาคม 2562
เวทีที่ 3 พื้นที่ลุมน้ำสาขาน้ำยาม ณ หองประชุม เทศบาลตำบลทากอน
อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เขารวมการประชุมการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 (การประชุมระดับลุมน้ำ) เวทีที่ 3 พื้นที่ลุมน้ำสาขาน้ำยาม
รวมชี้แจงตอที่ประชุมถึงทางเลือกของการศึกษา SEA ของลุมน้ำสงคราม
และการศึกษาจัดทำแผนหลักลุมน้ำสงครามพรอมรวมรับฟงความคิดเห็น
การประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 (การประชุมระดับลุมน้ำ)
วันที่ 12 ธันวาคม 2562
เวทีที่ 4 พื้นที่ลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนลาง (1) ณ หองประชุม องคการบริหารสวนตำบลขัวกาย
อำเภอวานนนิวาส จังหวัดสกลนคร

เขารวมการประชุมกลุมยอยครั้งที่ 2 (การประชุมระดับลุมน้ำ)
เวทีที่ 4 พื้นที่ลุมน้ำสาขาแมน้ำสงครามตอนลาง (1) รวมชี้แจงตอที่ประชุมถึงทางเลือกของการศึกษา SEA
ของลุมน้ำสงคราม และการศึกษาจัดทำแผนหลักลุมน้ำสงคราม

- ๗๒ การประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ (การประชุมระดับลุมน้ำ)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
เวทีที่ 1 ณ หองประชุมโรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

เขารวมการประชุมปจฉิมนิเทศโครงการเวทีที่ 1 ณ หองประชุมโรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ
การประชุมปจฉิมนิเทศโครงการ (การประชุมระดับลุมน้ำ)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
เวทีที่ 2 ณ หองประชุมโรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

เขารวมการประชุมปจฉิมนิเทศโครงการเวทีที่ 2
ณ หองประชุมโรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

- ๗๓ ฝกอบรมเพื่อจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 1
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563
ณ หองประชุมโรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

ประธานการเปดการฝกอบรมเพื่อจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการฯ
ครั้งที่ 1 ณ หองประชุมโรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

ฝกอบรมเพื่อจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการฯ ครั้งที่ 2
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ หองประชุมโรงแรมอิมพีเรียลสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

ประธานการเปดการฝกอบรมเพื่อจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการฯ
ครั้งที่ 1 ณ หองประชุมโรงแรมเดอะวัน อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ

- ๗๔ กิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อ ครั้งที่ 1
วันที่ 3 - 4 กันยายน 2563

เขารวมการกิจกรรมการสรางการรับรูผานสื่อ ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 3 - 4 กันยายน 2563

