
การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรน้้าในพื้นท่ีลุ่มน้้าชี 
โดยข้อมูลตามระบบผังน้้า

โดย 
นายบุญสม  ชลพิทักษ์วงศ์

ผู้อ้านวยการศูนย์อา้นวยการน้้าแหง่ชาติ

ส้ำนักงำนทรพัยำกรน ำ้แห่งชำติ
พฤษภำคม 2565



 

 

 

 

 

เอกสารผลงานเรื่องท่ี 2 

การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นท่ีลุมน้ำชี  

โดยขอมูลตามระบบผังน้ำ 

 

 

 

โดย 

นายบุญสม ชลพิทักษวงศ 

ตำแหนง ผูอำนวยการศูนยอำนวยการน้ำแหงชาติ (ผูอำนวยการ ระดับสูง) 

ตำแหนงเลขที่ ๑๔๗ ศูนยอำนวยการน้ำแหงชาติ 

 

 

ประกอบการประเมินผลงาน 

เพื่อแตงตั้งใหดำรงตำแหนง ที่ปรึกษาดานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

(นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 

ตำแหนงเลขที่ ๔ ราชการบริหารสวนกลาง 

สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ 



คำนำ 

การศึกษาครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงคเพื ่อทบทวนและวิเคราะหขอมูล สภาพปญหา  
ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป เปาหมาย
การพัฒนาลุมน้ำ และการกำหนดพื้นที่เพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำชี นำมาสู 
การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำโดยใชขอมูลตามระบบผังน้ำ ทั้งที่เปนแผนที่ แผนผัง รายการ
ประกอบผังน้ำ และขอมูลสนับสนุนตาง ๆ รวมถึงขอเสนอแนะการใชประโยชนที่ดินที่อยูในระบบ
ทางน้ำตามผังน้ำใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้จะตองไมกอใหเกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำ
หรือกีดขวางการไหลของน้ำในระบบทางน้ำอันเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติตามแผนปองกันและแกไข
ภาวะน้ำแลง และแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำทวม ที่มีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
และแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป โดยผังน้ำมีบทบาทสำคัญชวยสนับสนุน 
ใหบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรด านการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เปนมิตร 
ตอสิ่งแวดลอมที่มุงเนนพัฒนาระบบจัดการน้ำทั้งระบบ เพื่อใหเกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลในเรื่อง 
การจัดการและการใชน้ำทุกภาคสวน และดูแลภัยพิบัติจากน้ำทั้งระบบ  

ผู จัดทำหวังเปนอยางยิ ่งวารายงานฉบับนี ้ จะเปนประโยชนตอการขับเคลื ่อน 
แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำและนำไปสูการดำเนินการในดานการพัฒนาแหลงน้ำและดานการ
บริหารจัดการน้ำของพื้นที่ลุมน้ำชีใหสามารถยกระดับการใชชุดขอมูลตามระบบผังน้ำที่มีมาตรฐาน 
มาประกอบการตัดสินใจในการแกไขปญหาการบริหารจัดการน้ำและวางแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำ
ในพื้นที่ลุมนำ้ชีใหมคีวามสมดุล สามารถบรรเทาและลดความเสียหายจากการเกิดภัยพิบัติทางน้ำได
อยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตอไป 

 
   ผูจัดทำ 

พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
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ภาพท่ี 2.1-2 ขอบเขตลุมน้ำหลักและลุมน้ำสาขาในลุมน้ำชี    4 

ภาพท่ี 2.1-3 ภาพรวมระบบคมนาคมขนสงในลุมน้ำชี      6 
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โดยขอมูลตามระบบผังน้ำ 
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บทท่ี ๑ 
บทนำ 

 

1.๑ เร่ือง การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพ้ืนที่ลุมน้ำชี โดยขอมูลตามระบบผังน้ำ 

1.2 ระยะเวลาดำเนินการ ป 2563 – 2564 

1.3 บทสรุปผูบริหาร 

สภาพปญหาทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี ประกอบดวย การขาดแคลนน้ำ น้ำทวม และน้ำเสีย อันเนื่องมาจาก
ปจจัยหลายสาเหตุ ไดแก แหลงเก็บกักน้ำในพื้นที่ไมเพียงพอเนื่องจากการบุกรุกแหลงน้ำสาธารณะ ไมสามารถพัฒนา
แหลงเก็บกักน้ำเพิ่มเติมไดตามแผน มีการบุกรุกพื้นที่ตนน้ำลำธาร ทำใหขาดพื้นที่ปาดูดซับน้ำหรือชะลอน้ำหลาก 
ตลอดจนความสามารถในการระบายน้ำของลำน้ำมีจำกัด เนื่องจากการบุกรุกในพื้นที่ชุมชนเกิดการตื้นเขินเนื่องจาก 
การตกตะกอนในลำน้ำ และการบริหารจัดการที ่ไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ ่งปญหาดังกลาวมีแนวโนมและ 
ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้นในปจจุบันและอนาคต จึงตองมีการ 
วางแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำชี สำหรับการศึกษาครั้งนี้ไดใชขอมูลตามระบบผังน้ำมาพิจารณาวาง
แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำชี ซึ่งเปนการบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน จนไดองคประกอบของ
ระบบเสนทางน้ำท่ีเปนมาตรฐานเดียวกัน มีการจัดลำดับความสำคัญของเสนทางน้ำที่มีความเชื่อมโยงกับการใช
ประโยชนท่ีดินตาง ๆ เพ่ือใชวางแผนแกไขปญหาและพัฒนาทรัพยากรน้ำใหเกิดความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน 
สามารถบรรเทาภัยท่ีเกิดจากน้ำ รวมถึงการบริหารจัดการน้ำท่ีเหมาะสมท้ังการใชและไมใชสิ่งกอสรางในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี 

แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี โดยใชขอมูลตามระบบผังน้ำ สามารถแบงการพัฒนาตามลักษณะ
ภูมิประเทศและสภาพปญหา ออกเปน 3 พื้นที่ ไดแก ลุ มน้ำชีตอนบน ตอนกลาง และตอนลาง โดยมุงเนนดาน
แผนพัฒนาแหลงน้ำและดานการบริหารจัดการน้ำ เพ่ือขับเคลื่อนและนำไปปฏิบัติใหสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนา
ท่ีตองการใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการจัดหาน้ำใหเพียงพอ มีความมั่นคง และมีเสถียรภาพจากการพัฒนา
โครงการแหลงน้ำในลุมน้ำชี ดังนี้ 

๑) พื ้นที ่ลุ มน้ำชีตอนบน มีทิศทางการพัฒนาดานแผนพัฒนาแหลงน้ำที ่สำคัญ ๕ โครงการ ไดแก  
(๑) การพัฒนาแนวผันน้ำเลย ชี เขื่อนอุบลรัตน เพื่อเพิ่มน้ำตนทุนและรองรับการพัฒนาพื้นท่ี (๒) การพัฒนาอางเก็บน้ำ
บริเวณลุมน้ำชีตอนบน เพื่อตัดยอดน้ำทวม (๓) การกอสรางระบบปองกันน้ำทวมและระบายน้ำชุมชนเมือง (๔) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำและระบบสงน้ำเดิม และ (๕) การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคนอกเขตบริการของการประปา
สวนภูมิภาค สำหรับดานการบริหารจัดการน้ำ เนนใหการบริหารจัดการอางเก็บน้ำขนาดใหญและขนาดกลางในพื้นท่ี
สามารถชะลอและกักเก็บน้ำ รวมถึงกำกับการใชประโยชนที่ดินใหมีความสมดุลของน้ำทาทั้งในชวงฤดูแลงและฝน 
ตามขอเสนอแนะการใชท่ีดินในระบบผังนำ้ 

๒) พื้นที่ลุ มน้ำชีตอนกลาง มีทิศทางการพัฒนาดานแผนพัฒนาแหลงน้ำที่สำคัญ ๓ โครงการ ไดแก  
(๑) การพัฒนาแนวสงน้ำลำปาว-พื้นที่ลุมต่ำน้ำยัง เพื่อตัดยอดน้ำหลาก และมีน้ำตนทุนที่จะเปนประโยชนในการบรหิาร
จัดการพ้ืนท่ีลุมต่ำ (๒) การพัฒนาแนวสงน้ำแมน้ำช-ีลุมน้ำลำเสียวใหญ เพ่ือตัดยอดน้ำหลาก และเปนประโยชนในการใช
น้ำของพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ำตนน้ำ และ (๓) การปองกันน้ำทวมอำเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด สำหรับดานการบริหาร
จัดการน้ำ เนนการบริหารจัดการน้ำของอางเก็บน้ำขนาดใหญ รวมกับการบริหารจัดการพื้นที่รองรับน้ำหลากสองฝง
แมน้ำชี หนวงน้ำ ชะลอน้ำเขาพ้ืนท่ีเพ่ือรองรับน้ำหลากไวใชในฤดูแลงและบรรเทาความรุนแรงในการเกิดอุทกภัยดานทายน้ำ 

๓) พื้นที่ลุ มน้ำชีตอนลาง มีทิศทางการพัฒนาดานแผนพัฒนาแหลงน้ำที่สำคัญ ๔ โครงการ ไดแก  
(๑) การพัฒนาแนวผันน้ำชี-เซบาย-หวยตุงลุง เพื่อตัดยอดน้ำหลาก (๒) การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำเดิมในลักษณะ 
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 njอางพวงและโครงการแกมลิง (๓) การปรับปรุงพนังกั้นน้ำและแกมลิงริมแมน้ำชี เพื่อการปองกันน้ำลนตลิ่ง และ  
(๔) การพัฒนาพื้นที่ลุมต่ำใหเปนพื้นที่สงวนรักษาการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับการบริหารจัดการน้ำ สำหรับ
ดานการบริหารจัดการน้ำ เนนการติดตามและประเมินสถานการณน้ำในอางเก็บน้ำขนาดใหญและขนาดกลางตั้งแต
พื้นที่ตอนบนและตอนกลาง เพื่อบริหารจัดการสถานการณน้ำในพื้นที่ลุ มน้ำชีตอนลางและการจัดจราจรทางน้ำ 
ของอาคารชลศาสตรที่สำคัญในลำน้ำชีรวมกับอาคารชลศาสตรที่สำคัญในลำน้ำมูล รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำหลาก 
โดยทำทางน้ำแลวเก็บกักน้ำใหอยูในพ้ืนท่ีน้ำนอง 

1.4 เหตุผล ความจำเปน หรือที่มาของการปฏิบัติงาน 

 จากแนวโนมสถานการณและการพัฒนาประเทศไทย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงดานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีการปรับเปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรรมไปเปนสังคมอุตสาหกรรมมากข้ึน ท่ีผานมามีการใช
ประโยชนท่ีดินเปลี่ยนไป ตนน้ำมีพ้ืนท่ีปาลดลง กลางน้ำมีพ้ืนท่ีรองรับน้ำหลากในฤดูฝนลดลง รวมถึงการขยายตัวของ
ชุมชนไมเหมาะสม สงผลใหการเกิดอุทกภัยและภัยแลงมีแนวโนมรุนแรงและขยายพ้ืนท่ีมากข้ึน โดยปญหาดังกลาวทวี
ความรุนแรงและกระทบตอชีวิตประชาชน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  

 ลุมน้ำชีเปนหนึ่งในลุมน้ำสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สภาพปญหาดานทรัพยากรน้ำที่พบในพื้นท่ี 
ลุมน้ำชีประกอบดวย 3 ดาน ไดแก ดานอุทกภัย ภัยแลง และคุณภาพน้ำ โดยปญหาน้ำทวมสวนใหญมาจากเมื่อเกิด
ฝนตกหนกัติดตอกันหลายวัน ความสามารถของการระบายน้ำของลำน้ำยอย ๆ มีขอจำกัด หรือเกิดฝนตกหนักในพ้ืนท่ี
ตอนบนแลวไหลบาไปยังพ้ืนท่ีดานทายน้ำอยางรวดเร็ว ไมมีพ้ืนท่ีชะลอหรือกักเก็บน้ำหลากไดดีเทาท่ีควร สงผลใหเกิด
สภาวะน้ำลนตลิ่ง ทั้งนี้ ชุมชนขนาดใหญ ตัวเมืองหรือพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสวนมากตั้งอยูในบริเวณที่มีความเสี่ยงใน
การเกิดปญหาน้ำทวมขังเปนประจำ สำหรับปญหาภัยแลงมีสาเหตุเนื่องจากแหลงเก็บกักน้ำบางแหงในเขตพื้นท่ี
ชลประทาน ยังไมมีการบริหารจัดการและระบบสงน้ำที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำใหเกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นท่ี
ดานทายน้ำของระบบสงน้ำ สำหรับนอกเขตพ้ืนท่ีชลประทานพบวาสภาพพ้ืนท่ีตนน้ำลุมน้ำชีมีความลาดชันสูงรวมท้ัง
อยูหางไกลจากแหลงเก็บกักน้ำ สงผลใหเกิดสภาวะขาดแคลนน้ำเพ่ือการเกษตรและอุปโภคบริโภค ในสวนของปญหา
คุณภาพน้ำมักพบคุณภาพน้ำในลำน้ำอยูในเกณฑพอใชและเสื่อมโทรมในบริเวณที่แมน้ำไหลผานชุมชนหนาแนนและ
พ้ืนท่ีท่ีทำกิจกรรมการเกษตร  

 นอกจากนี้ แนวโนมและทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ำชีท่ีมีนัยสำคัญในอนาคต ไดแก แนว East-West Corridor 
เสนทางรถไฟ รวมทั้งทางหลวง และ Motor Way ที่จะพัฒนาเพิ่มนั้น จะสงผลใหชุมชนหลายแหงในพื้นที่ลุมน้ำชี 
เกิดการขยายตัวและมีความสำคัญสูงขึ้น การพัฒนาระบบคมนาคม ศูนยขนสงกระจายสินคาและการบริการ (Hub) 
ในพื้นที่จังหวัดขอนแกนและพื้นที่โดยรอบจะมีการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น และพื้นที่เกษตรมีแนวโนมที่จะ
เปลี่ยนไปเปนชุมชนและอุตสาหกรรมมากขึ้น อาจจะสงผลใหเกิดความรุนแรงของภัยแลงและอุทกภัยมีเพิ่มขึ้นจาก
ปจจุบัน ในการนี้ เพื่อเปนการแกไขปญหาทรัพยากรน้ำที่เกิดขึ้น จึงไดมีการนำขอมูลตามระบบผังน้ำมาใชประโยชน
เพ่ือชวยสนับสนุนในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี พรอมท้ังวิเคราะห ประเมิน จัดหาแนวทางนำน้ำ
ตนทุนเพ่ิมเติมในลุมน้ำขางเคียงมาชวยสนับสนุนการบรรเทาภัยพิบัติทางน้ำและเพ่ิมความม่ันคงปริมาณน้ำตนทุนของ
ลุมน้ำ เพ่ือลดผลกระทบการเกิดภัยดานน้ำตอชีวิตของประชาชน สัตวและพืชในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี 

 การใชงานขอมูลตามระบบผังน้ำเพ่ือสนับสนุนการวางแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี มีความสำคัญ
ตอการจัดการทรัพยากรน้ำเชิงลุ มน้ำอยางมีธรรมาธิบาล ชวยใหบรรลุเปาหมายสอดรับกับแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติประเด็นที่ ๑๙ ที่ใหการสอดคลองกับการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำทั้งระบบ รวมไปถึงความ
สอดคลองกับแผนการปฏิรูปประเทศ ดานทรัพยากรน้ำ ประเด็นท่ี 3 การจัดการระบบเสนทางน้ำ ซ่ึงมีความเชื่อมโยง
กับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ดานท่ี 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 
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บทท่ี ๒  
ความรู ความชำนาญงาน หรือความเช่ียวชาญและประสบการณ  

หรือแนวคิด หรือขอกฎหมายท่ีใชในการปฏิบัติงาน 

 ในการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี โดยใชขอมูลตามระบบผังน้ำ ตองมีความเขาใจถึงสภาพท่ัวไป
ของพื้นที่และทิศทางการพัฒนาดานตาง ๆ เพื่อนำไปสูการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำชีอยาง
เหมาะสมนั้น จึงไดมีการทบทวนสภาพทั่วไปของพื้นที่ลุมน้ำชีและทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวของ มาประยุกตใช 
ในแตละข้ันตอนของการดำเนินงาน ซ่ึงรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 

๒.๑ ขอมูลสภาพทั่วไปของลุมน้ำชี 

จากการทบทวนเอกสาร “การจัดทำผังน้ำ ลุมน้ำชี (สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ, พ.ศ. ๒๕64)” 
พบวามีเนื้อหาที่สามารถนำมาประยุกตใชในการวิเคราะหและวางแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำชี 
โดยมีสาระสำคัญสรุปไดดังนี้ 

2.1.๑ ลักษณะกายภาพ ท่ีตั้ง และระบบลุมน้ำ 
ลุ มน้ำชี (รหัสลุ มน้ำ 04) มีพื ้นที ่ล ุ มน้ำรวมทั ้งสิ ้น 49,269.59 ตารางกิโลเมตร หรือ 

30,793,493.37 ไร ดังแสดงขอบเขตลุมน้ำชีในภาพที่ 2.1-1 สภาพภูมิประเทศของลุมน้ำชี ประกอบไปดวย
เทือกเขาสูง ทางทิศตะวันออกและทิศเหนือคือ เทือกเขาภูพาน ทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาดงพญาเย็น ซึ่งเปน
ตนกำเนิดของแมน้ำชีและแมน้ำสาขาที่สำคัญหลายสาย สวนพื้นที่ตอนกลางเปนที่ราบถึงลูกคลื่นลอนและมีเนิน
เล็กนอยทางตอนใตของลุมน้ำ ลำน้ำสายหลัก คือ แมน้ำชี ลำน้ำสาขาที่สำคัญ ไดแก น้ำพรม ลำน้ำพอง ลำเชิญ  
ลำปาว และลำน้ำยัง เปนตน 

ลุมน้ำชีตามพระราชกฤษฎีกากำหนดลุมน้ำ พ.ศ. 2564 มีพื้นที่ครอบคลุม 15 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบูรณ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ลพบุรี 
(อำเภอลำสนธิ ในพื้นที่บางสวนของตำบลกุดตาเพชร) เลย ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุดรธานี และจังหวัด
อุบลราชธานี โดยลุมน้ำชี แบงออกเปน 27 ลุมน้ำสาขา ไดแก น้ำพรม น้ำพวย ลำกระจวน ลำคันฉู แมน้ำชี
ตอนบนสวนท่ี 1 แมน้ำชีตอนบนสวนท่ี 2 แมน้ำชีตอนลาง แมน้ำชีสวนท่ี 2/1 แมน้ำชีสวนท่ี 2/2 แมน้ำชีสวนท่ี 3 
แมน้ำชีสวนที่ 4/1 แมน้ำชีสวนที่ 4/2 ลำเชิญสวนที่ 1 ลำเชิญสวนที่ 2 ลำน้ำพองตอนบนสวนที่ 1 ลำน้ำพอง
ตอนบนสวนที่ 2 ลำน้ำพองตอนบนสวนที่ 3 ลำน้ำพองตอนลางสวนที่ 1 ลำน้ำพองตอนลางสวนที่ 2 ลำน้ำยัง 
ลำปาวตอนบน ลำปาวตอนลาง ลำพะเนียง ลำพันชาด ลำสะพุง หวยสามหมอ และ หวยสายบาตร โดยมี
ขอบเขตพ้ืนท่ีลุมน้ำสาขาดังแสดงในภาพท่ี 2.1-2 

 2.1.2 สภาพอุตุนิยมวิทยาและทรัพยากรน้ำ 
ลุมน้ำชี มีฤดูฝนและฤดูแลงตางกันข้ึนอยูกับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต และลมมรสุม

ตะวันออกเฉียงเหนือที่สลับกันพัดผานพื้นที่ลุมน้ำ สภาพท่ัวไปของลุมน้ำมีอุณหภูมิเฉลี่ย 27.07 องศาเซลเซียส 
และปริมาณฝนเฉลี่ยรายประหวาง 1,103.5 – 1,620.2 มิลลิเมตร และมีปริมาณน้ำทารายเดือนและรายป
เฉลี่ย มีชวงพิสัยของพ้ืนท่ีรับน้ำฝนอยูระหวาง 20 – 47,799.98 ตร.กม. และมีชวงพิสัยของปริมาณน้ำทาราย
ปเฉลี่ยอยูระหวาง 27.92 – 16,506.08 ลาน ลบ.ม. และมีชวงพิสัยของปริมาณน้ำทารายปเฉลี่ยตอพื้นที่รับ
น้ำฝนอยูระหวาง 0.53-24.68 ลิตร/วินาที/ตร.กม. 

โครงการพัฒนาแหลงน้ำในพื้นที่ มีทั้งหมด 1,985 โครงการ มีความจุเก็บกักรวม ประมาณ 
5,691 ลาน ลบ.ม. และมีพ้ืนท่ีรับประโยชนรวม ประมาณ 3,047,218 ไร 
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ที่มา: สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ, พ.ศ. ๒๕64 

ภาพท่ี 2.1-1 ลักษณะภูมิประเทศในลุมน้ำชี 

 
ที่มา: สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ, พ.ศ. ๒๕64 

ภาพท่ี 2.1-2 ขอบเขตลุมน้ำหลักและลุมน้ำสาขาในลุมน้ำชี 
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 2.1.3 ทรัพยากรปาไม 

จากการรวบรวมและทบทวนขอมูลพื้นที่ปาอนุรักษและพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ พบวา ลุมน้ำชีมี
พื้นที่ปาอนุรักษ ประกอบดวย อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา เขตหามลาสัตวปา ที่ไดรับการประกาศ
จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาจนถึงปจจุบัน ไดแก เขตอุทยานแหงชาติ จำนวน 13 แหง พื้นที่วนอุทยาน จำนวน 
12 แหง เขตรักษาพันธุสัตวปา จำนวน 7 แหง และเขตหามลาสัตวปา จำนวน 2 แหง และลุมน้ำชีมีพื้นที่ปา
สงวนแหงชาติ รวมทั้งสิ้นประมาณ 9,430,674.17 ไร หรือ 15,089.08 ตารางกิโลเมตร คิดเปนรอยละ 
74.86 ของพ้ืนท่ีปาไมในลุมน้ำชี ท้ังนี้ ไมพบปาสงวนแหงชาติในเขตลุมน้ำลำน้ำพองตอนลางสวนท่ี 2 และลำสะพุง 

 2.1.4 ดินและการใชประโยชนท่ีดิน 

การใชประโยชนที่ดินในปจจุบันป 2562 เมื่อเทียบกับการใชประโยชนที่ดินในอดีต ป 2552 
พบวา มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินหลัก ๆ ในชวงป 2552 – 2562 ที่ผานมา ในการใชประโยชน
ท่ีดิน 6 ประเภท ประกอบดวย พ้ืนท่ีชุมชนและสิ่งกอสราง พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พ้ืนท่ีเกษตรกรรม พ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ี
แหลงน้ำ และพื้นที่อื่น ๆ มีการเปลี่ยนแปลงสรุปไดดังนี้ พื้นที่เกษตรกรรมเพิ่มขึ้นรอยละ 2.87 และพื้นที่ชุมชน
และสิ่งปลูกสรางเพ่ิมข้ึนรอยละ 0.79 ซ่ึงมีสัดสวนการเปลี่ยนแปลงท่ีเพ่ิมข้ึนมากท่ีสุด พ้ืนท่ีอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน
รอยละ 0.15 พื้นที่ปาไมลดลงรอยละ 2.22 ซึ่งมีสัดสวนการเปลี่ยนแปลงที่ลดลงมากที่สุด โดยรายละเอียด
แสดงในตารางท่ี 2.1-1 

ตารางท่ี 2.1-1 การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนท่ีดินในลุมน้ำชี ป 2552 และ ป 2562 

ประเภท 

การใชประโยชนท่ีดิน 

การใชประโยชนท่ีดิน  

ป 2552 

การใชประโยชนท่ีดิน  

ป 2562 

การเปล่ียนแปลง 

การใชประโยชนท่ีดิน 

ไร รอยละ ไร รอยละ ไร 
รอย

ละ 

1) พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 19,981,376.72 64.89 20,863,054.10 67.75 881,677.38 2.86 

2) พ้ืนท่ีชุมชนและ 

สิ่งปลูกสราง 

1,492,462.48 4.85 1,734,254.00 5.63 241,791.53 0.79 

3) พ้ืนท่ีอุตสาหกรรม 46,569.60 0.15 93,672.67 0.30 47,103.07 0.15 

4) พ้ืนท่ีปาไม* 6,231,223.28 20.24 5,546,820.19 18.01 -684,403.09 -

2.22 

5) พ้ืนท่ีแหลงน้ำ 1,161,533.08 3.77 1,291,330.75 4.19 129,797.67 0.42 

6) พ้ืนท่ีเบ็ดเตล็ด 1,880,328.21 6.11 1,264,361.66 4.11 -615,966.55 -

2.00 

รวม 30,793,493.37 100.00 30,793,493.37 100.00   

ที่มา : วิเคราะหจากขอมูลของกรมพัฒนาที่ดิน, ป 2552 - 2562  
หมายเหตุ : - * พื้นที่ปาไมในสวนนี้เปนขอมูลที่วิเคราะหจากขอมูลการใชที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินซึ่งจะไดมาจากการสำรวจจัดทำแผนที่ ทั้งนี้จะ

ตางจากตัวเลขในสวนของพื้นที่ปาสงวนแหงชาติซ่ึงเปนพื้นที่ปาที่ประกาศตามกฎหมาย 
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 2.1.5 ระบบคมนาคมและขนสง 

การพัฒนาระบบคมนาคมและขนสงมีหนวยงานหลักในการดำเนินการ ไดแก กรมทางหลวง  
กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟแหงประเทศไทย โดยปจจุบันลุมน้ำชีมีระบบคมนาคมขนสง รายละเอียดดัง
แสดงในภาพท่ี 2.1-3 

 
ที่มา: สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ, พ.ศ. ๒๕64 

ภาพท่ี 2.1-3 ภาพรวมระบบคมนาคมขนสงในลุมน้ำชี 
 2.1.6 ประชากร 

จากสถิติขอมูลของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในป 2562 
พบวา ในพื้นที่ลุมน้ำชี มีจำนวนประชากร 6,514,336 คน และ 2,116,771 หลังคาเรือน เมื่อพิจารณาอัตรา
การเพิ่มของประชากรลุมน้ำชีในชวง 10 ป (พ.ศ.2552 – 2562) มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากร
เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ 0.16 ตอป 

จากการคาดการณ พบวา ประชากรในพื้นที่ศึกษาใน 20 ปขางหนา คาดวาจะมีประชากร 
ในป 2582 เทากับ 6,979,205 คน โดยลุมน้ำสาขาท่ีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงมากท่ีสุด คือ ลุมน้ำสาขาลำกระจวน 
สวนลุมน้ำสาขาท่ีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงนอยท่ีสุด คือ ลุมน้ำสาขาแมน้ำชีตอนลาง 
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๒.๒ สภาพปญหาของลุมน้ำชี 

2.2.1 สภาพปญหาอุทกภัย 

1) สาเหตุของการเกิดอุทกภัย จากผลการทบทวนสภาพปญหาดานอุทกภัย พบวา พ้ืนท่ีโครงการมี
สภาพปญหาและสาเหตุของน้ำทวมดังนี้ 

1.1) เมื่อเกิดฝนตกหนักติดตอกัน หรือมีปริมาณน้ำหลากของลุมน้ำยอยตาง ๆ มากเกินกวา
ความสามารถการระบายน้ำของลำน้ำยอยนั้น ๆ ประกอบกับขีดความสามารถในการระบายน้ำของคลอง แมน้ำ 
มีจำกัดและไมสม่ำเสมอ สงผลใหเกิดน้ำหลากลนตลิ่งของแมน้ำ 

1.2) ปญหาสิ่งกีดขวางทางน้ำ สงผลใหน้ำหลากไมสามารถไหลออกจากพื้นที่ไดอยางรวดเร็ว 
สำหรับพื้นที่โครงการมีตำแหนงสิ่งกีดขวางทางน้ำที่เปนสาเหตุหลักของปญหาน้ำทวม ซึ่งสวนใหญอยูในพื้นท่ี
ชมุชนและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสำคัญและเปนถนน เสนทางคมนาคมหลักในพ้ืนท่ี 

1.3) ปญหาน้ำทวมจากการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดิน จากเดิมที่เปนพื้นที่ปาเปลี่ยนเปนการ
ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ซึ่งมีความสามารถในการชะลอ เก็บกักน้ำหลากไดไมดีเทาที่ควร นอกจากนี้ในบางพื้นที ่ไม
สามารถพัฒนาโครงการอางเก็บน้ำขนาดใหญหรืออางเก็บน้ำขนาดกลาง สำหรับชวยชะลอ/เก็บกักปริมาณน้ำ
หลากจากพ้ืนท่ีตนน้ำ เนื่องจากติดขอจำกัดในประเด็นเรื่องสิ่งแวดลอม เชน ติดเขตพ้ืนท่ีปาสงวน พ้ืนท่ีปาอนุรักษ 
เขตอุทยานแหงชาติ ซึ่งในพื้นที่ลุมน้ำชีตามพระราช มีพื้นที่ที่มีขอจำกัดกวา 12.72 ลานไร หรือคิดเปนรอยละ 
41.31 ของพื้นที่ลุมน้ำทั้งหมด ทำใหไมสามารถพัฒนาโครงการอางเก็บน้ำไดตามแผนที่หนวยงานที่เกี่ยวของ
กำหนด ดังนั้นฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนจึงไหลบาไปยังพื้นที่ดานทายน้ำอยางรวดเร็ว ไมสามารถควบคุมได 
โดยท่ีพ้ืนท่ีสวนใหญท่ีประสบปญหา ไดแก พ้ืนท่ีบริเวณตอนบนบริเวณขอบของลุมน้ำและบริเวณท่ีราบลุมติดเชิง
เขาบริเวณ อำเภอดอนจาน ยางตลาด กุฉินารายณ จังหวัดกาฬสินธุ อำเภอชนบท มัญจาคีรี บานไผ จังหวัด
ขอนแกน อำเภอภูเขียว หนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ อำเภอนาเชือก กุดรัง จังหวัดมหาสารคาม อำเภอโพธิ์ชัย 
หนองพอก จังหวัดรอยเอ็ด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู เปนตน 

1.4) สาเหตุสำคัญของปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศเปนท่ีราบลุม มีความ
ลาดชันของพื้นที่และความลาดชันของลำน้ำคอนขางต่ำ จึงระบายน้ำไดชา รวมทั้งเกิดจากฝนตกหนัก ณ จุดนั้น ๆ 
ติดตอกันเปนเวลาหลายวัน หรือเกิดจากสภาวะน้ำลนตลิ่งอันเนื่องจากน้ำจากพื้นที่ตนน้ำที่มีความชันมากกวา  
มีการระบายน้ำไดดีกวา เมื่อมาถึงพื้นที่ราบที่มีการระบายไดชา น้ำทาเกิดการสะสมและลนตลิ่งได ทั้งนี้ชุมชน
ขนาดใหญ ตัวเมืองหรือพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญสวนมากในพื้นที่ศึกษา ตั้งอยูในบริเวณที่มีความเสี่ยงในการเกิด
ปญหาน้ำทวมขังลักษณะนี้ โดยที่บริเวณพื้นที่ที่ประสบปญหาเปนประจำ ไดแก อำเภอเมืองกาฬสินธุ กมลาไสย 
ฆองชัย จังหวัดกาฬสินธุ อำเภอโคกโพธิ์ไชย ชนบท พระยืน บานแฮด มัญจาคีรี เมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
อำเภอเมืองชัยภูมิ หนองบัวระเหว คอนสวรรค บานแทน จังหวัดชัยภูมิ อำเภอโกสุมพิสัย เชียงยืน กันทรวิชัย เมือง
มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม อำเภอเสลภูมิ สุวรรณภูมิ เชียงขวัญ เกษตรวิสัย จังหวัดรอยเอ็ด อำเภอเมือง
หนองบัวลำภู สุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู เปนตน  

2.2.2 สภาพปญหาภัยแลง 

จากการทบทวนรายงานโครงการจัดทำแผนรวมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำชี  
กรมทรัพยากรน้ำ ซึ่งไดศึกษาสภาพปญหาและสาเหตุของสภาพการขาดแคลนน้ำและภัยแลงภายในลุมน้ำชี 
พบวา พื้นที่ในเขตชลประทานมีสาเหตุจากปริมาณฝนที่ไมตกตามฤดูกาลและขาดชวง ทำใหปริมาณน้ำเก็บกัก
ของอางเก็บน้ำ ฝาย สำหรับเปนน้ำตนทุนใหกับการใชน้ำในชวงฤดูแลงไมเพียงพอ รวมทั้งแหลงเก็บกักน้ำ 
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บางแหงยังไมมีการบริหารจัดการและระบบสงน้ำที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำใหเกิดการขาดแคลนน้ำและภัย
แลงในพื้นที่ดานทายน้ำของระบบสงน้ำได สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทาน พบวา สภาพพื้นที่มีความลาดชัน
รวมทั้งอยูหางไกลจากแหลงเก็บกักน้ำ สวนใหญเปนพ้ืนที่ประสบการขาดแคลนน้ำและภัยแลงซ้ำซาก เกิดข้ึน
บริเวณพื้นที่ตอนบนของลุมน้ำสาขา และพื้นที่ดานเหนือน้ำของแหลงเก็บกักน้ำ นอกจากสาเหตุดังกลาวขางตน 
การตัดไมทำลายปา การขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม การบริหารจัดการน้ำและกลุมผูใชน้ำดานตาง ๆ ก็เปน
สาเหตุสวนหนึ่งท่ีทำใหเกิดปญหาภัยแลงในพ้ืนท่ีดวย 

ปริมาณฝนรายปเฉลี ่ย 1,192.47 มิลลิเมตร เปนปริมาณฝนในชวงฤดูฝน (พ.ค. - ต.ค.) 
1,030.09  มิลลิเมตร คิดเปนรอยละ 86.38 ของปริมาณฝนท้ังป และปริมาณฝนในชวงฤดูแลง (พ.ย. - เม.ย.) 
162.39  มิลลิเมตร คิดเปนรอยละ 13.62 ของปริมาณฝนทั้งป พื้นที่สวนใหญประสบปญหาการขาดแคลนน้ำ
และภัยแลงเพ่ือการเกษตรกรรมและการอุปโภคบริโภคในพ้ืนท่ีนอกเขตชลประทานชวงฤดูแลง รวมท้ังปญหาฝน
ไมตกตามฤดูกาลและเกิดฝนทิ้งชวงเปนระยะเวลานาน ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ทำการเกษตรกรรมน้ำฝน และบาง
พ้ืนท่ียังมีแหลงเก็บกักน้ำไมเพียงพอตอความตองการ ไดแก พ้ืนท่ีบริเวณอำเภอสุวรรณคูหา นากลาง ศรีบุญเรือง 
เมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอบานแทน ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ อำเภอโนนสะอาด จังหวัด
อุดรธานี อำเภอกุดรัง แกดำ จังหวัดมหาสารคาม อำเภอทาคันโท หนองกุงศรี สามชัย สหัสขันธ ดอนจาน เมือง
กาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ อำเภอทรายมูล เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร อำเภอศรีสมเด็จ เมยวดี หนองพอก โพน
ทอง โพธิ์ชัย จังหวัดรอยเอ็ด และอำเภอชนบท พล แวงนอย จังหวัดขอนแกน ซึ่งสวนใหญเปนพื้นที่ตอนบนของ
ลุมน้ำสาขาและพ้ืนท่ีดานเหนือน้ำของอางเก็บน้ำ 

2.2.3 สภาพปญหาดานคุณภาพน้ำ 

จากการวิเคราะหขอมูลคุณภาพน้ำของกรมควบคุมมลพิษ ป 2563 ท่ีรวบรวมไดในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี 
ระหวางป 2558 - 2563 โดยมีสถานีตรวจวัดในลำน้ำหลักและลำน้ำสาขาที่สำคัญ ไดแก แมน้ำชี แมน้ำพอง 
และแมน้ำลำปาว สามารถสรุปแหลงกำเนิดมลพิษ และสถานการณคุณภาพน้ำโดยพิจารณาจากคาดัชนีคุณภาพน้ำ 
(Water Quality Index : WQI), ค าออกซิเจนละลายน้ำ (Dissolve Oxygen : DO) และคาความตองการ
ออกซิเจนทางชีวเคมี (Biochemical Oxygen Demand : BOD) พบวา แหลงกำเนิดมลพิษที่สำคัญในแมน้ำ
ตางๆ อยูบริเวณที่แมน้ำไหลผานชุมชนหนาแนนและกิจกรรมภาคการเกษตร เชน อำเภอเมืองขอนแกน น้ำพอง 
อุบลรัตน จังหวัดขอนแกน อำเภอวารินชำราบ เขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 
อำเภอเมืองกาฬสินธุ จังหวัดกาฬสินธุ เปนตน พบวา ป 2562 คา WQI เฉลี่ยของแมน้ำชีอยูท่ี 66 อยูในเกณฑ
พอใช (WQI 61-70) แมน้ำพองอยูที่ 61 อยูในเกณฑพอใช (WQI มีคา 61-70) และแมน้ำลำปาว อยูที่ 58  
อยูในเกณฑเสื่อมโทรม (WQI 31-60) 

๒.3 สรุปแผนยุทธศาสตรตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำชี 

การทบทวนขอมูลและวิเคราะหแผนงานท่ีเก่ียวของกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพ่ือใหการพัฒนา
และการบร ิหารจ ัดการในพื ้นท ี ่ล ุ มน ้ำช ีสอดคลองก ับย ุทธศาสตร ชาติ แผนการปฏิร ูปประเทศดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแผนแมบทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
สรุปประเด็นไดดังนี้ 

2.3.1 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายใตยุทธศาสตรชาติและกรอบการพัฒนาดานน้ำ 

แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 2) ไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรสำคัญถายทอด
ลงสูแผนระดับตาง ๆ ซึ่งไดคำนึงถึงประเด็นรวมหรือประเด็นตัดขามยุทธศาสตร และการประสานเชื่อมโยง
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เปาหมายของแตละแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใหมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน ในการที่ไดมี
ประเด็นการพัฒนาที่ถายไปสูการพัฒนาในระดับภาคและพื้นที่ ซึ ่งตองวิเคราะห และพิจารณาเพิ่มเติมจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 เพ่ือใหการพัฒนาในระดับภาคและพ้ืนท่ีบรรลุเปาหมายของ
การพัฒนาประเทศตอไป ประกอบดวย 

1) ประเด็นที่ 3 การพัฒนาการเกษตร ใหความสำคัญกับการปรับตัวจากการทำเกษตรแบบ
ดั้งเดิมไปเปนเกษตรอุตสาหกรรม โดยอาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ควบคูไปกับการสรางความมั่นคง และ
ความปลอดภัยดานอาหาร เพื่อเปนภาคการผลิตที่สรางรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหเกษตรกรสามารถ
พ่ึงตนเองได 

2) ประเด็นที่ 4 อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต ใหความสำคัญกับการพัฒนาเปนองครวม 
และการสรางระบบนิเวศใหอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตไดเติบโต โดยเนนการสรางรากฐานของ
อุตสาหกรรมและบริการ ทั้งดานบุคลากรและโครงสรางพื้นฐานที่จำเปน เปนการสนับสนุนใหอุตสาหกรรมและ
บริการแหงอนาคตไดเติบโตเปนเสาหลักของเศรษฐกิจไทย สรางมูลคาเพิ่มดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ
ตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากตางประเทศ และเปนผูนำของอุตสาหกรรมและบริการท่ี
ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

3) ประเด็นที่ 5 การทองเที่ยว ใหความสำคัญกับการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางของการ
ทองเที่ยวระดับโลก ที่เปนกลไกหลักในการชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมุงเนนนักทองเที่ยวกลุมคุณภาพ
สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว รวมถึงใหความสำคัญกับการพัฒนาการทองเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ
แตยังคงรักษาจุดเดนของประเทศดานขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณความเปนไทย 

4) ประเด็นที่ 6 พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ มุงเนนการพัฒนาเมืองนาอยูในทุกภาคของ
ประเทศเพื่อเปนศูนยเศรษฐกิจ รวมทั้งพื้นที่เพื่อการอนุรักษที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สอดคลอง
กับอัตลักษณทองถิ่นและศักยภาพของเมือง โดยมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีสิ่งอำนวย
ความสะดวกท่ีสามารถรองรับตอความตองการของคนทุกกลุมรวมท้ังมีการจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดี 

5) ประเด็นที่ 7 โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส และดิจิทัล มุงเนนการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานดานคมนาคม และระบบโลจิสติกส พลังงาน และดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการกระจายความเจริญ เพ่ือนำไปสู
การผลิตและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ เสถียรภาพ สนับสนุนการเติบโตและยกระดับเศรษฐกิจของ
ประเทศ และการเปนศูนยกลางดานดิจิทัลในอนาคต 

6) ประเด็นที่ 9 เขตเศรษฐกิจพิเศษ ไดแก เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เขตพื้นที่ระเบียง
เศรษฐกิจ ภาคใตและเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน นวัตกรรม และเทคโนโลยี 
สูอุตสาหกรรมข้ันสูง เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน ปรับโครงสรางไปสูการผลิตและบริการแหงอนาคต ใหบรรลุ
เปาหมายการเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว ยกระดับเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

7) ประเด็นที ่ 19 การบริหารจัดการน้ำทั ้งระบบ เกี ่ยวของโดยตรงกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ เพ่ือสรางความม่ันคงดานน้ำของประเทศ ประกอบดวย 3 แผนยอย คือ 

(1) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงดานน้ำของประเทศ 
(2) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใชน้ำอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพ่ิม

จากการใชน้ำใหทัดเทียมกับระดับสากล 
(3) อนุรักษและฟนฟูแมน้ำลำคลองและแหลงน้ำธรรมชาติท่ัวประเทศ 
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2.3.2 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 
12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ซ่ึงแปลงยุทธศาสตรชาติสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยจะเปนเครื่องมือหรือกลไก
ที่จะขับเคลื่อนไปสูเปาหมายประเทศที่จะตองบรรลุในระยะ 5 ปแรกของแผนยุทธศาสตรชาติ โดยมีหลักการ
สำคัญในการยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึด “คน” เปนศูนยกลาง ภายใตกรอบวิสัยทัศนยุทธศาสตร
ชาติ ควบคูกับกรอบเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
มีวัตถุประสงคดังนี้ 

1) เพื่อวางรากฐานใหคนไทยเปนคนที่สมบูรณ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย คานิยมที่ดี 
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุน ตลอดจนเปนคนเกงที่มีทักษะ
ความรูความสามารถและพัฒนาตนเองไดตอเนื่องตลอดชีวิต 

2) เพื ่อใหคนไทยมีความมั ่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ไดรับความเปนธรรมในการเขาถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูดอยโอกาสไดรับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเขมแข็ง
พ่ึงพาตนเองได 

3) เพื่อใหเศรษฐกิจเขมแข็ง แขงขันได มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สรางความเขมแข็งของ
ฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหมโดยการใชนวัตกรรมที่เขมขนมากขึ้น สรางความเขมแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากและสรางความม่ันคงทางพลังงาน อาหาร และน้ำ 

4) เพื่อรักษาและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหสามารถสนับสนุนการ
เติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

5) เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัย และมีการทำงานเชิง
บูรณาการ 

6) เพื่อใหมีการกระจายความเจริญไปสูภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง เพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม 

7) เพื่อผลักดันใหประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศตาง ๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติไดอยางสมบูรณและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งใหประเทศไทยมีบทบาทนำและ
สรางสรรคในดานการคา การบริการ และการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือตาง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาชาติ 

ยุทธศาสตรที ่กำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 
2564) มีจำนวน ๑๐ ยุทธศาสตร และภายใตสถานการณที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องนั้นเปนการยาก 
ในการกำหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาใหมีรายละเอียดที่ชัดเจนในแผนพัฒนาระยะยาว เพราะ
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาจำเปนตองมีการกำหนดและปรับปรุงใหสอดคลองกับเงื่อนไขและปจจัย
แวดลอมในชวงเวลานั้น ๆ จึงจะสามารถนำไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ดวยเหตุดังกลาวยุทธศาสตรชาติ 
จึงเปนการกำหนดกรอบท่ีเปนประเด็นหลักของการพัฒนาประเทศท่ีครอบคลุมมิติตางๆ ซ่ึงสะทอนท้ังในเรื่องการ
พัฒนาฐานการผลิตและบริการ การพัฒนากลุมเปาหมาย และการพัฒนาในเรื่องกลไกและกฎระเบียบ รวมท้ัง
การพัฒนาทุนมนุษย ภายใตการกำหนดและการยึดหลักการสำคัญของการพัฒนา 

ดังนั ้น ย ุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที ่ 12  
จึงประกอบดวยยุทธศาสตรชาติทั้ง ๖ ยุทธศาสตร ไดแก (๑) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย (๒) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดและความเหลื่อมลาในสังคม (๓) ยุทธศาสตรการสรางความ
เขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน (๔) ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนา
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อยางยั่งยืน (๕) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ังและยั่งยืน และ 
(๖) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
และประกอบกับอีก ๔ ยุทธศาสตรที่มุงเนนการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตรและกลไกสนับสนุนใหการดำเนิน
ยุทธศาสตรทั ้ง ๖ ดานใหสัมฤทธิ์ผล ประกอบดวย (๗) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และระบบ 
โลจิสติกส (๘) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (๙) ยุทธศาสตรการพัฒนา
ภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และ (๑๐) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

2.3.3 ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตาม (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดจัดทำ (ราง) แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 มีความมุงหมายท่ีจะเรงเพ่ิมศักยภาพของประเทศในการรับมือกับความ
เสี่ยงที่อาจสงผลกระทบที่รุนแรงและเสริมสรางความสามารถในการสรางสรรคประโยชนจากโอกาสที่เกิดขึ้นได
อยางเหมาะสมและทันทวงที การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงมี
วัตถุประสงคเพ่ือพลิกโฉมประเทศไทยสู “สังคมกาวหนา เศรษฐกิจสรางมูลคาอยางยั่งยืน” ซ่ึงหมายถึงการสราง
การเปลี่ยนแปลงที่ครอบคลุมตั้งแตระดับโครงสราง นโยบาย และกลไก เพื่อมุงเสริมสรางสังคมที่กาวทันพลวัต
ของโลก และเกื้อหนุนใหคนไทยมีโอกาสที่จะพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพ พรอมกับการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค มีความสามารถในการสราง
มูลคาเพ่ิมท่ีสูง และคำนึงถึงความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม 

เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคขางตน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไดกำหนดเปาหมายหลัก 5 
ประการ ประกอบดวย 

1) การปรับโครงสรางการผลิตสูเศรษฐกิจฐานนวัตกรรม โดยยกระดับขีดความสามารถในการ
แขงขันของภาคการผลิตและบริการสำคัญใหสูงข้ึน และสามารถตอบโจทยพัฒนาการของเทคโนโลยีและสังคมยุค
ใหม และเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงเศรษฐกิจทองถิ่นและผูประกอบการรายยอยกับหวงโซมูลคาของภาค
การผลิตและบริการเปาหมาย รวมถึงพัฒนาระบบนิเวศท่ีสงเสริมการคาการลงทุนและนวัตกรรม 

2) การพัฒนาคนสำหรับโลกยุคใหม โดยพัฒนาใหคนไทยมีทักษะและคุณลักษณะท่ีเหมาะสมกับ
โลกยุคใหม ทั ้งทักษะในดานความรู  ทักษะทางพฤติกรรม และคุณลักษณะตามบรรทัดฐานที ่ดีของสังคม 
เตรียมพรอมกำลังคนที ่มีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน เอื้อตอการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจไปสูภาคการผลิตและบริการเปาหมายที่มีศักยภาพและผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งพัฒนาหลักประกันและ
ความคุมครองทางสังคมเพ่ือสงเสริมความม่ันคงในชีวิต 

3) การมุงสูสังคมแหงโอกาสและความเปนธรรม โดยลดความเหลื่อมล้ำท้ังในเชิงรายได ความม่ัง
ค่ัง และโอกาสในการแขงขันของภาคธุรกิจ สนับสนุนชวยเหลือกลุมเปราะบางและผูดอยโอกาสใหมีโอกาสในการ
เลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงจัดใหมีบริการสาธารณะท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม 

4) การเปลี่ยนผานไปสูความยั่งยืน โดยปรับปรุงการใชทรัพยากรธรรมชาติในการผลิตและ
บริโภคใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ แกไขปญหามลพิษ
สำคัญดวยวิธีการท่ียั่งยืน โดยเฉพาะมลพิษทางอากาศ ขยะ และมลพิษทางน้ำ และลดการปลอยกาซเรือนกระจก 
เพ่ือมุงสูความเปนกลางทางคารบอน (Carbon neutrality) ภายในครึ่งแรกของศตวรรษนี้ 

5) การเสริมสรางความสามารถของประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยง
ภายใตบริบทโลกใหม โดยการสรางความพรอมในการรับมือและแสวงหาโอกาสจากการเปนสังคมสูงวัย  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยโรคระบาด และภัยคุกคามทางไซเบอร พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและกลไก
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ทางสถาบันที่เอื้อตอการเปลี่ยนแปลงสูดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงโครงสรางและระบบการบริหารงานของภาครัฐให
สามารถตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลงของบริบททางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีไดอยางทันเวลา  
มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล 

เพื่อถายทอดเปาหมายหลักไปสูภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนา 
(Agenda) ที่เอื ้อใหเกิดการทางานรวมกันของหลายหนวยงานและหลายภาคสวนในการผลักดันการพัฒนา 
ในเรื่องใดเรื่องหนี่งใหเกิดผลไดอยางเปนรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 จึงไดกำหนดหมุดหมายการพัฒนา 
จำนวน 13 ประการ ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่กำหนดขึ้นเปนประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการ ซึ่งสามารถ
นาไปสูการพัฒนาท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไปพรอม ๆ กัน ทำใหหมุดหมาย
แตละประการสามารถสนับสนุนเปาหมายหลักไดมากกวาหนึ่งขอ โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบงออกได
เปน 4 มิติ ดังนี้ 

1. มิติภาคการผลิตและบริการเปาหมาย 
หมุดหมายท่ี 1 ไทยเปนประเทศชั้นนำดานสินคาเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลคาสูง 
หมุดหมายท่ี 2 ไทยเปนจุดหมายของการทองเท่ียวท่ีเนนคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายท่ี 3 ไทยเปนฐานการผลิตยานยนตไฟฟาท่ีสำคัญของโลก 
หมุดหมายท่ี 4 ไทยเปนศูนยกลางทางการแพทยและสุขภาพมูลคาสูง 
หมุดหมายที่ 5 ไทยเปนประตูการคาการลงทุนและยุทธศาสตรทางโลจิสติกสที่สำคัญของ

ภูมิภาค 
หมุดหมายท่ี 6 ไทยเปนฐานการผลิตอุปกรณอิเล็กทรอนิกสอัจฉริยะท่ีสำคัญของโลก 

2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เขมแข็ง มีศักยภาพสูง และ

สามารถแขงขันได 
หมุดหมายท่ี 8 ไทยมีพ้ืนท่ีและเมืองอัจฉริยะท่ีนาอยู ปลอดภัย เติบโตไดอยางยั่งยืน 
หมุดหมายท่ี 9 ไทยมีความยากจนขามรุนลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุมครองทางสังคม

ท่ีเพียงพอ เหมาะสม 
3. มิติความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

หมุดหมายท่ี 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคารบอนต่ำ 
หมุดหมายที ่ 11 ไทยสามารถลดความเสี ่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4. มิติปจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ  

หมุดหมายที่ 12 ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุงเรียนรูอยางตอเนื่อง ตอบโจทยการพัฒนา 
แหงอนาคต 

หมุดหมายท่ี 13 ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทยประชาชน 
แผนภาพความเชื่อมโยงระหวางหมุดหมายการพัฒนากับเปาหมายหลัก รายละเอียดดังภาพท่ี 

2.3-1  
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ที่มา : (ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13, ตุลาคม 2564 หนา 38 

ภาพท่ี 2.3-1 แผนภาพความเชื่อมโยงระหวางหมุดหมายการพัฒนากับเปาหมายหลัก 

2.3.4 แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป 
กรอบการดำเนินงานของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561–

2580) ไดจัดทำใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561-2580) (แผนระดับ 1) และแผนแมบท
ภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 2) ภายใตประเด็นท่ี 19 การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
เปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ โดยยึด
หลักแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และหลักการสรางสมดุลระหวางการ
อนุรักษ ฟนฟู และการใชประโยชนจากทรัพยากรน้ำอยางยั่งยืน ทั้งนี้ วิสัยทัศนการพัฒนาตามแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) กำหนดไว ดังนี้ “ทุกหมูบานมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค 
น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยูในเกณฑมาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอยาง
ยั่งยืน ภายใตการพัฒนาอยางสมดุลโดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน” เพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศนขางตน ได
กำหนด แผนแมบทการบริหารจัดการทรพัยากรน้ำ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) ๖ ดาน คือ 
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แผนแมบท เปาประสงค 
ดานที่ ๑ การจัดการน้ำ
อุปโภค บริโภค 

จัดหาน้ำสะอาดเพื ่อการอุปโภคบริโภคใหแกชุมชน ครบทุกหมู บานหรือทุก
ครัวเรือนชุมชนเมือง แหลงทองเที่ยวสำคัญ และพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ รวมท้ังการ
จัดหาแหลงน้ำสำรองในพ้ืนที่ซึ ่งขาดแคลนแหลงน้ำตนทุน พัฒนาน้ำดื ่มใหได
มาตรฐานในราคาที่เหมาะสม และการประหยัดน้ำ โดยลดการใชน้ำภาคครัวเรือน 
ภาคบริการและภาคราชการ 

ดานท่ี ๒ การสราง 
ความม่ันคงของนา 
ภาคการผลิต 

พัฒนาแหลงเก็บกักน้ำและระบบสงน้ำใหมใหเต็มศักยภาพ พรอมท้ังการจัดหาน้ำ 
ในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน เพ่ือขยายโอกาสจากศักยภาพโครงการขนาดเล็กและ 
ลดความเสี่ยงในพ้ืนที่ไมมีศักยภาพ ลดความเสี่ยง/ความเสียหายลง รอยละ ๕๐ 
รวมถึงการเพิ ่มผลิตภาพและปรับโครงสรางการใชน้ำ โดยดำเนินการรวมกับ
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขันและดานการสรางโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคมเพ่ือยกระดับผลิตภาพดานน้ำท้ังระบบ 

ดานท่ี ๓ การจัดการ 
นาทวมและอุทกภัย 

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดระบบปองกันน้ำทวมชุมชนเมือง การ
จัดการพ้ืนที่น้ำทวมและพ้ืนที่ชะลอน้ำ รวมท้ังการบรรเทาอุทกภัยในเชิงพ้ืนที่อยาง
เปนระบบในระดับลุมน้ำและพ้ืนที่วิกฤต (Area based) ลุมน้ำขนาดใหญ ลุมน้ำ
สาขา/ลดความเสี่ยงและความรุนแรงลงไมนอยกวา รอยละ ๖๐ 

ดานท่ี ๔ การจัดการ 
คุณภาพนา และอนุรักษ 
ทรัพยากรนา 

พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรวบรวมและระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน 
การนำน้ำเสียกลับมาใชใหม ปองกันและลดการเกิดน้ำเสียตนทาง การควบคุม
ปริมาณ การไหลของน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ พรอมท้ังฟนฟูแมน้ำ ลำคลอง และ
แหลงน้ำธรรมชาติที่มีความสำคัญในทุกมิติ เพื่อการอนุรักษ ฟนฟูและใชประโยชน
ท่ัวประเทศ 

ดานท่ี ๕ การอนุรักษ 
ฟนฟูสภาพปาตนนา 
ท่ีเสื่อมโทรม และ 
ปองกันการพังทลาย 
ของดิน 

อนุรักษ ฟนฟู พ้ืนท่ีปาตนน้ำท่ีเสื่อมโทรม การปองกัน และลดการชะลางพังทลาย 
ของดินในพ้ืนท่ีตนน้ำและพ้ืนท่ีลาดชัน 

ดานท่ี ๖ การบริหาร 
จัดการ 

จัดตั้งองคกรดานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ (คณะกรรมการทรัพยากรน้ำ
แหงชาติ คณะกรรมการลุมน้ำ ฯลฯ) ปรับปรุงกฎหมายใหทันสมัย สงเสริมความ
รวมมือระหวางประเทศเชื ่อมโยงประเด็นการพัฒนาและการหาแหลงเงินทุน 
พัฒนาระบบฐานขอมูลประกอบการตัดสินใจ (คลังน้ำชาติ) สนับสนุนองคกรลุมน้ำ 
สนับสนุนการแลกเปลี่ยน ขอมูลระหวางภาครัฐและเอกชน การบริหารจัดการ
ชลประทาน การศึกษาวิจัยเตรียมความพรอม สงเสริมการประชาสัมพันธและการมี
สวนรวมของประชาชนและภาคสวนที ่เกี ่ยวของ สรางจิตสำนึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสนับสนุนการสราง
มูลคาเพิ่มในภาคการบริการและการผลิต รวมถึงพัฒนารูปแบบเพื่อยกระดับการ
จัดการน้ำในพ้ืนท่ีและลุมน้ำ (เชื่อมโยงการตลาด พลังงาน การผลิต และของเสีย) 
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๒.4 สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอพ้ืนที่ลุมน้ำชี 

 เพื่อใหการพัฒนาประเทศ ภาค และพื้นที่ลุมน้ำเปนไปอยางสอดคลองและมีประสิทธิภาพ จึงไดทำการ
ทบทวนประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับพื้นที่ลุมน้ำชี 
ไดแก แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาภาคท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีลุมน้ำ แผนพัฒนาประเทศตามท่ีระบุ
ไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
สรุปทิศทางการพัฒนาในดานตาง ๆ ไดดังนี้ 

1) ทิศทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ มีประเด็นการพัฒนาหลัก 5 ประเด็น คือ 
1.1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรไปสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย 
1.2) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูง 
1.3) การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 
1.4) การลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจ 
1.5) การปรับเปลี่ยนโครงสรางทางดานเศรษฐกิจ 

รายละเอียดของแนวทางการพัฒนาดานเศรษฐกิจ แสดงในตารางท่ี 2.4-1 

2) ทิศทางการพัฒนาดานสังคม มีประเด็นการพัฒนาหลัก 6 ประเด็น คือ 
2.1) ปรับเปลี่ยนคานิยมประชาชนใหมีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมท่ีพึง

ประสงค 
2.2) พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะความรูและความสามารถในการดำรงชีวิตอยางมีคุณคา 
2.3) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคำนึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ 
2.4) พัฒนาระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
2.5) กระจายการใหบริการทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุม

และท่ัวถึง 
2.6) เสริมสรางศักยภาพการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และสรางความเขมแข็งการเงินฐานรากตาม

หลักเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองไดมีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายใน
ชุมชน 
 รายละเอียดของแนวทางการพัฒนาดานสังคม แสดงในตารางท่ี 2.4-2 

 3) ทิศทางการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม มีประเด็นการพัฒนาหลัก 6 ประเด็น คือ 
3.1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
3.2) ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ี

ตนน้ำของจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา 
3.3) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติสรางสมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
3.4) สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3.5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจกและเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3.6) บรหิารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
รายละเอียดของแนวทางการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม แสดงในตารางท่ี 2.4-3 
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ตารางท่ี 2.4-1 ประเด็นการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีลุมน้ำชี 

ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมศักยภาพการผลิต 
สินคาเกษตรไปสู
มาตรฐานเกษตรอินทรีย
และอาหารปลอดภัย 

1) พัฒนาพื้นที่ทุงกุลารองไหในพื้นที่จังหวัดยโสธร รอยเอ็ด มหาสารคาม ศรีสะ
เกษใหเปนแหลงปลูกขาวหอมมะลิคุณภาพสูง 
2) สงเสริมการปรับเปลี่ยนไปสูสินคาเกษตรชนิดใหมตามศักยภาพของพ้ืนท่ี เชน 
พ้ืนท่ีจังหวัดเลย ศรีสะเกษ สงเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม และดอกไม 

2. พัฒนาอุตสาหกรรม
เกษตรแปรรูปไปสู
ผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาสูง 

1) พัฒนานครราชสมีาเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบ
ครบวงจร 
2) สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมผลิตสินคาอุปโภคบริโภค ในพื้นที่เชื่อมโยง
ระเบียงเศรษฐกิจจังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน กาฬสินธุ  รอยเอ็ด เพื ่อสงออกสู
ประเทศเพ่ือนบาน 
3) เพ่ิมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนในพ้ืนท่ีกลุมจังหวัดภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนกลาง 

3. การเสริมสรางและ
พัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแขงขันของภาคการ
ผลิตและบริการ 

1) การพัฒนาภาคการเกษตร โดยการ (1) เสริมสรางฐานการผลิตภาคเกษตรให
เขมแข็งและยั่งยืน (2) สรางและถายทอดองคความรูทางวิชาการ วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และภูมิปญญาทองถิ่นดานการเกษตรแบบมีสวนรวม 
(3) ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสู ระบบมาตรฐาน เพื ่อให
สอดคลองกับความตองการของตลาดและการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ (4) 
เสริมสรางขีดความสามารถการผลิตในหวงโซอุตสาหกรรม เกษตร (5) สงเสริม
และเรงขยายผลแนวคิดทางการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และ (6) พัฒนาปจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุน
เกษตรกรรุนใหม 
2) การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยการ (1) พัฒนาตอยอดความเขมแข็งของ
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
ข ั ้นส ูง และ (2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมสำหรับอนาคต เชน 
อุตสาหกรรมหุนยนตอัตโนมัติ อุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือและอุปกรณทางการ
แพทย เปนตน  
3) การพัฒนาภาคการทองเที่ยว โดยการ (1) เสริมสรางขีดความสามารถการ
แขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการท่ีมีศักยภาพท้ังฐานบริการเดิมและฐานบริการ
ใหมเพื่อสงเสริมใหเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดอยางเขมแข็ง (2) พัฒนา
อุตสาหกรรมทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 
4) การพัฒนาภาคการคาการลงทุน โดยการ (1) สนับสนุนผูประกอบการลงทุน
ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2) สงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม และ (3) พัฒนาปจจัยสนับสนุนเพ่ือสงเสริมการลงทุนในประเทศ
และการลงทุนของคนไทยในตางประเทศ 

4. การลดความเหลื่อมล้ำ 
ทางดานเศรษฐกิจ 

1) การกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสูภูมิภาค และทองถ่ิน
อยางท่ัวถึงมากข้ึน 
2) กระจายอำนาจสูทองถิ่น เพื่อใหทองถิ่นสามารถกำหนดแนวทางการพัฒนา
ตามความตองการของตนเองได 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
5. การปรับเปลีย่น
โครงสรางทางดาน
เศรษฐกิจ 

1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม 
2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสูการขับเคลื่อน
ดวยเทคโนโลยีความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม 
3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนนภาคบริการมากข้ึน 

ท่ีมา :  - แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ), 2562 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ), 2559 
 - แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (กระทรวงมหาดไทย), 2560 

ตารางท่ี 2.4-2 ประเด็นการพัฒนาทางดานสังคมท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีลุมน้ำชี 

ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ปรับเปลี่ยนคานิยมของ 
ประชาชนใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ 
และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค 

1) เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการมีสวนรวมจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชนจัดระเบียบทางสังคม และกำหนดบทลงโทษแกผูละเวน
การปฏิบัติตามบรรทัดฐานในสังคม 
2) ผลักดันใหมีการนำวัฒนธรรมการทำงานท่ีพึงประสงคไปใชปฏิบัติจนให
เปนคุณลักษณะท่ีสำคัญของคนในสังคม 

2. พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ 
ความรูและความสามารถในการ
ดำรงชีวิตอยางมีคุณคา 

1) สงเสริมแรงงานใหมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพที่เปนไป
ตามความตองการของตลาดงาน 
2) พัฒนาศักยภาพของกลุ มผู สูงอายุวัยตนใหสามารถเขาสูตลาดงาน
เพ่ิมข้ึน 

3. ลดปจจัยเสี ่ยงดานสุขภาพ
และให ท ุกภาคส วนคำน ึง ถึง
ผลกระทบตอสุขภาพ 

1) พัฒนาใหคนมีความรูในการดูแลสุขภาพ มีจิตสำนึกสุขภาพที่ดี และมี
การคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพดวยตนเอง 
2) สงเสริมใหคนมีกิจกรรมทางสุขภาพที่เหมาะสมกับวัย ทั้งรูปแบบการ
ออกกำลังกายโภชนาการท่ีเหมาะสม 
3) ผลักดันใหมีกลไกการประเมินผลกระทบสุขภาพในการจัดทำนโยบาย
สาธารณะตามแนวคิดทุกนโยบายหวงใยสุขภาพที่เชื่อมโยง ตั้งแตนโยบาย
ระดับชาติ พ้ืนท่ี และชุมชน 

4. พัฒนาระบบการดูแลและ
สรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
กับสังคมสูงวัย 

1) พัฒนาใหมีระบบการดูแลระยะกลางที่จะรองรับผูที่จำเปนตองพักฟน
กอนกลับบานใหเชื่อมโยงกับระบบการดูแลระยะยาว 
2) สงเสริมการพัฒนาเมืองที่เปนมิตรกับผูสูงอายุทั้งระบบขนสงสาธารณะ 
อาคารสถานที่พื ้นที่สาธารณะ และที่อยูอาศัยใหเอื้อตอการใชชีวิตของ
ผูสูงอายุและทุกกลุมในสังคม 

5. กระจายการใหบริการภาครัฐ 
ท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ 
ใหครอบคลุมและท่ัวถึง 

1) สงเสริมใหมีการกระจายการบริการดานการศึกษาท่ีมีคุณภาพใหมีความ
เทาเทียมกันมากข้ึนระหวางพ้ืนท่ี 
2) บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพใหครอบคลุมทุก
พ้ืนท่ี 
3) ปรับปรุงปจจัยแวดลอมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎระเบียบใหเกิด
การแขงขันท่ีเปนธรรม 
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ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
6. เสริมสรางศักยภาพชุมชน 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และ 
การสรางความเขมแข็งการเงิน 
ฐานรากตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหชุมชน 
สามารถพ่ึงพาตนเองไดมีสิทธิ 
ในการจัดการทุน ท่ีดินและ 
ทรัพยากรภายในชุมชน 

1) สรางและพัฒนาผูนำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนใหมีขีดความสามารถใน
การสรางแรงบันดาลใจใหเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา มีจุดยืนทางความคิด  
มีธรรมาภิบาลในการบริหารและพัฒนาชุมชน 
2) สงเสริมการรวมกลุมและสรางจิตสำนึกใหชุมชนพึ่งพาตนเอง รวมท้ัง
สงเสริมและสนับสนุนพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
3) สนับสนุนชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ บริการ และการ
จัดการทรัพยากรในชุมชนในลักษณะเปนหุ นสวนกับหนวยงานภาครัฐ 
อปท. ในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน 

ท่ีมา :  - แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ), 2562 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ), 2559 
 - แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (กระทรวงมหาดไทย), 2560 

ตารางท่ี 2.4-3 ประเด็นการพัฒนาทางดานสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ีลุมน้ำชี 

ประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ำเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

1) พัฒนาแหลงน้ำเดิมและแหลงน้ำธรรมชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ 
2) พัฒนาแหลงน้ำใหมในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี และสรางกักเก็บน้ำ (แกมลิง) อางเก็บ
น้ำ ฝาย และแหลงน้ำขนาดเล็กในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีการเกษตร 

2. ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคง
ความอุดมสมบูรณและรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ในพ้ืนท่ีตนน้ำของจังหวัดเลย 
อุดรธาน ีและชัยภูมิ 

โดยกำหนดและทำเครื่องหมายแนวเขตพื้นที่อนุรักษและพื้นที่ปานอกเขต
อนุรักษใหชัดเจนเนนใหประชาชนมีสวนรวมในการฟ นฟู ปลูกปา และ
ปองกันการบุกรุก เพื่อรักษาพื้นที่ปาตนน้ำและปองกันการชะลางพังทลาย
หนาดิน อนุรักษพื้นที่ชุมน้ำ ตลอดจนสงเสริมปาชุมชน เพื่อใหเกิดการใช
ประโยชนจากปาไมอยางยั่งยืน 

3. การรักษาฟนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ สรางสมดุลของการ
อนุรักษและใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม 

1) อนุรักษฟนฟูทรัพยากรปาไมเพ่ือสรางสมดุลธรรมชาติ 
2) อนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพอยางยั่งยืน 
3) วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแรเพ่ือใหเกิดการใชประโยชนสูงสุด และ
ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและประชาชน 

4. สงเสริมการผลิตและการ
บริโภคท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

1) ส งเสร ิมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที ่เป นมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 
2) สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสูเกษตรกรรมท่ียั่งยืน 

5. สนับสนุนการลดการปลอย
กาซเรือนกระจกและเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัว
ตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

1) พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนลดกาซเรือนกระจกทุกภาคสวน 
2) สงเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีการ
จัดเก็บและรายงานขอมูลเก่ียวกับการปลอยกาซเรือนกระจก 

6. บริหารจัดการเพ่ือลดความ
เสี่ยงดานภัยพิบัติ 

1) พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
2) พัฒนาระบบการฟนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
3) สงเสริมองคความรูดานการจัดการภัยพิบัต ิ
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ท่ีมา : - แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ, 2562 
 - แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12, 2559 
 - แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด, 2560 

๒.5 ผังน้ำและขอมูลที่ไดจากระบบผังน้ำ 

 ผลลัพธท่ีไดจากการจัดทำผังน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ มีรายละเอียดตาง ๆ ในสวนของขอมูล
องคประกอบหลัก ไดแก ผังน้ำ และรายการประกอบผัง และขอมูลสนับสนุนตาง ๆ ไดแก ขอเสนอแนะเกณฑ
เตือนภัยและแนวทางการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลาก ฤดูแลง และดานคุณภาพน้ำ รวมท้ังขอมูลประกอบการ
บริหารจัดการ เชน ทะเบียนแหลงน้ำและลำดับศักยลำน้ำ เปนตน 

2.5.1 ผังน้ำ ลุมน้ำชี และรายการประกอบผังน้ำ 
ตามท่ีพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 มาตรา 4 กำหนดวา ผังน้ำเปนแผนที่หรือ

แผนผังแสดงระบบทางน้ำ และมาตรา 23 ไดกำหนดใหมีการจัดทำรายการประกอบผังน้ำ เพื ่ออธิบาย
วัตถุประสงคของผังน้ำและรายละเอียดที่ปรากฏอยูในผังน้ำ ซึ่งขอบเขตผังน้ำ ลุมน้ำชี ในสวนที่เปนลำน้ำ แหลง
น้ำ ปาบุง ปาทาม พื้นที่ชุมน้ำ จะใชขอบเขตตามกฎหมายที่เกี่ยวของและหนวยงานที่รับผิดชอบองคประกอบ
ดังกลาว สวนพื้นที่น้ำนองและพ้ืนที่ลุมต่ำ เปนพื้นที่ที่มีการบริหารจัดการโดยหนวยงาน จึงใชขอบเขตตามท่ี
หนวยงานที่เกี่ยวของกำหนด สำหรับพื้นที่ทางน้ำหลาก มีขอบเขตทั้งตามที่หนวยงานกำหนดและตามผลการ
วิเคราะหและรับฟงความคิดเห็น ทั้งนี้ องคประกอบของผังน้ำที่มีสวนเกี่ยวของกับพื้นที่ของเอกชนที่ตองมีการ
กำหนดวัตถุประสงคการใชท่ีดิน เพ่ือปองกันการใชท่ีดินกีดขวางทางน้ำ หรือเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการน้ำ 
ไดแก พ้ืนท่ีทางน้ำหลาก พ้ืนท่ีน้ำนอง และพ้ืนท่ีลุมต่ำ โดยในลุมน้ำชี มีการกำหนดขอบเขตดังนี้ 

พื้นที่ทางน้ำหลาก หมายถึง ทางน้ำธรรมชาติหรือที่สรางขึ้นเพื่อรองรับน้ำหลากหรือน้ำขึ้นลง
และใหน้ำสามารถระบายหรือไหลผานได และพื้นที่ริมตลิ่งที่ออกแบบไวใหเปนทางระบายน้ำทวม รวมทั้งพื้นท่ี
ราบหรือลาดบริเวณริมทางน้ำ ซึ่งสามารถเกิดน้ำทวมได โดยแบงเปน ๒ ประเภท คือ พื้นที่ทางน้ำหลากริมน้ำ 
(ลน.) และ พื้นที่ทางน้ำหลากเพื่อระบายน้ำ (ลร.) สำหรับลุมน้ำชีไมมีพื้นที่ทางน้ำหลากที่หนวยงานราชการ
กำหนด จึงมีเฉพาะพ้ืนท่ีทางน้ำหลากท่ีไดจากการวิเคราะหโดยใชแบบจำลองคณิตศาสตร เพ่ือหาขอบเขตพ้ืนท่ีท่ี
เมื่อมีการกีดขวางจะทำใหสภาพน้ำทวมเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสำคัญ จากนั้นนำไปเปรียบเทียบกับพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำ
ทวมที่คาบอุบัติ 25 ป จะครอบคลุมพื้นที่จากการวิเคราะหจากแบบจำลอง จากนั้นจึงนำไปรับฟงความคิดเห็น 
ซึ่งสรุปไดวา เห็นชอบกับการใชขอบเขตพื้นที่ทางน้ำหลากเทากับพื้นที่น้ำทวมที่คาบอุบัติ 25 ป โดยแบงเปน
พื้นท่ีทางน้ำหลากเพื่อระบายน้ำ (ลร.) จะใชขอบเขตตามขอบเขตพื้นที่น้ำทวมที่คาบอุบัติ 25 ป สวนแบงสวนท่ี
อยูริมน้ำท่ีควรมีการกันไวเปนท่ีโลง ออกมาเปนพ้ืนท่ีทางน้ำหลากริมน้ำ (ลน.) โดยคำอธิบายรายละเอียดพ้ืนท่ีใน
แผนผังแสดงผังน้ำ ลุมน้ำชี ดังนี้ 

- พื้นที่ทางน้ำหลากริมน้ำ (ลน.) มีวัตถุประสงคเพื่อรองรับน้ำหลาก รองรับการบำรุงรักษาและ
ดูแลทางน้ำใหมีประสิทธิภาพการระบายน้ำของทางน้ำ รองรับมาตรการปองกันบรรเทาสถานการณเกี่ยวกับ
ทรัพยากรน้ำในกรณีฉุกเฉิน และรองรับการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการระบายน้ำของลำน้ำที่อาจมีขึ้นใน
อนาคต พื้นที่สวนนี้ ในชวงน้ำหลากมีโอกาสที่จะมีน้ำหลากไหลลนริมฝงตามสภาพธรรมชาติจึงควรใหมีที่วางริม
ลำน้ำไมนอยกวา ๖ เมตร 

- พ้ืนท่ีทางน้ำหลากเพ่ือระบายน้ำ (ลร.) เปนพ้ืนท่ีรองรับน้ำหลากใหน้ำสามารถระบายหรือไหล
ผานได โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้  

(๑) เพื่อสงวนรักษาพื้นที่ระบายน้ำหลากตามธรรมชาติ เปนพื้นที่ตามแนวทางน้ำจากเขต
พ้ืนท่ีทางน้ำหลากริมน้ำ (ลน.) ถึงขอบคันก้ันน้ำพ้ืนท่ีชุมชนเมือง หรือขอบคันก้ันน้ำของโครงการชลประทาน หรือ 
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จนสุดเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำทวมเมื่อเกิดน้ำหลาก หรือถึงขอบแนวถนนที่ขนานกับทางน้ำที่ใกลเคียงกับขอบเขต
พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ำทวม  

(๒) เพ่ือใหมีการพัฒนาพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับความเสี่ยงในการเกิดน้ำทวม โดยใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของกำหนดมาตรการปองกันบรรเทาอุทกภัยเพิ่มเติม สำหรับพื้นที่ทางน้ำหลากสวนที่เปนพื้นที่ชุมชนหรือ
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ไมเกินกวาขอบเขตท่ีกำหนดไวในผังเมืองรวมจังหวัด 

(๓) เพื่อใหมีการพัฒนาพื้นที่ที่มีลักษณะเหมาะสมในการพัฒนาเปนพื้นที่น้ำนองเพื่อชะลอ
หรือลดปริมาณน้ำหลากท่ีอาจจะกอใหเกิดน้ำทวมแกพ้ืนท่ีชุมชนหรือพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และเก็บกักน้ำไวใชในฤดูแลง 

- พ้ืนท่ีลุมต่ำ (ต.) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีการบริหารจัดการน้ำใหเพาะปลูกกอนหรือหลังฤดูน้ำหลาก
ปกติ โดยในชวงน้ำหลาก พื้นที่สวนนี้จะถูกน้ำทวม และพื้นที่ลุมต่ำตามที่หนวยราชการกำหนด กำหนดตาม
ขอบเขตท่ีแสดงในผังน้ำแผนที่ 2 และรายการประกอบผังสวนที่ 4 โดยมีวัตุประสงคเพื่อสงวนรักษาการใช
ประโยชนท่ีดินใหสอดคลองกับการบริหารจัดการน้ำ 

- พื้นที่น้ำนอง (น.) หมายถึง พื้นที่ที่บริหารจัดการน้ำเขาออก เพื่อใชเปนที่ชะลอน้ำ ซึ่งไมมี
กำหนดในผังนี้ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสงวนรักษาการใชประโยชนท่ีดินใหสอดคลองกับการบริหารจัดการน้ำ 

 ผังน้ำ ลุมน้ำชี ประกอบดวย แผนที่ แผนผัง จำนวน 15 แผน และรายการประกอบผังน้ำ 10 
สวน รายละเอียดดังนี้ 

1) แผนที่ แผนผัง ลุมน้ำชี จัดทำขึ้นตามมาตรา 4 และมาตรา 23 (3) แหงพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ำ พ.ศ.2561 โดยเปนไปตามรูปแบบท่ีสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติกำหนด ประกอบดวย 

แผนท่ี แผนผัง แผนท่ี 1 - 3 ท่ีใชประกาศราชกิจจานุเบกษา ไดแก  
แผนท่ี 1 แผนท่ีแสดงขอบเขตลุมน้ำ และระบบทางน้ำ (ใชคูกับรายการประกอบผัง หมวดท่ี 

๒ สวนที่ ๑ และ ๔) แสดงขอบเขตของลุมน้ำ ระบบทางน้ำ และองคประกอบดานทรัพยากรน้ำที่มีหนวยงาน
รับผิดชอบและมีกฎหมายที่เกี่ยวของในการบังคับใชที่ดิน ทำใหทราบวา พื้นที่ที่พิจารณา มีลำน้ำ/แหลงน้ำใด
เก่ียวของและมีกฎหมายฉบับใดใชควบคุมลำน้ำและแหลงน้ำเหลานี้ ทำใหทราบวาตอนทำผังน้ำมีอางเก็บน้ำอะไร
ใชงานอยูท่ีไหนบาง มีขนาดเทาไร ขอบเขตองคประกอบผังน้ำ กำหนดไวอยางไร 

แผนที่ 2 แผนผังแสดงผังน้ำ (ใชคู กับรายการประกอบผัง หมวดที่ ๒ สวนที่ ๒ และ ๔) 
แสดงพื้นที่ทางน้ำหลาก พื้นท่ีน้ำนองและพื้นที่ลุมต่ำ ซึ่งเปนพื้นที่ที่เกี่ยวของกับการระบายน้ำ และการบริหาร
จัดการน้ำที่ควรมีการกำหนดการใชที่ดินใหเหมาะสมเพื่อปองกันการใชที่ดินกีดขวางทางน้ำหรือเปนอุปสรรคตอ
การบริหารจัดการน้ำ จำแนกเปน (1) พื้นที่ทางน้ำหลาก หมายถึง ทางน้ำธรรมชาติหรือที่สรางขึ้นเพื่อรองรับน้ำ
หลากหรือน้ำขึ้นลงและใหน้ำสามารถระบายหรือไหลผานได และพื้นที่ริมตลิ่งที่ออกแบบไวใหเปนทางระบายน้ำ
ทวม รวมท้ังพ้ืนท่ีราบหรือลาดบริเวณริมทางน้ำ ซ่ึงสามารถเกิดน้ำทวมได โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ พ้ืนท่ีทาง
น้ำหลากริมน้ำ (ลน.) และ พื้นที่ทางน้ำหลากเพื่อระบายน้ำ (ลร.) (2) พื้นที่น้ำนอง (น.) หมายถึง พื้นที่ที่บริหาร
จัดการน้ำเขาออก เพื่อใชเปนที่ชะลอน้ำ ซึ่งไมมีกำหนดในผังนี้ และ (3) พื้นที่ลุมต่ำ (ต.) หมายถึง พื้นที่ที่มีการ
บริหารจัดการน้ำใหเพาะปลูกกอนหรือหลังฤดูน้ำหลากปกติ โดยในชวงน้ำหลาก พื้นที่สวนนี้จะถูกน้ำทวม และ
พื้นที่ลุมต่ำตามที่หนวยราชการกำหนด สำหรับแผนที่ ๒ นี้ จะทำใหทราบวา มีพื้นที่ทางน้ำหลาก พื้นที่น้ำนอง 
พ้ืนท่ีลุมต่ำ ซ่ึงถือเปนท่ีน้ำไหลผาน หรือใชสำหรับกักน้ำ-ระบายน้ำอยูบริเวณใด กำหนดขอบเขตอยางไร ซ่ึงกรม
โยธาธิการและผังเมืองสามารถนำขอมูลขอบเขตพื้นที่ในผังน้ำแผนนี้ และขอเสนอแนะดานการใชประโยชนที่ดิน
ท่ีเสนอ ไปใชประกอบการจัดทำผังเมืองตอไป ตามท่ี พรบ.การผังเมือง ฉบับใหมกำหนด 

แผนท่ี 3 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีชุมน้ำ (ใชคูกับรายการประกอบผัง หมวดท่ี ๒ สวนท่ี 
๓) แสดงพ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีชุมน้ำ พรอมดวยขอกำหนดไดจัดทำข้ึนเพ่ือแสดงพ้ืนท่ีปาไม ปาบุง ปาทาม ปาพรุ ปา
ชายเลน และพื้นที่ชุมน้ำ ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีความสัมพันธกับการอนุรักษทรัพยากรน้ำ และควรมีการสงวนรักษาไว
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เพื่อรักษาสภาพการระบายน้ำ โดยเปนพื้นที่ที่มีหนวยงานรับผิดชอบ และมีกฎหมายที่เกี่ยวของในการบังคับใช
ที่ดิน ทำใหทราบวา มีพื้นที่ที่มีกฎหมายควบคุมเฉพาะ หรือ มีแนวทางการบริหารจัดการน้ำเฉพาะพื้นที่ เชน 
พ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีชุมน้ำ พ้ืนท่ีชลประทาน อยูบริเวณใดบางเพ่ือปองกันการรุกล้ำพ้ืนท่ี 

แผนท่ี แผนผัง แผนท่ี 4 - 15 ท่ีเปนขอมูลสนับสนุนในการวางแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำและ 
การบริหารจัดการน้ำ ซึ่งเปนประโยชนใหหนวยงานที่เกี่ยวของ และประชาชนสามารถใชขอมูลผังน้ำที่เปน
มาตรฐานและเปนขอมูลชุดเดียวกันในการปฏิบัติงาน ไดแก 

แผนท่ี 4 แผนท่ีแสดงความจุลำน้ำและพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ำทวม 
แผนท่ี 5 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีน้ำทวมท่ีคาบอุบัติ 2 ป 
แผนท่ี 6 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีน้ำทวมท่ีคาบอุบัติ 5 ป 
แผนท่ี 7 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีน้ำทวมท่ีคาบอุบัติ 10 ป 
แผนท่ี 8 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีน้ำทวมท่ีคาบอุบัติ 25 ป 
แผนท่ี 9 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีน้ำทวมท่ีคาบอุบัติ 50 ป 
แผนท่ี 10 แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีน้ำทวมท่ีคาบอุบัติ 100 ป 
แผนท่ี 11 ผังระบบระบายน้ำ (ในรูปแบบของไดอะแกรม) 
แผนที่ 12 แผนที่แสดงขอมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและอุตสาหกรรมในชวงน้ำ

แลง (พ.ย. – เม.ย.) 
แผนที่ 13 แผนที่แสดงขอมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนอกเขตชลประทาน

ในชวงน้ำแลง (พ.ย. – เม.ย.) 
แผนท่ี 14 ผังขอมูลการบริหารจัดการน้ำชวงน้ำแลงในรูปแบบของไดอะแกรม 
แผนท่ี 15 แผนท่ีแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
โดยแผนที่ ๕ ถึง ๑๑ จะเปนขอมูลสนับสนุนดานน้ำทวม แยกเปนแผนที่ ๕ ถึง ๑๐ จะเปน

แผนท่ีน้ำทวมท่ีคาบอุบัติตางๆ และแผนท่ี ๑๑ เปนไดอะแกรมแสดงระบบทางน้ำ โดยจากขอมูลแผนท่ี ๕ ถึง ๑๑ 
นี้ ทำใหทราบถึงความจุลำน้ำ และอัตราการไหลที่คาบอุบัติตางๆ ซึ่งสามารถใชเปรียบเทียบกับอัตราการไหลท่ี
ตรวจวัดไดที่สถานีวัดตางๆ ที่ดานตนน้ำของจุดที่สนใจ เพื่อใหทราบวาน้ำมีโอกาสลนตลิ่งหรือไม และอัตราการ
ไหลที่วัดไดเทียบเทากับคาบอุบัติใด ซึ่งก็สามารถนำไปคาดการณพื้นที่น้ำทวมไดโดยใชแผนที่พื้นที่น้ำทวมที่คาบ
อุบัติตางๆ ในแผนที่ 5 ถึง 10 ได สวนแผนที่ ๑๒ ถึง ๑๔ จะเปนผังน้ำดานน้ำแลง ทำใหทราบขอมูลศักยภาพ
แหลงน้ำที่มีอยูในพื ้นที่ ตำแหนงสถานีวัดน้ำที่ใชในการติดตามสถานการณน้ำ และตำแหนงการใชน้ำที ่มี
ความสำคัญ เพ่ือใชประกอบการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในชวงฤดูแลง รวมถึงทราบขอมูลความตองการ
น้ำ และความจุของอางเก็บน้ำแตละแหง เพ่ือนำไปบริหารจัดการทรัพยากรน้ำตอไป และแผนท่ี ๑๕ จะเปนดาน
คุณภาพน้ำ ซ่ึงจะทำใหทราบประเภทของแหลงน้ำของลำน้ำสายหลักและจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ เพ่ือใชเฝาระวัง
และใชขอมูลมาประกอบการพิจารณาแกไขปญหาน้ำเสียหรือน้ำเค็มท่ีเกิดจากการมีน้ำไหลชะหนาดินท่ีมีเกลือสูง
ในบางพ้ืนท่ี 

2) รายการประกอบผังน้ำ ลุมน้ำชี 
รายการประกอบผังน้ำ ล ุ มน้ำชี เปนคำอธิบายประกอบแผนที ่/แผนผัง ขอบเขตและ

วัตถุประสงคขององคประกอบของผังน้ำแผนตางๆ เพื่อบอกวา ผังน้ำลุมน้ำใด จัดทำในปใด ในแตละแผนแสดง
องคประกอบอยางไร มีท่ีมาในการกำหนดขอบเขตองคประกอบอยางไร มีวัตถุประสงคดานการใชประโยชนท่ีดินใน
แตละองคประกอบอยางไร และสามารถนำขอมูลขอบเขตองคประกอบไปใชอยางไรไดบาง นอกจากนี้ จะแสดงวามี
องคประกอบในการบริหารจัดการน้ำ และปองกันบรรเทาอุทกภัยในสภาพปจจุบัน รวมทั้งองคประกอบเพิ่มเติม
ประเภทอางเก็บน้ำ และคลองผันน้ำเลี่ยงเมืองที่อยูระหวางการกอสรางหรือไดรับงบประมาณมาดำเนินการในปท่ี
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จัดทำผัง ทั้งนี้รายการประกอบผังจะแบงเปน ๒ สวน คือ รายการประกอบผังน้ำสวนที่ ๑ ถึง ๔ จะเปนสวนที่จะ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และ สวนท่ี ๕ ถึง ๑๐ จะเปนสวนของขอมูลสนับสนุนตางๆ มีรายละเอียดดังนี้  

รายการประกอบผังน้ำ สวนท่ี 1 - 4 ท่ีใชประกาศราชกิจจานุเบกษา ไดแก  
รายการประกอบผังน้ำหมวด 2 สวนท่ี 1 และ สวนท่ี ๔ อธิบายถึงวัตถุประสงคและขอบเขต

และขอกำหนดตางๆ ของแผนท่ีแผนท่ี 1 : แผนท่ีแสดงขอบเขตลุมน้ำ และระบบทางน้ำ  
รายการประกอบผังน้ำหมวด 2 สวนท่ี 2 และ สวนท่ี ๔ อธิบายถึงวัตถุประสงคและขอบเขต

และขอกำหนดตางๆ ของแผนท่ีแผนท่ี 2 : แผนผังแสดงผังน้ำ  
รายการประกอบผังน้ำหมวด 2 สวนท่ี ๓ อธิบายถึงวัตถุประสงคและขอบเขตและขอกำหนด

ตางๆ ของแผนท่ีแผนท่ี 3 : แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีปาและพ้ืนท่ีชุมน้ำ 

รายการประกอบผังน้ำ สวนที ่ 5 - 10 ที ่เปนขอมูลสนับสนุนในการวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรน้ำและการบริหารจัดการน้ำ ไดแก 

รายการประกอบผังน้ำหมวด 2 สวนท่ี ๕ อธิบายถึงวัตถุประสงคและขอบเขตและขอกำหนด
ตางๆ ของแผนท่ีแผนท่ี 4 : แผนท่ีแสดงความจุลำน้ำและพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยน้ำทวม 

รายการประกอบผังน้ำหมวด 2 สวนท่ี ๖ อธิบายถึงวัตถุประสงคและขอบเขตและขอกำหนด
ตางๆ ของแผนท่ีแผนท่ี 5-10 : แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีน้ำทวมท่ีคาบอุบัติตางๆ ตั้งแต ๒ - ๑๐๐ ป 

รายการประกอบผังน้ำหมวด 2 สวนท่ี ๗ อธิบายถึงวัตถุประสงคและขอบเขตและขอกำหนด
ตางๆ ของแผนผังแผนท่ี 11 : ผังระบบระบายน้ำ 

รายการประกอบผังน้ำหมวด 2 สวนท่ี ๘ อธิบายถึงวัตถุประสงคและขอบเขตและขอกำหนด
ตางๆ ของแผนที่แผนที่ 12 : แผนที่แสดงขอมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภคและอุตสาหกรรมชวงฤดู
แลง (พ.ย. - เม.ย.) และ แผนที่แผนที่ 13 : แผนที่แสดงขอมูลพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรนอกเขต
ชลประทานชวงฤดูแลง (พ.ย. - เม.ย.) 

รายการประกอบผังน้ำหมวด 2 สวนท่ี ๙ อธิบายถึงวัตถุประสงคและขอบเขตและขอกำหนด
ตาง ๆ ของแผนผังแผนท่ี 14 : ผังขอมูลการบริหารจัดการน้ำชวงน้ำแลง รูปแบบของไดอะแกรม 

รายการประกอบผังน้ำหมวด 2 สวนที ่ ๑๐ อธิบายถึงวัตถุประสงคและขอบเขตและ
ขอกำหนดตางๆ ของแผนท่ีแผนท่ี 15 : แผนท่ีแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ 

ทั ้งนี ้ ผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ ลุ มน้ำชี มีรายละเอียดของขอมูล การนำไปใช
ประโยชน และมีความเชื่อมโยงของขอมูลตามระบบผังน้ำเพื่อใชสนับสนุนการดำเนินงานของแผนแมบทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2.5-1 
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ตารางท่ี 2.5-1 รายละเอียดของขอมูลและการใชประโยชนของผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ ลุมน้ำชี 

ลำดับแผนท่ี /
รายการประกอบ

ผังน้ำ สวนท่ี 
ชื่อแผนท่ี แผนผัง  

รายละเอียดขอมูล และ 
การใชประโยชน 

ขอมลูตามระบบผังน้ำสนับสนนุการ
ดำเนินงานแผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 

แผนท่ี 1 / 
สวนท่ี 1 

แผนท่ีแสดงขอบเขต
ลุมน้ำ และระบบ
ทางน้ำ 

แสดงขอบเขตผังน้ำ ลุมน้ำชี แสดงช่ือ
แมน้ำสาย ลำคลอง คลองชลประทาน 
พ้ืนท่ีแหลงเก็บกักน้ำ อางเก็บน้ำ หวย 
หนอง บึง กุด ฝาย สะพาน ประตรูะบาย
น้ำ กม. ของลำน้ำ และทิศทางการไหล
ของน้ำ 

- สนับสนุนการพิจารณาแหลงน้ำ
ขนาดใหญและขนาดกลาง  แหลงน้ำ
เก็บกักของภาครัฐหรือเอกชน  
ท่ีสามารถเปนแหลงน้ำสำรองในพ้ืนท่ี
ท่ีขาดแคลนน้ำตนทุน สอดคลอง 
ในดานท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภค 
บริโภค 

- สนับสนุนการพิจารณาตำแหนงท่ีตั้ง
ของประตูระบายน้ำ ฝาย สะพาน 
หรือสิ่งกีดขวางทางน้ำในลำน้ำ  
ใชประกอบการบริหารจัดการน้ำและ
การตัดสินในชวงภาวะวิกฤติน้ำทวม 
ในดานท่ี ๓ การจัดการน้ำทวมและ
อุทกภัย 

แผนท่ี 2 / 
สวนท่ี 2 และ

สวนท่ี 4 

แผนผังแสดงผงัน้ำ แสดงพ้ืนท่ีทางน้ำหลาก พ้ืนท่ีน้ำนองและ
พ้ืนท่ีลุมต่ำ ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวของกับการ
ระบายน้ำ และการบริหารจัดการน้ำท่ีควร
มีการกำหนดการใชท่ีดินใหเหมาะสมเพ่ือ
ปองกันการใชท่ีดินกีดขวางทางน้ำหรือ
เปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการน้ำ 
จำแนกเปน (1) พ้ืนท่ีทางน้ำหลาก 
หมายถึง ทางน้ำธรรมชาตหิรือท่ีสรางข้ึน
เพ่ือรองรับน้ำหลากหรือน้ำข้ึนลงและให
น้ำสามารถระบายหรือไหลผานได และ
พ้ืนท่ีริมตลิ่งท่ีออกแบบไวใหเปนทาง
ระบายน้ำทวม รวมท้ังพ้ืนท่ีราบหรือลาด
บริเวณริมทางน้ำ ซึ่งสามารถเกิดน้ำทวม
ได โดยแบงเปน 2 ประเภท คือ พ้ืนท่ีทาง
น้ำหลากรมิน้ำ (ลน.) และ พ้ืนท่ีทางน้ำ
หลากเพ่ือระบายน้ำ (ลร.) (2) พ้ืนท่ี
น้ำนอง (น.) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีบริหาร
จัดการน้ำเขาออก เพ่ือใชเปนท่ีชะลอน้ำ 
ซึ่งไมมีกำหนดในผังน้ำ ลุมน้ำชี และ (3) 
พ้ืนท่ีลุมต่ำ (ต.) หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีมีการ
บริหารจดัการน้ำใหเพาะปลูกกอนหรือ
หลังฤดูน้ำหลากปกติ โดยในชวงน้ำหลาก 
พ้ืนท่ีสวนน้ีจะถูกน้ำทวม และพ้ืนท่ีลุมต่ำ
ตามท่ีหนวยราชการกำหนด 

- สนับสนุนการพิจารณาการพัฒนา
แหลงเก็บกักน้ำใหม เพ่ือกักเก็บน้ำ 
หนวงน้ำในชวงฤดูฝนไวใชน้ำในชวง
ฤดูแลง ชวยลดความเสีย่งท้ังน้ำทวม
และน้ำแลงในพ้ืนท่ีได สอดคลองกับ
ดานท่ี ๒ การสรางความมั่นคงของน้ำ
ภาคการผลติ รวมท้ังขอเสนอแนะ
การใชประโยชนท่ีดิน หนวยงาน
สามารถนำไปใชกำกับ หรือออก
ขอกำหนดตามกฎหมายของแตละ
หนวยงาน เชน กรมโยธาธิการและผัง
เมือง ใชผังน้ำและขอเสนอแนะการใช
ประโยชนท่ีดิน ประกอบการจัดทำผัง
เมือง เพ่ือใชประกอบ การพิจารณา
อนุญาตในการใชท่ีดินใหเหมาะสมกับ
ผังน้ำ ยกตัวอยางเชน ขอกำหนดดาน
การถมดิน ดานอัตราสวนท่ีโลงใน
แปลงท่ีดิน เปนตน 

 - สนับสนุนงานในดานท่ี ๓ การ
จัดการน้ำทวมและอุทกภยั ไดแก (1) 
รายช่ือตำบล อำเภอ และจังหวัดท่ีอยู
ในพ้ืนท่ีทางน้ำหลาก และพ้ืนท่ีลุมต่ำ 
ชวยสนับสนุนการตัดสินใจในการแจง
เตือนภัยพ้ืนท่ีเสี่ยงน้ำทวม หนวยงาน
และประชาชนสามารถปรับตัว 
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ลำดับแผนท่ี /
รายการประกอบ

ผังน้ำ สวนท่ี 
ชื่อแผนท่ี แผนผัง  

รายละเอียดขอมูล และ 
การใชประโยชน 

ขอมลูตามระบบผังน้ำสนับสนนุการ
ดำเนินงานแผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 

ปองกันชุมชนเมืองได (2) การพัฒนา
พ้ืนท่ีแหลงน้ำและพ้ืนท่ีเกษตรท่ีถูกน้ำ
ทวมซ้ำซากหลายแหงท่ีมีศักยภาพใน
การชะลอน้ำในชวงน้ำหลากและกัก
น้ำไวใชในฤดูแลงได จึงเสนอให
ปรับปรุงพ้ืนท่ี ลร.3-1 และ ลร.3-2 
เปนพ้ืนท่ีแกมลิงและพ้ืนท่ีน้ำนอง 
โดยการเพ่ิมเติมโครงสรางควบคุมการ
นำน้ำเขา-ออก เพ่ือฟนฟูแหลงน้ำให
ใชประโยชนได (3) ขอเสนอแนะใน
การใชประโยชนท่ีดิน สามารถนำไป
พิจารณาประกอบการจัดทำแผน
บรรเทาอุทภยัในเชิงพ้ืนท่ี หรือวาง
แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในลุมน้ำ
ชี ใหมีน้ำใชอยางยั่งยืน ลดผลกระทบ
และความเสยีหายจากน้ำทวม รวมถึง
ใชเปนขอมูลสนับสนุนในการจัดทำ
แผนปองกันและแกไขภาวะน้ำทวม
และน้ำแลงของคณะกรรมการลุมน้ำ 

แผนท่ี 3 / 
สวนท่ี 3 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีปา
และพ้ืนท่ีชุมน้ำ 

แสดงพ้ืนท่ีปา และพ้ืนท่ีชุมน้ำ พรอมดวย
ขอกำหนดไดจดัทำข้ึนเพ่ือแสดงพ้ืนท่ี 
ปาไม ปาบุง ปาทาม ปาพรุ ปาชายเลน 
และพ้ืนท่ีชุมน้ำ ซึ่งเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
ความสัมพันธกับการอนุรักษทรัพยากรน้ำ 
และควรมีการสงวนรักษาไวเพ่ือรกัษา
สภาพการระบายน้ำ โดยเปนพ้ืนท่ีท่ีมี
หนวยงานรับผดิชอบ และมีกฎหมายท่ี
เก่ียวของในการบังคับใชท่ีดิน 

สนับสนุนการพิจารณาขอบเขตพ้ืนท่ี
ปาไม เพ่ือใชในการกำหนดเปาหมาย
การฟนฟูปาตนน้ำท่ีเสื่อมโทรม 
พิจารณาจุดท่ีเหมาะสมตอการทำฝาย
ชะลอน้ำ ปองกันการชะลางหนาดนิ
ในพ้ืนท่ีตนน้ำ สอดคลองกับดานท่ี ๕ 
การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำท่ี
เสื่อมโทรมและปองกันการพังทลาย
ของดิน 

แผนท่ี 4 / 
สวนท่ี 5 

แผนท่ีแสดงความจุลำ
น้ำและพ้ืนท่ีเสี่ยงภัย
น้ำทวม 

แสดงความจลุำน้ำสายหลัก และพ้ืนท่ีน้ำ
ทวมท่ีคาบอุบัติ 10, 25, 100 ป 

สนับสนุนการจัดการน้ำ การตัดสนิใจ
ในการระบายน้ำ หรือผันน้ำจากจดุ
หน่ึงไปยังจุดหน่ึงใหปรมิาณน้ำมี
ความเหมาะสมตามศักยภาพของลำ
น้ำของแตละชวงลำน้ำ ลดผลกระทบ
ท่ีเกิดข้ึนเฉพาะจดุ หรือพ้ืนท่ีดานทาย
ท่ีจะเสี่ยงเกิดน้ำทวม นอกจากน้ี ยัง
ใชเปนขอมูลประกอบการศึกษา
ออกแบบและปรับปรุงระบบปองกัน
น้ำทวม ควรตองมีการศึกษา
ผลกระทบจากการมีระบบฯ และมี
การออกแบบ เพ่ือใหไมเกิดผล
กระทบจากการเปลีย่นแปลงระดบัน้ำ 
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ลำดับแผนท่ี /
รายการประกอบ

ผังน้ำ สวนท่ี 
ชื่อแผนท่ี แผนผัง  

รายละเอียดขอมูล และ 
การใชประโยชน 

ขอมลูตามระบบผังน้ำสนับสนนุการ
ดำเนินงานแผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 

และอัตราการไหลดานเหนือน้ำและ
ทายน้ำอยางมีนัยสำคัญ สอดคลอง
กับดานท่ี ๓ การจดัการน้ำทวมและ
อุทกภัย 

แผนท่ี 5-10 / 
สวนท่ี 6 

แผนท่ีแสดงพ้ืนท่ีน้ำ
ทวมท่ีคาบอุบัติ 2, 5, 
10, 25, 50, 100 
ป 

แสดงพ้ืนท่ีน้ำทวมท่ีคาบอุบัติ 2, 5, 10, 
25, 50 และ ๑๐๐ ป ประกอบดวย แผน
ท่ี ๖ แผน โดยแสดงแยกเปนคาบละ ๑ 
แผน 

ใชขอมูลความลึกของน้ำทวมในพ้ืนท่ี
น้ำทวมท่ีคาบอุบัติ 2, 5, 10, 25, 
50 และ ๑๐๐ ป มาประกอบการ
พิจารณาออกแบบความสูงของคัน
ปองกันน้ำทวม รวมท้ังผูท่ีเก่ียวของ
สามารถนำไปใชพิจารณาความเสีย่ง
น้ำทวมในพ้ืนท่ีท่ีสนใจได สอดคลอง
กับดานท่ี ๓ การจดัการน้ำทวมและ
อุทกภัย 

แผนท่ี 11 / 
สวนท่ี 7 

ผังระบบระบายน้ำ 
(ในรูปแบบของ
ไดอะแกรม) 

แสดงขอมูลสรุปของระบบทางน้ำ ความจุ
ลำน้ำ อัตราการไหลของน้ำหลากท่ีคาบ
อุบัติตาง ๆ และขอบเขตพ้ืนท่ีทางน้ำ
หลากบรเิวณริมแมน้ำและลำน้ำ 

ใชขอมูลอัตราการไหลของน้ำหลากท่ี
คาบอุบัติตาง ๆ ประกอบการคำนวณ
ออกแบบโครงสรางท่ีอยูในเขตทางน้ำท่ี
จะกอสรางใหมในอนาคตใหมคีวาม
เหมาะสม ไดโครงสรางท่ีไมกอใหเกิด
การกีดขวางทางน้ำ โดยเปรียบเทียบกับ
คาสถิติขอมลูตรวจวัดท่ีหนวยราชการ
เก็บขอมลูไว สอดคลองกับดานท่ี ๓ 
การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 

แผนท่ี 12 / 
สวนท่ี 8 

แผนท่ีแสดงขอมลู
พ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลน
น้ำอุปโภค-บรโิภค
และอุตสาหกรรม
ในชวงน้ำแลง (พ.ย. 
– เม.ย.) 

แสดงขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการขาดแคลนน้ำ
อุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม และ
การเกษตรประกอบดวยแผนท่ี รวม
จำนวน ๒ แผน ซึ่งพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการขาด
แคลนน้ำท่ีจัดทำข้ึนน้ัน ประเมินจากการ
เปรียบเทียบระหวางปริมาตรความจุเก็บ
กักของแหลงน้ำขนาดเล็กกับปริมาณความ
ตองการใชน้ำในชวงน้ำแลงในระดับตำบล 
โดยแสดงแยกเปนพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการขาด
แคลนน้ำอุปโภค-บริโภค อุตสาหกรรม 
และการเกษตรนอกเขตชลประทาน 

ใชขอมูลพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการขาดแคลน
น้ำอุปโภค-บรโิภค อุตสาหกรรม และ
การเกษตรนอกเขตชลประทาน 
ประกอบการติดตามศักยภาพแหลง
น้ำท่ีมีอยูในพ้ืนท่ี พรอมตรวจสอบกับ
ขอมูลสถานีตรวจวัดน้ำทาท่ีใชในการ
ติดตามสถานการณน้ำ และตำแหนง
การใชน้ำท่ีมีความสำคัญ เพ่ือใช
ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร
จัดการน้ำในชวงฤดูแลง และวางแผน
หาแหลงน้ำสำรองเขามาชวยเหลือใน
พ้ืนท่ีตอไป สอดคลองในดานท่ี 1 
การจัดการน้ำอุปโภค บริโภค และ
ดานท่ี 2 การสรางความมั่นคงของน้ำ
ภาคการผลติ 

แผนท่ี 13 / 
สวนท่ี 8 

แผนท่ีแสดงขอมลู
พ้ืนท่ีเสี่ยงขาดแคลน
น้ำเพ่ือการเกษตร
นอกเขตชลประทาน
ในชวงน้ำแลง (พ.ย. 
– เม.ย.) 

แผนท่ี 14 / 
สวนท่ี 9 

ผังขอมูลการบริหาร
จัดการน้ำชวงน้ำแลง
ในรูปแบบของ
ไดอะแกรม 

แสดงขอมูลท่ีตั้งของระบบทางน้ำ  
แหลงน้ำ จุดการใชน้ำ อาคารบังคับน้ำ 
และสถานีวัดน้ำทา โคงแสดงสภาพการ
ไหลของน้ำ (FDC) พ้ืนท่ีรับน้ำ (CA) 

ใชขอมูลความตองการน้ำ และความจุ
ของอางเก็บน้ำแตละแหง เพ่ือนำไป
บริหารจดัการทรัพยากรน้ำ ท้ังดาน
การจัดการความตองการใชน้ำ การ
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ลำดับแผนท่ี /
รายการประกอบ

ผังน้ำ สวนท่ี 
ชื่อแผนท่ี แผนผัง  

รายละเอียดขอมูล และ 
การใชประโยชน 

ขอมลูตามระบบผังน้ำสนับสนนุการ
ดำเนินงานแผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 

ปริมาณน้ำทาเฉลี่ยท่ีสถานีวัดน้ำทา และ
ความตองการใชน้ำในชวงฤดูแลง (Dm) 

เพ่ิมประสิทธิภาพแหลงน้ำ ระบบ 
สงน้ำ การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/
ระบบสงน้ำใหมีศักยภาพเพียงพอตอ
การใชน้ำ และปรับการใชน้ำนอย
สำหรับการปลูกพืชและเพ่ิมมูลคาการ
ผลิต สอดคลองในดานท่ี 2 การสราง
ความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต 

แผนท่ี 15 / 
สวนท่ี 10 

แผนท่ีแสดงจดุ
ตรวจวัดคณุภาพน้ำ 

แสดงขอมูลประเภทของแหลงน้ำในแมน้ำ
ชี และแมน้ำพอง ตามประกาศของทาง
ราชการ จุดตรวจวัดคณุภาพน้ำผิวดิน 
ตำแหนงระบบบำบัดน้ำเสีย จดุสบูน้ำดิบ 
กปภ. ตำแหนงเขตอุตสาหกรรม และ
ขอบเขตชุมชนสำคัญ 

ติดตามคาคณุภาพน้ำท่ีสถานีตรวจวัด
จากเว็บไซตกรมควบคุมมลพิษ และ
คนหาแหลงกำเนิดน้ำเสีย เพ่ือ
พิจารณาแนวทางการแกไขและหาจุด
บำบัดน้ำเสียบรเิวณใกลเคียง 
สอดคลองกับดานท่ี ๔ การจดัการ
คุณภาพน้ำ และอนุรักษทรัพยากรน้ำ 

ผังน้ำ และรายการประกอบผังน้ำ ลุมน้ำชี ทั้งหมดนี้จะเปนขอมูลสนับสนุนใหกับหนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนไดรับทราบและแลกเปลี่ยนขอมูลใชงาน นำไปสูการใชขอมูลที่เปนมาตรฐานและเปน
ขอมูลชุดเดียวกันท่ีจะนำไปสูการพิจารณาประกอบการจัดทำแผนแมบทระดับลุมน้ำ และแผนปฏิบัติการ รวมท้ัง
เปนขอมูลสนับสนุนคณะกรรมการลุมน้ำจัดทำแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำแลง แผนปองกันและแกไขภาวะน้ำ
ทวม ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561 นอกจากนี้ ขอมูลทั้งหมด
จากผังน้ำจะนำไปสูการพัฒนาระบบฐานขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจ และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยพิบัติ
ดานน้ำ ซ่ึงสอดคลองกับดานท่ี ๖ การบริหารจัดการ อีกดวย 
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บทท่ี ๓ 
รายละเอียดและข้ันตอนการดำเนินการ และเปาหมายของงาน 

การพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ มน้ำชี จะตองรวบรวม ทบทวน และวิเคราะหขอมูลที่เกี ่ยวของ  
เพื่อนำมากำหนดแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ใหสอดคลองกับบริบทของสภาพลุมน้ำชี ทั้งนี้การวางแผนพัฒนา
ทรัพยากรน้ำ จะนำขอมูล ผลการวิเคราะหมาจากโครงการศึกษาเพ่ือจัดทำแผนหลักการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
กลุมลุมน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร พื้นที่ลุมน้ำชี 
โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพ่ือบรรเทาอุทกภัยและภัยแลงสำหรับพ้ืนท่ีลุมน้ำหวยโมง - ลำพะเนียง
และตนน้ำพอง โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพ่ือบรรเทาอุทกภัยและภัยแลงสำหรับพ้ืนท่ีลุมน้ำชีลาง -
เซบาย-เซบก และลุมน้ำมูลลางของสำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ มาสังเคราะหรวมกับองคประกอบของผังน้ำ
และการใชประโยชนท่ีดินจากโครงการจัดทำผังน้ำ ลุมน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ เพ่ือประโยชนในการ
จัดทำผังเมืองรวมตามพระราชบัญญัติการผังเมือง และการดูแลรักษาเสนทางน้ำไมกอใหเกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำ
หรือกระแสน้ำ หรือกีดขวางการไหลของน้ำในระบบทางน้ำ นำไปสูการวางแผนพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำชีมีความมั่นคง 
มั่งคั่ง และยั่งยืน มีความสมดุลครอบคลุมการพัฒนาทรัพยากรน้ำเชิงยุทธศาสตรและบูรณาการใน ๔ มิติ ไดแก 
เศรษฐศาสตร สังคม สิ่งแวดลอม และวิศวกรรม ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และแผนแมบทบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ซึ่งลำดับขั้นตอนการดำเนินการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำชี ดังแสดงในภาพท่ี 3-1 และสรุป
ประเด็นมีดังนี้ 
 1) การรวบรวมและทบทวนขอมูล สถานการณ และปญหาดานทรัพยากรน้ำในลุมน้ำชี สภาพท่ัวไปของ 
ลุมน้ำชี ขอมูลสภาพภูมิอากาศ ขอมูลปริมาณน้ำฝน อัตราการไหล ระดับน้ำ สภาพปญหา แผนยุทธศาสตรตาง ๆ 
ที่เกี่ยวของ สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอพื้นที่ลุมน้ำชี รวมถึงผังน้ำและขอมูลที่ไดจาก
ระบบผังน้ำ ซ่ึงไดกลาวในรายละเอียดไวในบทท่ี 2 
 2) วิเคราะหขอมูลในดานตาง ๆ ประกอบดวย วิเคราะหความเชื่อมโยง นโยบาย ยุทธศาสตร แผน
แมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) วิเคราะห SWOT เปนภาพรวมของลุมน้ำชี 
และวิเคราะห SOAR ในแตละพ้ืนท่ี วิเคราะหสภาพปญหาท้ังน้ำทวม น้ำแลง และคุณภาพน้ำ รวมถึงวิเคราะหหา
พ้ืนท่ีทางน้ำหลากของผังน้ำ 
 3) กำหนดเปาหมายในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำชี โดยคำนึงถึงการแกไขปญหาดานสังคม สิ่งแวดลอมและ
การพัฒนาเศรษฐกิจ เพ่ือยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี 
 4) กำหนดพ้ืนท่ีการพัฒนาออกเปน 3 พ้ืนท่ี ไดแก (๑) พ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนบน (๒) พ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนกลาง 
และ (๓) พ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนลาง เพ่ือนำไปสูการแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำท่ีเหมาะสมตอการใชประโยชนท่ีดิน 
ท่ีอยูในระบบผังน้ำ 
 5) จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำชี โดยใชขอมูลตามระบบผังน้ำ ซึ่งไดจัดกลุมการพัฒนา
ออกเปน 2 ดาน ไดแก ดานแผนพัฒนาแหลงน้ำและดานการบริหารจัดการน้ำ 

 ทั้งนี้ การศึกษาในครั้งนี้มีการดำเนินการรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ซึ่งในแตละขั้นตอนแสดง
รายละเอียดมีดังนี้ 
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ภาพท่ี 3-1 แสดงข้ันตอนการดำเนินงานการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี  
โดยขอมูลตามระบบผังน้ำ 

 

 

การรวบรวมและทบทวนขอมูล สถานการณ และปญหาดานทรัพยากรน้ําในลุมน้ําชี

การวิเคราะหขอมูล

วิเคราะหความเชื่อมโยง

นโยบาย ยุทธศาสตร แผนแมบท

วิเคราะห

SWOT และ SOAR

กําหนดเปาหมายการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ําชี

กําหนดพ้ืนท่ีเพ่ือการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ํา

แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ําในพ้ืนท่ีลุมน้ําชี โดยขอมูลตามระบบผังน้ํา

แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 และ 

(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13

แผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา 20 ป 

จุดแข็ง 

จุดออน

โอกาส

อุปสรรค

เปาหมาย

ผลลัพธ

พ้ืนท่ีตอนบน พ้ืนท่ีตอนกลาง พ้ืนท่ีตอนลาง

วิเคราะหพ้ืนท่ีทางนํ้าหลาก

ตามระบบผังนํ้า

พ้ืนท่ีทางน้ําหลาก 

พ้ืนท่ีน้ํานอง

พ้ืนท่ีลุมต่ํา

วิเคราะห

สภาพปญหา

น้ําทวม

น้ําแลง

คุณภาพน้ํา
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3.๑ การวิเคราะหขอมูลในพ้ืนที่ลุมน้ำชี 

3.1.1 การวิเคราะหความเชื่อมโยงนโยบาย ยุทธศาสตร และแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

การพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำชี ยอมจะสงผลตอแผนพัฒนาทั้งในระดับประเทศ ภาค 
และจังหวัด ดังนั้นการวางแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำควรมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนแมบท
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ซ่ึงจากแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (แผนระดับ 
2) ไดกำหนดประเด็นยุทธศาสตรสำคัญถายทอดลงสูแผนระดับตาง ๆ โดยคำนึงถึงประเด็นรวม ประสาน
เชื่อมโยงเปาหมายของแตละแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใหมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน และถาย
ไปสูการพัฒนาในระดับภาคและพ้ืนท่ี ซ่ึงตองมีการวิเคราะห และพิจารณาเพ่ิมเติมจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 เพ่ือใหการพัฒนาในระดับภาคและพ้ืนท่ีบรรลุเปาหมายของการพัฒนาประเทศตอไป 

จากวิสัยทัศนของแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ท่ีวา  
“ทุกหมูบานมีน้ำสะอาดอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยูใน
เกณฑมาตรฐาน ปาตนน้ำไดรับการฟนฟูบริหารจัดการน้ำอยางยั่งยืนภายใตการพัฒนาอยางสมดุล โดยการมีสวน
รวมของทุกภาคสวน” รวมทั้งวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ที่วา “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลวดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยเนนองคประกอบหรือปจจัยที่มีสวนสำคัญในระบบการผลิตสินคาเกษตร คือ ทรัพยากรน้ำ ที่ภาครัฐโดย
หนวยงานตาง ๆ ไดมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื ่อประโยชนในดานการเกษตร  
การอุปโภคบริโภคของประชาชน การลดความเสี่ยงจากปญหาการขาดแคลนน้ำและปญหาน้ำทวมไดอยาง 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งการอนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำที่เสื่อมโทรมใหกลับมามีสภาพปาไมที่ชุมชื้น
ดังเดิม 

สำหรับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ไดจัดทำใหมี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ตามยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน ซึ่งประเด็นความเชื่อมโยงมีรายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1 – 1 
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบวาสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดสรุปประเด็นไวดังนี้ 

เปาหมาย : พัฒนาอีสานสูมิติใหม “เปนศูนยกลางเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง” 

ปญหาและประเด็นทาทาย 

1) ขาดแคลนน้ำท่ัวท้ังภาค 
2) มีคนจนมากท่ีสุด สวนใหญอยูในภาคเกษตร จึงไมสามารถหลุดพนความยากจนได 
3) มีปญหาไอคิวต่ำในเด็ก 
4) ความรุนแรงของโรคมะเร็งตับและทอน้ำดี 
5) เศรษฐกิจของภาคมีขนาดเล็ก มีอัตราการขยายตัวต่ำ 
6) ภาคเกษตรเปนแบบดั้งเดิม พ่ึงธรรมชาติ มีผลิตภาพต่ำ และมีการใชสารเคมีสูง 
7) อุตสาหกรรมสวนใหญเปนการแปรรูปเกษตรข้ันตน มูลคาเพ่ิมต่ำ การลงทุนใหม ๆ มีนอย 
8) การคาชายแดน สินคาสงออกผลิตจากนอกภาค ไมสรางมูลคาเพ่ิมและรายไดใหกับภาค 
9) ทรัพยากรการทองเท่ียวยังไมไดรับการพัฒนา ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก 
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ตารางที่ 3.1-1 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
กับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) 

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยงกับแผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 
ยุทธศาสตรท่ี 4 
การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 
วัตถุประสงค : สรางความม่ันคงดานน้ำของประเทศและ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำท้ังระบบใหมีประสิทธิภาพ 
เปาหมาย: (1) สรางความม่ันคง บริหารจัดการทรัพยากร
น้ำท้ังน้ำผิวดินและน้ำใตดินใหมีประสิทธิภาพ บริหาร
จัดการน้ำในระดับลุมน้ำใหมีความสมดุลระหวางการใชน้ำ
กับน้ำตนทุน เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนน้ำและลด
จำนวนประชาชน 
ท่ีประสบปญหาจากการขาดแคลนน้ำ ควบคูกับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใชน้ำท้ังภาคการผลิตและการบริโภค
ปองกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแลง  
(2) สรางคุณภาพ สิ่งแวดลอมท่ีดี ลดมลพิษและลด
ผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ โดยให
ความสำคัญเปนลำดับแรก เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ฟนฟูคุณภาพแหลงน้ำสำคัญของประเทศ
และแกไขปญหาวิกฤติหมอกควัน 
แนวทางการพัฒนา :  
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
เพ่ือใหเกิดความม่ันคง สมดุล และยั่งยืน โดยจัดทำแผน (1) 
เรงรัดการประกาศใชรางพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 
2561 (2) เรงรัดใหมีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใน
ระดับลุมน้ำอยางบูรณาการท้ัง 22 ลุมน้ำ (เดิม 25 ลุมน้ำ) 
(3) ผลักดันกระบวนการ SEA มาใชเปนเครื่องมือนำเสนอ
ทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และแผนงานท่ี
เหมาะสมกับศักยภาพของลุมน้ำ (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการ
เก็บกักน้ำของแหลงน้ำตนทุนและระบบกระจายน้ำใหดีข้ึน 
และ (5) เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำและการจัดสรรน้ำตอ
หนวยในภาคการผลิตใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมไดสูงข้ึน 
และ 2) แกไขปญหาวิกฤติสิ่งแวดลอม โดยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำวิกฤติและ
ลุมน้ำสำคัญอยางครบวงจร โดยลดการเกิดน้ำเสียจาก
แหลงกำเนิด 

ดานท่ี 1 การจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
• พัฒนาระบบประปาชนบท 
• เพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ำ 
ดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ำภาค
การผลิต 
• การจัดการดานความตองการ 
• เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำ/ระบบ 
สงน้ำเดิม 
• การจัดหาน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน 
• การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม 
• พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยง 
แหลงน้ำ 
ดานท่ี 3 การจัดการน้ำทวมและอุทกภัย 
• เพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำ 
• ปองกันน้ำทวมชุมชนเมือง การจัดทำผังน้ำ 
และปรับปรงุผังเมือง 
• การจัดการพ้ืนท่ีน้ำทวมและพ้ืนท่ีชะลอน้ำ 
ดานท่ี 4 การจัดการคุณภาพน้ำและอนุรักษ
ทรัพยากรน้ำ 
• การลดน้ำเสียจากแหลงกำเนิด 
• พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบำบัด 
น้ำเสีย 
ดานท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำท่ี
เส่ือมโทรมและปองกันการพังทลายของดิน 
• การอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ำท่ีเสื่อมโทรม 
• การปองกันและลดการชะลางพังทลายใน
พ้ืนท่ีตนน้ำ 
ดานท่ี 6 การบริหารจัดการ 
• การประชาสัมพันธและการมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
• ปรับปรุงโครงสรางองคกร ท้ังระดับชาติและ
ระดับลุมน้ำ 

ท่ีมา : สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.), 2559 
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ยุทธศาสตรการพัฒนา 
1) บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
2) แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผูมีรายไดนอยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง

สังคม 
3) สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคูกับการแกไขปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
4) ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง 

และพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม ๆ ของภาค 
5) พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพื่อนบานในการสรางความ

เขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เชื่อมโยงกับแผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3.1–2 

ตารางท่ี 3.1–2 ความเชื่อมโยงของทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ 20 ป 

ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยงกับแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ 20 ป 
ยุทธศาสตรท่ี 1 บริหารจัดการน้ำใหเพียงพอตอ
การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน  
• พัฒนาแหลงน้ำเดิมและแหลงน้ำธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการเก็บกัก  
• พัฒนาแหลงน้ำใหมในพ้ืนท่ีลุมน้ำเลย ชี มูล  
• พัฒนาระบบสงและกระจายน้ำ 

ดานท่ี 2 การสรางความม่ันคงของน้ำภาคการผลิต  
• การจัดการดานความตองการ  
• เพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำ/ระบบสงน้ำเดิม  
• การจัดหาน้ำในพ้ืนท่ีเกษตรน้ำฝน  
• การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำ/ระบบสงน้ำใหม  
• พัฒนาระบบผันน้ำและระบบเชื่อมโยงแหลงน้ำ 

ยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความเขมแข็งของ
ฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคูกับการแกไขปญหา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
• สรางความม่ันคงดานเกษตร  
• พัฒนาพ้ืนท่ีทุงกุลารองไหใหเปนแหลงผลิต ขาว
หอมมะลิคุณภาพสูง  
• สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและโคนมคุณภาพสูง  
• สงเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ
อุตสาหกรรม 
ใหม  
• พัฒนาธุรกิจ SMEs / ธุรกิจ Startup / วิสาหกิจ
ชุมชน  
• พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว  
• พัฒนาเมืองศูนยกลางจังหวัดเปนเมืองนาอยู  
• ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณและ
รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ  

ดานท่ี 5 การอนุรักษฟนฟูสภาพปาตนน้ำท่ีเส่ือม
โทรมและปองกันการพังทลายของดิน  
• การอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ำท่ีเสื่อมโทรม  
• การปองกันและลดการชะลางพังทลายของดินใน
พ้ืนท่ีตนน้ำ  
• ฟนฟูแมน้ำลำคลอง  
ดานท่ี 6 การบริหารจัดการ  
• การเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำใน
ทุกระดับ  
• งานวิจัย เทคโนโลยี และนวตักรรมการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ำ  
• พัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรน้ำและขอมูลอ่ืนท่ี
เก่ียวของ (คลังขอมูลน้ำและระบบโทรมาตร)  
• การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ำ (พัฒนาระบบเฝาระวังและแจงเตือน จัดทำระบบ 
Big Data และการเตือนภัยพ้ืนท่ีลาดเชิงเขา) 
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ยุทธศาสตร 
ความเช่ือมโยงกับแผนแมบทการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ 20 ป 
• สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัย เพ่ือพัฒนา
ความรูเทคโนโลยี นวัตกรรมในการพัฒนาภาค 

ที่มา : สำนกังานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.), 2559 

 สำหรับประเด็นวิสัยทัศนของแผนพัฒนากลุมจังหวัดกับแผนแมบทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 3.1-3 โดยการจัดกลุมจังหวัด แบงออกเปน 6 ภาค 18 กลุม คือ 
ภาคกลาง ภาคใต ภาคใตชายแดน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ซ่ึงลุมน้ำชีครอบคลุม 
12 จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบดวย 4 กลุมจังหวัด กับอีก 1 จังหวัดในกลุมจังหวัดภาคเหนือ
ตอนลาง 1 ดังนี้ 

(1) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย เลย หนองบัวลำภู และ
อุดรธานี 

(2) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบดวย กาฬสินธุ ขอนแกน 
มหาสารคาม และรอยเอ็ด 

(3) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย นครราชสีมา และ
ชัยภูมิ 

(4) กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 2 ประกอบดวย ยโสธร ศรีสะเกษ และ
อุบลราชธานี 

(5) กลุมจังหวัดภาคเหนือตอนลาง 1 คือ จังหวัดเพชรบูรณ 

ตารางท่ี 3.1-3 ความเชื่อมโยงของแผนพัฒนากลุมจังหวัดกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 

กลุมจังหวัด วิสัยทัศน 
ความเช่ือมโยงกับแผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 

ศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การทองเท่ียวเชิงอัตลักษณ และ
การเกษตรปลอดภัยท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมของอนุภูมิภาคลุม
แมน้ำโขง 

1. พัฒนาแหลงน้ำใหม อางเก็บน้ำ ฝาย 
และแหลงน้ำขนาดเล็ก น้ำใตดิน  
2. การเกษตรปลอดภัย พัฒนาสูเกษตร
อินทรีย 
3. เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีระบบการ
จัดการสิ่งแวดลอม น้ำเสีย มลพิษทาง
อากาศ เสียง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 

ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตร เชื่อมโยงการบริการ การ
ทองเท่ียว และโลจิสติกสสูอนุ
ภมิูภาคลุมน้ำโขง 

1. พัฒนาแหลงน้ำเดิม และแหลงน้ำ
ธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกัก
ในพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ  
2. ฐานการผลิตและแปรรูปพืชเศรษฐกิจ
หลัก และการผลิตขาวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพ  
3. แหลงผลิตพืชพลังงานทดแทน มัน
สำปะหลัง ออย  
4. ศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตร การคา 
การลงทุน การบริการ 
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กลุมจังหวัด วิสัยทัศน 
ความเช่ือมโยงกับแผนแมบทการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนลาง 1 

ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม 
ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารย
ธรรมขอม และการคาชายแดน 

1. พัฒนาแหลงน้ำเดิม และแหลงน้ำ
ธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกัก
ในพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ 
2. พัฒนาศูนยกลางอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปและอาหารครบวงจร 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนลาง 2 

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและ 
เกษตรอินทรียเพ่ิมมูลคา การ
ทองเท่ียวเชิงคุณภาพ การคา
ชายแดนไดมาตรฐานสากล 

1. พัฒนาแหลงน้ำเดิม และแหลงน้ำ
ธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกัก 
ในพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจ 
2. การผลิตขาวหอมมะลิท่ีมีคุณภาพ 

ภาคเหนือตอนลาง 1 เปนศูนยกลางการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจ สังคม และบริการของ
ภูมิภาคสูความม่ันคง ม่ังค่ังและ
ยั่งยืน 

1. การเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม 
2. ความรวมมือระหวางภาครัฐและ
ประชาชนในการอนุรักษพ้ืนท่ีปา 
3. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในเขตและ
นอกเขตชลประทาน 
4. ยกระดับการบริหารจัดการน้ำเพ่ือ
การเกษตรและบริโภคอยางเปนระบบ 

หมายเหตุ : แผนพัฒนากลุมจังหวัดในพืน้ที่ลุมน้ำชีระยะ 4 ป พ.ศ. 2561 - 2564 
ที่มา : สำนักบริหารยุทธศาสตรกลุมจังหวัด, 2561 

3.1.2 การวิเคราะห SWOT และ SOAR 

ลุมน้ำชีตั ้งอยูตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือระหวางลุมน้ำมูลและลุมน้ำโขงอีสาน 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีตั้งแตตอนบนสุดของภาคอีสาน คือ จังหวัดเลย จนถึงจังหวัดตอนลางสุด คือ จังหวัดอุบลราชธานี 
พื้นที่ลุมน้ำชี ประสบปญหาภัยแลง น้ำทวม เปนประจำแทบทุกป ในมุมมองของการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำเพื่อให
ประชาชนมีน้ำใชอยางทั่วถึงและมีเสถียรภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน จำเปนตองมีการ
วิเคราะห จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรคในพื้นที่ลุมน้ำชี เพื่อกำหนดเปาหมายไดสอดคลองกับสภาพพื้นท่ี
ลุมน้ำ สามารถกำหนดมาตรการและโครงการในการแกไขปญหาลุมน้ำชีไดอยางยั่งยืน 

ในการวิเคราะห SWOT ของพื้นที่ลุมน้ำชีไดพิจารณาปจจัยภายในที่เกิดขึ้นในมิติตาง ๆ คือ มิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม เพื่อใชในการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน และพิจารณาปจจัยภายนอก เพื่อใชใน
การวิเคราะหโอกาส และอุปสรรค ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 3.1-4 ซึ่งจากผล SWOT ในพื้นที่ลุมน้ำชี
นำมาวิเคราะหรวมกับการรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนในพ้ืนท่ีของลุมน้ำชีเก่ียวกับศักยภาพ จุดเดน จุดแข็ง 
(Strength) ในมิติดานสิ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ โอกาส (Opportunity) เปาหมาย (Aspiration) และ
ผลลัพธ (Result) โดยการประชุมกลุมยอย 5 พ้ืนท่ี ไดแก พ้ืนท่ีตนน้ำชีและน้ำพอง พ้ืนท่ีเกษตรท่ีสูงดานตะวันตก
เฉียงใต พื้นที่เศรษฐกิจกลางน้ำ พื้นที่ตนน้ำลำปาว และพื้นที่ปลายน้ำ รายละเอียดจากผลวิเคราะห SOAR ดัง
แสดงในตารางท่ี 3.1-5 
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ตารางท่ี 3.1-4 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี 

จุดแข็ง (Strength, S) จุดออน (Weakness, W) 
1. ท่ีตั้งของลุมน้ำชีเปนศูนยกลางเชื่อมโยงระหวางลุม
แมน้ำโขงอีสานลุมน้ำมูล และอนุภูมิภาคลุมน้ำโขง 
เปนพื้นที่มีแนวโนมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจใน
อนาคต 
2. มีพื ้นที ่การเกษตรจำนวนมากคิดเปนร อยละ 
66.56 ของพื ้นที ่ลุ มน้ำ ที ่สามารถนำมาใชในการ
ปลูกพืชพลังงาน 
3. เปนพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพที่ดีที ่สุด
ของประเทศ 
4. มีพื้นที่การเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนา เปน
พื ้นที ่ชลประทานหากมีน ้ำตนทุนเพิ ่มขึ ้น ทำให
สามารถเพ่ิมผลผลิตดานการเกษตรไดมากข้ึน 
5. มีแหลงน้ำธรรมชาติและปาบุงปาทามกระจายใน
หลายพ้ืนท่ี 
6. มีพื ้นที ่ตอนบนของลุ มน้ำหลายแหงที ่สามารถ
พัฒนาอางเก็บน้ำขนาดกลางได 
7. การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงรถไฟรางคู รถไฟ
ความเร็วสูงและถนนที่เปนโครงขายเชื่อมโยงที่สำคัญ
กับประเทศเพ่ือนบาน 

1. มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,188 มิลลิเมตร ต่ำกวาเกณฑ
เฉลี่ยของประเทศมีปริมาณน้ำทาและแหลงเก็บกักน้ำ
ไมเพียงพอตอการเกษตร 
2. พื ้นที ่ปาตนน้ำ ซึ ่งเปนปาอนุร ักษเพียงรอยละ 
16.58 ของพื้นที่ลุมน้ำซึ่งเปนสัดสวนที่นอย มีการ
บุกรุกพื้นที่ปาตนน้ำและแหลงน้ำธรรมชาติปาบุงปา
ทาม เปนตน 
3. ดินขาดความอุดมสมบูรณ สภาพพื้นที่ดินเปนดิน
ทรายไมอ ุ มน ้ำ บางพื ้นที ่ม ีป ญหาดินเค ็มทำให 
ไมสามารถใชประโยชนจากท่ีดินไดเต็มท่ี 
4. ลำน้ำชีมีความคดเค้ียวมาก ปญหาการกัดเซาะสูง 
ลำน้ำแคบกวางแตกตางกันมาก ทำใหเกิดน้ำทวม
พ้ืนท่ีตาง ๆ 
5. ระบบชลประทานครอบคลุมพื ้นที ่เกษตรเพียง  
รอยละ 10.00 เกษตรกรสวนใหญ ยังทำการผลิตท่ี
พ่ึงพาน้ำฝน 
6. รายไดเฉลี ่ยตอครัวเร ือนต่ำกวาคาเฉลี ่ยของ
ประเทศ เกษตรกรมีรายไดนอย 
7. การเพิ่มขึ้นของประชากรในลุมน้ำ ทำใหมีปญหา 
ที่จะตองจัดหาน้ำ เพื่อการพัฒนาการเกษตร รวมท้ัง
ปญหาน้ำเสียชุมชนท่ีจะเพ่ิมข้ึน 
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ตารางท่ี 3.1-4 การวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรคในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี (ตอ) 

โอกาส (Opportunity, O) อุปสรรค (Threat, T) 
1. สามารถผันน้ำโขงมายังอางเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน 
เข่ือนลำปาว และแหลงน้ำตาง ๆ เพ่ือสรางเสถียรภาพ
ในการใชน้ำและขยายพ้ืนท่ีชลประทานในพ้ืนท่ีเกษตร
น้ำฝน 
2. ในปจจุบันตลาดมีความตองการขาวหอมมะลิ พืช
พลังงานซ่ึงลุมน้ำชีเปนแหลงผลิตท่ีสำคัญ 
3. การก อสร างโครงสร างพ ื ้นฐานขนาดใหญ  ท่ี
เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศสูภาค อาทิ 
โครงขายรถไฟทางคูรถไฟความเร็วสูงทางหลวงพิเศษ
ระหวางเมือง เปนการลดตนทุนการขนสงและมีการ
พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมตามเสนทางการคมนาคม 
4. กระแสของสังคมโลกใหความสำคัญตอการดูแล
สุขภาพ ประกอบกับโครงสรางประชากรสัดสวน
ผู สูงอายุเพิ ่มขึ ้น ทำใหมีความตองการสินคาและ
บริการดานสุขภาพสูงขึ ้น เช น อาหารมาตรฐาน
อินทรีย 
พืชสมุนไพร ซ่ึงลุมน้ำชีมีความพรอมในดานการผลิต 
5. จากแผนย ุทธศาสตร ชาต ิ  20 ป   และแผน 
Thailand 4.0 ทำใหมีโอกาสสรางงานในเมืองมาก
ขึ ้น โอกาสที ่แรงงานจากชนบทเขาสู เมืองมากข้ึน 
รวมถึงเครื่องจักรการเกษตรจะเขาไปแทนที่แรงงาน
มากข้ึน ท้ังนี้แรงงานภาคการเกษตรจะมีผูสูงอายุมาก
ข้ึน 
6. เนื่องจากขอนแกนเปนศูนยกลางของอุตสาหกรรม
การแพทยครบวงจร โอกาสที่เพื่อนบานจะเขามาใช
บริการดานนี้จะมีมากข้ึน 
7. การเชื่อมโยงคมนาคมจะกอใหเกิดการเคลื่อนยาย
สินคาจากภายในประเทศ สูเพื่อนบานและสูประเทศ
จีน ในทางตรงกันขามสินคาจากจีนก็จะผานเพื ่อน
บานมาไทยไดสะดวกมากยิ่งข้ึน 

1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทำใหเกิดภัย
แล ง น ้ำท วมร ุนแรงข ึ ้นส งผลต อการผล ิตด  าน
การเกษตรและรายไดเกษตรกร 
2. การแขงขันดานสินคาการเกษตรจากประเทศ
เพื ่อนบาน เช น สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
สาธารณร ัฐประชาธ ิปไตยประชาชนลาว และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
3. ตนทุนการผลิตดานเกษตรสูง และผลผลิตต่ำทำให
เสียโอกาสในการแขงขัน 
4. ขาดการสงเสริมในการใชเทคโนโลยีสมัยใหมใน
การปลูกพืชและการแปรรูปสินคาเกษตร รวมทั้งการ
เชื่อมโยงโครงขายระหวางกลุมเกษตรกรและตลาด
สินคาเกษตร 

ที่มา : รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร พื้นที่ลุมน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ, มกราคม 2563  
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ตารางท่ี 3.1-5 การวิเคราะห SOAR ในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของลุมน้ำชี 

 
ที่มา : รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร พื้นที่ลุมน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ, มกราคม 2563 

  

1 จุดแข็ง (Strength)

1) สิ่งแวดลอม 1.1) เปนพื้นที่ปาตนน้ํา ปาอนุรักษ และมีพื้นที่เหมาะสม 1.1) เปนพื้นที่การเกษตรที่ใชในการปลูกพืชพลังงานได 1.1) เปนพื้นที่เศรษฐกิจของลุมน้ํา มีพื้นที่ชุมชนเมือง

ในการกอสรางอางเก็บน้ํา 1.2) เปนพื้นที่เกษตรกรรมที่สามารถพัฒนาไดดี ขนาดใหญ

1.2) มีพื้นที่ราบลุมการเกษตรตามริมน้ํา ถามีน้ําในการเพาะปลูกอยางเพียงพอ 1.2) เปนพื้นที่ราบลุมขนาดใหญมีระบบชลประทานและ

1.3) มีสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติ มีชื่อเสียงหลายแหง แหลงปลูกพืชการเกษตรที่สําคัญของลุมน้ําชี

เชน อุทยานแหงชาติภูเขียว ปาหินงาม น้ําตกตาดโตน 1.3) มีการปลูกพืชเศรษฐกิจตาง ๆ เชน ขาวพันธุตาง ๆ

ภูกระดึง ถ้ําคางคาว ภูคิ้ง ถ้ําแกว เปนตน มะมวง มะนาว เงาะ ทุเรียน อินทผาลัม

1.4) มีสถานที่ทองเที่ยวทางศาสนา เชน พระธาตุกุดจอก เห็ดเผาะ เปนตน

เปนตน 1.4) มีสถานที่ทองเที่ยวหลากหลายทางศาสนา

และวัฒนธรรม

2) สังคม 2.1) การรวมกลุมของชุมชนและกลุมเกษตรกร 2.1) เกษตรกรมีความพรอมในการปลูกพืช 2.1) การรวมกลุมของเกษตรกร เชน กลุมเกษตร

ถามีน้ําในการเกษตร ปลูกมะมวงอินทรีย กลุมสงเสริมเศรษฐกิจ

พอเพียง กลุมสงเสริมผลิตน้ํามะนาวพรอมดื่ม

กลุมสงเสริมการปลูกหอมแดง เปนตน

2.2) การรวมกลุมอาชีพของชุมชน เชน กลุมทอเสื่อกก

กลุมผลิตหัวพิณแกะสลักพญานาค เปนตน

3) เศรษฐกิจ 3.1) ผลผลิตดานการเกษตร เชน ขาวไรซเบอรี่ ขาวทับทิมชุมแพ 3.1) พื้นที่เกษตรที่สูงดานตะวันตก เปนที่ราบสูงมีการ 3.1) ผลิตภัณฑทางเกษตร เชน ขาวอินทรีย 

มะขามหวาน ทุเรียน เปนตน เพาะปลูกพืชไร มันสม และออย ซึ่งเปนสินคา ผักสลัด อินทรีย มันแกว ขาวโพดกินดิบ ปลาสม 

3.2) ผลผลิตภัณฑในระดับตําบลที่มีชื่อเสียง เชน ปลาสม ตนน้ําของอุตสาหกรรมเกษตร และเทคโนโลยี ปลารา เปนตน

ผลิตภัณฑจากยางพารา ผาไหมบานเขวา และผาชิด ชีวภาพในอนาคต 3.2) ผลิตภัณฑแปรรูป หมูแผน ขาวหลาม 

บานโนนเสลา สินคา OTOP ไมกวาดดอกหญา เปนตน ตะกราสาน เสนพลาสติก ผาไหมมัดหมี่ เปนตน

2 2.1) เพิ่มพื้นที่ปลูกปาในพื้นที่ปาอนุรักษและพื้นที่ สปก. 2.1) การจัดหาน้ําโดยการผันน้ําโขง เพื่อพัฒนาพื้นที่ 2.1) การขยายพื้นที่เกษตรชลประทาน ที่ราบลุมตาม

2.2) เปนพื้นที่เหมาะในการกอสรางอางเก็บน้ํา เพื่อใชน้ํา เกษตรน้ําฝนเปนพื้นที่ชลประทาน ลําน้ําชี และพื้นที่เกษตรที่ราบลุมเมื่อมีน้ําตนทุนเพิ่มขึ้น

ในการเกษตร อุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และ 2.2) การเพิ่มผลผลิตในการปลูกพืชพลังงานและ 2.2) การขยายพื้นที่การปลูกพืชเศรษฐกิจใชน้ํานอย

การทองเที่ยว พืชเศรษฐกิจ และราคาสูง

2.3) สรางรายไดเพิ่มมากขึ้นใหกับชุมชนและประชาชน 2.3) การขยายตัวแหลงชุมชนเมือง อุตสาหกรรมใน

ในพื้นที่ พื้นที่เศรษฐกิจตาง ๆ

3 3.1) เพิ่มความสมบูรณของระบบนิเวศ เพิ่มปริมาณน้ํา 3.1) มีน้ําเพื่อการเกษตร 3.1) จัดหาน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

ในฤดูแลงและชะลอน้ําหลาก และการขยายพื้นที่ชลประทาน

3.2) เพิ่มปริมาณน้ําตนทุนในลุมน้ําชี 3.2) ปรับเปลี่ยนการปลูกพืชจากขาว เปนพืชเศรษฐกิจ

3.3) ประชาชนในพื้นที่มีรายไดเพิ่มขึ้น จากผลผลิตการเกษตร ใชน้ํานอยและมีราคาสูง

ผลิตภัณฑชุมชนและการทองเที่ยว 3.3) เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนดานการเกษตร

4 ผลลัพธ (Results) 4.1) มีสวนในการเพิ่มสัดสวนพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 20 4.1) เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 4.1) สรางรายไดเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่เศรษฐกิจ

ของพื้นที่ลุมน้ํา 4.2) เปนศูนยกลางการเชื่อมโยงกับพื้นที่ลุมน้ํามูล

4.2) สรางเสถียรภาพความมั่นคง การใชน้ําภาคการเกษตร โขงอีสาน และประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง

และกิจกรรมตาง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจในลุมน้ําเพิ่มรายไดใหประชาชน

4.3) เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ มีรายไดเพิ่มขึ้นและ 4.3) เกษตรกรมีรายไดมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

มีคุณภาพชีวิตที่ดี

เปาหมาย 

(Aspriration)

โอกาส 

(Opportunity)

ลําดับ ประเด็นการวิเคราะห
1. พื้นที่ตนน้ําชีและน้ําพอง 2. พื้นที่เกษตรที่สูงดานตะวันตก 3. พื้นที่เศรษฐกิจกลางน้ํา

แยก 5 พื้นที่
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ตารางท่ี 3.1-5 การวิเคราะห SOAR ในพ้ืนท่ีตาง ๆ ของลุมน้ำชี (ตอ) 

 
ที่มา : รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร พื้นที่ลุมน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ, มกราคม 2563 

  

1 จุดแข็ง (Strength)

1) สิ่งแวดลอม 1.1) เปนพื้นที่ปาตนน้ํา 1.1) มีพื้นที่ปาที่สมบูรณในพื้นที่ตนน้ําลุมน้ํายัง

1.2) มีพื้นที่ราบลุมเพื่อการเกษตรขนาดใหญ 1.2) เปนพื้นที่ราบลุมเหมาะในการเกษตร

1.3) มีสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ประเพณีและ 1.3) เปนพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี

เทศกาลตาง ๆ เชน วัดศรีนคราราม พระเจาทันใจ 1.4) มีสถานที่ทองเที่ยวที่ขึ้นชื่อ เชน ฟอสซิลปลาโบราณ

งานวัฒนธรรม ประเพณีชนเผาภูไท ภูน้ําจั้น อางเก็บน้ําบึงเกลือ วัดพระพุทธบาท โบราณสถาน

งานสรงน้ําพระธาตุ เปนตน ดอนพระธาตุ และพระธาตุกองขาวนอย เปนตน

2) สังคม 2.1) มีกลุมอาชีพตาง ๆ เชน กลุมทอเสื่อกก กลุมผลิต 2.1) มีการรวมกลุมทอผา (ผาไหม ผาฝายทอมือ ผาฝายยอมคราม)

น้ําตาลโตนด กลุมวิสาหกิจชุมชนปลูกขาว 2.2) กลุมผลิตสินคา OTOP เชน เสื่อกก ขนมไทย ตะกราพลาสติก

กลุม OTOP เปนตน อาหารแปรรูป เชน จิ้งหรีด สมุนไพร น้ําพริกปลาดุก เปนตน

2.3) มีประเพณี วัฒนธรรมที่เปนเอกลักษณ เชน 

ประเพณีแขงเรือ บุญบั้งไฟ ฟอนกลองตุม 

ประเพณีแหมาลัยขาวตอก เปนตน

3) เศรษฐกิจ 3.1) มีผลิตภัณฑแปรรูปการเกษตร เชน น้ําตาลโตนด 3.1) ผลผลิตทอผาไหม ผาฝาย

สินคา OTOP แปรรูปทางการเกษตร 3.2) สินคา OTOP อาหารแปรรูปทางการเกษตร

3.3) ขาวหอมมะลิคุณภาพดี มีราคาสูง

2 2.1) การปลูกปาเพิ่มขึ้นในพื้นที่ปาอนุรักษและฟนที่ สปก. 2.1) เพิ่มพื้นที่ปลูกปาในพื้นที่ปาอนุรักษและพื้นที่ สปก.

2.2) การขยายพื้นที่เกษตรน้ําฝนเปนพื้นที่เกษตร 2.2) สงเสริมการปลูกขาวหอมมะลิ

ชลประทาน 2.3) สงเสริมดานการทองเที่ยว

2.3) ขยายพื้นที่เกษตรชลประทานเพื่อใชน้ําจากโครงการ 2.4) ขยายตลาดสินคาเกษตรชุมชน

ปตร.หวยหลวงที่ผันน้ําจากแมน้ําโขง เปนโครงการ

ที่มีการลงทุนนอย

2.4) การปรับเปลี่ยนขาวเปนพืชเศรษฐกิจใชน้ํานอย

3 3.1) เพิ่มความสมบูรณของระบบนิเวศ เพิ่มปริมาณน้ํา 3.1) ปรับเปลี่ยนและเพิ่มพื้นที่การปลูกขาวหอมมะลิ

ฤดูแลงและชะลอน้ําหลาก 3.2) เพิ่มผลผลิตและลดตนทุนการเกษตร

3.2) พัฒนาพื้นที่ชลประทานตามแนวเสนทางผันน้ําโขง

3.3) เพิ่มผลผลิตการเกษตร

4 ผลลัพธ (Results) 4.1) มีสวนในการเพิ่มสัดสวนพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ 20 4.1) สรางรายไดเพิ่มขึ้นกับเกษตรกร

ของพื้นที่ลุมน้ํา 4.2) ประชาชนกลุมอาชีพตาง ๆ มีรายไดเพิ่มขึ้น

4.2) สรางเสถียรภาพความมั่นคงการใชน้ํา

4.3) เกษตรกรในพื้นที่มีรายไดเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

4. พื้นที่ตนน้ําลําปาว 5. พื้นที่ปลายน้ํา

แยก 5 พื้นที่

โอกาส 

(Opportunity)

เปาหมาย 

(Aspriration)

ลําดับ ประเด็นการวิเคราะห
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 สรุปผลการวิเคราะห SWOT และ SOAR 

จากการวิเคราะห SWOT ภาพรวมของลุมน้ำชีและการวิเคราะห SOAR ในแตละพื้นท่ี 
สรุปผลไดดังนี้ 

1) พื้นที่ปาตนน้ำ มีสัดสวนนอยเพียงรอยละ 16.58 ของพื้นที่ลุมน้ำ ควรมีการอนุรักษ
ฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ำและพ้ืนท่ีการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) ในการปลูกปาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไม
มากข้ึน 

2) ลุมน้ำชี มีพ้ืนท่ีการเกษตรขนาดใหญ แตมีปญหาน้ำแลง น้ำไมเพียงพอตอการเกษตรตองมี
การพัฒนาอางเก็บน้ำขนาดเล็ก ขนาดกลาง การฟนฟูแหลงน้ำธรรมชาติและการผันแมน้ำโขงเพื่อเพิ่มน้ำและ
สรางเสถียรภาพความม่ันคงของน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี 

3) พื้นที่เกษตรดานตะวันตกลุมน้ำชี เปนพื้นที่สูงมีความแหงแลงและปญหาขาดแคลนน้ำ
จำเปนตองมีการจัดหาน้ำโดยการฟนฟูแหลงน้ำขนาดเล็ก การกระจายการพัฒนาแหลงน้ำ การพัฒนาแหลงน้ำใต
ดินเพ่ือการปลูกพืชการเกษตรเพ่ิมรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 

4) พื ้นที ่เศรษฐกิจกลางน้ำ เปนพื ้นที ่มีความพรอมในการพัฒนาเศรษฐกิจที ่สามารถ
เชื่อมโยงกับประเทศอ่ืนในภูมิภาคแมน้ำโขง และแหลงปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญในลุมน้ำ 

5) พื้นที่ปลายน้ำของลุมน้ำชี เปนพื้นที่ปลูกขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพตองมีการจัดหานำ้ให
เพียงพอในการเพาะปลูกขาวหอมมะลิ 

6) การรวมกลุมของประชาชนและกลุมเกษตรกรในหลายพื้นที่ในลุมน้ำชี เพื่อเพิ่มมูลคา
ทางเศรษฐกิจใหแกผลิตภัณฑชุมชนและการผลิตสินคาการเกษตร 

7) การแกไขปญหาการกัดเซาะตลิ่งท่ีทำใหเกิดปญหาน้ำทวมและการพังทลายของตลิ่ง ทำ
ใหกระทบตอทรัพยสินและการดำรงชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ี 

8) การแกไขปญหาน้ำเสียที่เกิดจากน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม พื้นที่ชุมชนและน้ำเสีย
จากพ้ืนท่ีการเกษตร 

9) ประชาชนในพื้นที่เขตเมืองและพื้นที่เกษตรน้ำฝนมีความแตกตางของรายได จึงตองมี
การจัดหาน้ำเพ่ือใชปลูกพืชเพ่ิมรายไดใหเกษตรกร 

3.1.3 การวิเคราะหสภาพปญหาในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี 

จากสภาพภูมิประเทศที่มีความแตกตาง พื้นที่ตนน้ำของลุมน้ำชีที ่มีตนกำเนิดจากเทือกเขา
เพชรบูรณและปาดงพญาเย็นซึ่งเปนสันปนน้ำของลุมน้ำชีกับลุมน้ำปาสัก เปนพื้นที่อยูตอนบนลุมน้ำ มีลักษณะ
เปนพ้ืนท่ีปาไม พ้ืนท่ีภูเขาหรือพ้ืนท่ีสูง เปนพ้ืนท่ีใหน้ำและเก็บกักน้ำ ตั้งแตบริเวณจังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา ตน
น้ำพองบริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน ตนน้ำพวยบริเวณจังหวัดเลย ตนน้ำลำพะเนียงบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภู 
ตนน้ำลำปาวและตนน้ำยังที่มีตนกำเนิดจากเทือกเขาภูพานซึ่งเปนสันปนน้ำของลุมน้ำชีกับลุมน้ำสงครามบริเวณ
จังหวัดอุดรธานี และกาฬสินธุ สวนพื้นที่ตอนกลางของลุมน้ำชี เปนพื้นที่ราบ พื้นที่ชุมชน พื้นที่การเกษตร 
ประกอบดวย พื้นที่กลางน้ำแมน้ำพอง พื้นที่กลางน้ำแมน้ำชี พื้นที่กลางน้ำลำปาว และพื้นที่กลางน้ำน้ำยัง และ
พ้ืนท่ีปลายน้ำของลุมน้ำชีเปนพ้ืนท่ีราบน้ำทวมถึง เปนพ้ืนท่ีการเกษตรแตมักเกิดอุทกภัยเปนประจำ น้ำยังไหลลง
มารวมแมน้ำชีกอนไหลไปบรรจบกับแมน้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ จึงไดทำการแบงพื้นท่ีเพื่อวิเคราะห
สภาพปญหาในพ้ืนท่ีลุมน้ำชีตามลักษณะการใชประโยชนท่ีดิน ออกเปน 3 พ้ืนท่ี ไดแก  
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1) พ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนบน ตนน้ำชีและน้ำพอง มีประเด็นปญหาท่ีสำคัญคือ การบุกรุกพ้ืนท่ีปาตน
น้ำ ปญหาน้ำทวมในพื้นที่ราบลุมตามริมน้ำและพื้นที่ราบมีสิ่งกีดขวางทางน้ำ รวมไปถึงพื้นที่เกษตรที่สูงดาน
ตะวันตกเฉียงใต พบพ้ืนท่ีเสี่ยงภัยแลง พ้ืนท่ีดินเค็ม และประชาชนมีรายไดตอครัวเรือนต่ำ  

2) พื้นที่ลุมน้ำชีตอนกลาง เปนพื้นที่น้ำทวมตามลำน้ำ มีการกัดเซาะลำน้ำ และพื้นที่ราบลุมน้ำ
มีสิ ่งกีดขวางทางน้ำ พบปญหาขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกพืชชวงฤดูแลงในเขตชลประทาน และมีความ
แตกตางของรายไดระหวางประชาชนเมืองกับชนบทสูง รวมไปถึงพื้นที่ตนน้ำลำปาวที่มีการบุกรุกพื้นที่ปาตนน้ำ 
เกิดปญหาการขาดแคลนน้ำดานการเกษตร รายไดประชาชนในพ้ืนท่ีต่ำ 

3) พื้นที่ลุมน้ำชีตอนลาง เปนพื้นที่ลุมน้ำทวมขัง มีการกัดเซาะลำน้ำ และพบพื้นที่เสี่ยงภัยแลง
ในบริเวณพ้ืนท่ีดอน 

การวิเคราะหสภาพปญหาในแตละพื้นที่ มีการพิจารณาประเด็นที่สำคัญ ประกอบดวย 1) 
เปรียบเทียบระดับความรุนแรงของปญหาในแตละพ้ืนท่ี 2) จัดลำดับปญหาของแตละพ้ืนท่ี และ 3) เปรียบเทียบ
ปญหาในแตละพื้นที่ คัดเลือกกลุมพื้นที่ที่มีปญหามากที่สุด จึงนำมาสูการลำดับความสำคัญของปญหาและแนว
ทางการแกไขปญหาใน 3 พ้ืนท่ี รายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.1-6 

ตารางท่ี 3.1-6 ปญหา ลำดับความสำคัญของปญหาในแตละพ้ืนท่ีมีความตองการแกไขปญหา 

พ้ืนท่ี ลำดับปญหาท่ีมีความสำคัญมาก ความตองการแกไขปญหา 
1. พ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนบน 
(พ้ืนท่ีตนน้ำชีและน้ำพอง 
รวมถึงพ้ืนท่ีเกษตรท่ีสูง
ดานตะวันตกเฉียงใต) 

1) ผลกระทบจากน้ำแลง 
2) สิ่งกีดขวางทางน้ำ 
3) จำนวนมรดกทางวฒันธรรมและ 
ธรรมชาติท่ีไดรับผลกระทบ 
4) ความตองการเพ่ิมของน้ำตนทุน 
5) ความตองการเพ่ิมของพ้ืนท่ีชลประทาน 
6) ความยากจน (ครัวเรือนท่ีมีโอกาสไดรับ
ประโยชน) 
7) พ้ืนท่ีปาไมเปลี่ยนแปลง 

1) การอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ำ 
2) การจัดหาน้ำเพ่ือการเกษตร 
3) การปองกันบรรเทาน้ำทวม 
4) การแกไขปญหาน้ำแลง 
5) การแกไขปญหาน้ำเสีย 

2. พ้ืนท่ีลุมน้ำชี
ตอนกลาง (พ้ืนท่ี
เศรษฐกิจกลางน้ำ 
รวมถึงพ้ืนท่ีตนน้ำลำ
ปาว) 

1) การขุดลอกปรับปรุงลำน้ำ 
2) การกระจายรายไดท่ีเปนธรรม 
3) พ้ืนท่ีปาเสื่อมโทรม 
4) การใชทรัพยากรอยางยั่งยืน (การนำน้ำ
กลับมาใชใหม) 

1) การจัดหาน้ำเพ่ือการเกษตร 
2) การปองกันบรรเทาน้ำทวม 
3) การแกไขปญหาน้ำเสีย 
4) การอนุรักษฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ำ 
 

3. พ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนลาง 1) ปญหาน้ำทวม 
2) การลดปญหาความยากจน (GPP ตอ
หัว) 
3) การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม (ดัชนีสีแดง) 

1) การปองกันบรรเทาน้ำทวม 
2) การจัดหาน้ำเพ่ิมการเกษตร 
3) การแกไขปญหาน้ำเสีย 

ที่มา : รายงานการประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ, มกราคม 2563 
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3.1.4 การวิเคราะหพ้ืนท่ีทางน้ำหลากในขอบเขตผังน้ำ 

จากการศึกษาโครงการจัดทำผังน้ำ ลุมน้ำชี สำนักงานทรัพยากรน้ำแหงชาติ ไดวิเคราะหหาพ้ืนท่ี
ทางน้ำหลากจากกรณีศึกษาตาง ๆ โดยใชแบบจำลองทางคณิตศาสตรดานชลศาสตรเพื่อใชประกอบการกำหนด
ขอบเขตผังน้ำ และจัดแบงโซนพ้ืนท่ีในการจัดทำขอเสนอแนะดานการใชท่ีดิน ซ่ึงกรณีศึกษามี 5 กรณี ดังนี้ 

กรณีศึกษาที่ 1 : สภาพพื้นที่เสี่ยงปจจุบัน ระบบสาธารณูปโภค โครงขายถนน และชองเปด 
ตาง ๆ ในสภาพปจจุบัน 

กรณีศึกษาท่ี 2 : มีการปรับปรุงโครงขายถนนและชองเปดตางๆ ท่ีอยูในพ้ืนท่ีผังน้ำไมใหเกิดการ 
กีดขวางทางน้ำ 

กรณีศึกษาที่ 3 : มีการพัฒนาโครงการที่อยูในแผนของหนวยงาน ตางๆ ที่มีความชัดเจนในการ
ดำเนินการ 

กรณีศึกษาท่ี 4 : มีการปรับปรุงโครงขายถนนและชองเปดตางๆ ในพ้ืนท่ีผังน้ำรวมกับการพัฒนา
โครงการท่ีอยูในแผนของหนวยงานตางๆ และการเสนอเพ่ิมเติมตามผลการศึกษา 

กรณีศึกษาที่ 5 : มีการเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ การพัฒนา
เมืองหรือพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญในลุมน้ำ ที่อาจจะสงผลกระทบในพื้นที่ผังน้ำรวมกับการพัฒนาโครงการที่อยูใน
แผนระยะสั้นท่ีชัดเจนของหนวยงานตางๆ และการเสนอเพ่ิมเติมตามผลการศึกษา 

ในการวางแผนเพื่อพัฒนาทรัพยากรน้ำในลุมน้ำชี จึงนำผลวิเคราะหขอบเขตพื้นที่ทางน้ำหลาก
ของผังน้ำ ลุมน้ำชี กรณีศึกษาที่ 3 และขอเสนอแนะการใชประโยชนที่ดินมารวมประกอบการพิจารณาวาง
แผนการพัฒนาลุมน้ำชี ดังแสดงในภาพท่ี 3.1-1 เนื่องจากการศึกษาดานน้ำทวมเพื่อวิเคราะหหาพื้นที่ทางน้ำ
หลากตามระบบผังน้ำของกรณีศึกษาที่ 3 ประเมินจากสภาพปจจุบันที่มีระบบสาธารณูปโภค โครงขายถนน ชอง
เปดตาง ๆ รวมกับมีการปรับปรุงโครงขายถนนและชองเปดตางๆ ในพื้นที่ผังน้ำรวมกับการพัฒนาโครงการที่อยู
ในแผนระยะสั้นที่ชัดเจนของหนวยงานตาง ๆ (ป 2564 - 2568) รวม 205 โครงการ งบประมาณ 77,480 
ลานบาท รายละเอียดประเภทโครงการดังแสดงในตารางท่ี 3.1-7  

ลุมน้ำชี ในสวนของการพิจารณาปรับปรุงโครงขายถนนและชองเปดตางๆ (กรณีศึกษาท่ี 2) และ
การเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินตั้งแตตนน้ำถึงปลายน้ำ (กรณีศึกษาที่ 5) นั้นพบวา ผลการวิเคราะห
กรณีศึกษาที่ 2 โครงสรางทุกจุดไมมีผลกอใหเกิดผลตางของระดับน้ำ อัตราการไหล และพื้นที่น้ำทวมระหวาง
ดานเหนือน้ำและดานทายน้ำอยางมีนัยสำคัญ จึงถือวาทุกจุดไมเปนสิ่งกีดขวางทางน้ำ สวนการใชที่ดินในอนาคต
ของลุมน้ำชี กรณีศึกษาที่ 5 มีความสอดคลองกับผังเมืองรวมจังหวัดที่ไดมีการจัดทำไวลาสุดและบังคับใชอยูใน
ปจจุบัน ทำใหทราบวาในอนาคตพื้นที่ตามผังเมืองและแผนพัฒนาตาง ๆ เชน เสนทางคมนาคม สวนใดจะอยูใน
เขตพ้ืนท่ีทางน้ำหลากบาง 

สำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทุกภัยของลุมน้ำชีตามกรณีศึกษาที่ 4 หลังจากมีการพัฒนาโครงการที่อยูใน
แผนของหนวยงานตาง ๆ แผนระยะกลางและระยะยาวของหนวยงานตาง ๆ รวม 104 โครงการ งบประมาณ 
32,202 ลานบาท รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3.1-8 และจากการเสนอเพิ่มเติมตามผลการศึกษา พบวา 
พ้ืนท่ีเสี่ยงคาบอุบัติ 25 ป มีพ้ืนท่ีเสี่ยงประมาณ 2,903 ตร.กม. ลดลง 832 ตร.กม. หรือลดลงรอยละ 22 เม่ือ
เทียบกับสภาพปจจุบัน สวนใหญลดลงในชวงความลึก 0.10 – 0.25 เมตร และเวลาทวมขัง 3-7 วัน พ้ืนท่ีเสี่ยง
ลดลงมากท่ีสุด ไดแก แมน้ำชีตอนลาง ลดลง 221 ตร.กม. ถัดมาไดแก แมน้ำชีสวนท่ี 4/1 และแมน้ำชีสวนท่ี 3 
ลดลง 194 ตร.กม. และ 87 ตร.กม. ตามลำดับ ซ่ึงสวนใหญเปนพ้ืนท่ีมีความรุนแรงต่ำ คิดเปนรอยละ 94 ท้ังนี้ 
แผนระยะกลางและระยะยาวของหนวยงานตองไดรับการจัดสรรงบประมาณและบริหารจัดการน้ำใหสอดคลอง
กับสถานการณจึงจะสามารถลดพ้ืนท่ีเสี่ยงดังกลาวได 
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นอกจากนี้ พบวา พื้นที่ลุมน้ำชีมีพ้ืนที่สาธารณะและพื้นที่เกษตรหรือที่โลงที่เกิดน้ำทวมซ้ำซาก 
ที ่มีศักยภาพ สามารถปรับปรุงเปนพื ้นที ่ชะลอน้ำหลากและกักน้ำชั ่วคราวไวใชในฤดูแลงอยู หลายแหง  
ซึ่งประชาชนในพื้นที่เห็นดวยกับแนวทางดังกลาว ดังนั้น ในกรณีศึกษานี้จึงมีการเสนอการปรับปรุงหรือพัฒนา
พ้ืนที่น้ำหลากบางแหง เปนแกมลิง และพื้นที่น้ำนอง เพื่อใชชะลอน้ำ กักน้ำชั่วคราว ซึ่งใชเปนแนวทางการ
บรรเทาอุทกภัยและภัยแลงได รายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 3.1-1 

 

ภาพท่ี 3.1-1 ขอบเขตพ้ืนท่ีทางน้ำหลากท่ีคาบอุบัติ 25 ป และเสนอการปรับปรุงพ้ืนท่ีเปนแกมลิง 

ตารางที่ 3.1-7 สรุปประเภทโครงการตามแผนงานบริหารจัดการอุทกภัยของหนวยงานตาง ๆ ที่มีนัยสำคัญ
ในชวงป 2564 - 2568 

ลำดับ ประเภทของโครงการ จำนวน (โครงการ) วงเงิน (ลานบาท)* 

1 แกมลิง 66 5,106.0140 
2 ขุดลอก/ขุดขยาย 5 9,729.2600 
3 คลองผันน้ำ/คลองลำเลียง 6 1,100.0000 
4 ประตูระบายน้ำ 13 4,285.5722 
5 ปรับปรุงอางเก็บน้ำ 1 90.0000 
6 พนังก้ันน้ำ 1 250.0000 
7 พ้ืนท่ีปองกันน้ำทวม 6 2,700.0000 
8 อางเก็บน้ำ 33 16,686.6100 

รวม 205 77,480.5984 
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ตารางท่ี 3.1-8 สรุปประเภทโครงการตามแผนงานบริหารจัดการอุทกภัยของหนวยงานตาง ๆ ระยะกลางและ

ระยะยาว 

ลำดับ ประเภทโครงการ จำนวน (โครงการ) วงเงิน (ลานบาท) 

1 แกมลิง 3 12,216.3800 
2 ขุดลอก/ขุดขยาย 5 632.8934 
3 คลองผัน/คลองลำเลียง 2 90.5000 
4 ประตูระบายน้ำ 5 401.1800 
5 ปรับปรุงคลองผนั/คลองลำเลียง 1 60.0000 
6 ปรับปรุงประตูระบายน้ำ 7 360.0000 
7 ปรับปรุงพนังก้ันน้ำ 3 612.0400 
8 ปรับปรุงสิ่งกีดขวางทางน้ำ 2 90.0000 
9 ปรับปรุงอางเก็บน้ำ 3 272.7400 

10 พนังก้ันน้ำ 3 77.8960 
11 พ้ืนท่ีปองกันน้ำทวม 28 5,618.2690 
12 สถานีสูบน้ำ 9 719.0264 
13 อางเก็บน้ำ 33 11,051.0800 

รวม 104 32,202.0088 

จากภาพท่ี 3.1-1 แสดงขอบเขตพ้ืนท่ีทางน้ำหลากเพ่ือระบายน้ำ (ลร.) ของลุมน้ำชี โดยใชตาม
ขอบเขตพ้ืนท่ีน้ำทวมท่ีคาบอุบัติ ๒๕ ป และครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของตำบล รายละเอียดดังตอไปนี้ 

พ้ืนท่ีทางน้ำหลากเพ่ือระบายน้ำ (ลร.) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

กาฬสินธุ กมลาไสย กมลาไสย, โคกสมบูรณ, เจาทา, ดงลิง, ธัญญา, โพนงาม, หนองแปน,  
หลักเมือง  

กุฉินารายณ จุมจัง, สมสะอาด, สามขา  
ฆองชัย โคกสะอาด, ฆองชัยพัฒนา, โนนศิลาเลิง, ลำช,ี เหลากลาง  
ดอนจาน มวงนา  
ทาคันโท กุงเกา, กุดจิก, ทาคันโท  
เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ, เชียงเครือ, บึงวิชัย, ลำพาน, หลุบ, หวยโพธิ ์ 
ยางตลาด ดอนสมบูรณ, นาเชือก, นาดี, บัวบาน, หนองตอกแปน, หัวงัว, 

หัวนาคำ, อุมเมา  
รองคำ รองคำ, สามัคคี, เหลาออย 

  สามชัย สำราญ 

ขอนแกน โคกโพธิ์ไชย นาแพง, บานโคก, โพธิ์ไชย  
ชนบท ชนบท, โนนพะยอม, วังแสง, ศรีบุญเรือง 

 ชุมแพ ชุมแพ, ไชยสอ, นาเพียง, โนนสะอาด, โนนอุดม, หนองเขียด 

 ซำสูง คูคำ 
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พ้ืนท่ีทางน้ำหลากเพ่ือระบายน้ำ (ลร.) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

ขอนแกน น้ำพอง กุดน้ำใส, ทากระเสริม, บัวใหญ, บานขาม, มวงหวาน, วังชัย, หนองกุง 

(ตอ) บานไผ บานไผ, เมืองเพีย, หัวหนอง  
บานแฮด โคกสำราญ, โนนสมบูรณ, บานแฮด  
พระยืน บานโตน, พระบุ, หนองแวง  
ภูผามาน โนนคอม, ภูผามาน 

 มัญจาคีรี กุดเคา, ทาศาลา, สวนหมอน, หนองแปน  
เมืองขอนแกน โคกส,ี ดอนชาง, ดอนหัน, ทาพระ, โนนทอน, บานทุม, บานเปด,  

บานหวา, บึงเนียม, พระลบั, เมืองเกา, ศิลา, สำราญ, หนองตูม  
แวงนอย ทานางแนว, ละหานนา  
แวงใหญ โนนทอง, โนนสะอาด  
สีชมพู วังเพ่ิม, สีชมพู  
หนองนาคำ กุดธาต,ุ ขนวน, บานโคก  
หนองเรือ กุดกวาง, โนนทอง, โนนทัน, บานเม็ง, หนองเรือ 

ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ กุดเลาะ, บานบัว, บานเปา, บานยาง, บานหัน, สระโพนทอง  
คอนสวรรค คอนสวรรค, โนนสะอาด, ยางหวาย, ศรีสำราญ, หนองขาม  
คอนสาร คอนสาร, ดงกลาง, ดงบัง, โนนคูณ  
จัตุรัส กุดน้ำใส, บานกอก, บานขาม, ละหาน, สมปอย, หนองโดน,  

หนองบัวบาน, หนองบัวใหญ  
เนินสงา กะฮาด  
บานเขวา ชีบน, ตลาดแรง, โนนแดง, บานเขวา, ภูแลนคา, ลุมลำช ี 
บานแทน บานแทน, สระพัง, สามสวน  
บำเหน็จณรงค เกาะมะนาว, โคกเพชรพัฒนา, โคกเริงรมย, บานชวน, บานตาล,  

บานเพชร, หัวทะเล  
ภูเขียว กุดยม, โคกสะอาด, บานแกง, ผักปง, หนองคอนไทย, หนองตูม, โอโล  
เมืองชัยภูมิ กุดตุม, ชีลอง, นาฝาย, นาเสียว, โนนสำราญ, ในเมือง, บานคาย,  

บานเลา, บุงคลา, โพนทอง, รอบเมือง, ลาดใหญ, หนองนาแซง,  
หนองไผ  

หนองบัวแดง คูเมือง, ทาใหญ, วังชมภู, หนองแวง 

  หนองบัวระเหว โคกสะอาด, โสกปลาดุก, หนองบัวระเหว, หวยแย 

นครราชสีมา แกงสนามนาง แกงสนามนาง, โนนสำราญ, บึงสำโรง, สีสุก  
บานเหลื่อม บานเหลื่อม  

มหาสารคาม กันทรวิชัย กุดใสจอ, ขามเฒาพัฒนา, ขามเรียง, เขวาใหญ, ทาขอนยาง,  
นาสีนวน, มะคา 
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พ้ืนท่ีทางน้ำหลากเพ่ือระบายน้ำ (ลร.) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

มหาสารคาม 
(ตอ) 

โกสุมพิสัย แหใต, แกงแก, เขวาไร, เข่ือน, แพง, โพนงาม, ยางทาแจง,  
ยางนอย, เลิงใต, หนองบอน, หนองบัว, หัวขวาง, เหลา  

เชียงยืน กูทอง, นาทอง, โพนทอง, เสือเฒา, หนองซอน, เหลาบัวบาน  
เมืองมหาสารคาม เก้ิง, แกงเลิงจาน, เขวา, ตลาด, ทาตูม, ทาสองคอน, ลาดพัฒนา,  

หวยแอง 

ยโสธร คอวัง กุดน้ำใส, คอวัง, น้ำออม, ฟาหวน  
คำเข่ือนแกว กุดกุง, ยอ, สงเปอย  
ทรายมูล ดงมะไฟ  
มหาชนะชัย โนนทราย, บากเรือ, บึงแก, ผือฮี, พระเสาร, ฟาหยาด, มวง, หัวเมือง  
เมืองยโสธร ขุมเงิน, เข่ืองคำ, คอเหนือ, ดูทุง, เดิด, ในเมือง, สำราญ 

รอยเอ็ด จังหาร ดงสิงห, ดินดำ, ปาฝา, ผักแวน, มวงลาด, ยางใหญ, แสนชาต ิ 
เชียงขวัญ เชียงขวัญ, บานเขือง, พระธาต,ุ พลับพลา  
ทุงเขาหลวง ทุงเขาหลวง, เทอดไทย, บึงงาม, มะบา  
ธวัชบุร ี ธงธานี, ธวัชบุรี, บึงนคร  
พนมไพร กุดน้ำใส, คอใหญ, คำไฮ, ชานุวรรณ, นานวล, พนมไพร, โพธิ์ใหญ, 

สระแกว, แสนสุข  
โพธิ์ชัย เชียงใหม, ดอนโอง, สะอาด, หนองตาไก  
โพนทอง โคกกกมวง, โคกสูง, โนนชัยศรี, โพธิ์ศรีสวาง, วังสามัคคี, แวง,  

สระนกแกว, สวาง, หนองใหญ  
เมยวด ี ชมสะอาด, ชุมพร  
เมืองรอยเอ็ด สีแกว  
เมืองสรวง หนองหิน  
สุวรรณภูมิ น้ำคำ  
เสลภูมิ กลาง, เกาะแกว, ขวัญเมือง, ขวาว, ทามวง, นางาม, นาแซง, นาเมือง, 

นาเลิง, บึงเกลือ, ภูเงิน, เมืองไพร, วังหลวง, ศรีวิลัย, เหลานอย  
อาจสามารถ บานแจง, โพนเมือง, หนองขาม, หนองหม่ืนถาน, หนอม,  

อาจสามารถ 

เลย นาดวง นาดวง 
  

ศรีสะเกษ กันทรารมย ทาม, เมืองนอย, หนองแกว, หนองแวง 

 ยางชุมนอย โนนคูณ 

 กันทรารมย ทาม, เมืองนอย, หนองแกว, หนองแวง 

 ยางชุมนอย โนนคูณ 

 ราษีไศล สรางป 
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พ้ืนท่ีทางน้ำหลากเพ่ือระบายน้ำ (ลร.) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

หนองบัวลำภ ู นากลาง ดานชาง, นากลาง, ฝงแดง, อุทัยสวรรค 

 นาวัง เทพคีร,ี นาแก, นาเหลา, วังปลาปอม 

 โนนสัง โคกมวง, โนนเมือง 

 เมืองหนองบัวลำภู นาคำไฮ, นามะเฟอง, บานขาม, บานพราว, ปาไมงาม, โพธิ์ชัย,  
ลำภ,ู หนองบัว, หนองสวรรค, หนองหวา, หัวนา 

  
ศรีบุญเรือง 

ทรายทอง, นากอก, โนนสะอาด, เมืองใหม, ศรีบุญเรือง,  
หนองบัวใต, หันนางาม 

อุดรธานี กุมภวาป กุมภวาป, เชียงแหว, แชแล, ตูมใต, ทาลี่, พันดอน, เวียงคำ, สีออ,  
หนองหวา 

 วังสามหมอ คำโคกสูง, วังสามหมอ 

 ศรีธาต ุ จำป, ตาดทอง, บานโปรง, ศรีธาต ุ

อุบลราชธานี เข่ืองใน กลางใหญ, เข่ืองใน, คอทอง, ชีทวน, แดงหมอ, ทาไห, ธาตุนอย,  
นาคำใหญ, บานกอก, บานไทย, สรางถอ, สหธาต ุ

 เมืองอุบลราชธานี กุดลาด, หนองบอ 

 วารินชำราบ บุงหวาย 

นอกจากนี้ ขอบเขตท่ีดินประเภทพ้ืนท่ีลุมต่ำ (ต.) แสดงรายละเอียดดังนี้ 
(๑)  พื ้นที ่ลุ มต่ำลุ มน้ำยัง อ.ทรายมูล อ.กุดชุม และ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร อ.โพนทอง  

อ.เสลภูมิ อ.อาจสามารถ และ อ.ทุงเขาหลวง จ.รอยเอ็ด 
(๒)  พ้ืนท่ีลุมต่ำชี ๑ อ.บานเขวา จ.ชัยภูมิ 
(๓)  พ้ืนท่ีลุมต่ำชี ๒ อ.กุมภวาป อ.ประจักษศิลปาคม และอ.กูแกว จ.อุดรธานี 
(๔)  พ้ืนท่ีลุมต่ำชี ๓ อ.จังหาร จ.รอยเอ็ด และ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม 
โดยครอบคลุมพ้ืนท่ีบางสวนของตำบลตอไปนี้ 

พ้ืนท่ีลุมต่ำ (ต.) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

ชัยภูมิ บานเขวา ลุมลำช ี

มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม ทาตูม 

ยโสธร กุดชุม โพนงาม  
ทรายมูล ดงมะไฟ, นาเวียง  
เมืองยโสธร คอเหนือ, ดูทุง, เดิด, สำราญ 

รอยเอ็ด จังหาร ผักแวน, มวงลาด  
ทุงเขาหลวง เทอดไทย, บึงงาม  
พนมไพร โพธิ์ใหญ  
โพนทอง โคกกกมวง, พรมสวรรค, สวาง 
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พ้ืนท่ีลุมต่ำ (ต.) 

จังหวัด อำเภอ ตำบล 

รอยเอ็ด (ตอ) เสลภูมิ กลาง, ขวาว, นางาม, นาแซง, นาเมือง, นาเลิง, บึงเกลือ, 
โพธิ์ทอง, ภูเงิน, เมืองไพร, วังหลวง, ศรีวิลัย, เหลานอย  

อาจสามารถ โพนเมือง 

อุดรธาน ี กุมภวาป แชแล  
ประจกัษศิลปาคม อุมจาน 

 กูแกว  คอนสาย 

องคประกอบของผังน้ำท่ีมีหนวยงานตาง ๆ เปนผูรับผิดชอบ ไดแก ลำน้ำ แหลงน้ำ ปาประเภท
ตางๆ เปนสวนที่มีลักษณะการบังคับหรือจำกัดการใชที่ดินตามแนวทางของกฎหมายที่เกี่ยวของอยูแลว ซึ่งพื้นท่ี
สวนนี้จึงไมจำเปนตองมีการแบงรหัสโซนและขอเสนอแนะดานการใชประโยชนท่ีดิน ดังนั้น จึงเหลือองคประกอบ
ผังน้ำสวนท่ีอยูในพ้ืนท่ีเอกชน ไดแก พ้ืนท่ีน้ำนอง พ้ืนท่ีลุมต่ำ และพ้ืนท่ีทางน้ำหลากท่ีตองการมีการพิจารณาเรื่อง
โซนและขอเสนอแนะการใชประโยชนท่ีดิน เนื่องจากพ้ืนท่ีน้ำนอง และพ้ืนท่ีลุมต่ำ เปนพ้ืนท่ีท่ีมีการบริหารจัดการ
และกำหนดขอบเขตโดยทางราชการ ดังนั้นจึงไมมีการแบงโซนพ้ืนท่ีโดยถือวาพ้ืนท่ีตามขอบเขตท่ีกำหนดท้ังหมด
ใชขอเสนอแนะดานการใชประโยชนที่ดินเดียวกัน ทั้งนี้เนื่องจากทางราชการไมไดมีการกำหนดพื้นที่น้ำนอง 
ในลุมน้ำชี 

ดังนั้นจึงเหลือเฉพาะพื้นที่ลุ มต่ำ (ต.) ซึ่งเปนพื้นที่ที ่กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ 
กำหนดขึ้นเพื่อที่จะพัฒนาองคประกอบ และแนวทางบริหารจัดการเพื่อชะลอน้ำและกักเก็บน้ำชั่วคราว ที่จะมี
การวิเคราะหจัดทำขอเสนอแนะดานการใชประโยชนที่ดิน สำหรับพื้นที่ทางน้ำหลาก (ลร.) ในลุมน้ำชีไมมีสวนท่ี
เปนขอบเขตตามที่หนวยราชการกำหนด มีเฉพาะสวนที่ไดจากการวิเคราะห จึงควรมีการแบงโซนเพื่อกำหนด
วัตถุประสงคการใชท่ีดินและขอเสนอแนะดานการใชประโยชนท่ีดินใหเหมาะสมกับทิศทางพัฒนาพ้ืนท่ีและสภาพ
การเกิดอุทกภัย สำหรับผังน้ำชีไดนำขอบเขตพื้นที่ลุมต่ำและพื้นที่ทางน้ำหลากตามขอบเขตพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำทวม
คาบอุบัติ 25 ป มาซอนทับกับทิศทางการใชที่ดินในอนาคต (ผังเมืองรวมจังหวัด) ขอบเขตกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ
ซอนทับกับขอบเขตพื้นที่สาธารณะและพื้นที่เกษตรหรือที่โลงที่เกิดน้ำทวมซ้ำซากที่มีลักษณะเหมาะสมในการ
พัฒนาเปนพื้นที่แกมลิงหรือพื้นที่น้ำนอง รายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 3.1-3 ถึง 3.1-4 ซึ่งเปนสวนที่เสนอ
เพิ ่มเติมในการศึกษาตามกรณีศึกษาที ่ 5 (เสนอแกมลิงแมน้ำและแกมลิงนา) โดยมีขอเสนอแนะใหกรม
ชลประทานและองคการปกครองสวนทองถิ่น พัฒนาพื้นที่ ลร.3-1 และ ลร.3-2 เปนแกมลิงและพื้นที่น้ำนอง
ตามลำดับ โดยการเพิ่มเติมโครงสรางเพื่อควบคุมน้ำเขาออกตามสภาพพื้นที่ รวมทั้งพิจารณาเรื่องชดเชยการใช
พ้ืนท่ีของเอกชนตามขอบเขต ลร.3-1 และ ลร.3-2 ในการกักน้ำชะลอน้ำ ท้ังนี้ การกำหนดโซนและขอเสนอแนะ
การใชประโยชนท่ีดินในแตละพ้ืนท่ี มีรายละเอียดดังตารางท่ี 3.1-9 
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ภาพท่ี 3.1-3 พ้ืนท่ีทางน้ำหลากซอนทับกับผังเมืองรวมจังหวัด 

 

ภาพท่ี 3.1-4 พ้ืนท่ีทางน้ำหลากประเภทตาง ๆ 
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ตารางท่ี 3.1-9 ขอเสนอแนะการใชท่ีดินตามรหัสโซนพ้ืนท่ีผังน้ำ ลุมน้ำชี 

รหัสโซนหลัก 
รหัสโซนยอย / 

การใชท่ีดินตามผังเมือง
รวม 

ขอเสนอแนะการใชท่ีดิน 

ลน.: พ้ืนท่ี 
ทางน้ำหลาก
ริมน้ำ 

พ้ืนท่ีทางน้ำหลากริมน้ำ 
(ลน.) / ขอบเขตแปลง
กรรมสิทธิ์ท่ีดิน 

• สงเสริมใหใชที ่ด ินเพื ่อกสิกรรมประเภทที ่ล ุ มและดำรงร ักษา
สภาพแวดลอมของพื้นที่ลุมรับน้ำหลาก เปนพื้นที่หนวงน้ำ ชะลอน้ำ 
และกักน้ำชั่วคราว 

• ไมสงเสริมใหมีอาคารขนาดใหญ รวมถึงการจัดสรรเพื่อการอยู
อาศัย การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในพื้นที่  

• ควบคุมการกอสรางอาคารตามประเภท ขนาดและความสูงของ
อาคาร กำหนดความหนาแนนของมวลอาคารตามเกณฑและ
มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 คือ อัตราสวนพื้นที่อาคารคลุม
ดินตอพื้นที่ดิน (BCR) ไมเกินรอยละ 30 เพิ่มเติมการลดพื้นที่ดาด
แข็งและเพิ่มพื้นที่น้ำซึมผานไดอยางนอยรอยละ 70 ของพื้นที่วาง 

• การขุดดินและถมดินตองปฏิบัติตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน 
โดยการขุดดินตองจัดการปองกันการพังทลายของดิน และการถม
ดินตองจัดใหมีการระบายน้ำที่เพียงพอ หามถมดินในพื้นที่ที่เปนที่
ลุมน้ำทวมขัง 

• การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ำ ลำคลอง หรือแหลงน้ำสาธารณะ 
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ำลำ
คลอง หรือแหลงน้ำสาธารณะ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร 

• เสนอแนะใหกรมชลประทานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พัฒนาพื้นที่สวนนี้เปนแกมลิง โดยการเพิ่มเติมโครงสรางเพื่อ
ควบคุมน้ำเขาออกตามสภาพพื้นที่ 

ลร.1: พ้ืนท่ี 
ทางน้ำหลาก
เพ่ือสงวนรักษา
พ้ืนท่ีระบายน้ำ
หลากตาม
ธรรมชาติ   

พ้ืนท่ีทางน้ำหลาก 
เพ่ือระบายน้ำประเภทท่ี 
1-1 (ลร.1-1)/ ท่ีดิน
ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม 

• ไมสงเสริมใหมีอาคารขนาดใหญ รวมถึงการจัดสรรเพื่อการอยู
อาศัย การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในพื้นที่  

• ควบคุมการกอสรางอาคาร ตามเกณฑและมาตรฐานผังเมืองรวม 
พ.ศ.2549 อัตราสวนพื้นที่อาคารคลุมดินตอพื้นที่ดิน (BCR) ไม
เกินรอยละ 40 เพิ่มเติมการลดพื้นที่ดาดแข็งและเพิ่มพื้นที่น้ำซึม
ผานไดอยางนอยรอยละ 60 ของพื้นที่วาง 

• การขุดดินและถมดินตองปฏิบัติตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน 
โดยการขุดดินตองจัดการปองกันการพังทลายของดิน และการถม
ดินตองจัดใหมีการระบายน้ำที่เพียงพอ หามถมดินในพื้นที่ที่เปนที่
ลุมน้ำทวมขัง 

• การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ำ ลำคลอง หรือแหลงน้ำสาธารณะ 
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ำลำ
คลอง หรือแหลงน้ำสาธารณะ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร 
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ตารางท่ี 3.1-9 ขอเสนอแนะการใชท่ีดินตามรหัสโซนพ้ืนท่ีผังน้ำ ลุมน้ำชี (ตอ) 

รหัสโซนหลัก 
รหัสโซนยอย / 

การใชท่ีดินตามผังเมือง
รวม 

ขอเสนอแนะการใชท่ีดิน 

ลร.1: พ้ืนท่ี 
ทางน้ำหลาก
เพ่ือสงวนรักษา
พ้ืนท่ีระบายน้ำ
หลากตาม
ธรรมชาติ (ตอ) 

พ้ืนท่ีทางน้ำหลาก 
เพ่ือระบายน้ำประเภทท่ี 
1-1 (ลร.1-1)/ ท่ีดิน
ประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม (ตอ) 

• การกำหนด BCR ในบริบทของผังน้ำจะมีเจตนารมณในการสงวน

รักษาใหมีที ่โลงที ่น้ำไหลผานไดเอาไวในสวนที่เหลือ เชน BCR 
60% จะหมายถึง ตองการใหมีที่โลงที่น้ำผานได 40% ดังนั้น การ
กอสรางที่ทำใหพื้นที่ทางไหลของน้ำลดลง เชน การถมคันดิน หรือ 
การกอสรางกำแพงทึบลอมที่คันดินทั้งหมดหรือบางสวน หรือการ
ทำถนนภายในพื้นที ่ทางน้ำก็จะนับเปนอาคารคลุมดินที่คำนวณ 

BCR ในบริบทของผังน้ำดวย เชน การทำกำแพงทึบลอมแปลงท่ีดิน 

ทำใหน้ำหลากผานพ้ืนท่ีไมได จะถือวา BCR 100% แมวาจะไมได
มีการถมดินหรือกอสรางอาคารท่ีมีหลังคาคลุมก็ตาม 

 พ้ืนท่ีทางน้ำหลาก 
เพ่ือระบายน้ำประเภทท่ี 
1-2 (ลร.1-2)/ ท่ีดิน
ประเภทอนุรักษชนบท
และเกษตรกรรม, ท่ีดิน
ประเภทท่ีโลงเพ่ือ
นันทนาการและ 
การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

• สงเสริมใหใชที่ดินเพื่อกสิกรรมประเภทที่ลุมและดำรงรักษา
สภาพแวดลอมของที่ลุมรับน้ำหลาก สงเสริมใหฟนฟูทางระบาย
น้ำ แหลงเก็บน้ำ 

• ไมสงเสริมใหมีอาคารขนาดใหญ รวมถึงการจัดสรรเพื่อการอยู
อาศัย การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในพื้นที่  

• ควบคุมการกอสรางอาคารตามเกณฑและมาตรฐานผังเมือง
รวม พ.ศ.2549 คือ อัตราสวนพื้นที่อาคารคลุมดินตอพื้นที่ดิน 
(BCR) ไมเกินรอยละ 30 เพิ่มเติมการลดพื้นที่ดาดแข็งและเพิ่ม
พื้นที่น้ำซึมผานไดอยางนอยรอยละ 70 ของพื้นที่วาง 

• การขุดดินและถมดินตองปฏิบัติตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน  
โดยการขุดดินตองจัดการปองกันการพังทลายของดิน และการ 
ถมดินตองจัดใหมีการระบายน้ำที่เพียงพอ หามถมดินในพื้นที่ที่
เปนที่ลุมน้ำทวมขัง 

• การใชประโยชนที ่ดินริมฝ งแมน้ำ ลำคลอง หรือแหลงน้ำ
สาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแมน้ำลำคลอง หรือแหลงน้ำสาธารณะ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

• การกำหนด BCR ในบริบทของผังน้ำจะมีเจตนารมณในการ
สงวนรักษาใหมีที่โลงที่น้ำไหลผานไดเอาไวในสวนที่เหลือ เชน 
BCR 60% จะหมายถึง ตองการใหมีที่โลงที่น้ำผานได 40% 
ดังนั้น การกอสรางที่ทำใหพื้นที่ทางไหลของน้ำลดลง เชน การ
ถมคันดิน หรือ การกอสรางกำแพงทึบลอมที่คันดินทั้งหมดหรือ
บางสวน หรือการทำถนนภายในพื้นที่ทางน้ำก็จะนบัเปนอาคาร
คลุมดินที่คำนวณ BCR ในบริบทของผังน้ำดวย เชน การทำ
กำแพงทึบลอมแปลงที่ดิน ทำใหน้ำหลากผานพื้นที่ไมได จะถือ
วา BCR 100% แมวาจะไมไดมีการถมดินหรือกอสรางอาคาร
ที่มีหลังคาคลุมก็ตาม 
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ตารางท่ี 3.1-9 ขอเสนอแนะการใชท่ีดินตามรหัสโซนพ้ืนท่ีผังน้ำ ลุมน้ำชี (ตอ) 

รหัสโซนหลัก 
รหัสโซนยอย / 

การใชท่ีดินตามผังเมือง
รวม 

ขอเสนอแนะการใชท่ีดิน 

ลร.2 : พ้ืนท่ี
ทางน้ำหลาก
สวนท่ีเปน
ชุมชน หรือ 
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   

พ้ืนท่ีทางน้ำหลาก 
เพ่ือระบายน้ำประเภทท่ี 
2-1 (ลร.2-1)/ ท่ีดิน
ประเภทชุมชน, ท่ีดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินคา, ท่ีดินประเภท
สถาบันการศึกษา, ท่ีดิน
ประเภทอนุรักษเพ่ือ
สงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

• ควบคุมการกอสรางอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 กำหนดอัตราสวนพื้นที่อาคารคลุมดินตอพื้นที่ดิน 
(BCR) ในเขตพื้นที่เมือง ใหเปนไปตามขอกำหนดผังเมืองรวม
จังหวัดหรือผังเมืองรวมเมือง/ชุมชน ตามที ่ประกาศเปน
กฎกระทรวง เพิ่มเติมในสวนของพื้นที่น้ำซึมผานไดอยางนอย
รอยละ 60 ของพื้นที่วาง 

• การขุดดินและถมดินปฏิบัติตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน 
โดยการขุดดินตองจัดการปองกันการพังทลายของดิน และการ
ถมดิน ตองจัดใหมีการระบายน้ำที่เพียงพอ หามถมดินในพื้นที่
ที่เปน ที่ลุมน้ำทวมขัง 

• การใชประโยชนที ่ดินริมฝ งแมน้ำ ลำคลอง หรือแหลงน้ำ
สาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแมน้ำ ลำคลอง หรือแหลงน้ำสาธารณะ ใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เวนแตวาเปนการกอสรางเพื่อ
การคมนาคมทางน้ำ หรือ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

• เสนอแนะใหมีการพัฒนาระบบปองกันน้ำทวมบริเวณพื้นที่สวน
นี้เพิ่มเติม 

 พ้ืนท่ีทางน้ำหลาก 
เพ่ือระบายน้ำประเภทท่ี 
2-2 (ลร.2-2)/ ท่ีดิน
ประเภทชุมชน, ท่ีดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินคา, ท่ีดินประเภท
สถาบนัการศึกษา, ท่ีดิน
ประเภทอนุรักษเพ่ือ
สงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมไทย 

• จัดระเบียบชุมชนปรับตัวอยูในเขตเสี่ยงภัยน้ำทวม วางระบบ
โครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสม ใหชุมชนเติบโตในเขตปองกันน้ำ
ทวมชุมชน  

• จัดหาบริการสาธารณะที่เหมาะสมใหประชาชนมีมาตรฐาน 
การดำรงชีพมีมาตรฐานสากลบรรเทาอุทกภัย 

• ควบคุมการกอสรางอาคาร ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 อัตราสวนพื้นที่อาคารคลุมดินตอพื้นที่ดิน (BCR) 
ไมเกินรอยละ 50-80 เพิ่มเติมการลดพื้นที่ดาดแข็งและเพิ่ม
พื้นที่น้ำซึมผานไดอยางนอยรอยละ 60 ของพื้นที่วาง และ
มาตรฐานผังเมืองในการปองกันอุทกภัย รวมทั้งสอดคลองกับ
บทบาทของเมืองและชุมชนใหม และพื้นที่เกษตรกรรม 

• การขุดดินและถมดินปฏิบัติตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน โดย
การขุดดินตองจัดการปองกันการพังทลายของดิน และการถมดิน 
ตองจัดใหมีการระบายน้ำที่เพียงพอ หามถมดินในพื้นที่ที่เปนที่ลุม
น้ำทวมขัง 

• การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ำ ลำคลอง หรือแหลงน้ำสาธารณะ  
ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ำ ลำ
คลอง หรือแหลงน้ำสาธารณะ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร เวนแตวาเปนการกอสรางเพื่อการคมนาคมทาง
น้ำ หรือ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
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ตารางท่ี 3.1-9 ขอเสนอแนะการใชท่ีดินตามรหัสโซนพ้ืนท่ีผังน้ำ ลุมน้ำชี (ตอ) 

รหัสโซนหลัก 
รหัสโซนยอย / 

การใชท่ีดินตามผังเมือง
รวม 

ขอเสนอแนะการใชท่ีดิน 

ลร.2 : พ้ืนท่ี
ทางน้ำหลาก
สวนท่ีเปน
ชุมชน หรือ 
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ   
(ตอ) 

พ้ืนท่ีทางน้ำหลาก 
เพ่ือระบายน้ำประเภทท่ี 
2-2 (ลร.2-2)/ ท่ีดิน
ประเภทชุมชน, ท่ีดิน
ประเภทอุตสาหกรรมและ
คลังสินคา, ท่ีดินประเภท
สถาบันการศึกษา, ท่ีดิน
ประเภทอนุรักษเพ่ือ
สงเสริมเอกลักษณ
ศิลปวัฒนธรรมไทย (ตอ) 

• การกำหนด BCR ในบริบทของผังนำ้จะมีเจตนารมณในการ
สงวนรักษาใหมีที่โลงทีน่้ำไหลผานไดเอาไวในสวนที่เหลือ เชน 
BCR 60% จะหมายถึง ตองการใหมีที่โลงที่นำ้ผานได 40% 
ดังนั้น การกอสรางที่ทำใหพื้นทีท่างไหลของน้ำลดลง เชน การ
ถมคันดิน หรือ การกอสรางกำแพงทึบลอมที่คันดินทั้งหมด
หรือบางสวน หรือการทำถนนภายในพื้นที่ทางนำ้ก็จะนบัเปน
อาคารคลุมดินที่คำนวณ BCR ในบริบทของผงันำ้ดวย เชน 
การทำกำแพงทบึลอมแปลงที่ดนิ ทำใหนำ้หลากผานพืน้ที่
ไมได จะถือวา BCR 100% แมวาจะไมไดมีการถมดนิหรือ
กอสรางอาคารที่มีหลังคาคลุมก็ตาม 

ลร.3 : พ้ืนท่ี 
ทางน้ำหลากท่ี
มีลักษณะ
เหมาะสมใน
การพัฒนาเปน
พ้ืนท่ีลุมต่ำหรือ
น้ำนอง 
 

พ้ืนท่ีทางน้ำหลาก 
เพ่ือระบายน้ำประเภทท่ี 
3-1 (ลร.3-1) หรือ แกม
ลิงแมน้ำ/ เทียบกับแปลง
กรรมสิทธิ์ท่ีดินแลวพบวา 
เปนพ้ืนท่ีทางน้ำหลาก 
ท่ีเปนสวนหนึ่งของลำน้ำ 
หรือพ้ืนท่ีสาธารณะริมน้ำ
หรือเชื่อมตอกับลำน้ำ 
 

• สงเสริมใหใชที่ดินเพื่อกสิกรรมประเภทที่ลุมและดำรงรักษา
สภาพแวดลอมของพื้นที่ลุ มรับน้ำหลาก เปนพื้นที่หนวงน้ำ 
ชะลอน้ำ และกักน้ำชั่วคราว 

• ไมสงเสริมใหมีอาคารขนาดใหญ รวมถึงการจัดสรรเพื่อการอยู
อาศัย การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในพื้นที่ 

• ควบคุมการกอสรางอาคารตามประเภท ขนาดและความสูง
ของอาคาร กำหนดความหนาแนนของมวลอาคารตามเกณฑ
และมาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 คือ อัตราสวนพื้นที่
อาคารคลุมดินตอพื้นที่ดิน (BCR) ไมเกินรอยละ 30 เพิ่มเติม
การลดพื้นที่ดาดแข็งและเพิ่มพื้นที่น้ำซึมผานไดอยางนอยรอย
ละ 70 ของพื้นที่วาง 

• การขุดดินและถมดินตองปฏิบัติตาม พรบ.การขุดดินและถม
ดิน โดยการขุดดินตองจดัการปองกันการพังทลายของดิน และ
การถมดินตองจัดใหมีการระบายน้ำที่เพียงพอ หามถมดินใน
พื้นที่ที่เปนที่ลุมน้ำทวมขัง 

• การใชประโยชนที ่ดินริมฝงแมน้ำ ลำคลอง หรือแหลงน้ำ
สาธารณะ ใหมีที่วางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติ
ของแมน้ำ ลำคลอง หรือแหลงน้ำสาธารณะ ใหเปนไปตาม
พระราชบญัญัติควบคุมอาคาร 

• เสนอแนะใหกรมชลประทานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พัฒนาพื้นที่สวนนี้เปนแกมลิง โดยการเพิ่มเติมโครงสรางเพื่อ
ควบคุมน้ำเขาออกตามสภาพพื้นที่ 

• ในกรณีท ี ่ม ีพ ื ้นที ่ เอกชนเปนสวนหนึ ่งของพื ้นที ่แกมลิง 
เสนอแนะใหมีการตั้งเกณฑการชดเชยในการใชที่ดินเพื่อทำ
หนาที่ชั่วคราว 
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ตารางท่ี 3.1-9 ขอเสนอแนะการใชท่ีดินตามรหัสโซนพ้ืนท่ีผังน้ำ ลุมน้ำชี (ตอ) 

รหัสโซนหลัก 
รหัสโซนยอย / 

การใชท่ีดินตามผังเมือง
รวม 

ขอเสนอแนะการใชท่ีดิน 

ลร.3 : พืน้ที ่
ทางนำ้หลากที่มี
ลักษณะ
เหมาะสมในการ
พัฒนาเปนพืน้ที่
ลุมต่ำหรือ
น้ำนอง (ตอ) 

พื้นที่ทางนำ้หลาก 
เพื่อระบายนำ้ประเภทที่  
3-1 (ลร.3-1) หรือ แกมลิง
แมน้ำ/ เทียบกับแปลง
กรรมสิทธิ์ที่ดินแลวพบวา 
เปนพื้นทีท่างน้ำหลากที่เปน
สวนหนึ่งของลำนำ้ หรือ
พื้นที่สาธารณะริมน้ำหรือ
เชื่อมตอกับลำนำ้ (ตอ) 

• การกำหนด BCR ในบริบทของผังน้ำจะมีเจตนารมณในการสงวน
รักษาใหมีที ่โลงที่น้ำไหลผานไดเอาไวในสวนที่เหลือ เชน BCR 
60% จะหมายถึง ตองการใหมีที่โลงที่น้ำผานได 40% ดังนั้น การ
กอสรางที่ทำใหพื้นที่ทางไหลของน้ำลดลง เชน การถมคันดิน หรือ 
การกอสรางกำแพงทึบลอมที่คันดินทั้งหมดหรือบางสวน หรือการ
ทำถนนภายในพื้นที่ทางน้ำก็จะนับเปนอาคารคลุมดินที่คำนวณ 
BCR ในบริบทของผังน้ำดวย เชน การทำกำแพงทึบลอมแปลง
ที่ดิน ทำใหน้ำหลากผานพื้นที่ไมได จะถือวา BCR 100% แมวา
จะไมไดมีการถมดินหรือกอสรางอาคารที่มีหลังคาคลุมก็ตาม 

 พื้นที่ทางนำ้หลาก 
เพื่อระบายนำ้ประเภทที่  
3-2 (ลร.3-2) หรือ แกมลิง
นาขาว/ ที่ดินประเภทชนบท
และเกษตรกรรม, ที่ดิน
ประเภทอนุรักษชนบทและ
เกษตรกรรม, ที่ดินประเภทที่
โลงเพื่อนันทนาการและการ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม 
(ตอ) 

• สงเสริมใหใชที ่ดินเพื ่อกสิกรรมประเภทที ่ลุ มและดำรงรักษา
สภาพแวดลอมของพื้นที่ลุมรับน้ำหลาก เปนพื้นที่หนวงน้ำ ชะลอ
น้ำ และกักน้ำชั่วคราว 

• ไมสงเสริมใหมีอาคารขนาดใหญ รวมถึงการจัดสรรเพื่อการอยู
อาศัย การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในพื้นที่  

• ควบคุมการกอสรางอาคารตามประเภท ขนาดและความสูงของ
อาคาร กำหนดความหนาแนนของมวลอาคารตามเกณฑและ
มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 คือ อัตราสวนพื้นที่อาคารคลุม
ดินตอพื้นที่ดิน (BCR) ไมเกินรอยละ 30 เพิ่มเติมการลดพื้นที่ดาด
แข็งและเพิ่มพื้นที่น้ำซึมผานไดอยางนอยรอยละ 70 ของพื้นที่วาง 

• การขุดดินและถมดินตองปฏิบัติตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน  
โดยการขุดดินตองจัดการปองกันการพังทลายของดิน และการถม
ดินตองจัดใหมีการระบายน้ำที่เพียงพอ หามถมดินในพื้นที่ที่เปนที่
ลุมน้ำทวมขัง 

• การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ำ ลำคลอง หรือแหลงน้ำสาธารณะ  
ใหมีที ่ว างตามแนวขนานริมฝ งตามสภาพธรรมชาติของแมน้ำ  
ลำคลอง หรือแหลงน้ำสาธารณะ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร 

• เสนอแนะใหกรมชลประทานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
พัฒนาพื้นที่สวนนี้ เปนแกมลิง โดยการเพิ่มเติมโครงสรางเพื่อ
ควบคุมน้ำเขาออกตามสภาพพื้นที่ 

• เสนอแนะใหมีการตั้งเกณฑการชดเชยในการใชที่ดินเพื่อกักเก็บน้ำ
ชั่วคราว 
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ตารางที่ 3.1-9 ขอเสนอแนะการใชที่ดินตามรหัสโซนพื้นทีผ่ังนำ้ ลุมนำ้ชี (ตอ) 

รหัสโซนหลัก 
รหัสโซนยอย / 

การใชที่ดินตามผงัเมืองรวม 
ขอเสนอแนะการใชที่ดิน 

ลร.3 : พืน้ที ่
ทางนำ้หลากที่มี
ลักษณะ
เหมาะสมในการ
พัฒนาเปนพืน้ที่
ลุมต่ำหรือ
น้ำนอง (ตอ) 

พ้ืนท่ีทางน้ำหลากเพ่ือระบาย

น้ำประเภทท่ี 3-2 (ลร.3-2) 

หรือ แกมลิงนาขาว/ ท่ีดิน

ประเภทชนบทและ

เกษตรกรรม, ท่ีดินประเภท

อนุรักษชนบทและเกษตรกรรม, 

ท่ีดินประเภทท่ีโลงเพ่ือ

นันทนาการและการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม (ตอ) 

• การกำหนด BCR ในบริบทของผังน้ำจะมีเจตนารมณในการสงวน

รักษาใหมีที่โลงที่น้ำไหลผานไดเอาไวในสวนที่เหลือ เชน BCR 

60% จะหมายถึง ตองการใหมีที่โลงที่น้ำผานได 40% ดังน้ัน 

การกอสรางท่ีทำใหพื้นที่ทางไหลของน้ำลดลง เชน การถมคันดิน 

หรือ การกอสรางกำแพงทึบลอมที่คันดินทั้งหมดหรือบางสวน 

หรือการทำถนนภายในพื้นที่ทางน้ำก็จะนับเปนอาคารคลุมดินท่ี

คำนวณ BCR ในบริบทของผังน้ำดวย เชน การทำกำแพงทบึลอม

แปลงที่ดิน ทำใหน้ำหลากผานพื้นที่ไมได จะถือวา BCR 100% 

แมวาจะไมไดมีการถมดินหรอืกอสรางอาคารท่ีมีหลงัคาคลมุก็ตาม 

พื้นที่ลุมตำ่ (ต.) พ้ืนท่ีลุมต่ำ (ต.)/ พ้ืนท่ีลุมต่ำ

ตามขอบเขตท่ีหนวยงาน

กำหนด 

• สงเสริมใหใชที ่ด ินเพื ่อกส ิกรรมประเภทที ่ล ุ มและดำรงรักษา

สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีลุมรับน้ำหลาก เปนพ้ืนท่ีหนวงน้ำ ชะลอน้ำ 

และกักน้ำช่ัวคราว 

• ไมสงเสริมใหมีอาคารขนาดใหญ รวมถึงการจัดสรรเพื่อการอยู

อาศัย การพาณิชยกรรมและอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี  

• ควบคุมการกอสรางอาคารตามประเภท ขนาดและความสูงของ

อาคาร กำหนดความหนาแนนของมวลอาคารตามเกณฑและ

มาตรฐานผังเมืองรวม พ.ศ.2549 อัตราสวนพื้นที่อาคารคลุมดิน

ตอพื้นที่ดิน (BCR) ไมเกินรอยละ 30 เพิ่มเติมลดพื้นที่ดาดแข็ง

และเพ่ิมพ้ืนท่ีน้ำซึมผานไดอยางนอยรอยละ 70 ของพ้ืนท่ีวาง 

• การขุดดินและถมดินตองปฏิบัติตาม พรบ.การขุดดินและถมดิน 

โดยการขุดดินตองจัดการปองกันการพังทลายของดิน และการถม

ดินตองจัดใหมีการระบายน้ำท่ีเพียงพอ หามถมดินในพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ี

ลุมน้ำทวมขัง 

• การใชประโยชนที่ดินริมฝงแมน้ำ ลำคลอง หรือแหลงน้ำสาธารณะ 

ใหมีท่ีวางตามแนวขนานริมฝงตามสภาพธรรมชาติของแมน้ำลำคลอง 

หรือแหลงน้ำสาธารณะ ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 

• เสนอแนะใหกรมชลประทานและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

พัฒนาพื้นท่ีสวนนี้เปนแกมลิง โดยการเพิ่มเติมโครงสรางเพ่ือ

ควบคุมน้ำเขาออกตามสภาพพ้ืนท่ี 

• การกำหนด BCR ในบริบทของผังน้ำจะมีเจตนารมณในการสงวน

รักษาใหมีที่โลงที่น้ำไหลผานไดเอาไวในสวนที่เหลือ เชน BCR 

60% จะหมายถึง ตองการใหมีที่โลงที่น้ำผานได 40% ดังน้ัน 

การกอสรางที่ทำใหพื้นที่ทางไหลของน้ำลดลง เชน การถมคนัดิน 

หรือ การกอสรางกำแพงทึบลอมที่คันดินทั้งหมดหรือบางสวน 

หรือการทำถนนภายในพื้นที่ทางน้ำก็จะนับเปนอาคารคลุมดินท่ี

คำนวณ BCR ในบริบทของผังน้ำดวย เชน การทำกำแพงทบึลอม

แปลงที่ดิน ทำใหน้ำหลากผานพื้นท่ีไมได จะถือวา BCR 100% 

แมวาจะไมไดมีการถมดินหรอืกอสรางอาคารท่ีมีหลงัคาคลมุก็ตาม 
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ทั้งนี้ ขอเสนอแนะดานการใชประโยชนที่ดินตามตารางที่ 3.1-9 เปนการพิจารณาจากขอ
กำหนดการใชที่ดินตามผังเมืองปจจุบันที่ใชอยูในลุมน้ำชีที่สามารถปองกันไมใหมีการใชที่ดินกีดขวางทางน้ำได 
และประชาชนยอมรับจากการวิเคราะหขอมูล พบวา ขอกำหนดการใชท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม และ
ประเภทอนุรักษชนบทและเกษตรกรรมท่ีใชอยูในผังเมืองปจจุบัน ซ่ึงครอบคลุมพ้ืนท่ีทางน้ำหลากและพ้ืนท่ีลุมต่ำ
เกือบทั้งหมด สามารถใชจำกัดการพัฒนาพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาสิ่งปลูกสรางในพื้นที่สวนนี้
นอยมาก  

ดังนั้น ขอเสนอแนะการใชประโยชนที่ดินของพื้นที่ทางน้ำหลากและพื้นที่ลุมต่ำตามตารางท่ี 
3.1-9 ในสวนที่ตองการสงวนรักษาใหเปนพื้นที่ใหน้ำไหล (ลร.1-1 และ ลร.1-2) และเพื่อพัฒนาเปนพื้นท่ี 
กักน้ำ/ชะลอน้ำ (ลร.3-1, ลร.3-2 และพื้นที่ ต.) จะสอดคลองกับขอกำหนดผังเมืองในปจจุบัน สวนพื้นที่เปน
ชุมชนหนาแนน (ลร.2-1) เสนอใหปรับปรุงระบบระบายน้ำปองกันน้ำทวมเพื่อปองกันชุมชน สวนที่ยังเปนชุมชน 
ไมหนาแนน (ลร.2-2) ยังไมมีระบบปองกันน้ำทวมควรใหชะลอการพัฒนาไวกอนเพ่ือปองกันความเสียหาย 

3.2 การกำหนดเปาหมายการพัฒนาพ้ืนที่ลุมน้ำ 

ลุมน้ำชีมีพื้นที่ 30,793,493.37 ไร (30.79 ลานไร) เปนพื้นที่การเกษตร ประมาณ 20.44 ลานไร  
มีปญหาเสี่ยงภัยแลง ประมาณ 10.20 ลานไร (คิดเปนรอยละ 35) พื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ประมาณ 3.29 ลานไร  
(คิดเปนรอยละ 11) พบการกัดเซาะตลิ่ง การบุกรุกปาตนน้ำและแหลงน้ำธรรมชาติ น้ำเสียในแมน้ำพอง ลำปาว 
และแมน้ำชีตอนกลางและตอนลาง รวมถึงรายไดเฉลี่ยของประชาชนในพื้นท่ีต่ำกวาเกณฑเฉลี่ยของประเทศ  
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตน จึงตองมีการศึกษากำหนดแผนการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำชี โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
บรรเทาปญหาภัยแลง น้ำทวม และน้ำเสีย การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี 
ใหดีขึ ้นมีรายไดเพิ่มขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ลุ มน้ำชีใหมีความมั่นคง มั่งคั ่ง และยั่งยืน โดย
เปาหมายการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำชี กำหนดใหครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดลอม รายละเอียด
ดังนี้ 

1) มิติสังคม การกระจายการพัฒนาอยางท่ัวถึงและประชาชนมีโอกาสเขาถึงน้ำมากข้ึน 
1.1) จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคทุกหมูบาน มีคุณภาพไดมาตรฐาน และมีการใชน้ำอุปโภคบริโภคอยางมี

ประสิทธิภาพ 
1.2) การจัดหาน้ำใหพื้นที่เกษตรน้ำฝน เพื่อเพิ่มรายไดและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลด

ความเสียหายในพ้ืนท่ีวิกฤติ รอยละ 50 
1.3) บรรเทาปญหาภัยแลง น้ำทวม และน้ำเสีย ในพื้นที่ตาง ๆ ของลุมน้ำชี รวมทั้งการบรรเทา

ปญหาการกัดเซาะตลิ่งตามลำน้ำชี 
 2) มิติสิ่งแวดลอม การพัฒนาท่ีใหเกิดความสมดุลกับสิ่งแวดลอม 

2.1) อนุรักษฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ำ และปาเศรษฐกิจใหไดรอยละ 20 ของพื้นที่ลุมน้ำ และฟนฟูแหลง
น้ำธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ เพื่อสรางสมดุลของระบบนิเวศในพื้นที่ลุมน้ำชี และมีการใชน้ำจากแหลงน้ำ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2.2) การพัฒนาโครงการแหลงน้ำ โดยคำนึงถึงความสมดุลดานสิ่งแวดลอม และเปนการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน 
 3) มิติเศรษฐกิจ การเพ่ิมรายไดและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี 

3.1) เสริมสรางเสถียรภาพและความมั่นคงในการใชน้ำ โดยการจัดหาปริมาณน้ำใหมีน้ำตนทุน
เพียงพอกับการใชในกิจกรรมตาง ๆ และสงน้ำใหพ้ืนท่ีชลประทาน และพ้ืนท่ีรับประโยชน 10 ลานไร 

3.2) เพ่ิมผลิตภัณฑมวลรวมและรายไดตอครัวเรือนในพ้ืนท่ีลุมน้ำชีไมนอยกวาคาเฉลี่ยของประเทศไทย 
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จากผลการศึกษาของโครงการศึกษาการประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพ้ืนท่ีลุมน้ำชี ไดเสนอแนว
ทางเลือกของการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ำชี ออกเปน 5 ทางเลือกดังนี้ 

ทางเลือกท่ี 1 ทางเลือกไมดำเนินการ (Business as usual) เปนทางเลือกท่ีไมมีการดำเนินการใด ๆ ทำ
ตามขอเสนอนโยบาย แผน และแผนงานนั้น ๆ หรือไมมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงไปจากทิศทางหรือแนวทาง
เดิมท่ีกำหนดไว 

ทางเลือกที่ 2 การพัฒนาเพื่อความจำเปนพื้นฐานและพัฒนาพื้นที่เกษตรอยางยั่งยืน เปนทางเลือกการ
จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคที่มีคุณภาพไดมาตรฐานเพื่อการดำรงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ และการจัดหาแหลงน้ำ 
ในพื้นที่เกษตรน้ำฝนใหเพียงพอ สามารถชวยเหลือตัวเองได ควบคูไปกับการอนุรักษดินและฟนฟูปาตนน้ำลด
ความยากจนในพ้ืนท่ีชนบท โดยใชรูปแบบเกษตรพอเพียงหรือโคกหนองนาโมเดล 

ทางเลือกที่ 3 การบริหารจัดการความเสี่ยงดานทรัพยากรน้ำในระดับพื้นที่และพัฒนาอุตสาหกรรม
ตอเนื่องทางการเกษตร มีการแปรรูป การเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตร เกษตรอินทรีย และมีน้ำสนับสนุนอุตสาหกรรม
ปจจุบัน เปนทางเลือกการแกไขปญหาความเสี่ยงดานภัยแลง น้ำทวม น้ำเสีย โดยเฉพาะการปองกันน้ำทวมพ้ืนท่ี
เมืองหลัก เพ่ือลดชองวางรายไดระหวางคนชนบทและในเมือง 

ทางเลือกที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุงพัฒนาดานทรัพยากรน้ำ 
ใหเต็มศักยภาพ มีน้ำสนับสนุนอุตสาหกรรมใหม และการทองเที่ยว (กลุมทองเที่ยวเชิงนิเวศ และกลุมทองเที่ยว
ยุคกอนประวัติศาสตร) เปนทางเลือกเพื่อเพิ่มรายไดของประชาชนในลุมน้ำ ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เพ่ิม 
GRP ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ทางเลือกที่ 5 การพัฒนาเกษตรเชิงธุรกิจเปนศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง เปนทางเลือกการ
ผันน้ำจากแมน้ำโขงมาใชเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรชลประทาน เพื่อสนองการขยายตัวดานอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ
สรางเสถียรภาพความมั่นคงดานน้ำเพื่อการเกษตรโดยเฉพาะฤดูแลง และเพิ่มมูลคาน้ำในการผลิต (เกษตรเชิง
ธุรกิจรวมการสงออก) เพ่ิม GDP ของประเทศ 

การคัดเลือกทางเลือกท่ีเหมาะสม ไดใชวิธี Multi Criteria Analysis (MCA) เปนการวเิคราะหตัวแปรตาง ๆ 
ในมิติดานสิ ่งแวดลอม สังคม และเศรษฐกิจ ทั ้งตัวแปรหลักและตัวแปรรอง ซึ ่งในการเปรียบเทียบระดับ
ความสำคัญ พบวา มิติดานสิ่งแวดลอมสำคัญมากกวามิติดานสังคมและท่ีสำคัญใกลเคียงมิติดานเศรษฐกิจ เหตุผล
ที่ใหความสำคัญมิติดานสิ่งแวดลอมมากกวา เนื่องจากองคประกอบของทางเลือกมีผลกระทบตอพื้นที่ปาไมท่ี
เหลือนอย ซ่ึงจะตองมีการปลูกทดแทนเปนจำนวนมากและเปนพ้ืนท่ีออนไหว มิติดานสังคมเปนเรื่องของการขาด
โอกาสทำกินเนื่องจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และมิติดานเศรษฐกิจเปนเรื่องของรายไดที่อาจไมเปนไป
ตามเปาประสงคเพราะการขาดโอกาส  

ทั้งนี้ ทางเลือกที่ 5 การพัฒนาเกษตรเชิงธุรกิจเปนศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง ถือวาเปน
ทางเลือกที่เหมาะสมในการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำชีใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการจัดหาน้ำใหเพียงพอ มีความ
มั่นคงและมีเสถียรภาพจากการพัฒนาโครงการแหลงน้ำ ระบบสงน้ำในลุมน้ำและการผันน้ำโขงใหมีปริมาณน้ำ
เพียงพอในการสนองความตองการน้ำในกิจกรรมตาง ๆ และสนับสนุนการพัฒนา เกษตรธุรกิจ อุตสาหกรรม  
การทองเที่ยว การพัฒนาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ เปนแผนพัฒนาระยะกลางและระยะยาว โดยสรุปมาตรการ/
แผนงาน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเพ่ิมน้ำตนทุนในลุมน้ำชี ดังแสดงในภาพท่ี 3.2-1 

ดังนั้น การนำขอมูลตามระบบผังน้ำมารวมประกอบพิจารณาการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำ 
ในพื ้นที ่ลุ มน้ำชี จะชวยใหการวางแผนการพัฒนาทั ้งดานแผนพัฒนาแหลงน้ำและดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ของแตละพื้นที่ในลุมน้ำชี ทั้งพื้นที่ตอนบน ตอนกลาง และตอนลาง นำไปสูการพัฒนาที่มีความ
สมดุลและยั่งยืนครอบคลุมทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำเชิงยุทธศาสตรและบูรณาการใน ๔ มิติ ไดแก เศรษฐศาสตร 
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สังคม สิ่งแวดลอม และวิศวกรรม ซ่ึงสอดคลองกับยุทธศาสตรในการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุมน้ำท้ังระบบเพ่ือเพ่ิม
ความม่ันคงดานน้ำของประเทศของยุทธศาสตรท่ี 5 ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
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3.3 การกำหนดพ้ืนที่เพ่ือการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำ 

จากสภาพลักษณะภูมิประเทศและสภาพปญหาในแตละพื้นที่ของลุมน้ำชีมีความแตกตางกัน จึงตอง
ตระหนักถึงการวางแผนพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุ มน้ำชีเพื่อใหเกิดผลกระทบนอยที่สุดตอมิติดานสังคม 
สิ่งแวดลอม ดานเศรษฐกิจ และดานวิศวกรรม ดังนั้น การกำหนดพ้ืนท่ีเพ่ือการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหาดาน
ทรัพยากรน้ำจึงถูกแบงออกเปน 3 พ้ืนท่ี ไดแก พ้ืนท่ีตอนบน ตอนกลาง และตอนลาง เพ่ือใหสอดคลองกับขอมูล
ตามระบบผังน้ำท่ีมีขอเสนอแนะการใชประโยชนท่ีดินแยกไวแตละพ้ืนท่ี รายละเอียดดังนี้ 
 3.3.1 พื้นที่ลุมน้ำชีตอนบน เนื่องดวยสภาพปาตนน้ำมีจำนวนนอยลง จึงทำใหชวงน้ำทวมมักเกิดน้ำปา
ไหลหลากไหลผานชุมชนเมืองชัยภูมิ เมืองขอนแกน และขอจำกัดศักยภาพความจุลำน้ำในแตละชวงลำน้ำ 
สายหลักและสายรองไมสามารถรองรับปริมาณน้ำปาไหลหลากได ขอเสนอแนะการใชประโยชนที่ดินของพื้นท่ี 
ลุ มน้ำชีตอนบน ตองการใหเปนพื ้นที ่ทางน้ำหลากเพื ่อสงวนรักษาพื ้นที ่ระบายน้ำหลากตามธรรมชาติ  
ใหสอดคลองกับขอกำหนดผังเมืองในปจจุบัน สำหรับพื้นที่ที่เปนชุมชนหนาแนน เสนอใหปรับปรุงระบบระบาย
น้ำปองกันน้ำทวมเพ่ือปองกันชุมชน ในสวนของฤดูแลง และพ้ืนท่ีตนน้ำบางพ้ืนท่ียังขาดแคลนน้ำ จึงจำเปนตองมี
โครงการแกไขการขาดแคลนน้ำเพิ่มเติม ไดแก วางแผนสรางประตูระบายน้ำในแตละชวงของแมน้ำชีตอนบน 
ทั้งนี้ หากในอนาคตคาดวาปริมาณน้ำตนทุนในพื้นที่ไมเพียงพอ มีขอเสนอแนะในการผันน้ำจากลุมน้ำขางเคียง
จากภายในประเทศหรือแมน้ำระหวางประเทศเขามาชวยเหลือในพื้นที่ลุมน้ำชีตอนบน เชน โครงการบริหาร
จัดการน้ำ โขง เลย ชี มูล เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงของน้ำตนทุนในระยะยาว  
 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาพื้นที่ดังกลาวควรพัฒนาใหสอดคลองกับการอนุรักษทรัพยากรน้ำในพื ้นท่ี
ตอนบน ตองคำนึงถึงระเบียบ กฎหมายของหนวยงานที่เกี ่ยวของ เพื่อใหการพัฒนาพื้นที่ไมกอใหเกิดการ
เบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำ รวมถึงการบริหารจัดการของบึงในพ้ืนท่ี เชน บึงละหาน บึงละหานลูกนก จะชวย
ลดความเสี่ยงการเกิดน้ำทวมในแมน้ำชีและลำน้ำสาขาไดสวนหนึ่ง 
 3.3.2 พื้นที่ลุมน้ำชีตอนกลาง จากบริบทของพื้นที่สวนนี้จะรับน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุมน้ำชี
และน้ำหลากจากลำน้ำสาขาที่มาบรรจบแมน้ำชีบริเวณจังหวัดขอนแกน สงผลใหเกิดภาวะน้ำลนตลิ่งเขาทวม
พ้ืนท่ีการเกษตรและพ้ืนท่ีสาธารณะริมแมน้ำซ้ำซาก โดยมีหลายแหงท่ีมีศักยภาพในการชะลอน้ำ หนวงน้ำในชวง
น้ำหลากและกักน้ำไวใชในฤดูแลงไดในลักษณะของแกมลิง หรืออางเก็บน้ำชั่วคราว รวมทั้งยังมีพื้นที่ลุมต่ำลุมน้ำยัง 
ที ่ครอบคลุมพื ้นที ่อำเภอทรายมูล กุดชุม และอำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร อำเภอโพนทอง เสลภูมิ  
อาจสามารถ และอำเภอทุงเขาหลวง จังหวัดรอยเอ็ด จัดใหเปนพ้ืนท่ีสงวนรักษาลักษณะการใชประโยชนท่ีดินให
สอดคลองกับแนวทางของหนวยงานที่กำหนดขอบเขตพื้นที่ ขอเสนอแนะการใชประโยชนที่ดินของพื้นท่ีลุมน้ำชี
ตอนกลาง จึงมุงเนนเพิ่มศักยภาพแกมลิงสองฝงแมชีใหสามารถหนวง กักเก็บน้ำไดเต็มที่ รวมถึงใหพัฒนาพื้นท่ี
เกษตรที่น้ำทวมซ้ำซากใหเปนพื้นที่เปนแกมลิงแมน้ำเพื่อกักน้ำโดยใหมีอาคารควบคุมการนำน้ำเขา - ออกจาก
พื้นที่ และพื้นที่น้ำนอง (แกมลิงนา) จะเก็บกักน้ำชั่วคราวไวในพื้นที่การเกษตรและมีการพัฒนาอาคารบังคับน้ำ
เพ่ือควบคุมน้ำหลากท่ีเขาทวมพ้ืนท่ีเกษตรใหสามารถเก็บกักน้ำไวไดภายหลังจากท่ีน้ำในแมน้ำชีลดลง นอกจากนี้ 
ชวงฤดูแลงของพ้ืนท่ีตอนกลางยังพบบางพ้ืนท่ีขาดแคลนน้ำดานการเกษตร 
 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาพื้นที่ดังกลาวควรพัฒนาใหสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินที่อยูในระบบ 
ทางน้ำของผังน้ำ พรอมกับการบริหารจัดการน้ำของอางเก็บน้ำขนาดใหญ ไดแก อางเก็บน้ำอุบลรัตน อางเก็บน้ำ 
ลำปาว รวมกับการบริหารจัดการประตูระบายน้ำในลำน้ำ ไดแก ฝายหนองหวาย เขื่อนมหาสารคาม เขื่อน
รอยเอ็ด เปนตน รวมกับการประเมินมวลน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำใหเขาในพื้นที่แกมลิงสองฝงแมน้ำชี จะชวย
บรรเทาการเกิดอุทกภัยในพ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนกลางและตอนลางได 
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 3.3.3 พื้นที่ลุมน้ำชีตอนลาง พื้นที่สวนนี้เปนพื้นที่เสี่ยงน้ำทวมซ้ำซากทั้งพื้นที่เกษตรริมน้ำและชุมชน
ระดับเทศบาล เนื่องจากสภาพพ้ืนท่ีคอนขางราบ มีลำน้ำคดเค้ียว ตื้นเขินบางชวงของลำน้ำ แนวคันก้ันน้ำมีสภาพ
การใชงานมานานแลวมีชำรุดบางแหง และสภาพน้ำหลากจากแมน้ำมูลมีปริมาณน้ำมากสงผลใหการระบายน้ำ
จากพ้ืนท่ีลุมน้ำชีลงสูแมน้ำมูลไมคลองตัว ขอเสนอแนะการใชประโยชนท่ีดินของพ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนลาง จึงเนนการ
บริหารจัดการ พรอมกับใชเครื่องมือจากอาคารชลศาสตรที่มีปจจุบัน เชน ประตูระบายน้ำ เขื่อนกั้นแมน้ำชี 
รวมกับการวิเคราะหดานน้ำทวม ประเมินมวลน้ำจำนวนเทาใดควรเก็บไวในพื้นที่ มวลจำนวนเทาใดควรเรงออก
จากพื้นที่ไปสูพื้นท่ีตอนลาง รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ลุมต่ำ และการพัฒนาระบบปองกันน้ำทวมในบริเวณพื้นที่น้ำ
หลากเพ่ือระบายน้ำ การผันน้ำเลี่ยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสำคัญเมืองอุบลราชธานี การควบคุมการใชประโยชนท่ีดินเพ่ือ
ลดผลกระทบรวมกับการบริหารพื้นที่น้ำทวมดวยที่เกิดขึ้นเปนประจำ ในสวนของฤดูแลงจะพบพื้นที่เสี่ยงขาด
แคลนน้ำนอยแหง โดยขอเสนอแนะการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่นี้เสนอใหพัฒนาพื้นที่เปนแหลงน้ำขนาดเล็ก 
และบางพ้ืนท่ีมีศักยภาพน้ำใตดินเพียงพอตอการดึงน้ำข้ึนมาใชในชวงฤดูแลงได 
 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาพื้นที่ดังกลาวควรพัฒนาใหสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินที่อยูในระบบ 
ทางน้ำของผังน้ำ มีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่วามีความยินยอมตอการพัฒนาพื้นที่มากนอย
เพียงใด และตองคำนึงถึงการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลุมน้ำไมใหกระทบตอลุมน้ำขางเคียงและแผนงานโครงการ
เดิมท่ีมีอยู 

3.4 แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพ้ืนที่ลุมน้ำชี โดยขอมูลตามระบบผังน้ำ 

การพัฒนาทรัพยากรน้ำในลุมน้ำชีไดพิจารณาบริบทท้ังภาพรวมและแตละพ้ืนท่ีตอนบน ตอนกลาง และ
ตอนลาง ซึ่งการพัฒนาดังกลาวจะชวยลดปญหาน้ำทวมและน้ำแลงที่เกิดขึ้นและบรรเทาความเดือดรอนของ
ประชาชนได ทั้งนี้ เพื่อใหการพิจารณา ทบทวนแผนงาน/โครงการภายใตขอมูลตามระบบผังน้ำในพื้นที่ลุมน้ำชี 
รวมกับการบูรณาการบริหารทรัพยากรน้ำและจัดการน้ำใหมีความเหมาะสมตอสภาพพื้นที่การใชประโยชนที่ดิน
ในชวงเวลาที่เหมาะสมและเกิดประโยชนมากที่สุด จึงขอเสนอมาตรการที่ใชสิ่งกอสราง ไมวาจะเปนแผนงาน/
โครงการท่ีจะเกิดข้ึนในระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว รวมถึงมาตรการไมใชสิ่งกอสราง เชน เกณฑการเตือน
ภัยน้ำหลาก แนวทางการบริหารจัดการน้ำในฤดูน้ำหลาก-น้ำแลง เปนตน ทั้งนี้ การพัฒนาทรัพยากรน้ำของ  
3 พ้ืนท่ีในลุมน้ำชี โดยใชขอมูลตามระบบผังน้ำ จึงแบงการพัฒนาออกเปน 2 ดาน ประกอบดวย ดานแผนพัฒนา
แหลงน้ำและดานการบริหารจัดการน้ำ ซึ่งสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาพื้นที่ลุมน้ำชีในทางเลือกของการ
พัฒนาเกษตรเชิงธุรกิจเปนศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง เปนทางเลือกท่ีเหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนท่ีลุมน้ำ
ชีใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการจัดหาน้ำใหเพียงพอ มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพจากการพัฒนาโครงการ
แหลงน้ำ ระบบสงน้ำในลุมน้ำ และการผันน้ำโขงใหมีปริมาณน้ำเพียงพอในการสนองความตองการน้ำในกิจกรรมตาง 
ๆ ของพ้ืนท่ี 

 3.4.1 พ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนบน มีทิศทางการพัฒนาท่ีสำคัญดังนี้ 

1) ดานแผนพัฒนาแหลงน้ำ มีแนวทางการพัฒนาลุมน้ำชีตอนบนดวยแผนการพัฒนาโครงการท่ี
มีความสำคัญ ไดแก 

(๑)  การพัฒนาแนวผันน้ำเลย ชี เข่ือนอุบลรัตน เพ่ือเพ่ิมน้ำตนทุนและรองรับการพัฒนาพ้ืนท่ี 

(๒)  การพัฒนาอางเก็บน้ำบริเวณลุมน้ำชีตอนบน เพ่ือตัดยอดน้ำทวม 

(๓)  การกอสรางระบบปองกันนำ้ทวมและระบายน้ำชุมชนเมือง 

(๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำและระบบสงน้ำเดิม 
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(๕)  การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคนอกเขตบริการของการประปาสวนภูมิภาคใหเพียงพอและมี
คุณภาพ 

2) ดานการบริหารจัดการน้ำ เนนใหการบริหารจัดการอางเก็บน้ำขนาดใหญและขนาดกลางใน
พ้ืนท่ีสามารถชะลอและกักเก็บน้ำ รวมถึงกำกับการใชประโยชนท่ีดินใหมีความสมดุลของน้ำทาท้ังในชวงฤดูแลงและ
ฝน ซึ่งในสวนของอางเก็บน้ำอุบลรัตนชวงหนาแลงมักพบวามีปริมาณน้ำนอยกวาเกณฑ และในอนาคตมีโอกาส
เพิ่มน้ำตนทุนจากโครงการโขง เลย ชี มูล ไวเปนแหลงผลิตพืชไรที่สำคัญ เชน ออย มันสำปะหลัง มีโรงงานแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรในพ้ืนท่ี สำหรับขอมูลตามระบบผังน้ำมีขอเสนอแนะการใชประโยชนท่ีดินและแนวทาง
ปฏิบัติดังนี ้

(1)  ขอเสนอแนะการใชที่ดินในกรณีเกิดน้ำทวมในพื้นที่ทางน้ำหลาก (ลร.) มีประเด็นสำคัญ
ดังนี้ 

• ในกรณีเกิดน้ำทวมในพื้นที่ทางน้ำหลากไมควรมีมาตรการแกไขบรรเทาปญหาที่ทำให
เกิดลักษณะการกีดขวางทางน้ำเพิ่มเติม เชน การเพิ่มความสามารถในการปองกันน้ำทวมของคันหรือถนน เชน 
การถมดินทำคันชั่วคราว หรือก้ันกระสอบทรายเพ่ิม ฯลฯ  

• ในกรณีตองการทำทางสัญจรชั่วคราวสำหรับใหคนเดิน ควรใชวิธีทำสะพานแบบที่น้ำ
สามารถลอดผานได รวมถึงกรณีพนังก้ันน้ำหรือโครงสรางท่ีใชก้ันน้ำชำรุด ในการแกไขซอมแซม ควรรักษาระดับ
หลังคันใหเทาเดิม 

• ในกรณีที่พื้นที่ทางน้ำหลากเปนพื้นที่ชุมชนหนาแนน เชน ตัวเมืองจังหวัดชัยภูมิในเขต
เทศบาลตามพ้ืนท่ี ลร.2-1 และ ลร.2-2 รายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 3.3-1 สามารถทำระบบปองกันและบรรเทา
น้ำทวมชั่วคราวได เชน การก้ันกระสอบทราย ฯลฯ  

• ในกรณีตองการยกระดับคันหรือดำเนินการมาตรการใชสิ่งกอสรางใดๆ ในพ้ืนท่ีทางน้ำ
หลากที่มีผลในการกั้นน้ำหรือเบี่ยงเบนทางน้ำ เชน การเจาะถนนหรือคัน ฯลฯ นอกเหนือไปจากที่ระบุตาม
ดานบน จะตองมีการขออนุมัติจากหนวยงานอำนวยการ/บัญชาการ ที่สอดคลองกับระดับภัยที่ประสบอยูในชวง
นั้น ๆ (เชน กองอำนวยการน้ำแหงชาติ (กอนช.) หรือ ศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ) กอนดำเนินการ 

(2) ขอเสนอแนะการใชที่ดินในกรณีเกิดน้ำทวมในพื้นที่ลุมต่ำ (ต.) มี 1 แหง บริเวณตำบลลุม 
ลำชี 1 อำเภอบานเขวา จังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงกำหนดโดยกรมทรัพยากรน้ำ เนื่องจากพ้ืนท่ีดังกลาวซอนทับอยูกับพ้ืนท่ีทาง
น้ำหลาก 

(3) ในสวนของการบริหารจัดการน้ำทวมที่มีผลอยางมีนัยสำคัญ รายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 
3.3-2 จำเปนตองทราบขอมูลขององคประกอบ ไดแก ความจุและศักยภาพในการรองรับน้ำไดของอางเก็บน้ำ
ขนาดใหญและขนาดกลาง เชน อางเก็บน้ำเขื่อนจุฬาภรณ 164 ลาน ลบ.ม. อางเก็บน้ำหวยกุม 20.23 ลาน 
ลบ.ม. อางเก็บน้ำลำคันฉู 42.60 ลาน ลบ.ม. อางเก็บน้ำละหานลูกนก อางเก็บน้ำลำปะทาว (ตอนบน) 41 ลาน 
ลบ.ม. อางเก็บน้ำลำปะทาว (ตอนลาง) 14  ลาน ลบ.ม. อางเก็บน้ำลำชอระกา 10.31 ลาน ลบ.ม. อางเก็บน้ำ
เขื่อนอุบลรัตน 2,431 ลาน ลบ.ม. เปนตน ประตูระบายน้ำหรืออาคารบังคับน้ำที่อยูในแมน้ำชีตอนบน ไดแก 
ฝายบุตามี ฝายลำปะทาว ปตร.หวยสามหมอ เปนตน ซึ่งตองทราบสภาวะการเปด-ปด อัตราการไหล ระดับน้ำ
ดานเหนือ/ทาย ฯลฯ จะชวยใหคาดการณสถานการณน้ำไดดีขึ้น ซึ่งนำไปสูการปรับการบริหารองคประกอบ
เหลานี้ใหสามารถบรรเทาอุทกภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 3.4.2 พ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนกลาง มีทิศทางการพัฒนาท่ีสำคัญดังนี้ 

1) ดานแผนพัฒนาแหลงน้ำ มีแนวทางการพัฒนาลุมน้ำชีตอนกลางดวยแผนการพัฒนาโครงการ
ท่ีมีความสำคัญ ไดแก 

(๑) การพัฒนาแนวสงน้ำลำปาว – พื้นที่ลุมต่ำน้ำยัง โดยผันน้ำแมน้ำชีทายเขื่อนลำปาวลงสู
แมน้ำยังเพ่ือตัดยอดน้ำหลากจากลำปาว เลี่ยงเมืองกาฬสินธุลงแมน้ำยัง และผันตอสูแนวผันน้ำเซบาย-หวยตุงลุง 
เพ่ือลดน้ำทวมและมีน้ำตนทุนท่ีจะเปนประโยชนในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีลุมต่ำน้ำชี-ยัง ไดดวย 

(๒) การพัฒนาแนวสงน้ำแมน้ำชี – ลุมน้ำลำเสียวใหญ โดยผันน้ำแมน้ำชีหนาเขื่อนวังยาง ลงสู 
ลำเสียวใหญ เพ่ือตัดยอดน้ำหลากจากแมน้ำชี โดยการสูบน้ำ Head ต่ำจากน้ำชีหนาเข่ือนวังยาง แลวสงน้ำไปตาม
คลองสงน้ำแบบแรงโนมถวงตามแนวสันปนน้ำชี-มูล สามารถลดน้ำหลากทวมลงพ้ืนท่ีลุมต่ำชี-ยัง และมูลตอนลาง 
เปนการเชื่อมโยงแหลงน้ำ เพื่อประโยชนในการใชน้ำของพื้นที่ขาดแคลนน้ำตนน้ำแถบสันปนน้ำของลุมน้ำชีฝง
ขวาและลุมน้ำเสียวใหญไดดวย 

(๓) การปองกันน้ำทวมอำเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

2) ดานการบริหารจัดการน้ำ ใชการบริหารจัดการน้ำของอางเก็บน้ำขนาดใหญ รวมกับการ
บริหารจัดการพื้นที่รองรับน้ำหลาก 2 ฝงแมน้ำชี หนวงน้ำ ชะลอน้ำเขาพื้นที่เพื่อรองรับน้ำหลากไวใชในฤดูแลง
และบรรเทาความรุนแรงในการเกิดอุทกภัยดานทายน้ำ สำหรับขอมูลตามระบบผังน้ำมีขอเสนอแนะการใช
ประโยชนท่ีดินและแนวทางปฏิบัติดังนี ้

(1)  ขอเสนอแนะการใชที่ดินในกรณีเกิดน้ำทวมในพื้นที่ทางน้ำหลาก (ลร.) มีประเด็นสำคัญ
ดังนี้ 

• ในกรณีเกิดน้ำทวมในพื้นที่ทางน้ำหลากไมควรมีมาตรการแกไขบรรเทาปญหาที่ทำให
เกิดลักษณะการกีดขวางทางน้ำเพิ่มเติม เชน การเพิ่มความสามารถในการปองกันน้ำทวมของคันหรือถนน เชน 
การถมดินทำคันชั่วคราว หรือก้ันกระสอบทรายเพ่ิม ฯลฯ 

• ในกรณีตองการทำทางสัญจรชั่วคราวสำหรับใหคนเดิน ควรใชวิธีทำสะพานแบบที่น้ำ
สามารถลอดผานได รวมถึงกรณีพนังก้ันน้ำ หรือโครงสรางท่ีใชก้ันน้ำชำรุด ในการแกไขซอมแซม ควรรักษาระดับ
หลังคันใหเทาเดิม 

• ในกรณีท่ีพ้ืนท่ีทางน้ำหลากเปนพ้ืนท่ีชุมชนหนาแนน เชน ตัวเมืองจังหวัดมหาสารคาม 
ในเขตเทศบาลตามพื้นที่ ลร.2-1 และ ลร.2-2 รายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 3.3-1 สามารถทำระบบปองกันและ
บรรเทาน้ำทวมชั่วคราวได เชน การกั้นกระสอบทราย ฯลฯ ทั้งนี้ เนื่องจากในพื้นที่ลุมน้ำชี มีพื้นที่ชุมชนอยูในเขต
พื้นที่ทางน้ำหลากในสัดสวนที่นอย การปดลอมพื้นที่สวนนี้ชั่วคราว ถึงแมจะมีผลกระทบในดานการกีดขวางทาง
น้ำอยูบาง แตก็อยูในระดับต่ำ 

• ในกรณีตองการยกระดับคันหรือดำเนินการมาตรการใชสิ่งกอสรางใดๆ ในพ้ืนท่ีทางน้ำ
หลากที่มีผลในการกั้นน้ำหรือเบี่ยงเบนทางน้ำ เชน การเจาะถนนหรือคัน ฯลฯ นอกเหนือไปจากที่ระบุตาม
ดานบน จะตองมีการขออนุมัติจากหนวยงานอำนวยการ/บัญชาการ ที่สอดคลองกับระดับภัยที่ประสบอยูในชวง
นั้นๆ (เชน กอนช. หรือ ศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ) กอนดำเนินการ 

(2) ขอเสนอแนะการใชที่ดินในกรณีเกิดน้ำทวมในพื้นที่ลุมต่ำ (ต.) มี 2 แหง ประกอบดวย 
บริเวณพื้นที่ลุมต่ำชี 2 อ.กุมภวาป อ.ประจักษศิลปาคม และอ.กูแกว จ.อุดรธานี กำหนดโดยกรมทรัพยากรน้ำ  
ซึ่งพื้นที่ลุมต่ำชี 2 ที่ไมอยูในเขตพื้นที่ (ลร.) ในอนาคตไดเสนอแนะใหพัฒนาโครงสรางในการกักน้ำ ระบายน้ำ  
เพ่ือเปลี่ยนเปนพ้ืนท่ีน้ำนอง ดังนั้น ถึงแมวาการยกคันในพ้ืนท่ีสวนนี้จะไมสงผลตอการกีดขวางทางน้ำมากเหมือน
กรณีพื้นที่ทางน้ำหลาก แตการกระทำดังกลาวอาจสงผลใหปริมาณการกักเก็บน้ำ การชะลอน้ำของพื้นที่ลุ มต่ำ
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เปลี่ยนไป นอกจากนี้ พ้ืนท่ีสวนนี้อยูภายใตการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ดังนั้น การยกระดับคันหรือ
ดำเนินการมาตรการใชสิ ่งกอสรางใดๆ ในพื้นที่ลุ มต่ำเพื่อแกไขบรรเทาภัยน้ำทวมท่ีประสบอยู จะตองมีการ
ประสานไปยังกรมชลประทานกอน เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุมต่ำของหนวยงาน 
และพ้ืนท่ีลุมต่ำชี 3 อ.จังหาร จ.รอยเอ็ด และ อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม กำหนดโดยกรมทรัพยากรน้ำ 
ซ่ึงพ้ืนท่ีดังกลาวซอนทับอยูกับพ้ืนท่ีทางน้ำหลาก (ลร.) จึงใหใชขอเสนอแนะการใชท่ีดินเหมือนกรณีพ้ืนท่ีทางน้ำหลาก 

(3) ในสวนของการบริหารจัดการน้ำทวมที่มีผลอยางมีนัยสำคัญ รายละเอียดดังแสดงในภาพท่ี 
3.3-2 จำเปนตองทราบขอมูลขององคประกอบ ไดแก ศักยภาพในการรองรับน้ำและการระบายน้ำจากอางเก็บน้ำ
เขื่อนอุบลรัตน อางเก็บน้ำแกงละวา ความจุ 45.78 ลาน ลบ.ม. อางเก็บน้ำเขื่อนลำปาว 1,980 ลาน ลบ.ม. 
เปนตน ประตูระบายน้ำหรืออาคารบังคับน้ำที่อยูในแมน้ำชีตอนบน ไดแก เขื่อนชนบท เขื่อนมหาสารคาม ฝาย
กุมภวาป ปตร.ทาตูม เขื่อนวังยาง เปนตน ซึ่งตองทราบสภาวะการเปด-ปด อัตราการไหล ระดับน้ำดานเหนือ/
ทาย ฯลฯ จะชวยใหคาดการณสถานการณน้ำไดดีข้ึนและสามารถบรรเทาอุทกภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4.3.3 พ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนลาง มีทิศทางการพัฒนาท่ีสำคัญดังนี้  

1) ดานแผนพัฒนาแหลงน้ำ มีแนวทางการพัฒนาลุมน้ำชีตอนลางดวยแผนการพัฒนาโครงการท่ี
มีความสำคัญ ไดแก 

(๑) การพัฒนาแนวผันน้ำชี – เซบาย - หวยตุงลุง โดยผันน้ำชีลงแมน้ำโขง (ฝงซายของแมน้ำ
มูล) เพื่อตัดยอดน้ำหลากจากลุมน้ำชี บริเวณหนาเขื่อนยโสธรลงไปจนถึงดานทายแมน้ำมูล โดยตัดผานลำเซบาย- 
ลำเซบก ไปลงหวยตุงลุงดานทายแกงสะพือ กอนไหลลงแมน้ำโขง 

(๒) การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำเดิมในลักษณะอางพวงและโครงการแกมลิง เชน ผันน้ำชีเติม 
แกมลิง  

(๓) การปรับปรุงพนังกั้นน้ำและแกมลิงริมแมน้ำชี เพื่อการปองกันน้ำลนตลิ่งตลอดสองฝง
แมน้ำชี  เพ่ิมความแข็งแรงใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(๔) การพัฒนาพื้นที่ลุมต่ำใหเปนพื้นที่สงวนรักษาการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับการ
บริหารจัดการน้ำ 

2) ดานการบริหารจัดการน้ำ เนนการติดตามและประเมินสถานการณน้ำในอางเก็บน้ำขนาด
ใหญและขนาดกลางในลุมน้ำชีตั้งแตพ้ืนท่ีตอนบนและตอนกลาง เพ่ือบริหารจัดการสถานการณน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี
ตอนลางและการจัดจราจรทางน้ำของอาคารชลศาสตรท่ีสำคัญในลำน้ำชี ไดแก เข่ือนรอยเอ็ด เข่ือนยโสธร-พนม
ไพร ฝายธาตุนอย เปนตน รวมกับอาคารชลศาสตรที่สำคัญในลำน้ำมูล ไดแก เขื่อนราษีไศล เขื่อนหัวนา เปนตน 
และการบริหารจัดการน้ำหลากโดยทำทางน้ำแลวเก็บกักน้ำใหอยูในพื้นที่น้ำนอง สามารถนำไปใชประโยชนใน
การเพาะปลูกพืชฤดูแลงไดดวย ไดแก ผันน้ำชีลงแกมลิงบริเวณเขื่อนธาตุนอย ปริมาณเก็บกักรวม 8.7 ลาน
ลูกบาศกเมตร พ้ืนท่ีรับประโยชน 27,025 ไร และบริเวณริมสองฝงแมน้ำชี จ.รอยเอ็ด จ.ยโสธร ปริมาณเก็บกัก
รวม 259 ลานลูกบาศกเมตร พื้นที่รับประโยชน 171,583 ไร ซึ่งสามารถดำเนินการไดในระยะสั้น สำหรับ
ขอมูลตามระบบผังน้ำมีขอเสนอแนะการใชประโยชนท่ีดินและแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
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(1) ขอเสนอแนะการใชที่ดินในกรณีเกิดน้ำทวมในพื้นที่ทางน้ำหลาก (ลร.) มีประเด็นสำคัญ
ดังนี้ 

• ในกรณีเกิดน้ำทวมในพื้นที่ทางน้ำหลากไมควรมีมาตรการแกไขบรรเทาปญหาที่ทำให
เกิดลักษณะการกีดขวางทางน้ำเพิ่มเติม เชน การเพิ่มความสามารถในการปองกันน้ำทวมของคันหรือถนน เชน 
การถมดินทำคันชั่วคราว หรือก้ันกระสอบทรายเพ่ิม ฯลฯ เชนเดียวกับพ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนบน และตอนลาง 

• ในกรณีตองการทำทางสัญจรชั่วคราวสำหรับใหคนเดิน ควรใชวิธีทำสะพานแบบที่น้ำ
สามารถลอดผานได รวมถึงกรณีพนังก้ันน้ำ หรือโครงสรางท่ีใชก้ันน้ำชำรุด ในการแกไขซอมแซม ควรรักษาระดับ
หลังคันใหเทาเดิม 

• ในกรณีที่พื้นที่ทางน้ำหลากเปนพื้นที่ชุมชนหนาแนน เชน ตัวเมืองในเขตเทศบาลตาม
พ้ืนท่ี ลร.2-1 และ ลร.2-2 สามารถทำระบบปองกันและบรรเทาน้ำทวมชั่วคราวได เชน การก้ันกระสอบทราย ฯลฯ 
ทั้งนี้ เนื่องจากในพื้นที่ลุมน้ำชี มีพื้นที่ชุมชนอยูในเขตพื้นที่ทางน้ำหลากในสัดสวนที่นอย การปดลอมพื้นที่สวนนี้
ชั่วคราว ถึงแมจะมีผลกระทบในดานการกีดขวางทางน้ำอยูบาง แตก็อยูในระดับต่ำ 

• ในกรณีตองการยกระดับคันหรือดำเนินการมาตรการใชสิ่งกอสรางใด ๆ ในพ้ืนท่ีทางน้ำ
หลากที่มีผลในการกั้นน้ำหรือเบี่ยงเบนทางน้ำ เชน การเจาะถนนหรือคัน ฯลฯ นอกเหนือไปจากที่ระบุตาม
ดานบน จะตองมีการขออนุมัติจากหนวยงานอำนวยการ/บัญชาการ ที่สอดคลองกับระดับภัยที่ประสบอยูในชวง
นั้นๆ (เชน กอนช. หรือ ศูนยบัญชาการเฉพาะกิจ) กอนดำเนินการ 

(2) ขอเสนอแนะการใชที่ดินในกรณีเกิดน้ำทวมในพื้นที่ลุมต่ำ (ต.) มี 1 แหง บริเวณพื้นท่ี
ลุมต่ำลุมน้ำยัง อ.ทรายมูล อ.กุดชุม และ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร อ.โพนทอง อ.เสลภูมิ อ.อาจสามารถ และ อ.ทุง
เขาหลวง จ.รอยเอ็ด ซ่ึงกำหนดโดยกรมชลประทาน เนื่องจากพ้ืนท่ีลุมต่ำลุมน้ำยังดังกลาวบางสวนซอนทับอยูกับ
พ้ืนท่ีทางน้ำหลาก (ลร.) จึงใหใชขอเสนอแนะการใชท่ีดินเหมือนกรณีพ้ืนท่ีทางน้ำหลาก สำหรับพ้ืนท่ีลุมต่ำลุมน้ำ
ยังท่ีไมอยูในเขตพื้นที่ (ลร.) ในอนาคตไดเสนอแนะใหพัฒนาโครงสรางในการกักน้ำ ระบายน้ำ เพื่อเปลี่ยนเปน
พื้นที่น้ำนอง ดังนั้น ถึงแมวาการยกคันในพื้นที่สวนนี้จะไมสงผลตอการกีดขวางทางน้ำมากเหมือนกรณีพื้นที่ทาง
น้ำหลาก แตการกระทำดังกลาวอาจสงผลใหปริมาณการกักเก็บน้ำ การชะลอน้ำของพื้นที่ลุ มต่ำเปลี่ยนไป 
นอกจากนี้ พ้ืนท่ีสวนนี้อยูภายใตการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทาน ดังนั้น การยกระดับคันหรือดำเนินการ
มาตรการใชสิ่งกอสรางใดๆ ในพื้นที่ลุมต่ำเพื่อแกไขบรรเทาภัยน้ำทวมที่ประสบอยู จะตองมีการประสานไปยัง
กรมชลประทานกอน เพ่ือไมใหเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนท่ีลุมต่ำของหนวยงาน 

(3) ในสวนของการบริหารจัดการน้ำทวมที่มีผลอยางมีนัยสำคัญ รายละเอียดดังแสดงในภาพ
ท่ี 3.3-2 จำเปนตองทราบขอมูลขององคประกอบ ไดแก ศักยภาพในการรองรับน้ำและการระบายน้ำจากอางเก็บ
น้ำเขื่อนลำปาว รวมกับการบริหารจัดการประตูระบายน้ำหรืออาคารบังคับน้ำที่อยูในแมน้ำชีตอนลาง ไดแก 
เข่ือนรอยเอ็ด เข่ือนยโสธร-พนมไพร ฝายธาตุนอย เปนตน ซ่ึงตองทราบสภาวะการเปด-ปด อัตราการไหล ระดับ
น้ำดานเหนือ/ทาย ฯลฯ จะชวยใหคาดการณสถานการณน้ำและบรรเทาอุทกภัยที่คาดวาจะเกิดขึ้นในพื้นที่หรือ 
จุดบรรจบ อำเภอเมืองอุบลราชธานี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
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บทท่ี ๔ 
บทสรุป 

๔.๑ ผลสำเร็จของงาน 

๔.๑.๑ ผลสำเร็จเชิงปริมาณ  
1) กำหนดแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี โดยใชขอมูลตามระบบผังน้ำ ในพ้ืนท่ี

แตละโซนไดดังนี้ ไดแก พ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนบน พ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนกลาง และพ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนลาง 
2) แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื ้นที ่ลุ มน้ำชี โดยขอมูลตามระบบผังน้ำ ประกอบดวย  

การพัฒนาในสวนของดานการบริหารจัดการน้ำและดานแผนพัฒนาแหลงน้ำ ซึ่งแตละพื้นที่ในลุมน้ำชีมีแนว
ทางการพัฒนาดังนี้ 

2.1) พื้นที่ลุมน้ำชีตอนบน ใหความสำคัญการบริหารจัดการกับพื้นท่ีอนุรักษทรัพยากรน้ำใน
พ้ืนท่ีตอนบนของลุมน้ำ เพ่ือใหการพัฒนาพ้ืนท่ีไมกอใหเกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำ รวมถึงการบริหาร
จัดการอางเก็บน้ำขนาดใหญและขนาดกลาง อาคารชลศาสตรในลำน้ำ ไดแก ฝายบุตามี ฝายลำปะทาว ปตร.หวย
สามหมอ เปนตน และการบริหารจัดการบึงในพื้นที่ เชน บึงละหาน บึงละหานลูกนก จะชวยลดความเสี่ยงการ
เกิดน้ำทวมในแมน้ำชีและลำน้ำสาขาไดสวนหนึ่ง ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาลุมน้ำดวยแผนการพัฒนาโครงการที่มี
ความสำคัญในพ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนบน ไดแก 

(1) การพัฒนาแนวผันน้ำเลย ชี เขื ่อนอุบลรัตน เพื่อเพิ่มน้ำตนทุนและรองรับการ
พัฒนาพ้ืนท่ี 

(2) การพัฒนาอางเก็บน้ำบริเวณลุมน้ำชีตอนบน เพ่ือตัดยอดน้ำทวม 
(3) การกอสรางระบบปองกันน้ำทวมและระบายน้ำชุมชนเมืองชัยภูมิ และขอนแกน 
(4) การเพ่ิมประสิทธิภาพโครงการแหลงน้ำและระบบสงน้ำเดิม 
(5) การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคนอกเขตบริการของการประปาสวนภูมิภาคใหเพียงพอ

และมีคุณภาพตอการดำรงชีพ 
2.2) พื้นที่ลุมน้ำชีตอนกลาง ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำของอางเก็บน้ำขนาด

ใหญ รวมกับการบริหารจัดการพื้นที่รองรับน้ำหลาก 2 ฝงแมน้ำชี และอาคารชลศาสตรสำคัญในลำน้ำชี ไดแก 
เข่ือนชนบท เข่ือนมหาสารคาม ฝายกุมภวาป ประตูระบายน้ำทาตูม เข่ือนวังยาง เปนตน เพ่ือหนวงน้ำ ชะลอน้ำ
และรองรับน้ำหลากเขาพื้นที่ไวใชในฤดูแลงและบรรเทาความรุนแรงในการเกิดอุทกภัยดานทายน้ำ ทั้งนี้ แนว
ทางการพัฒนาลุมน้ำดวยแผนการพัฒนาโครงการท่ีมีความสำคัญในพ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนกลาง ไดแก 

(1) การพัฒนาแนวสงน้ำลำปาว - พ้ืนท่ีลุมต่ำน้ำยัง โดยผันน้ำแมน้ำชีทายเข่ือนลำปาว
ลงสูแมน้ำยังเพื่อตัดยอดน้ำหลากจากลำปาว เลี่ยงเมืองกาฬสินธุลงแมน้ำยงั และผันตอสูแนวผันน้ำเซบาย-หวย
ตุงลุง เพ่ือลดน้ำทวมและเพ่ิมน้ำตนทุนใหกับพ้ืนท่ีลุมน้ำน้ำยัง 

(2) การพัฒนาแนวสงน้ำแมน้ำชี - ลุมน้ำลำเสียวใหญ โดยผันน้ำแมน้ำชีหนาเขื่อนวัง
ยาง ลงสูลำเสียวใหญ เพื่อตัดยอดน้ำหลากจากแมน้ำชี สามารถลดน้ำหลากทวมลงพื้นที่ลุมต่ำชี-ยัง และมูล
ตอนลางได 

(3) การปองกันน้ำทวมอำเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 
2.3) พื้นที่ลุมน้ำชีตอนลาง ใหความสำคัญกับการการติดตามและประเมินสถานการณน้ำ 

ในอางเก็บน้ำขนาดใหญและขนาดกลางในลุ มน้ำชีตั ้งแตพื ้นที ่ตอนบนและตอนกลาง เพื ่อบริหารจัดการ
สถานการณน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนลางและการจัดจราจรทางน้ำของอาคารชลศาสตรท่ีสำคัญในแมน้ำชีและแมน้ำมูล 
ท้ังนี้ แนวทางการพัฒนาลุมน้ำดวยแผนการพัฒนาโครงการท่ีมีความสำคัญในพ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนลาง ไดแก 
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(1) การพัฒนาแนวผันน้ำชี – เซบาย - หวยตุงลุง โดยผันน้ำชีลงแมน้ำโขง (ฝงซายของ
แมน้ำมูล) เพื่อตัดยอดน้ำหลากจากลุมน้ำชี บริเวณหนาเขื่อนยโสธรลงไปจนถึงดานทายแมน้ำมูล โดยตัดผาน 
ลำเซบาย - ลำเซบก ไปลงหวยตุงลุงดานทายแกงสะพือ กอนไหลลงแมน้ำโขง 

(2) การพัฒนาแหลงเก็บกักน้ำเดิมในลักษณะอางพวงและโครงการแกมลิง เชน ผันน้ำ
ชีเติมแกมลิง 

(3) การปรับปรุงพนังก้ันน้ำและแกมลิงริมแมน้ำชี เพ่ือการปองกันน้ำลนตลิ่งตลอดสอง
ฝงแมน้ำชี และเพ่ิมความแข็งแรงใหใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีลุมต่ำใหเปนพ้ืนท่ีสงวนรักษาการใชประโยชนท่ีดินใหสอดคลองกับ
การบริหารจัดการน้ำ 

4.2.2 เชิงคุณภาพ  
1) สามารถนำขอเสนอแนะการใชประโยชนที่ดินที่อยูในระบบทางน้ำตามผังน้ำมาใชรวมกับการ

บริหารจัดการน้ำในชวงเกิดเหตุการณน้ำทวมและน้ำแลงไดอยางมีประสิทธิภาพ 
2) หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถนำแนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี ท้ัง 3 พ้ืนท่ี 

มาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนพัฒนาแหลงน้ำ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการใหเกิดรูปธรรม สงผลใหลด
จำนวนพ้ืนท่ีประสบภัย และลดมูลคาความเสียหายท้ังภัยแลงและอุทกภัยได 

4.2 การนำไปใชประโยชน/ผลกระทบ 

แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำชี โดยขอมูลตามระบบผังน้ำจากการศึกษาครั้งนี้ หนวยงาน
ราชการและภาคสวนที่เกี่ยวของ สามารถนำแผนงาน/โครงการ หรือการบริหารจัดการน้ำในแตละพื้นท่ีไปสูการ
ปฏิบัติไดทั ้งในสถานการณปจจุบันและอนาคต เพื ่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำในพื ้นที ่ล ุ มน้ำชีใหมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งจะสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ๒๐ ป ดานที่ 3 การจัดการน้ำทวม
และอุทกภัย รวมท้ังไดเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึน ลดความขัดแยงในกรณีเกิดการแยง
น้ำยามขาดแคลนน้ำ หรือเกิดสภาวะน้ำทวม ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นท่ี
ลุมน้ำชีดังกลาวเกิดเปนรูปธรรม สทนช. ควรนำแผนพัฒนาแหลงน้ำและการบริหารจัดการน้ำภายใตขอมูลตาม
ระบบผังน้ำในแตละพื้นที่ของลุมน้ำชี บูรณาการรวมกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการยกระดับระบบ
เสนทางน้ำ ความสมดุลทางทรัพยากรน้ำ และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดียิ่งข้ึนไดอยางยั่งยืน 

๔.๓ ความยุงยากและซับซอนในการดำเนินการ 

การวางแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในลุมน้ำชี เพื่อแกไขปญหาดานทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำชี ไดกำหนด
พ้ืนท่ีพัฒนาเปน 3 พ้ืนท่ี ไดแก (๑) พ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนบน (๒) พ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนกลาง และ (๓) พ้ืนท่ีลุมน้ำชีตอนลาง 
รวมทั้งตองกำหนดเปาหมายในการพัฒนาลุมน้ำช ีซึ่งทุกทางเลือกจะประกอบไปดวยแผนแมบทบริหารจัดการน้ำ 
ครอบคลุมทั้ง ๖ ดาน ตามยุทธศาสตรการบริหารจัดการน้ำ ๒๐ ป โดยตอบสนองความตองการของพื้นท่ีลุมน้ำ 
ท้ังนี้ แนวทางการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี โดยใชขอมูลตามระบบผังน้ำตองครอบคลุมเชิงยุทธศาสตร
และบูรณาการใน ๔ มิติ ไดแก เศรษฐศาสตร สังคม สิ่งแวดลอม และวิศวกรรม เพื่อใหตรงเปาหมายการพัฒนา
พ้ืนท่ีลุมน้ำชีในทางเลือกของการพัฒนาเกษตรเชิงธุรกิจเปนศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง เนนการพัฒนา
พื้นที่ลุมน้ำชีใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในการจัดหาน้ำใหเพียงพอ มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพจากการ
พัฒนาโครงการดานแหลงน้ำ 
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4.4 ปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ 

4.4.1 ปจจุบันการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อแกไขปญหาเฉพาะจุด จะสามารถบรรเทาภัยแลงและทวม
ไดบางพื้นที่เทานั้น ในการดำเนินการเชิงนโยบายจึงเห็นควรใหจัดทำแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพื้นที่ลุมน้ำ 
โดยหนวยงานกำกับนโยบาย หนวยงานปฏิบัติ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนท่ีเก่ียวของ เขามารวม
บูรณการทำงานและมีสวนรวมในการจัดทำแผนดังกลาวใหสอดคลองกับแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 
20 ป เพ่ือรวมพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ กลั่นกรองโครงการ/แผนงานในภาพรวมระดับลุมน้ำ 

4.4.2 แผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำลุมน้ำชี มีทั้งรูปแบบกอสรางใหม ปรับปรุงฟนฟูแหลงน้ำ ทางน้ำ 
และโครงการเดิม จึงเห็นควรใหมีเจาหนาภาครัฐ ทองถ่ิน และประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการน้ำ เปนสวน
หนึ่งของการเปนเจาของ ดูแล กำกับ ตรวจสอบสภาพการใชงานระบบทางน้ำ แหลงน้ำ และการบริหารจัดการน้ำ 
อยางมีความเหมาะสมตลอดท้ังฤดูฝนและฤดูแลง 

4.4.3 การขับเคลื่อนแผนการพัฒนาพ้ืนท่ีท่ีมีการบูรณาการรวมกันหลายหนวยงาน จำเปนตองวางแผน
การขับเคลื่อนการบูรณาการทำงานรวมกัน เพื่อใหแผนการพัฒนาพื้นที่บรรลุวัตถุประสงคและเกิดสัมฤทธิ์ผล
สูงสุด 

4.5 ขอเสนอแนะ 

4.5.1 การเสนอแผนการพัฒนาทรัพยากรน้ำในพ้ืนท่ีลุมน้ำชี ตองผานคณะกรรมการลุมน้ำเพ่ือพิจารณา 
และเสนอตอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแหงชาติเพื่อใหความเห็นตอแผนงานและโครงการในการดำเนินการใด 
ๆ เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำในเขตลุมน้ำ ที่มีความสอดคลองกับขอเสนอแนะการใชประโยชนที่ดินที่อยูในระบบทาง
น้ำตามผังน้ำไมกอใหเกิดการเบี่ยงเบนทางน้ำหรือกระแสน้ำหรือกีดขวางการไหลของน้ำในระบบทางน้ำ อันเปน
อุปสรรคตอการปฏิบัติตามแผนปองกันและแกไข ภาวะน้ำแลง และแผนปองกันและแกไขภาวะน้ำทวมรวมกับ
สอดคลองแผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ป 

4.5.2 การพัฒนาทรัพยากรน้ำในพ้ืนที่ลุ มน้ำชี ควรคำนึงถึงการใชประโยชนที่ดินในผังน้ำ รวมกับ
แผนงาน/โครงการพัฒนาของหนวยงานท่ีเก่ียวของนำไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

4.5.3 ขอเสนอแนะการใชประโยชนที่ดินในรหัสโซนพื้นท่ีตาง ๆ ของผังน้ำ ลุมน้ำชี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในสวนที่เปนพื้นที่ของเอกชน ไดแก พื้นที่ทางน้ำหลาก พื้นที่น้ำนอง (ไมมีในลุมน้ำชี) และพื้นที่ลุมต่ำ หนวยงาน
ดานผังเมืองและหนวยงานทองถ่ิน สามารถนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำผังเมือง ซ่ึงจะใชควบคุมการใชท่ีดิน
ไมใหกีดขวางทางน้ำหรือเปนอุปสรรคตอแผนปองกันและแกไขน้ำทวมและภัยแลงในอนาคตได 

4.5.4 เสนอใหมีการติดตามและประเมินผลการใชงานผังน้ำ เพื่อนำมาประยุกตใชในการทบทวนผังน้ำ 
ประกอบดวย (1) ขอเสนอแนะการใชประโยชนที่ดินใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือ
ยกระดับการปฏิรูประบบเสนทางน้ำใหมีประสิทธิภาพ (2) การปรับปรุงคูมือการใชงานผังน้ำ และ (3) ติดตาม
แผนงาน/โครงการท่ีมีความชัดเจน ชวงป 2564 – 2568 หากไมมีการติดตามและประเมินผลการใชงานผังน้ำฯ นี้ 
จะทำใหไมทราบวาตองทำการปรับปรุงผังน้ำในสวนใด ใชงานผังน้ำแลวเกิดปญหาดานการบริหารจัดการน้ำใน
พื้นที่ใด หรือขอเสนอแนะการใชประโยชนที่ดินที่อยูในระบบทางน้ำตามผังน้ำใชแลวมีปญหากับระเบียบหรือขอ
กฎหมายใดของหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
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4.6 การเผยแพรผลงาน 

๔.๖.๑ เผยแพรขอมูล โดยนำเสนอผังน้ำ รายการประกอบผังน้ำ และขอเสนอแนะการใชประโยชนท่ีดิน
ของลุมน้ำชี และรับฟงความคิดเห็นของคณะกรรมการลุมน้ำ หนวยงานของรัฐ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
ประชาชนที่เกี ่ยวของ ผานโครงการจัดทำผังน้ำ ลุมน้ำชี ในเวทีการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 – 4 ในชวงเดือน
กันยายน 2563 – ธันวาคม 2564 ครอบคลุมพื้นที่ 15 จังหวัดในลุมน้ำชี ไดแก จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน 
ชัยภูมิ นครราชสีมา เพชรบูรณ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ หนองบัวลำภู อุดรธานี 
อุบลราชธานี และจังหวัดลพบุรี (อำเภอลำสนธิ ในพ้ืนท่ีบางสวนของตำบลกุดตาเพชร) 

๔.๖.๒ เผยแพรขอมูลผลการศึกษาการประเมินสิ ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตรพื ้นที ่ลุ มน้ำชี และ 
ผลการศึกษาโครงการจัดทำผังน้ำ ลุมน้ำชี ผานทางโทรทัศน สื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน และเว็บไซตสำนักงาน
ทรัพยากรน้ำแหงชาติ 

๔.๖.๓ สงเอกสารเผยแพรใหสวนราชการท่ีเก่ียวของ อาทิเชน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำ ฯลฯ 
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ภาคผนวก 

การเผยแพรผลงาน 
  



การประชุมผังน้ำ ครั้งท่ี 1 (ปฐมนิเทศ) โครงการจัดทำผังน้ำ ลุมน้ำชี จำนวน 6 เวที 

เวทีที่ 1 พื้นที่จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ณ หองประชุมหองคอนเวนชั่น 3 อวานี 
ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร อำเภอเมืองขอนแกน จังหวัดขอนแกน 

เวทีท่ี 2 พ้ืนท่ีจังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2563 ณ หองณัฐพงษ 1 
โรงแรมณัฐพงษ แกรนด อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 

เวทีที ่ 3 พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา เมื ่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ หองจามจุรี 
โรงแรม สยามริเวอรรีสอรท อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 

เวทีท่ี 4 พ้ืนท่ีจังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2563 ณ หองประชุมสำนักงาน
เทศบาลตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

เวทีท่ี 5 พ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2563 ณ หอง
ประดับพลอย โรงแรมเพชรรัชตการเดน อำเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

เวทีท่ี 6 พ้ืนท่ีจังหวัดยโสธร อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ เม่ือวันท่ี 10 กันยายน 2563 ณ หอง
อมราวดี 2 โรงแรมเดอะกรีนปารค แกรนด ยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 

 

 

เขารวมประชุมผังน้ำ ครั้งท่ี 1 (ปฐมนิเทศ) พรอมท้ังกลาวรายงานและตอบชี้แจงขอเสนอแนะขอคิดเห็นตอขอมูล
ท่ัวไปของลุมน้ำชี รายละเอียดผังน้ำ ข้ันตอนการจัดทำผังน้ำ ผลลัพธท่ีไดจากการจัดทำผังน้ำ และการใชงานผังน้ำ 
  



การประชุมผังน้ำ ครั้งท่ี 2 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุมน้ำชี จำนวน 6 เวที 

เวทีที่ 1 พื้นที่จังหวัดขอนแกน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ หองคอนเวนชั่น 2-3 อวานี ขอนแกน 
โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน 

เวทีที่ 2 พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ณ หองชวนพิศ 
โรงแรมณัฐพงษ แกรนด จังหวัดหนองบัวลำภู 

เวทีท่ี 3 พ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2564 ณ ณ หองนิเวศรัตน 
โรงแรมเลิศนิมิตร จังหวัดชัยภูมิ 

เวทีที่ 4 พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ หองประชุมองคการ
บริหารสวนตำบลหวยสม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

เวทีที่ 5 พื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ หอง
ประดับฟา โรงแรมเพชรรัชต การเดน จังหวัดรอยเอ็ด 

เวทีที่ 6 พื้นที่จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2564 ณ หอง
อมราวดี 1 โรงแรม เดอะกรีนปารค แกรนด จังหวัดยโสธร 

   

   

เขารวมประชุมผังน้ำ ครั้งท่ี 2 พรอมท้ังกลาวรายงานและตอบชี้แจงขอเสนอแนะขอคิดเห็นตอขอมูลท่ัวไปของลุม
น้ำชี ผลการศึกษาดานน้ำทวมและรางองคประกอบผังน้ำ พรอมทั้งผลการศึกษาดานน้ำแลง องคประกอบของ 
ผังน้ำดานน้ำแลง และมาตรการใชท่ีดินดานน้ำแลง 
  



การประชุมผังน้ำ ครั้งท่ี 3 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุมน้ำชี จำนวน 3 เวที 

เวทีท่ี 1 พ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน หนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 ผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

เวทีที่ 2 พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ นครราชสีมา เลย และจังหวัดเพชรบูรณ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

เวทีที ่ 3 พื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ ยโสธร อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ  
เม่ือวันท่ี 21 กรกฎาคม 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

   

   

เขารวมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 พรอมทั้งกลาวรายงาน สรุปความคิดเห็นจากการประชมุผังน้ำ ครั้งที่ 2 และตอบ
ชี้แจงขอเสนอแนะขอคิดเห็นตอ (ราง) ผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ ขอเสนอแนะการใชประโยชนที่ดิน 
รวมท้ังประเด็นท่ีตองการทราบอ่ืนๆ จากผูเขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสดวยระบบ Zoom meeting 

 
 
  



การประชุมผังน้ำ ครั้งท่ี 4 โครงการจัดทำผังน้ำ ลุมน้ำชี จำนวน 6 เวที 

เวทีท่ี 1 พ้ืนท่ีจังหวัดขอนแกน เม่ือวันท่ี 13 ธันวาคม 2564 ณ หองคอนเวนชั่น 1-2 อวานี ขอนแกน 
โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น เซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน 

เวทีที่ 2 พื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ หองณัฐพงษ 
โรงแรมณัฐพงษ แกรนด จังหวัดหนองบัวลำภู 

เวทีที่ 3 พื้นที่จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ ณ หองนิเวศ
รัตน โรงแรมเลิศนิมิตร จังหวัดชัยภูมิ 

เวทีที่ 4 พื้นที่จังหวัดเลย และจังหวัดเพชรบูรณ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564 ณ หองประชุมองคการ
บริหารสวนตำบลหวยสม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 

เวทีท่ี 5 พ้ืนท่ีจังหวัดรอยเอ็ด มหาสารคาม และจังหวัดกาฬสินธุ เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2564 ณ หอง
ประดับฟา โรงแรมเพชรรัชต การเดน จังหวัดรอยเอ็ด 

เวทีที่ 6 พื้นที่จังหวัดยโสธร อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ หอง
อมราวดี 1 โรงแรม เดอะกรีนปารค แกรนด จังหวัดยโสธร 

   

 

เขารวมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 พรอมทั้งกลาวรายงาน สรุปความคิดเห็นจากการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 1 – 3 และ
ตอบชี้แจงขอเสนอแนะขอคิดเห็นตอ (ราง) ผังน้ำและรายการประกอบผังน้ำ ขอเสนอแนะการใชประโยชนที่ดิน 
การใชประโยชนผังน้ำ และขอเสนอแนะตาง ๆ สำหรับประชาชนและหนวยงาน ขอเสนอแนะดานเกณฑืเตือนภัย 
และแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งฤดูน้ำหลากและน้ำแลง คูมือการใชงานผังน้ำ และการใชงานขอมูลผังน้ำ 
ในรูปแบบ KMZ 

 
 

 






