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คานา
การพั ฒ นาหนองหาร ถู ก ก าหนดแผนเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งจริ ง จัง ตลอดหลายทศวรรษที่ ผ่ านมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี พ.ศ. 2475 กรมประมงได้เข้ามาสารวจสภาพหนองหาร และได้จัดทาโครงการปรับปรุง
หนองหารให้เป็นสถานที่บารุงพันธุ สัตว์น้าของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการสร้างประตูระบายน้าสุรัสวดี
(2536) บริเวณทางออกของหนองหารเข้าสู่ ล าน้าก่า เพื่อเพิ่มระดับ เก็บกัก น้าในหนองหาร และได้มี แผน
โครงการที่มีการดาเนินการต่อมาจนถึง ปัจจุบัน เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ ของหนองหารอีกหลายโครงการ ซึ่ง
ในปัจจุบัน หนองหารกาลังประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรแหล่งน้า และสิ่งแวดล้อมโดยรอบ เช่น
คุณภาพน้าที่เคยใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งด้านอุปโภค-บริโภค ภาคการเกษตร มีปัญหาไมสามารถใช้ประโย
ชนไดเหมือนในอดีต ปัญหาการขยายตัวของวัชพืชผิวน้าและใต้ ผิวน้า ปัญหาการตกทับถมของตะกอนดิน
ก่อให้ เกิดความตื้ น เขิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณของสั ตว์น้าที่ลดลง เป็นต้น แม้จะมีการทาแผน และ
โครงการพัฒนาต่างๆ ก็ยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาของหนองหารให้หมดลงไปได้ อีกทั้ง แผนพัฒนา หรือ
โครงการบางส่ วนยั งเป็ น สาเหตุให้เกิดการสะสมของปัญหาและสร้างความแตกแยกในกลุ่ มประชาชนกับ
ประชาชน และประชาชนกับภาครัฐ
หนองหาร ในวันนี้ จึงมีความต้องการแผนพัฒนาที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม สามารถนามาแก้ปัญหา และ
พัฒนาได้อย่างเหมาะสมและสอดคลองกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และไม่ส่งผลเสียหายต่อวิถีชีวิต
ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อม “การศึกษาแนวทางเบื้องต้นสาหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา
หนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ” จึงเป็นโครงการการศึกษาถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ ลักษณะทาง
กายภาพ และเศรษฐกิจ -สังคม เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการวางแผนพัฒนาหนองหาร นอกจากนี้ยังมีส่ว น
การศึกษารวบรวมข้อมูลความต้องการที่จะพัฒนาของภาคสังคมที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหนองหารทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม รวมไปยังแผนงาน โครงการต่างๆ ของหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งเชิงนโยบาย และเชิงพื้นที่ เพื่อที่จะ
นาข้อมูลทั้งหมดเหล่านี้ นามาสังเคราะห์ให้ได้เป็นแผนพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี ตามเจตนารมณ์
และยุทธศาสตร์ชาติ จากสภาพแวดล้อมในอดีตจนถึงปัจจุบันเชื่อมต่อกับอนาคต และต่อยอดงานจากแผนงาน
ความต้องการต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาอย่างแท้จริง
โดยเน้นการเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนาหนองหารจากอดีตจนถึงวันนี้ สู่อนาคตที่มีความมั่นคง มั่งคง และยั่งยืน
คณะผู้วิจัย และคณะทางาน
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1-1

บทที่ 1
บทนำ
รายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ (Final Report) ของ “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการ
พัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ” ซึ่ง โดยรายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขตของโครงการ วิ ธี ก ารด าเนิ นงาน และผลการศึ ก ษา โดยมี เ นื้ อ หากล่ า วตามล าดับ
ดังต่อไปนี้
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร
"หนองหาร" บึงน้าจืดธรรมชาติที่ใหญ่ ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และมีขนาดใหญ่ เป็นอันดับ
สองของประเทศไทย รองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหาร ครอบคลุมพื้นที่ 77,016 ไร่ (123
ตารางกิโลเมตร) ในพื้นที่ 10 ตาบล ของอาเภอเมืองสกลนคร และอาเภอโพนนาแกว จังหวัดสกลนคร หนอง
หาร เป็นแหล่งน้าที่มีความส าคัญต่อการดารงชีวิตของประชาชนถึง ครอบคลุมพื้นที่ 32 ตาบล อยู่ในเขต
จั งหวัดสกลนคร 12 ตาบล และเขตจั งหวัดนครพนม 20 ตาบล รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้ น 1,671 ตร.กม. หรื อ
1,044,375 ไร่ ประชากรที่ใช้ป ระโยชน์ จ ากหนองหารทั้ ง 32 ตาบล มีทั้งสิ้ น 240,327 คน จาก 80,750
ครัวเรือน หนองหารรับน้ามาจากลาน้าต่างๆ รวมทั้งสิ้น 21 สาย แต่ลาน้าสายสาคัญ และมีอิทธิพลต่อปริมาณ
น้าในหนองหารมากที่สุด คือ ลาน้าพุง น้าที่มารวมกันในหนองหาร จะไหลออกผ่านประตูระบายน้าสุรัสวดี
รวมกับปริมาณน้าบางส่ว นที่ไหลลงมาจากห้ว ยน้าพุง กลายเป็นลาน้าก่า และไหลลงสู แม่ น้าโขงที่จัง หวัด
นครพนม จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ และตานานต่างๆ พบว่า บริเวณริมหนองหาร เคยเป็นเมืองเก่าแก่
มาตั้งแต่ครั้งสมัยขอมเรืองอานาจ ชื่อ "เมืองหนองหารหลวง" มีการสร้างแนวกาแพง คูเมือง สระเก็บน้า และคู
ส่งน้าตามแบบฉบับของขอมโบราณ ต่อมาเกิดสภาวะฝนแล้งอย่างรุนแรง เจ้าเมืองเขมรที่ปกครองอยู่จึงอพยพ
กลับ ทาให้ หนองหารหลวงกลายเป็นเมืองร้าง แต่สุดท้าย กลุ่มคนจากพื้นที่ต่างๆ ก็หนีปัญหาความแห้งแล้ง
กลับมาตัง้ ถิ่นฐานบริเวณรอบหนองหารอีกครั้ง (สพสันติ์ เพ็ชรคา, 2543)
การพัฒนาหนองหารเกิดขึ้นอย่างจริงจังในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา โดยในปี พ.ศ. 2475 กรมประมงได้เข้า
มาสารวจสภาพหนองหารและจัดทาโครงการปรับปรุงหนองหารให้เป็ นสถานที่บารุงพันธุ สัตว์ น้าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และมีสิ่งที่สาคัญ คือ การสร้างประตูระบายน้าสุรัสวดี ในปี พ.ศ. 2536 บริเวณทางออก
ของหนองหารเข้าสู่ลาน้าก่า เพื่อเพิ่มและรักษาระดับน้าในหนองหาร เพื่อการอนุรักษ์พันธุสัตว์น้า การอุปโภคบริโภค และการเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหนองหารอีกหลายครั้ง เช่น การปรับปรุงตลิ่ง
ริมหนองหาร การสร้างทางสะพานเชื่อมไปยังดอนขาม ดอนลังกา
ผลจากการพั ฒ นาหนองหาร และพื้ น ที่ โ ดยรอบ ท าให้ ชุ ม ชนรอบหนองหารมี ก ารขยายตัว และ
เปลี่ยนแปลงสภาพทางธรรมชาติของหนองหาร เช่น การย้ายถิ่นฐานและวางไข่ของสัตว์ น้า การตื้นเขินของ
หนองหาร การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของระบบนิเวศ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมีและชีวภาพของ
ระบบนิเวศ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ลดลง
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ปัจจุบันหนองหาร เริ่มประสบปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้าเกิดขึ้น เช่น คุณภาพน้าที่เคยใช้
ประโยชนในด้านต่างๆ ทั้งอุปโภค-บริโภคของประชาชนที่อยู่โดยรอบ มีปัญหาไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เหมือน
ในอดีต ปัญหาการขยายตัวของวัชพืชผิวน้าและใต้ ผิวน้า ปัญหาการตกทับถมของตะกอนดิน ก่อให้เกิดความ
ตื้นเขิน ตลอดจนความอุดมสมบูรณของสัตว์น้าที่ลดลง เป็นต้น ถึงแม้จะมีการทาโครงการต่างๆ ก็ยังไม่สามารถ
ที่จะแก้ไขปัญหาและความเสื่อมโทรมหนองหารให้หมดไปได้ และนอกจากนั้น แผนพัฒนาบางส่วนยังเป็น
สาเหตุให้เกิดการสะสมของปัญหาและสร้างความแตกแยกในกลุ่มประชาชนที่อยู่ อาศัยและเคยใช้ประโยชน์
จากหนองหารมาก่อนด้วย หนองหารในวันนี้ จึงมีความต้องการแผนพัฒนาที่ชัดเจน มีความเหมาะสมและสอด
คลองกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น มีความยั่งยืนของการแก้ไขปัญหา เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดทั้งต่อ
ระบบนิเวศวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดสกลนคร ดังนั้น การศึกษาแนวทาง
เบื้องต้นสาหรับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน จะทา
ให้ได้แนวทางการพัฒนาและการฟื้นฟูหนองหารที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยต่อยอดจาก
แผนแม่บทในการพัฒนาหนองหารซึ่งดาเนินการโดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิ มพระเกียรติ
จั งหวัดสกลนคร เมื่อปี พ.ศ. 2548 และยั งต่อยอดจากแผนแม่บทการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒ นาหนองหาร
จังหวัดสกลนคร ปี พ.ศ. 2559 ซึ่งจะช่วยให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน นาข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางพัฒนา
หนองหารในแนวทางเดียวกัน สอดคลองและส่งเสริมเสริมซึ่งกันและกัน สามารถแก้ไขปัญหาและพัฒนาแหล่ง
น้าจืดที่ใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือแห่งนี้ ให้อยู่คู่ชาวจังหวัดสกลนครและนครพนม ตลอดไป
จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มีมติเห็นชอบให้ดาเนินการศึกษา
ความเป็ น ไปได้ของการพัฒ นาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการศึกษาสภาพปัญหา
วิเคราะห์ปัญหา และหาแนวทางและวิธีการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงกำร
1) เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาหนองหาร เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต
2) เพือ่ วิเคราะห์ปัญหาความต้องการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต
3) เพือ่ เสนอแนวทางและวิธีการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต
1.3 พื้นทีศ่ ึกษำ
พื้นที่ศึกษา ประกอบด้วยตาบล ที่มีพื้นที่อยู่ติดกับหนองหารจานวน 11 ตาบล และ ตาบลที่อยู่ท้ายน้า
ติดกับประตูน้าสุรัสวดีอีก 2 ตาบล ได้แก่ 1) ธาตุเชิงชุม 2) ธาตุนาเวง 3) ฮางโฮง 4) เชียงเครือ 5) ท่าแร่ 6) นา
แก้ว 7) บ้านแป้น 8) นาตงวัฒนา 9) ดงชน 10) เหล่าปอแดง 11) งิ้วด่อน 12) ม่วงลาย และ 13) โคกก่อง
(ลาดับที่ 12 และ 13 อยู่ท้ายน้าหลังประตูน้าสุรัสวดี) ดังนี้ (สพสันติ์ เพ็ชรคา, 2543)
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รูปที่ 1.1 พื้นที่ศึกษาของโครงการรวม 13 ตาบล ในจังหวัดสกลนคร และบางส่วนของจังหวัดนครพนม
1.4 ขอบเขตกำรดำเนินงำน
1.4.1 สารวจ เรื่องทรัพยากรน้า ในพื้นที่หนองหารและบริเวณใกล้เคียง ได้แก่
1) เรื่องวัชพืช ตะกอน ระบบนิเวศในน้า ทรัพยากรประมง และเกาะดอนในหนองหาร
2) เรื่องภัยแล้งที่เกิดในพื้นที่หนองหารและบริเวณใกล้เคียง
3) เรื่องอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยรอบหนองหารและพื้นที่ใกล้เคียง
4) เรื่องคุณภาพของน้า
5) สมดุลของน้า
1.4.2 สารวจ เรื่องทรัพยากรดิน ในพื้นที่โดยรอบบริเวณหนองหาร
1) เรื่องพื้นที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยรอบหนองหารและบริเวณใกล้เคียง
2) เรื่องคุณภาพของดิน รวมถึงการสารวจคุณภาพของดินในพื้นที่โดยรอบหนองหาร
3) เรื่องการถือครองที่ดินในพื้นที่โดยรอบหนองหาร การใช้ที่ดินสาธารณะและอานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยรอบหนองหารและส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อความเป็น
เอกภาพในการบริหารจัดการหนองหาร
1.4.3 การบริหารจัดการน้าที่ประตูน้าสุรัสวดีที่มีผลกระทบต่อการใช้น้าและพื้นที่ทากินของประชาชน
ในพื้นที่รอบหนองหาร และใต้ประตูน้าสุรัสวดีเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
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1.4.4 แนวทางการทาแผนพัฒนาหนองหารในอนาคต โดยมีประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วน
ร่วม ประกอบด้วย
1) การเสนอแผนพัฒนาหนองหารในระยะเร่งด่วน
2) การเสนอแผนพัฒนาหนองหารระยะสั้น 3-5 ปี
3) การเสนอแผนพัฒนาหนองหารระยะยาว 5-10 ปี
ทั้งนี้ยังรวมถึงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาหนองหาร
1.5 สรุปสำระสำคัญของรำยงำนแผนกำรปฏิบัติงำน
รายงานฉบับนี้ จัดทาขึ้นเพื่อกาหนดเป็นกรอบ ขอบเขต และแผนงานในการศึกษา มี 7 บท โดยมี
รายละเอียดในแต่ละบทครอบคลุมเนื้อหาต่างๆ สรุปได้ ดังนี้
บทที่ 1 บทนำ
ประกอบด้วย ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ พื้นที่ศึกษา ขอบเขตการดาเนินงาน
ตลอดจนหัวข้อการนาเสนอเนื้อหารายงาน
บทที่ 2 ควำมเข้ำใจในโครงกำร
ประกอบด้วย ลักษณะโครงการ ลักษณะทางกายภาพของหนองหาร และการพัฒนาหนองหาร
ที่ผ่านมาในอดีต
บทที่ 3 วิธีกำรดำเนินงำน
ประกอบด้วย กรอบแนวคิดการศึกษา และแนวทางที่ที่ปรึกษาจะดาเนินงานโครงการในด้าน
ต่างๆ ตามขอบเขตการศึกษา ได้แก่ การศึกษาเรื่องทรัพยากรน้า ดิน การบริหารจัดการน้าที่ประตูน้าสุรัสวดี ใน
พื้นที่หนองหารและบริ เวณใกล้ เคียง พร้อมทั้งศึกษาแนวทางการทาแผนพัฒนาหนองหารในอนาคต โดยมี
ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม
บทที่ 4 ผลกำรศึกษำด้ำนทรัพยำกรน้ำ
ประกอบด้วย ผลการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระบบนิเวศของหนองหาร พืชน้า
ระบบนิเวศในน้าและเกาะดอน ทรัพยากรน้าในเชิงปริมาณ สมดุลของน้า ปัญหาภัยแล้งและน้าท่วม คุณภาพน้า
และลักษณะการไหลของน้า
บทที่ 5 ผลกำรศึกษำด้ำนทรัพยำกรดิน และกำรใช้ที่ดิน
ประกอบด้วย ผลการศึกษา การวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ที่ดินรอบหนองหารและบริเวณ
ใกล้เคียง คุณภาพของดินทางการเกษตร และสมบัติดินทางด้านวิศวกรรม ตลอดจนเรื่องของกรรมสิทธิ์และการ
ถือครองที่ดินในพื้นที่โดยรอบหนองหาร
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บทที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรน้ำที่ประตูน้ำสุรัสวดี
ประกอบด้วย ผลการศึกษาระบบการไหลของน้าหนองหาร และการจัดการน้าในกรณีปีน้ามาก
น้าน้อย และปีปกติ
บทที่ 7 แนวทำงกำรทำแผนพัฒนำหนองหำรในอนำคต โดยกำรมีส่วนร่วม
ประกอบด้วย ผลการศึกษาเรื่องแผนพัฒนาหนองหารในอนาคต โดยมีประชาชนและภาคส่วน
ต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม และแนวคิดในการพัฒนาในแผนระยะเร่งด่วน แผนระยะสั้น และแผนระยะยาว
บทที่ 8 แนวทำงกำรนำแผนพัฒนำสู่กำรปฏิบัติ เพื่อกำรพัฒนำหนองหำรอย่ำงยั่งยืน
ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะ โครงการ หรือกิจกรรมที่จาเป็นต้องดาเนินการโดยเร่งด่วน โดยมี
การนาเสนอโครงการ ประมาณการงบประมาณ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ตลอดจนข้อมูลสรุปจากการวิพากษ์ก่อน
ปิดโครงการ
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เอกสำรอ้ำงอิง บทที่ 1
สพสันติ์ เพ็ชรคา (2543). หนองหารกับการพัฒนา, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.
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บทที่ 2
ความเข้าใจโครงการ
ดังที่ได้กล่าวเบื้องต้นในบทที่ 1 “หนองหาร” เป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่ มีพื้นที่ ประมาณ พื้นที่
77,016 ไร่ หรือ 123 ตารางกิโลเมตร ในอาเภอเมือง และอาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร มีลาห้วยไหลมา
รวมกันหลายสาย และเป็นต้นน้าของลาน้าก่า ไหลลงสู่แม่น้าโขง ชาวบ้านที่มีพื้นที่โดยรอบหนองหาร จะ
ประกอบอาชีพทาการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ และมีชุมชนเมืองติดกับหนองหาร อิทธิพลของหนองหารส่งผลต่อ
การดารงชีวิตของประชาชนในพื้นที่ถึง 32 ตาบล อยู่ในเขต จังหวัดสกลนคร 12 ตาบล และจังหวัดนครพนม
20 ตาบล เป็นพื้นที่ทั้งสิ้นรวม 1,671 ตร.กม. หรือ 1,044,375 ไร่ ประชากรที่ใช้ประโยชน์จากหนองหาร มี
ทั้งสิ้น 240,327 คน จาก 80,750 ครัวเรือน
ในอดีตหนองหารเคยมีความลึ กประมาณ 3-8 เมตร แต่ในปัจจุบัน มีแนวโน้ มที่จะตื้นเขินมากขึ้น
เนื่องมาจากปริมาณตะกอนที่ทับถมลงไปในแต่ละปี มีการเปลี่ยนแปลงทางอุทกวิทยา ทิศทางการไหลของน้า
ความเร็วของน้า ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ เคมี และชีวภาพของระบบนิเวศของหนองหาร
โดยตรง ในอนาคตน้าในหนองหารอาจมีคุณภาพน้าที่ไม่เหมาะและไม่เพียงพอต่อการบริโภค-อุปโภค การทา
การเกษตร และการประมง ไม่สามารถใช้ประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างประสิทธิภาพต่อไป องค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร จึงได้ดาเนินการจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ศึกษาสภาพปัญหาและแนวทางแก้ไขเบื้องต้น ดังนั้น “โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหาร
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน” จึงมีลักษณะโครงการศึกษากลั่นกรองเบื้องต้นเพื่อให้ได้ข้อมูลไปประกอบการ
ตัดสินใจ ในการศึกษาความเป็นไปได้เชิงลึก การออกแบบรายละเอียด การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
การจัดทารายละเอียดงบประมาณเพื่อการพัฒนาหนองหารต่อไปในอนาคต
2.1 ลักษณะทางกายภาพของหนองหาร
"หนองหาร" เป็นบึงน้าจืดธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญ่เป็นอันดับสอง
ของประเทศไทย รองจากบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ หนองหารมีลักษณะเหมือนทะเลสาบค่อนข้างปิด มี
ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแอ่ง มีหนองหารอยู่ก้นแอ่ง
2.1.1 ขนาดและอาณาเขตติดต่อของหนองหาร
หนองหารตั้งอยู่ที่เส้นรุ้งที่ 107 องศา 6 ลิปดาเหนือ และกับเส้นแวงที่ 104 องศา 8 ลิปดาตะวันออก
ถึง 104 องศา 18 ลิปดาตะวันออก สูงจากระดับน้าทะเลเฉลี่ยปานกลาง ประมาณ 158 เมตร ความกว้าง
ประมาณ 7 กิโลเมตร ความยาวประมาณ 18 กิโลเมตรเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2532 ขนาดพื้นที่หนองหารหากอ้างตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขต
หวงห้ามที่ดิน พุทธศักราช 2484 ที่กาหนดไว้ให้เพื่อใช้บารุงพันธุ์สัตว์น้า จะมีเนื้อที่ประมาณ 110,000 ไร่ และ
ตามหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง สาหรับที่สาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน พุทธศักราช
2540 จะมีเนื้อที่ 77,016 ไร่ หรือ 123 ตารางกิโลเมตร (ชมรมส่งเสริมคนดีเมืองสกลนคร, 2558) โดยที่บริเวณ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ผิวน้าครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 46,000 ไร่ หรือ 73.6 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดต่อของหนองหาร (ทศพล
จตุระบุล และ กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, 2555) มีดังนี้ (ดังรูปที่ 2.1)
ทิศเหนือ
ติดต่อกับ ตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ทิศใต้
ติดต่อกับ ตาบลงิ้วด่อน ตาบลเหล่าปอแดง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตาบลบ้านแป้น ตาบลนาแก้ว ตาบลนาตงวัฒนา ตาบลโพนนาแก้ว อาเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตาบลธาตุเชิงชุม ตาบลธาตุนาเวง ตาบลเชียงเครือ ตาบลฮางโฮง อาเภอ
เมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รูปที่ 2.1 ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อของหนองหาร จังหวัดสกลนคร
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2.1.2 ล้าน้าที่ไหลเข้าและออกจากหนองหาร
หนองหารเป็นแหล่งน้าที่มีความสาคัญต่อการดารงชีวิตของประชาชน ในอาเภอเมือง และอาเภอโพน
นาแก้ว จังหวัดสกลนคร รับน้ามาจากลาน้าทั้ง 21 สาย ดังแสดงในตารางที่ 2.1 แต่สายที่สาคัญและมีอิทธิพล
มากที่สุด คือ ลาน้าพุง และไหลออกจากหนองหารผ่านประตูระบายน้าสุรัสวดี รวมกับปริมาณน้าบางส่วนที่
ไหลลงมาจากห้วยน้าพุง กลายเป็นลาน้าก่าและไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัดนครพนม
ตารางที่ 2.1 ลาน้าสาขาที่ไหลลงสู่หนองหาร จังหวัดสกลนคร
ล้าน้าที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ชื่อล้าธาร
ห้วยโมง
ห้วยทราย
ห้วยสมอ
ห้วยลาก
ห้วยม่วง
ห้วยหนองแฮ
ห้วยลองน้อย
ห้วยลอง
ห้วยเฮือ
ห้วยน้าพุงหลวง
ห้วยน้าพุงน้อย
ลาน้าพุง
ห้วยสองคอน (ห้วยทะเล)
ห้วยแก้ง
ห้วยนาแก
ห้วยวังช้าง
ห้วยเฮ
ห้วยเดียก
ห้วยน้าคา
ห้วยน้าคาน้อย
ร่องห้วยหนองทรายขาว

ความยาว (กิโลเมตร)
12.00
32.00
27.00
12.00
10.00
6.00
4.50
18.50
5.50
20.00
7.00
110.00
9.00
17.00
11.00
14.00
4.00
27.00
4.50
6.00
4.00

ที่มา: ปรับปรุงข้อมูลจาก เจษฎา เตชมหาศรานนท์ และปานชีวัน ปอนพังงา (2553)
2.1.3 ลักษณะของลุ่มน้า
เมื่อมองในภาพรวมของลุ่มน้า ลุ่มน้าหนองหารมีลั กษณะเป็นลุ่มน้ารูปผสม (Complexed basin)
ระหว่างลุ่มน้ารูปขนาน (Parallel basin) และลุ่มน้ารูปขนนก (Featherlike basin) มีลักษณะเรียวยาวในส่วน
ต้นน้า ซึ่งรับน้าจากลุ่มน้าพุง การเกิดน้าท่วมในลุ่มน้าที่มีลักษณะเรียวยาวแบบขนนกนี้จะมีปริมาณน้าค่อนข้าง
ต่า ส่วนตอนท้ายหรือตอนล่างของลุ่มน้าหนองหาร เป็นลุ่มน้ารูปขนาน ที่มีพื้นที่ลุ่มน้าแยกเป็น 2 ส่วนและมา
บรรจบกันในตอนล่างหรือด้านท้ายน้า ดังรูปที่ 2.2 บริเวณทางออกสู่ ลาน้าก่า ซึ่งทาให้มีโอกาสเกิดน้าท่วม
บริเวณจุดบรรจบของลาน้า นอกจากนี้ ลุ่มน้าหนองหารยังมีทิศด้านลาดเทหันไปทางทิศตะวันออก ถึงทิศ
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ตะวันออกเฉียงใต้ ทาให้ได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์แ ละลมมรสุมเป็นอย่างดี (ทศพล จตุระบุล และ กอบ
เกียรติ ผ่องพุฒิ, 2555)
ลุ่มน้าหนองหาร มีพื้นที่ประมาณ 364,375 ไร่ หรือ 583 ตารางกิโลเมตร ลุ่มน้าพุง มีพื้นที่ประมาณ
66,8701 ไร่ หรือ 1,070 ตารางกิโลเมตร ในขณะที่ลุ่มน้าห้วยน้าก่า ซึ่งเป็นตอนล่างของหนองหาร มีพื้นที่
ประมาณ 1,116,875 ไร่ หรือ1,787 ตารางกิโลเมตร (ทศพล จตุระบุล และ กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 2555)

รูปที่ 2.2 ลักษณะลุ่มน้าหนองหาร จังหวัดสกลนคร ลุ่มน้าพุง และลุ่มน้าห้วยน้าก่า
2.1.4 การเก็บกักน้า
เขตพื้นที่ผิวน้าและปริมาณน้าในหนองหารขึ้นอยู่กับระดับกักเก็บน้าที่แตกต่างกัน ซึ่งมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ ได้ทาการสารวจหน้าตัดหนองหาร ความลึกของท้องน้า และทาแผนที่ท้องน้า นาไปคานวณพื้นที่
ผิ ว น้ าและความจุ น้ าของหนองหาร พบว่ า ระดั บ กั ก เก็ บ ปกติ ที่ ป ระตู น้ าสุ รั ส วดี ที่ ร ะดั บ 157 เมตร จาก
ระดับน้าทะเลปานกลาง จะมีพื้นที่ผิวน้า 133.7 ตารางกิโลเมตร และมีความจุน้า 267 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่วน
การกักเก็บน้าที่ระดับอื่นแสดงในตารางที่ 2.2
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ตารางที่ 2.2 พื้นที่ผิวน้าและปริมาตรน้าหนองหารที่ความสูงเก็บกักน้าระดับต่างกัน
ระดับความสูงกักเก็บน้า
พืนที่ผิวน้า
ปริมาตรน้า
(เมตร รทก)
(ตารางกิโลเมตร)
(ล้านลูกบาศก์เมตร)
155.0
70.3
63.4
155.5
86.6
102.7
156.0
98.8
149.0
156.5
119.5
203.6
157.0
133.7
266.9
157.5
145.8
336.8
ที่มา: (ทศพล จตุระบุล และ กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ, 2555)
2.1.5 เกาะดอน
บริเวณกลางหนองหารยังประกอบด้วยเกาะดอนต่างๆ หลายแห่งที่สาคัญ ในปัจจุบันที่ระดับกักเก็บน้า
157.00 เมตร จากระดับน้าทะเลปานกลาง จะมีดอนที่ปรากฏให้เห็น 22 ดอน ดังนี้
1) ดอนโพธิ์
5) ดอนอ่าง
9) ดอนสวรรค์น้อย
13) ดอนสาวเอ้
17) ดอนทรายพอ
21) ดอนจาราม

2) ดอนแซง
6) ดอนโป้
10) ดอนขาม
14) ดอนสาบสา
18) ดอนสวนหม่อน
22) ดอนไผ่

3) ดอนพลาญ
7) ดอนรังกา
11) ดอนตาล
15) ดอนขามแป
19) ดอนหวาย

4) ดอนพราน
8) ดอนสะคาม
12) ดอนสวรรค์
16) ดอนพร้าว
20) ดอนท่ม

2.2 การพัฒนาหนองหารที่ผ่านมาในอดีต
การพัฒนาหนองหารเกิดขึ้นอย่างจริงจังในช่วง 60 ปีที่ผ่านมา โดยปี พ.ศ. 2475 กรมประมงได้เข้ามา
ส ารวจสภาพหนองหารและจั ดท าโครงการปรับ ปรุ งหนองหารให้ เ ป็น สถานที่ บ ารุ ง พั นธ์สั ตว์ น้าของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และที่สาคัญคือการสร้างประตูระบายน้าสุรัสวดี ในปี พ.ศ. 2536 บริเวณทางออกของ
หนองหารเข้าสู่ลาน้าก่า เพื่อเพิ่มระดับน้าในหนองหาร สาหรับการอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้า การอุปโภคบริโภค และ
การเกษตร นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของหนองหารอีกหลายครั้ง ดังแสดงในตารางที่ 2.3
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ตารางที่ 2.3 โครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบหนองหาร
โครงการ
- โครงการรังวัดที่ดินของกรม
ที่ดิน
- โครงการสารวจและจัดทา
แนวเขตแสดงพื้นที่หนองหาร
- โครงการบูรณะแหล่งน้า
ธรรมชาติขนาดใหญ่

ปีที่
ด้าเนินการ
2535

งบประมาณ (บาท)
1,495,000

2537
2534-2536

805,000
ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณเงินกู้จาก
ประเทศญี่ปุ่น

- โครงการก่อสร้างระบบบาบัด 2535-2536
น้าเสียแบบบ่อเติมอากาศโดย
วิธีธรรมชาติ (บ่อผึ่ง)
- โครงการระบายน้าในหนอง
หารเพื่อปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากน้าท่วม

27,000,000

- โครงการบาบัดน้าเสีย
2535-2536
- โครงการก่อสร้างชลประทาน
ขนาดกลางที่ 49 กรม
ชลประทาน จังหวัดสกลนคร
- โครงการก่อสร้างระบบ
2535-2536
ระบายน้าและบาบัดน้าเสีย
เทศบาลเมืองสกลนคร ระยะที่
1

14,000,000 จาก
สานักงาน กปร.

- โครงการแก้ไขน้าเสียอัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
บริเวณหนองสนม โดยการ
บาบัดน้าเสียวิธีธรรมชาติ
ผสมผสานกับเทคโนโลยีแบบ
ประหยัด
- โครงการพัฒนาปรับปรุง
หนองหารอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ

-

2534

2534

250,000,000

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ
- กาหนดเขตที่หลวง และเพื่อป้องกันการบุกรุก
ที่สาธารณะประโยชน์
- ปักหลักเขตแสดงพื้นที่หนองหาร
เพิ่มผลผลิตทางการประมง ประกอบด้วย
- การก่อสร้างประตูระบายน้าพร้อมฝายน้าล้น
และคันดิน
- การปรับปรุงสถานีประมงน้าจืด ประกอบด้วย
บ่ออนุบาลลูกปลา/บ่อดิน/โรงเพาะฟัก/โรงสูบ
น้า/พิพิธภัณฑสถานแสดงพันธุ์ปลา/บ้านพัก
- การก่อสร้างท่าขึ้นปลาพร้อมอาคารทาการ
ลานจอดรถขนถ่ายปลา
- ก่อสร้างบริเวณฌาปนสถานคูหมากเสื่อ เขต
เทศบาลเมืองสกลนคร พื้นที่ 95 ไร่ ดาเนินการ
โดยสถานีประมงน้าจืดจังหวัดสกลนคร โดย
ความร่วมมือจากการประปาจังหวัดอุดรธานี
และการประปาส่วนภูมิภาค อาเภอเมือง
สกลนคร ช่วยสูบน้าและควบคุมการระบายน้าที่
ประตูน้า
ดาเนินการถมดินก่อสร้างบ่อบาบัดน้าเสีย 4 บ่อ
พื้นที่ 84.5 ไร่ เป็นโครงการต่อเนือ่ งจาก
โครงการบาบัดน้าเสียคูหมากเสื่อของกรม
ประมง
ดาเนินการโดยกรมโยธาธิการ

ดาเนินการก่อสร้างช่องระบายน้า เป็นราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก และติดตั้งกังหันน้าชัย
พัฒนา จานวน 4 ชุด จัดสร้างบ่อดักสาร
แขวนลอย ดาเนินการโดยชลประทานจังหวัด
สกลนคร
นาผักตบชวาที่ผ่านการใช้งานบาบัดน้าเสียแล้ว
ไปใช้ในการจัดทาเชื้อเพลิงเขียว อาหารสัตว์
และปุ๋ยหมัก รวมทั้งการวิเคราะห์คุณภาพน้า
หนองหาร ดาเนินการโดยสถานีประมงน้าจืด
และสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
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ตารางที่ 2.3 โครงการพัฒนาที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบหนองหาร (ต่อ)
โครงการ
- โครงการพัฒนาลุม่ น้าก่า อัน
เนื่องมาจากพระราชดาริ
- โครงการอนุรักษ์ทรัพยากร
สัตว์น้า

ปีที่
ด้าเนินการ
2536-2545

2547

วัตถุประสงค์/รายละเอียดโครงการ
ขุดลอกบึงแวก ให้เป็นแหล่งอุปโภค-บริโภค
ดาเนินการโดย กรมชลประทาน
ประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรม และตรวจปราบปราม
ผู้กระทาการประมงโดยฝ่าฝืน พรบ.การประมง
2490 ดาเนินการโดยสานักงานประมงจังหวัด
และหน่วยอนุรักษ์ทรัพยากรประมงน้าจืด
เขื่อนน้าพุง สวนสุขภาพ พิพิธภัณฑ์บ้านท่าวัด
เพื่อรวบรวมแหล่งศิลปกรรม ประวัติศาสตร์
ปัจจุบันสวนสาธารณะดอนขาม-ดอนรังกา มี
สภาพชารุดทรุดโทรมมาก

2538

- โครงการสร้างสวนสาธารณะ 2538
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ดอน
ขาม-ดอนลังกา
- โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้า 2539
หนองหาร โดยการตรวจสอบ
คุณภาพน้าหนองหาร
2540

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณชุมชนหนองหารหลวง
และโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณดอนขาม-ดอนลังกา

งบประมาณ (บาท)

300,000 งบจาก
ดาเนินการโดยสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สกลนคร
355,000 งบจาก
โครงการเฝ้าระวัง
คุณภาพน้า โดย
อาสาสมัคร
ปรับปรุงภูมิทัศน์เดิมทีม่ ีสภาพเสื่อมโทรม ให้มี
สภาพดีขึ้น ดาเนินการศึกษาโดย
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิยทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

ที่มา: (ทศพล จตุระบุล และ กอบเกียรติ ผ่องพุฒิ 2555)
2.3 สรุป
หนองหาร ถูกพัฒนาหลายด้าน โดยเฉพาะด้านทรัพยากรน้า หนองหารเคยมีความลึกประมาณ 3-8
เมตร แต่ปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะตื้นเขินมากขึ้น เนื่องจากปริมาณตะกอนที่ทับถมลงในทุกๆ ปี เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และกิจกรรมต่างๆ ในลุ่มน้า นอกจากนี้ หนองหาร มีปัญหาทางด้านคุณภาพน้าที่ไม่
เหมาะและไม่เพียงพอต่อการบริโภค-อุปโภค การเกษตร การประมง และระบบนิเวศ ดังนั้น องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
ดาเนิ น การศึกษาสภาพปั ญหาและแนวทางแก้ไขในเบื้องต้น เพื่อให้ ได้ข้อมูล ไปประกอบการตัดสิ นใจ ใน
การศึกษาความเป็นไปได้เชิงลึก การออกแบบรายละเอียด การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการจัดทา
รายละเอียดงบประมาณเพื่อการพัฒนาหนองหารอย่างยั่งยืนต่อไป
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินงาน
3.1 กรอบแนวคิดการศึกษาและพื้นที่เป้าหมาย
จานวนตาบลที่มีพื้นที่อยู่ติดกับหนองหารมี 11 ตาบล และตาบลที่อยู่ท้ายน้าติดกับประตูน้าสุรัสวดี 2
ตาบล ได้แ ก่ 1) บ้า นแป้น 2) ท่า แร่ 3) เชีย งเครือ 4) ฮางโฮง 5) ธานาเวง 6) ธาตุเชิงชุม 7) งิ้ว ด่อ น 8)
เหล่าปอแดง 9) ม่วงลาย 10) ดงชน 11) นาแก้ว 12) นาตงวัฒนา 13) โคกก่อง (ลาดับที่ 12 และ 13 อยู่ท้าย
น้าหลังประตูน้าสุรัสวดี) ดังรูปที่ 3.1 และพื้นที่การศึกษา ณ บางส่วนของลุ่มน้าข้างเคียง เพื่อการศึกษาที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

รูปที่ 3.1 พื้นที่ศึกษาบริเวณหนองหาร รวม 13 ตาบล
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3.2 ขั้นตอนการดาเนินโครงการ
3.2.1 การสารวจเรื่องทรัพยากรน้า ในพื้นที่หนองหารและบริเวณใกล้เคียง
1) วัชพืช ตะกอน ทรัพยากรปลา ระบบนิเวศในน้า และเกาะดอนในหนองหาร

กรอบแนวคิด การรวบรวมข้อมูล และแนวทางการศึกษาด้านวัชพืช
กรอบและแนวทางการศึกษาด้านความหลากหลายของวัชพืช
เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบทางชนิดและชนิดวัชพืชเด่นที่เกิดขึ้นและแพร่กระจายอยู่ในแหล่งน้า
หนองหาร ประกอบด้วยขั้นตอนการศึกษา 4 ส่วน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้
- ส่วนที่ 1 การใช้ประโยชน์วัชพืช : เดินหรือล่องเรือสารวจในเส้นทางศึกษาร่วมกับนักวิจัยภาค
ประชาชนที่อาศัยโดยรอบหนองหารหลวง จ.สกลนคร เพื่อสารวจชนิดวัชพืช ทาการเก็บตัวอย่าง จาแนกชนิด
ตามหลักพฤกษศาสตร์และอนุกรมวิธานพรรณพืช และบันทึกประโยชน์และโทษ จัดทาทะเบียนวัชพืชและ
พรรณไม้น้า
- ส่วนที่ 2 ความหลากหลาย และสถานภาพของวัชพืช : ลงพื้นที่สารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม
โดยการเลื อกแนวเส้ น ตัว อย่ า ง (Transect line) ในแหล่ งน้าหนองหารหลวง จ.สกลนคร จานวน 3 แนว
ตัวอย่าง แต่ละแนวมีความยาว 100 เมตร จับพิกัดทางภูมิศาสตร์โดยเครื่อง GPS receiver เพื่อแสดงที่ตั้ง
ตาแหน่งของเส้นแนวศึกษาที่จุดเริ่มต้น และทุกๆ 20 เมตร รวม 5 จุด บันทึกข้อมูลความสูงจากระดับน้าทะเล
ปานกลาง บันทึกข้อมูลสภาพแวดล้อม และถ่ายภาพตัวอย่างวัชพืชในพื้นที่ศึกษา
- ส่วนที่ 3 การจาแนกชนิดวัชพืชน้า: บันทึกข้อมูลวัชพืชน้า หากเป็นวัชพืชที่ไม่ทราบชนิด ก็
จัดเก็บตัวอย่างจัดทาเป็นพรรณไม้/วัชพืชแห้ง เพื่อใช้ในการวินิจฉัยระดับชนิด (Species Identification) โดย
ใช้รูปวิธานและเอกสารอ้างอิงต่าง ๆ เช่น คู่มือพรรณไม้น้า และเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ การจัดทาบัญชีรายชื่อ
พรรณไม้ (species list) โดยทาการจาแนกชนิดพรรณไม้ทั้งหมดที่ปรากฏในแนวเส้นศึกษา
- ส่วนที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลความหลากชนิดวัชพืช : การวิเคราะห์สังคมวัชพืช/พรรณไม้น้า นา
ข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์โดยหาค่าดัชนีความหลากหลาย (Diversity Index) ใช้สมการของ Shannon –
Wiener’s index (Magurran, 1988) ดังนี้
H'

s

 ( pi) log( pi)
i 1

เมื่อ

H คือ ค่าดัชนีความหลากหลายของ Shannon-Wiener index
S คือ จานวนชนิดในสังคม
pi คือ สัดส่วนของชนิด i ในสังคม หรือ pi = ni/N, ni= 1,2,3,…,S
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กรอบแนวคิดด้านการสารวจความหลากหลายของวัชพืชนา/พรรณไม้นา
เพื่อให้ทราบประเภทและความหนาแน่นของพรรณไม้
o สืบค้นข้อมูลวัชพืชน้า/พรรณไม้น้า หากเป็นวัชพืชน้า/พรรณไม้น้าที่ไม่ทราบชนิด ก็จัดเก็บ
ตัวอย่างจัดทาพรรณไม้แห้ง เพื่อใช้ในการวินิจฉัยระดับชนิด (Species Identification) โดยใช้รูปวิธานและ
เอกสารอ้างอิงต่าง ๆ เช่น คู่มื อพรรณไม้น้า และเอกสารงานวิจัยอื่น ๆ การจัดทาบัญชีรายชื่อพรรณไม้
(species list) โดยทาการจาแนกชนิดพรรณไม้ทั้งหมดที่ปรากฏในแนวเส้นศึกษา
o ลงเรือสารวจและเก็บตัวอย่าง
o การวิเคราะห์และประมวลผล
o จาแนกชนิดตามหลักพฤกษศาสตร์และอนุกรมวิธานพืช และบันทึกประโยชน์และโทษ
o สรุปผล
o จัดทาทะเบียนวัชพืชน้า/พรรณไม้น้าและแหล่งที่พบได้ในหนองหาร
o ระบุ พื้น ที่ที่มีวัช พืช และพรรณไม้น้าหนาแน่น เป็นปัญหาที่ชุมชนต้องการแก้ไข ด้ว ยวิธีที่
เหมาะสม รวมถึงการหาวิธีใช้ประโยชน์ของวัชพืชและพรรณไม้น้า
อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาวัชพืชในหนองหาร
o แผนที่หนองหารหลวง จ.สกลนคร มาตราส่วน 1:50,000
o เชือก และหลักไม้ไผ่สาหรับวางแนวขอบเขตพื้นที่ศึกษา (Line transect technique)
o อุปกรณ์จับพิกัด (GPS), เข็มทิศ, กล้องถ่ายรูป, สายวัดระยะทาง, สายวัดความสูงและความ
กว้างของพืชน้า
o เรือหางยาว
o ถุงใส่พรรณไม้น้า และอุปกรณ์จัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้น้า
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
o ถุงพลาสติกใสขนาดใหญ่ และปากกาเคมี
o คู่มือ หรือหนังสือจาแนกพรรณไม้น้า
กรอบแนวคิด การรวบรวมข้อมูล และแนวทางการศึกษาด้านตะกอนผิวนา
กรอบและแนวทางการศึ ก ษาด้ า นการแพร่ ก ระจายของตะกอนผิ ว น้ า (Total suspended
solids: TSS)
เพื่อวิเคราะห์ขนาดพื้นที่การกระจายของตะกอนและจุดกาเนิดของตะกอนในแหล่งน้าหนองหาร
ประกอบด้วยขั้นตอนการศึกษา 3 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ส่วนที่ 1 การสารวจจากระยะไกล (Remote sensing): จัดเตรียมภาพถ่ายดาวเทียมครอบคลุม
พื้นที่ศึกษาทั้งหมด ได้แก่ หนองหาร และลาห้วยต่างๆ ที่ไหลลงสู่หนองหาร โดยพื้นที่ศึกษาต้องมีความเป็น
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ปัจจุบัน และไม่มีเมฆปกคลุม ทาการผสมสีภาพถ่ายดาวเทียมและการใช้สูตรดัชนีการจาแนกแหล่งน้า และ
ตะกอนบนผิวน้า เพื่อแสดงที่ตั้งและการแพร่กระจายของมวลตะกอน จาแนกชั้นข้อมูลด้วยวิธี Object-based
classification และคานวณพื้นที่ตะกอนโดยใช้ Pixel-based calculation
- ส่วนที่ 2 การสารวจความถูกต้อง: การลงพื้นที่สารวจและเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยการเลือก
พื้นที่พบตะกอนที่สอดคล้องกับกระบวนการทางภาพถ่ายดาวเทียม สุ่มเก็บตาแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ด้วย
เครื่องกาหนด GPS บันทึกค่า Easting และ Northing ในระบบข้อมูลเชิงบรรยาย (attribute data) และทา
การซ้อนทับกับข้อมูลภาพราสเตอร์พื้นที่ตะกอนผิวน้า
- ส่วนที่ 3 การจัดทาแผนที่เฉพาะเรื่องการแพร่กระจายของตะกอน: จัดองค์ประกอบของแผนที่
ให้ครบถ้วน (map element) พร้อมกับคาบรรยายแผนที่และมาตราส่วนแผนที่ แทรกข้อมูลภาพ กราฟ และ
ตารางแสดงขนาดพื้น ที่ก ารกระจายตัว ของตะกอนผิ ว น้า แผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic map) เรื่องการ
แพร่กระจายของตะกอนผิวน้าในหนองหาร จะแสดงอยู่ในรายงานฉบับสมบูรณ์
กรอบและแนวทางการศึกษาด้านการแพร่กระจายของตะกอนผิวน้า
o ผสมสีภาพถ่ายดาวเทียมด้วย Band ต่างๆ และสร้างสูตรคานวณดัชนีด้วย image algorithm
o ศึกษาแผนที่ภูมิศาสตร์และข้อมูลแปลผลภาพถ่ายดาวเทียม เพื่อหาตาแหน่งของทางน้าเข้า
จากลาห้วยต่างๆ
o ลงเรือสารวจและเก็บตัวอย่างจุดกาเนิดของตะกอน
o การวิเคราะห์และประมวลผล
o จาแนกข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความเป็นปัจจุบันที่สุด
o สรุปผล
อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาตะกอนผิวน้าในหนองหาร
o แผนที่หนองหารหลวง มาตราส่วน 1:50,000
o ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS หรือ LANDSAT ระบบ Multispectral มีจานวนแบนด์ (band)
มากกว่า 4 bands
o อุปกรณ์จับพิกัด (GPS), เข็มทิศ, กล้องถ่ายรูป, สายวัดระยะทาง
o เรือหางยาว
o คอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์ ERDAS ERMapper, External hard disk
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
o ถุงพลาสติกใส/ขวดเก็บน้าเพื่อเก็บตะกอน และปากกาเคมี
กรอบแนวคิด การรวบรวมข้อมูล และแนวทางการศึกษาด้านระบบนิเวศแหล่งนา
กรอบและแนวทางการศึกษาด้านระบบนิเวศแหล่งน้า
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ระบบนิเวศเกาะแก่ง (Riffle Ecosystem) และระบบนิเวศวังน้า
(Pool Ecosystem) ประกอบด้วยขั้นตอนการศึกษา 2 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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- ส่วนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล (เสนอแนะวิธีมาตรฐานการศึกษาอ้างอิง Chambers (1992)):
ดาเนินการศึกษาลักษณะกายภาพของนิเวศทางน้า แบบเกาะดอนในหนองหาร โดยดาเนินการศึกษาร่วมกับ
ประชนโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ โดยทาการศึกษา 1 ครั้ง ในช่วง
เดือนมิถุนายน 2559 โดยศึกษาด้วยวิธี Participatory Mapping (PM) ดังนี้
o จัดเตรียมข้อมูลแผนที่ศึกษาและเปรียบเทียบข้อมูลด้านกายภาพของนิเวศทางน้าของหนอง
หารจังหวัดสกลนคร จากแผนที่ภูมิศาสตร์ของกรมแผนที่ทหาร (topography map) ซึ่งรายละเอียดบนแผนที่
ที่ได้จากภาพถ่ายทางอากาศ (aerial photo) ซึ่งเป็นข้อมูลแผนที่กระดาษ เปรียบเทียบกับข้อมูลภาพถ่าย
ดาวเทียมจากฐานข้อมูลของ Google Earth
o ส ารวจข้ อ มู ล ภาคสนาม (actual field survey) เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งของผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมจากภาคประชาชน และบันทึกค่าพิกัดภูมิศาสตร์โดยใช้เครื่อง GPS ในแต่ละ
พื้นที่อย่างละเอียด บันทึกภาพในสถานที่จริงและจดบันทึกข้อมูลสภาพสิ่งแวดล้อม
- ส่วนที่ 2 การวิธีวิเคราะห์ข้อมูล:
o วิเคราะห์องค์ประกอบของภาพถ่ายดาวเทียม ทาการจาแนกประเภทของวัตถุหลักต่างๆ โดย
ใช้องค์ความรู้จากภาคประชาชน ประกอบด้วย ระบบนิเวศเกาะดอน แหล่งวางไข่ พื้นที่ น้าท่วม ป่าบุ่งป่าทาม
ระบบนิเวศวังน้า และระบบนิเวศย่อยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเช่น พื้นที่เกษตรกรรม แหล่งชุมชน แหล่งน้า เกาะดอน
เป็นต้น
o น าผลของภาพถ่ า ยดาวเที ย มเข้ า สู่ ร ะบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (ระบบ GIS) เพื่ อ ท าการ
ซ้อนทับกับข้อมูลเชิงพื้นที่ (vector data) เพื่อแสดงผลข้อมูลให้มีความชัดเจนร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่อื่นๆ เช่น
ขอบเขตของหนองหาร เส้นลาห้วยที่ไหลลงสู่หนองหาร ลาน้าก่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน และเส้นขอบเขตแหล่ง
น้า ซึ่งเป็นข้อมูลทุติยภูมิ
o วิเคราะห์ข้อมูลระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่ (spatial database) ที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อแสดงผล
เชื่อมโยงระหว่างฐานข้อมูลทรัพยากรกับแผนที่ระบบนิเวศเกาะดอน และระบบนิเวศวังน้า และระบบนิเวศ
ย่อยอื่นๆ ใช้เป็นฐานข้อมูลของการกาหนดพื้นที่การใช้ประโยชน์ การทาการประมง และกิจกรรมต่ างๆ ใน
หนองหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งแผนที่การเดินทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนิเวศทางน้าในหนองหาร เสนอแนวทาง
ที่ เ หมาะสมและปฏิ บั ติ ไ ด้ จ ริ ง (optimal options) ในการบริ ห ารจั ด การนิ เ วศทางน้ าในหนองหาร เป็ น
กรณีศึกษา เพื่อให้เกิดความสมดุลและความยั่งยืน
แนวทางการศึกษาระบบนิเวศแหล่งน้า โดยการสารวจความหลากหลายของระบบนิเวศย่อยใน
หนองหาร เพื่อให้ทราบประเภทและจานวนระบบนิเวศย่อยในหนองหาร จ.สกลนคร
o การเตรียมแผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมที่มาตราส่วน 1:5,000
o การวิจัยแบบมีส่วนร่วมโดยภาคประชาชน (Participatory rural appraisal, Participatory
Mapping)
o การประชุมกลุ่มย่อย (focus group discussions: FGDs)
o การเก็บข้อมูลและสารวจข้อมูลภาคสนาม
o การวิเคราะห์และประมวลผล
o สรุปผล
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาระบบนิเวศในหนองหาร
o แผนที่หนองหารที่มีความละเอียดและง่ายต่อการศึกษา และชี้จุดโดยประชาชน
o อุปกรณ์เครื่องเขียนและสัญลักษณ์ต่างๆ เพื่อประกอบการแสดงระบบนิเวศในแผนที่
o อุปกรณ์จับพิกัด (GPS), เข็มทิศ, กล้องถ่ายรูป
o เรือหางยาว
o แผ่นภาพแสดง หรือ PowerPoint อธิบายระบบนิเวศย่อยต่างๆ ในระบบนิเวศทะเลสาบ
กรอบแนวคิด การรวบรวมข้อมูล และแนวทางการศึกษาเกาะดอนในหนองหาร
กรอบและแนวทางการศึกษาด้านเกาะดอนในหนองหาร
ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ จานวนเกาะ ขนาด และการกระจายตัวของเกาะดอนต่างๆ ที่พบ
ในหนองหาร ประกอบด้วยขั้นตอนการศึกษา 2 ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ส่วนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล: รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากสานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และรายงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาหนองหาร จ.สกลนคร
โดยรวบรวมเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ จานวนเกาะดอนทั้งหมดที่พบในหนองหาร รวมทั้งขนาด และรูปแบบการ
กระจายตัว
- ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูล : ทาการศึกษาข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้โปรแกรมสาเร็จรูปด้านภูมิ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อทาการ Screen digitizing วัตถุที่เป็นเกาะดอน คานวณขนาดโดยกาหนด geodetic
datum เป็น WGS84 และ Map projection เป็น UTM Zone 48 เพื่อแสดงตาแหน่งของเกาะดอนต่างๆ ให้
สอดคล้อง และซ้อนทับพอดีกับข้อมูล GPS โดยแสดงเป็นแผนที่เฉพาะเรื่อง (Thematic map)
เพื่อศึกษาตัวแปรต่างๆ ได้แก่ จานวนเกาะ ขนาด และการกระจายตัวของเกาะดอนต่างๆ ที่พบ
ในหนองหาร
o เตรียมร่วมประชุมกับนักวิจัยภาคประชาชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเกาะดอน
o ทบทวนเอกสารการวิจัยที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย
o การทา Screen digitizing, GPS data converting, area calculation, hotlink
o การประชุมกลุ่มย่อย (focus group discussions: FGDs)
o การเก็บข้อมูลและสารวจข้อมูลภาคสนาม
o การวิเคราะห์และประมวลผล
o สรุปผล
อุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาระบบนิเวศในหนองหาร
o คอมพิวเตอร์, ซอฟแวร์ ArcGIS 10.x, External hard disk
o แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล
o อุปกรณ์จับพิกัด (GPS), เข็มทิศ, กล้องถ่ายรูป
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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กรอบแนวคิด การรวบรวมข้อมูล และแนวทางการศึกษาทรัพยากรปลานาจืดในหนองหาร
จากการสารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรปลาน้าจืดในหนองหาร โดยใช้สวิงตาถี่รูปวงกลม
ขนาดตา 5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. ถุงสวิงลึก 50 ซม. ทาการซุ่มจับปลาโดยใช้สวิงช้อนจับปลาบริเวณที่
พรรณไม้น้าประเภทใต้น้า (Submerged plants) และโผล่พ้นน้า (Emergent plants) ร่วมกับการเก็บตัวอย่าง
ปลาน้าจืดด้วยอวนติดตา (gill net) จานวน 7 ขนาดตา (mesh size) 2, 3, 5, 7, 10, 13 และ 15 ซม และมี
การบันทึกข้อมูลปลาน้าจืดในหนองหารหลวง ณ ตลาดเทศบาลท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
2) ภัยแล้งที่เกิดในพื้นที่หนองหารและบริเวณใกล้เคียง
กรอบแนวคิด การรวบรวมข้อมูล และแนวทางการศึกษาด้านปริมาณนา
กรอบและแนวทางการศึกษาด้านอุทกวิทยา ด้านชลศาสตร์และปริมาณน้า เพื่อวิเคราะห์สภาวะ
การเกิดภัยแล้งและสภาวะการเกิดน้าท่วมในพื้นที่โดยรอบบริเวณหนองหาร ประกอบด้วยขั้นตอนการศึกษา 3
ส่วน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
- ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สภาวะภัยแล้งและน้าท่วม:
o ข้ อ มู ล ที่ ใ ช้ ใ นการศึ ก ษา ประกอบด้ ว ย เส้ น ชั้ น ความสู ง ของพื้ น ที่ แผนที่ DEM (Digital
Elevation Model map) ลักษณะทางภูมิประเทศ ปริมาณการระเหย ปริมาณน้าฝน ข้อมูลอากาศ ปริมาณ
น้าท่าในลาน้า ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ผิวน้ากับปริ มาตรกักน้าของหนองหาร อัตราการซึมของน้าในดินแต่
ละชนิด การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปฏิทินการปลูกพืชของเกษตรกร ปริมาณน้าที่สูบสาหรับการทาน้าประปา เป็น
ต้น
o คานวณหาปริมาณน้าท่าที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รับน้าของหนองหาร โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้าฝน
(จานวน 30 ปี ย้อนหลัง) ทั้งนี้ วิเคราะห์ด้วยวิธี SCS-CN Method
o ค านวณหาความต้อ งการใช้ น้าเพื่ อ การเกษตรกรรม โดยพิ จ ารณาจากข้ อ มู ล ปฎิทิ นการ
เพาะปลูกพืช จานวนพื้นที่เกษตรกรรมแต่ละชนิด ข้อมูลอากาศ เป็นต้น
o คานวณหาความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค สาหรับพื้นที่ที่ใช้น้าจากหนองหาร
o รวบรวมข้อมูลปริมาณน้าสาหรับการประมงในพื้นที่หนองหาร
o วิเคราะห์สมดุลน้ารายเดือน โดยพิจารณาผลต่างระหว่างปริมาณน้าท่าที่ไหลเข้าหนองหาร
และผลรวมความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม การอุปโภค-บริโภค และการประมง ทั้งนี้ พิจารณาความจุ
เก็บกักของหนองหารควบคู่กับการพิจารณาสมดุลน้าเดือน
ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม: เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในหนองหาร
และพื้นที่โดยรอบอย่างแท้จริง การใช้แบบสอบถามและลงสารวจพื้นที่จริง จึงมีความสาคัญ โดยประเด็นที่
สาคัญในแบบสอบถามประกอบด้วย
o สภาพภัยแล้งและน้าท่วมที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งพื้นที่ภัยแล้งและน้าท่วม
o รูปแบบการใช้น้าจากหนองหาร และปัญหาที่เกิดขึ้น
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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o รูปแบบการพัฒนาหนองหารจากประชากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
o รูปแบบการการบริหารจัดการน้าที่ประตูน้าสุรัสวดีจากประชากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
o แนวทางการทาแผนพัฒนาหนองหารในอนาคตที่ประชากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์และสรุปปัญหาด้านทรัพยากรน้า: จากข้อมูลทุติยภูมิ การวิเคราะห์สมดุลน้า
และแบบสอบถาม นาข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์ และสรุปผลการศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของหนองหาร และ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสภาพปัญหาที่ได้จากผลการศึกษาประกอบด้วย สภาพปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์
ทางด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้า และจากการสอบถามประชากรที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งทาให้ผลการศึกษามี
ความน่าเชื่อถือ และตรงตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และการวิเคราะห์เพื่อเสนอแนวทางการทาแผนพัฒนา
หนองหารในอนาคต
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ในการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุทกวิทยาและด้านชลศาสตร์ เพื่อ ศึกษาถึงสภาพ
ปัจจุบันของหนองหาร และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วยหลักการและทฤษฎี ดังต่อไปนี้
1. การหาปริ ม าณน าท่ า โดยวิ ธี SCS-CN Method SCS-CN Method ถู ก สร้ า งขึ้ น มาในปี
ค.ศ.1954 โดย Soil Conservation Services (SCS) แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็น
NRCS หรือ Natural Resources Conservation Services จุดประสงค์หลักของ SCS-CN Method คือ การ
สร้างมาตรการหรือระเบียบต่างๆ เพื่อป้องกันอุทกภัย โดยนาผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการซึมผ่านผิ ว ดิน
(Infiltration) ซึ่งเกิดจากการทาฝนเทียมบนพื้นที่ 2 x 4 ตารางเมตร จานวน 10,000 แปลงทั่วประเทศ ที่
ทาการศึกษาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 มาประยุกต์ใช้
หลักการของ SCS-CN Method คือ น้าฝนในส่วนที่เกินจากการเก็บกักของพื้นที่จะระบายให้กับ
พื้นที่ท้ายน้าไปจนหมด โดยระบายทั้งทางผิวดิน (Surface runoff) และระบายทางใต้ผิวดิน (Subsurface
flow) ซึ่งรวมกัน เรียกว่า น้าไหลจากดินชั้นบน (Direct runoff) และการเก็บกักน้าของพื้นที่ต้นน้าจะขึ้นอยู่กับ
ปั จ จั ย ลั กษณะภูมิป ระเทศ ชนิ ดดิน และชนิดกับปริมาณพืช คลุ มดิน โดยสมการที่ใช้ในหลั กของ SCS-CN
Method คือ
𝐹
𝐷𝑅
=
𝑆 ( 𝑃 − 𝐼𝑎 )

เมื่อ DR คือ ปริมาณน้าท่า (นิ้ว), P คือ ปริมาณฝนที่ตกลงมา (นิ้ว), Ia คือ ปริมาณการสูญเสีย
(ครั้ง), F คือ ปริมาณการดูดซับจริงของลุ่มน้า (นิ้ว), S คือ ปริมาณศักยภาพสูงสุดในการดูดน้าของลุ่มน้า (นิ้ว)
ความสัม พัน ธ์ร ะหว่า งฝน น้าท่า และการดูด ซับ น้าจริง ของลุ่ม น้า ดัง แสดงใน รูปที่ 3.2 ซึ่ง
สามารถเขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ว่า
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𝐹 = 𝑃 − 𝐼𝑎 − 𝐷𝑅

แทนสมการ F ลงในสมการ
𝐷𝑅 =

(𝑃 − 𝐼𝑎 )2
(𝑃 − 𝐼𝑎 ) + 𝑆

จากการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างฝนและน้าท่า พบว่า
𝐼𝑎 = 0.2𝑆

แทนค่า 𝐼𝑎 ;
𝐷𝑅 =

(𝑃 − 0.2𝑆)2
(𝑃 + 0.8𝑆)

จากการศึกษาในเชิงเอ็มไพริกัลป์
𝑆=

1000
− 10
𝐶𝑁

ค่า CN จะหาได้โดยการสารวจสภาพดิน การปกคลุมดิน และสภาพความชื้นของดินในลุ่มน้า การ
กาหนดค่า CN ให้กับพืชคลุมดิน
การกาหนดค่า CN ให้กับพืชคลุมดิน จะอยู่ภายใต้ 2 เงื่อนไข เงื่อนไขความสามารถในการดูดซับ
และการเก็บกักน้าของดิน (Hydrologic soil group) และเงื่อนไขของลักษณะอากาศ และสภาพภูมิประเทศที่
ส่งเสริมให้มีการดูดซับและเก็บกักน้าฝน ดังตารางที่ 3.1

รูปที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝน น้าท่า และการดูดซับน้าของลุ่มน้า
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ตารางที่ 3.1 Runoff curve number (CN) ของการใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ ของ SCS
Land use
Wood and Forest land
(พื้นที่ป่าไม้)
Wood-grass combination
(พื้นที่ผสมระหว่างป่าไม้กับทุ่งหญ้า)
Rangeland and Herbaceous
(ทุ่งหญ้า)
Agriculture land…Base soil Crop cover (พื้นที่
เกษตรกรรมและพื้นที่ว่างเปล่า)
Industrial districts (พื้นที่โรงงาน)
หมายเหตุ A
B
C
D

Hydrologic
condition
Poor
Fair
Good
Poor
Fair
Good
Poor
Fair
Good
Fair
Good
72%

A
45
36
25
57
43
32
77
76
74
81

Hydrologic Soil Group
B
C
66
77
60
73
55
70
73
82
65
76
58
72
80
87
71
81
62
74
86
91
85
90
83
88
88
91

D
83
79
77
86
82
79
93
89
85
94
93
90
93

เป็นดินเนื้อหยาบ ชั้นดินลึก ดูดซับน้าค่อนข้างดี ประมาณ 0.30 – 0.45 นิ้ว/ชม.
เป็นดินที่มีเนื้อปานกลางถึงหยาบ ชั้นดินลึก ดูดซับน้าค่อนข้างดี ประมาณ 0.15 – 0.30 นิ้ว/ชม.
เป็นดินเนื้อปานกลางถึงละเอียด ชั้นดินตื้น ดูดซับน้าไม่ค่อยดี ประมาณ 0.05 – 0.15 นิ้ว/ชม.
เป็นดินที่มีเนื้อละเอียด และมักจะมีชั้นดินตื้น ดูดซับน้าได้น้อยมาก ประมาณ 0 – 0.05 นิ้ว/ชม.

2. การหาปริมาณความต้องการใช้น้า
2.1 การหาปริมาณการใช้นาของพืช สามารถแบ่งวิธีการหาออกเป็น 2 วิธีดังนี้
1) การหาปริมาณการใช้น้าของพืชโดยการวัดโดยตรง สามารถนาผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที่
ซึ่งอาจทาได้หลายวิธี แต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการจะเลือกใช้วิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับ
ความต้องการข้อมูลที่ละเอียดถูกต้อง ค่าใช้จ่ ายในการซื้อและติดตั้งเครื่องมือ ชนิดของพืชที่ต้องการตรวจวั ด
และองค์ประกอบอื่นๆ วิธีที่ใช้กันทั่วไปมี 3 วิธี คือ การวัดจากความชื้นในดิน การวัดจากแปลงทดลอง และการ
วัดจากถังการใช้น้าของพืช (Lysimeter) วิธีการดังกล่าวให้ผลที่ถูกต้อง และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ ได้
โดยตรง แต่มีข้อจากัดคือ ได้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสภาพพื้นที่ที่ทาการตรวจวัดไม่สามารถใช้กั บสภาพพื้นที่อื่นๆ
ได้ เพราะค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลามาก
2) การหาปริมาณการใช้น้าของพืชโดยใช้ข้อมูลจากภูมิอากาศ มีวิธี 3 วิธี ดังนี้
 การใช้ค่าศักย์การคายระเหยน้าของพืช หรือปริมาณการใช้น้าของพืชอ้างอิง (ETp ) และค่า
สัมประสิทธิ์การใช้น้าของพืช (Kc)
เนื่องจากการหาปริมาณการใช้น้าจากการวัดโดยตรงมีข้อจากัด การหาปริมาณการใช้น้าของพืช
โดยใช้ข้อมูลจากภูมิอากาศ มีหลักการและแนวคิดที่ว่าปริมาณการใช้น้าของพืชจะมีปริมาณเท่าใดนั้น ขึ้นอยู่
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กับองค์ประกอบที่สาคัญ 4 อย่าง คือ สภาพของดิน ชนิดและอายุของพืช สภาพภูมิอากาศรอบๆ ต้นพืช และ
การจัดการเพาะปลูก
หลักการในการดาเนินการก็คือ ให้พืชเจริญงอกงามดี มีอัตราการใช้น้าที่ไม่ขึ้นอยู่กับอายุ ได้รับ
น้าหรือความชื้นสู งตลอดเวลา แต่ผลจากการใช้น้าของพืช จะไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเพาะปลู ก หรื อ
องค์ประกอบอื่นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้น้าของพืชที่เลือกมาศึกษาขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเพียงอย่างเดียวซึ่ ง
พืชที่มีคุณสมบัติดังกล่าวก็คือ หญ้าอัลฟัลฟ่า ต่อมาก็มีพืชชนิดอื่นๆ มาศึกษา
การใช้น้าของพืชอ้างอิงที่เลือกไว้ เมื่อปลูกในดินที่มีความชื้นสูงตลอดเวลา เพื่อให้อัตราการใช้น้า
ขึ้ น อยู่ กั บ สภาพภู มิ อ ากาศอย่ า งเดี ย วเรี ย กว่ า “ศั ก ย์ ก ารคายระเหยของน้ า” ซึ่ ง ตรงกั บ ภาษาอั ง กฤษว่ า
“Potential Evapotranspiration” ใช้ตัวย่อว่า “ETp ” และศักย์การคายระเหยของน้าจะหมายถึง ปริมาณ
การใช้น้าของพืชอ้างอิง (ETp ) จากหลักการที่ว่าการใช้น้าของพืชอ้างอิงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศรอบๆ ต้นพืช
เพียงอย่างเดียวนี้ทาให้นักวิทยาศาสตร์ ได้คิดสูตรสาหรับการหาศักย์การคายระเหยของน้า (ETp ) โดยการใช้
ข้อมูลจากภูมิอากาศไว้อย่างมากมาย และต้องการทราบค่าปริมาณการใช้น้าของพืชหรือการระเหยของน้าที่
แท้จริง (Appearrance Evapotranspriation, ETa) ของแปลพืชชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชอ้างอิง
ในการหาปริมาณการใช้น้าของพืชต่างๆ จึงได้ทาการวิเคราะห์หาปริมาณการใช้น้าของพืชอ้างอิง
(ETp) จากการคานวณโดยวิธีการของ Penman ที่ปรับปรุงแล้ว (Modified Penman Method) รวมทั้งค่า
สัมประสิทธิ์การใช้น้าของพืช (Kc) ดังสมการต่อไปนี้
ETc = ETp x Kc
เมื่อ ETc คือ ปริมาณการใช้น้าของพืชที่ต้องการทราบ (มม/.วัน), ETp คือ ปริมาณการใช้น้าของ
พืชอ้างอิง (มม./วัน), Kc คือ สัมประสิทธิ์การใช้น้าของพืช (Crop Coefficient)
 การใช้ค่าปริมาณการระเหยน้าจากถาดวัดการระเหยแบบเอ (Epan) สัมประสิทธิ์ถาดวัดการ
ระเหยสาหรับถาดวัดแบบเอ (Kp) และสัมประสิทธิ์การใช้น้าของพืช (Kc)
แนวคิดของการหาปริ มาณการใช้น้าโดยวิธีนี้มาจากเมื่อไม่มีข้อมูล ที่ส ามารถนาไปใช้ห าการ
คานวณหาปริมาณการใช้น้าของพืชอ้างอิง (ETp) จากสูตรหรือวิธีต่างๆ โดยเครื่องมือที่ใช้วัดในการระเหยแบ่ง
ออกเป็น 2 แบบ คือ แบบที่เป็นถาดบรรจุน้าเรียกว่า “การวัดการระเหย ”(Evaporation pan) ซึ่งน้าได้ระเหย
จากผิวน้าโดยตรง และอีกแบบหนึ่งซึ่งให้น้าระเหยจากผิวของวัสดุพรุนที่เปียกน้า
หลักการระเหยทั้งสองแบบคล้ายคลึงกัน คือเป็นการแพร่กระจายไอน้าสู่บรรยากาศ แต่เนื่องจาก
การคายน้าของพืชนั้นจะถูกควบคุมโดยการปิดเปิดของรูใบที่แตกต่างกันในการระเหยจากผิวน้าไม่มี อะไร
ควบคุม ดังนั้นจึงจาเป็นใช้ค่าสัมประสิทธิ์มาคูณกั บค่าการระเหยจากถาดวัดการระเหย ตามปกติจะใช้ถาดที่
เรียกว่า “Class-A pan” ของกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศสหรัฐอเมริกา
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แนวคิดของการหาปริมาณการใช้น้าแบบนี้มาจากเมื่อไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้คานวณหาปริมาณ
การใช้น้าของพืชอ้างอิง (ETp) จึงกาหนดให้หาค่าของ (ETp) จากสมการดังต่อไปนี้
ETp = Epan x Kp
โดยสรุปข้อมูลปริมาณการระเหยของน้าจากถาสดวัดการระเหยแบบเอ (Epan) จะต้องอ่านค่า
โดยตรงจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งในแปลงพืชและค่าสัมประสิทธิ์ถาดวัดการะเหยสาหรับถาดวัดแบบเอ (KpAV และ
สัมประสิทธิ์การใช้น้าของพืช (Kc) จะสามารถหาปริมาณการใช้น้าของพืชได้จากสมการ
ETc = Epan x Kp x Kc
เมื่อ ETc คือ ปริมาณการใช้น้าของพืช (มม/.วัน), Epan คือ ปริมาณการระเหยน้าจากถาดวัดการ
ระเหยแบบเอ (มม/.วัน), Kp คือ สัมประสิทธิ์ถาดวัดการระเหยแบบเอ, Kc คือ สัมประสิทธ์การใช้น้าของพืช
 การใช้ข้อมูลปริมาณการระเหยน้าจากถาดวัดการระเหยแบบเอ (Epan) และสัมประสิทธิ์ถาด
วัดการระเหยสาหรับถาดวัดแบบ เอ (K´p)
การหาปริมาณการใช้น้าด้วยวิธีนี้มาจากถาดวัดการระเหยแบบเอ (Epan) หรือปริมาณการระเหย
น้าจากถาดวัดการระเหยแบบเอ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ไม่มีทั้งข้อมูล ETp หรือปริมาณการใช้น้าของพืช
โดยการคานวณจากค่าของ K´p หรือ สัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหยแบบเบ็ดเสร็จสาหรับถาดวัดแบบเอ
แทน Kc และ Kp นั่นคือสามารถหาปริมาณการใช้น้าของพืชด้วยหารคานวณจากการคูณค่าการระเหยแบบเอ
(Epan)กับสัมประสิทธิ์ถาดวัดการระเหยแบบเบ็ดเสร็จสาหรับถาดวัดแบบเอ (K´p) ดังแสดงในสมการ
ETc = Epan x K´p
เมื่อ ETc คือ ปริมาณการใช้น้าของพืช) มม./วัน (Epan คือ ปริมาณการระเหยน้าจากถาดวัดการ
ระเหยแบบเอ (มม./วัน), K´p คือ สัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหยแบบเบ็ดเสร็จสาหรับถาดวัดแบบเอ
2.2 ความต้องการใช้นาสัตว์
อัตราการใช้น้าของสัตว์ประเภทต่างๆ มีความต้องการน้ามากน้อยตามเกณฑ์ ดังนี้
- วัวและกระบือ ตัวละประมาณ 50
ลิตรต่อวัน
- หมู ตัวละประมาณ
20
ลิตรต่อวัน
- ไก่ ตัวละประมาณ
0.15 ลิตรต่อวัน
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2.3 การหาปริมาณการใช้นาเพื่อการอุปโภค – บริโภค กรมชลประทาน (2554) เป็นการหา
ความต้องการน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของประชากรทั้งหมดที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองและนอกเมืองซึ่งมีความ
ต้องการใช้น้าที่แตกต่างกัน
1) การกาหนดอัตราการใช้น้าของประชากรในชุมชนลักษณะต่างๆ โดยประชากรที่อยู่ในเขต
เทศบาลได้วิเคราะห์ จ ากข้ อ มูล ปริ มาณน้ าจ าหน่ ายของการประปาส่ ว นภูมิภ าค ส่ ว นอัตราการใช้น้ าของ
ประชากรนอกเขตเทศบาลกาหนดให้ใช้ตามตามมาตรฐานการสารวจความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ดังสรุปได้
ดังนี้
-เทศบาลนคร
กาหนดอัตราการใช้น้าเท่ากับ
250 ลิตร/คน/วัน
-เทศบาลเมือง
กาหนดอัตราการใช้น้าเท่ากับ
200 ลิตร/คน/วัน
-เทศบาลตาบล
กาหนดอัตราการใช้น้าเท่ากับ
120 ลิตร/คน/วัน
-นอกเขตเทศบาล
กาหนดอัตราการใช้น้าเท่ากับ
50
ลิตร/คน/วัน
2) ในกรณีที่มีผู้ขอใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภค เช่น การประปาส่วนภูมิภาค องค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฯลฯ ให้คิดความต้องการใช้น้าตามปริมาณที่ขอใช้ ดังนั้น
ความต้องการใช้น้า = จานวนประชากรในพื้นที่ X อัตราการใช้น้าเฉลี่ย (ลบ.เมตร/วัน)
2.4 ความต้องการนาเพื่อการอุตสาหกรรม การประเมินความต้องการน้าเพื่อการอุตสาหกรรม
อาศัยฐานข้อมูลทะเบียนโรงงานของอุตสาหกรรม ปี พ.ศ.2548 ที่มีข้อมูลพื้นที่ประกอบการอุตสาหกรรมราย
ตาบล จาแนกตามประเภทโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไป สาหรับอัตราการใช้น้าต่อหน่วยผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ
ตามขนาดพื้นที่ประกอบการ กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ประเมินไว้ สรุปได้ดังตารางที่ 3.2
ตารางที่ 3.2 การประเมินความต้องการน้าเพื่อการอุตสาหกรรม
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3. การซึมลงดิน

(Infiltration)

ฝนหรือหิมะที่ละลายในตอนแรกมีแนวโน้มที่จะเติมความชื้นให้กับผิวดินก่อน จากนั้นก็จะเคลื่อนเข้าสู่
ช่องว่าง ที่มีอยู่ในเนื้อดิน กระบวนการนี้เรียกว่าการซึมน้าผ่านผิวดิน (Infitration) สัดส่วนต่าง ๆ ของน้าก็จะ
ถูกจัดการต่างกันไป ตามลักษณะช่องเปิดของผิวดิน อุณหภูมิ รวมถึงปริมาณน้าที่มีอยู่ในดินก่อนหน้านั้นแล้ว
ถ้าหากผิวดินจับตัวแข็ง หรืออิ่มน้าอยู่ก่อนแล้ว มันก็จะรับน้าใหม่เข้าไปเพิ่มได้เพียงเล็กน้อยน้าทั้งหมดก็จะถูก
ดูดซึม บางส่วนจะไหลซึมลงไป (ตารางที่ 3.3) เป็นส่วนของน้าใต้ดิน บางส่วนถูกพืชดูดไปใช้ประโยชน์แล้วคาย
ระเหย คืนสู่บรรยากาศ บางส่วนถูกบังคับให้ระเหย ไปด้วย แรงยึดเหนี่ยว (Capillary) ของช่องว่างในดิน ใน
ภูมิประเทศที่มีความลาดเท และชั้นผิวดินบาง น้าที่ถูกดูดซึม อาจไหลย้อนสู่ผิวดินได้ โดยการเคลื่อนที่ไป
ข้างหน้า เรียกว่า น้าไหลใต้ผิวดิน (Sub-surface runoff)
ตารางที่ 3.3 อัตราการซึมของน้าในเนื้อดินแต่ละชนิด
เนื้อดิน
1. ดินทราย
2. ดินร่วนปนทราย
3. ดินร่วน
4. ดินเหนียว

อัตราการซึมของน้า )มม/.ซม(.
สูงกว่า 20
10-20
5-10
1-5

ที่มา : (ดิเรก ทองอร่าม 2525)

4. ทฤษฏีสมดุลน้า
สมดุลน้า เป็นเครื่องมือในการอธิบายสภาพลุ่มน้าและช่วยในการจาแนกลุ่มน้าโดยอาศัยการประเมิน
แหล่งจ่ายน้า และปริมาณน้าที่ไหลออก เป็นการประยุกต์ใช้หลักการอนุรักษ์สสาร (Conservation of mass
principle) เข้ากับวักจักรของน้า คือ ทุกๆ อย่างจะไม่มีการสูญหาย และทุกๆ อย่างที่หายไปสามารถอธิบายได้
ซึ่งเป็นสมการที่รวมการนาน้าเข้าสู่ระบบตั้งแต่การเกิดหยาดน้าฟ้า (เช่น ฝน) และการนาน้าออกจากระบบใน
รูปของน้าไหลออกที่เกิดขึ้นจากการคายระเหยน้า และการเปลี่ยนแปลงในที่กักเก็บต่างๆ (ในรูปของความชื้น
ในดิน และน้าใต้ดิน) ดังสมการต่อไปนี้
∆S = I – O
เมื่อ I คือ ปริมาณน้าไหลเข้า, O = ปริมาณน้าไหลออก และ ∆S = ปริมาณการเปลี่ยนแปลง
5. แนวทางการแก้ไขปัญหาน้าแบบยั่งยืน
ปัญหาเรื่องน้าแตกต่างจากปัญหาอื่น คือไม่สามารถแก้ไขเฉพาะแห่งหรือเฉพาะจุดได้ เพราะลาน้ามี
ความยาวและมีการไหลผ่านพื้นที่หรือชุมชนต่างๆ ต่อเนื่องกันไป ดังนั้น การแก้ปัญหาเรื่องน้าท่วมหรืออุทกภัย
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จะต้องอาศัยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องน้าโดยเฉพาะโดยจะต้องศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบ
ทัง้ ลุ่ม โดยเสนอให้เป็นวาระแห่งชาติต้องดาเนินการโดยเร่งด่วนที่สุด
ปัญหาที่ทาให้เกิดน้าท่วมในประเทศไทยเกิดจากปัจจัยหลัก 2 อย่าง คือ ธรรมชาติ และมนุษย์ โดย
ปัจจัยข้อแรกควบคุมได้ยากมาก จึงจาเป็นต้องหาวิธีการ และบริหารจัดการให้ปัจจัยที่สองอยู่ร่วมกับปัจจัยแรก
ให้ได้ เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีผลกระทบน้อยที่สุด แนวทางแก้ไขปัญหาควรพิจารณาจากทั้งมาตรการใช้สิ่ง
ปลูกสร้างและมาตรการที่ไม่ต้องใช้สิ่งปลูกสร้าง ดังนี้
5.1 การแก้ปัญหาที่สะสมมาตั งแต่อ ดีตและดารงอยู่ใ นปัจจุ บัน ตั้งแต่การสร้างบ้านเรือน การ
ขยายตัวของชุมชนที่อยู่ริมแม่น้าสายสาคัญๆ ที่ในระยะหลังไม่ได้ปลูกบ้านมีใต้ถุนสูงเลยระดับน้าหลาก แต่ไป
นิยมรูปแบบบ้านแบบยุโรป หรือตะวันตก โดยมิได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาเมื่อมีการหลากล้นตลิ่ง หรือ
การถมที่สร้างบ้านจัดสรรหรือขยายเมืองไปในทิศทางที่เป็นที่ต่าหรือที่ลุ่ม ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่จะถูกน้าท่วมได้ง่าย
เมื่อเกิดฝนตก เนื่องจากประสิทธิภาพการระบายน้าไม่ดีพอจะต้องใช้มาตรการต่างๆ ได้แก่
1) การป้องกันปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ น้าที่จะหลากเข้าท่วมโดยใช้มาตรการปิดล้อม
พื้นที่หรือชุมชนที่ไม่ต้องการให้ถูกน้าท่วม โดยการก่อสร้างระบบป้องกันน้าท่วมโดยรอบ ได้แก่ การก่อสร้างคัน
กั้นน้าตามแนวลาน้าหรือใกล้เคียงลาน้าในระยะถอยร่น การยกระดับของถนนบางสายให้สูงกว่าระดับน้าหลาก
สูงสุด รวมถึงการก่อสร้างประตูน้าตามคู คลองต่างๆ เป็นต้น เพื่อปิดกั้นไม่ใ ห้น้าจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่
ป้องกันได้
2) การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ฝนที่ตกหนักลงในพื้นที่โ ดยตรงโดยการแก้ ไข
ปรับปรุงระบบระบายน้าให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับอัตราการไหลได้อย่างเหมาะสม และจัดหาพื้นที่
บางส่วนสาหรับทาเป็นแก้มลิง หรือบึงพักน้าฝนชั่ วคราว พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้า เพื่อสูบน้าระบายออกจาก
พื้นที่กรณีที่น้าภายนอกสูงกว่าระดับน้าภายในพื้นที่ป้องกัน
3) ให้มีการออกแบบ และก่อสร้างคลองระบายน้าหรือคลองผันน้าสายใหม่ เพื่อผันน้าจากลาน้า
เดิมที่เคยไหลผ่านพื้นที่โดยตรงออกไปทิ้งยังจุดที่ต้องการ เพื่อมิให้เกิดการไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ป้องกัน
4) ให้มีการเร่งออกประกาศและบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด และแจ้งให้ประชาชนได้
รับทราบถึงผลกระทบจากการใช้พื้นที่ หรือการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของผัง
เมือง เพื่อสร้างจิตสานึกและเรียนรู้กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา
5) ให้จัดหาหรือจัดทาบึงพักน้าหรือแก้มลิงของเมืองหรือชุมชนนั้นๆ
5.2 การป้องกันปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึนในอนาคต เป็นการหามาตรการเพื่อเตรียมการป้องกัน
ปัญหา ดังนี้
1) พื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้าให้มีการยกร่างกฎหมายโดยอาจออกประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา เพื่อกัน
เขตแม่น้าสายสาคัญ ๆ เหมือนการเวนคืนที่เพื่อสร้างถนน โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้าหรือย่าน
ชุมชนที่คาดว่าจะมีการขยายตัวในอนาคต และมีโอกาสเกิดการหลากล้นตลิ่งเข้าไปท่วมได้ ส่วนความกว้างวัด
จากแม่น้าออกไปสุดแนวเขตเป็นระยะเท่าใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ จะต้องมีการศึกษา
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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และจัดทาเป็นลุ่มน้าไปโดยกาหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ยอมให้น้าหลากท่วมได้ (Flood plain) หรือจะ
เรียกว่า พื้นที่ควบคุมน้าท่วม
2) ให้มีการก่อสร้างแนวคันดินกั้นน้าหรือถนนที่มีความสูงเหนือระดับน้าหลากสูงสุดตามแนว
เขตพื้นที่ควบคุมที่ประกาศเพื่อป้องกันน้ามิให้น้าหลากท่วมพื้นที่ภายนอก
3) ให้มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ควบคุม เป็นต้นว่า
หากใครจะปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยจะต้องปลูกแบบยกพื้นมีใต้ถุนสูงพ้นระดับน้าหลากสูงสุดที่
เคยเกิดขึ้นในอดีตหรือปลูกบ้านแบบลอยน้าได้ ห้ามถมดินเพื่อก่อสร้างโดยเด็ดขาด เพื่อมิให้มีการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดล้อม และเพื่อให้ทุกคนรู้สภาพปัญหาของตัวเอง และพร้อมที่จะยอมรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต พร้อมกันนั้นก็จะได้เตรียมหาทางพึ่งพาตนเองซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหา
แต่ละครั้งลงได้มาก
4) รณรงค์ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขันและเร่งปลูกฝัง และสร้างจิตสานึก
เพื่อให้มาตรการสัมฤทธิ์ผลแบบยั่งยืนแทนการไล่ตามแก้ปัญหาดินพอกหางหมูแบบไม่รู้จบ
5.3 ที่ต่าหรือที่ลุ่มที่เป็นจุดอ่อนต่อการถูกนาท่วม
1) นามาตรการทางด้านกฎหมายผังเมืองรวมมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดให้พื้นที่ที่
มีลักษณะดังกล่าวเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม ไม่ควรทาเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
2) ห้ามมิให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ให้แตกต่างไปจากสภาพเดิมโดยการถมที่
การปลูกสร้างบ้านเรือนให้ปลูกสร้างตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็นหลัก เช่น ปลูกแบบมีใต้ถุนสูง หรือ
ปลูกบ้านลอยน้าได้ เป็นต้น
3) เรื่องอุทกภัยที่เกิดในพื้นที่หนองหารและบริเวณใกล้เคียง
ดาเนินการตามร่วมกันกับ 2) เรื่องภัยแล้งที่เกิดในพื้นที่หนองหารและบริเวณใกล้เคียง
4) เรื่องคุณภาพของน้า
4.1 รวบรวมข้อมูลด้านคุณภาพนาจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อใช้
ประกอบการศึกษาสถานภาพปัจจุบันของแหล่งน้าในบริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง
ในปั จ จุ บั น การติ ด ตามตรวจสอบคุ ณ ภาพแหล่ ง น้ าในหนองหารอยู่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ซึ่งมีการเก็บน้าตัวอย่างจานวน 3 ครั้ง ในเดือนธันวาคม มีนาคม และสิงหาคม
ของทุกปี โดยสถานีตรวจสอบคุณภาพน้าหนองหาร ดังตารางที่ 3.4 และรูปที่ 3.3
การวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้าตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่ งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง
กาหนดมาตรฐานคุณภาพน้าในแหล่งน้าผิวดิน ซึ่งแบ่งประเภทคุณภาพน้าผิวดินเป็น 5 ประเภท ดังนี้
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ตารางที่ 3.4 รายชื่อสถานีเก็บน้าและตาแหน่งในหนองหาร สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
ชื่อสถานี
ตาแหน่ง
NH 01
จุดสูบน้าประปา หนองหาร จ.สกลนคร
NH 02
ปากน้าพุง หนองหาร จ.สกลนคร
NH 03
ปากลาน้าก่า หนองหาร จ.สกลนคร
NH 04
ดอนพลาญ หนองหาร จ.สกลนคร
NH 05
ดอนแซง หนองหาร จ.สกลนคร
NH 06
ดอนสวรรค์ใหญ่ หนองหาร จ.สกลนคร
NH 07
หน้าระบบบาบัดน้าเสียคูหมากเสื่อ หนองหาร จ.สกลนคร

รูปที่ 3.3 สถานีเก็บน้าตัวอย่างในหนองหาร สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9
ประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน้าที่คุณภาพน้ามีสภาพตามธรรมชาติ โดยปราศจากน้าทิ้งจากกิจกรรมทุก
ประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติก่อน
(2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื้นฐาน (3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน้า (คุณภาพ
น้าอยู่ในระดับดีมาก)
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ประเภทที่ 2 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ (1)
การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไป
ก่อน (2) การอนุรักษ์สัตว์น้า (3) การประมง และ (4) การว่ายน้าและกีฬาทางน้า (คุณภาพน้าอยู่ในระดับดี)
ประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าทั่วไป
ก่อน และ (2) การเกษตร (คุณภาพน้าอยู่ในประดับพอใช้)
ประเภทที่ 4 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
(1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้าเป็น
พิเศษก่อน และ (2) การอุตสาหกรรม (คุณภาพน้าอยู่ในระดับเสื่อมโทรม)
ประเภทที่ 5 ได้แก่ แหล่งน้าที่ได้รับน้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ
การคมนาคม (คุณภาพน้าอยู่ในระดับเสื่อมโทรมมาก)
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้าของสานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ทั้ง 7 สถานีในปี พ.ศ. 2549-2555
พบว่าคุณภาพน้าในหนองหารจัดอยู่ในระดับเสื่อมโทรมถึงดี โดยขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่อยู่โดยรอบสถานี
โดยภาพรวม สถานีเก็บน้า NH 01 (จุดสูบน้าประปา หนองหาร จังหวัดสกลนคร ) NH 02 (ปากน้าพุง หนอง
หาร จังหวัดสกลนคร) NH 03 (ปากลาน้าก่า หนองหาร จังหวัดสกลนคร ) NH 04 (ดอนพลาญ หนองหาร
จังหวัดสกลนคร) มีคุณภาพน้าระดับเสื่อมโทรมถึงดี ส่วนสถานีเก็บน้า NH 05 (ดอนแซง หนองหาร จังหวัด
สกลนคร) NH 06 (ดอนสวรรค์ใหญ่ หนองหาร จังหวัดสกลนคร) ส่วนใหญ่มีคุณภาพน้าในระดับดี และสถานี
เก็บน้า NH 07 (หน้าระบบบาบัดน้าเสียคูหมากเสื่อ หนองหาร จัง หวัดสกลนคร) คุณภาพน้ามีแนวโน้มเสื่อม
โทรมอย่างเห็นได้ชัด ดังแสดงในรูปที่ 3.4 ทั้งนี้ในปี 2558 คุณภาพน้าเสื่อมโทรมเพิ่มขึ้น เนื่องจากชุมชนอาศัย
อยู่สองฝั่งแม่น้าหลายชุมชน และเกษตรกรรม ทาให้เกิดสะสมสิ่งสกปรกที่เกิดการชาระล้างสิ่งสกปรกในพื้นที่
เนื่ องจากปั จ จุ บั น ข้อมูลคุณ ภาพน้ายังไม่ครอบคลุ มในทุกตาบลที่มีพื้นที่ติดหนองหาร ดั งนั้น
การศึกษาครั้งนี้จึงกาหนดจุดเก็บน้าให้ครอบคลุมทั้ง 10 ตาบลรอบพื้นที่หนองหาร เพื่อการนาข้อมูลไปใช้บ่งชี้
ในการนาน้าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น การเกษตร การอุปโภคบริโภค และการชลประทาน รวมทั้งเป็น
การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าในพื้นที่รอบหนองหาร โดยการกาหนดตาแหน่งทั้ง 10 จุด และตาแหน่งเก็บ
น้าตามลาห้วยสาขาที่ลงสู่หนองหารและออกจากหนองหารแสดงดังตารางที่ 3.5 โดยแสดงตาแหน่งเก็บน้าใน
หนองหารดังรูปที่ 3.5 ทั้งนี้พารามิเตอร์ที่ตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3.6 และตาแหน่งเก็บน้า
ตามลาห้วยสาขาดังรูปที่ 3.6 ซึ่งจะทาการตรวจวิเคราะห์เพื่อคานวณค่าดัชนีวิเคราะห์คุณภาพน้า ได้แก่ พีเอช
ค่าการนาไฟฟ้า ออกซิเจนละลายน้า แอมโมเนีย ซีโอดี บีโอดี ฟอสฟอรัสทั้งหมด และไนเตรต รวมทั้ง
Total Organocholine Persticide
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รูปที่ 3.4 คุณภาพน้าทั้ง 7 สถานีในหนองหารปี 2549-2555
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ตารางที่ 3.5 รายชื่อสถานีเก็บน้าในโครงการฯ
สถานี
NHK01
NHK02
NHK03
NHK04
NHK05
NHK06
NHK07
NHK08
NHK09
NHK10
BNH01
BNH02
BNH03
BNH04
BNH05
BNH06
BNH07
BNH08

ตาแหน่ง
บริเวณจุดสูบน้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร
บริเวณตาบลธาตุนาเวง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
บริเวณตาบลฮางโฮง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
บริเวณตาบลเชียงเครือ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
บริเวณจุดสูบน้าโรงประปา เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
บริเวณตาบลบ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
บริเวณบ้านท่าศาลา/บ้านจอมแจ้ง ตาบลบ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
บริเวณตาบลนาตงวัฒนา อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
บริเวณตาบลเหล่าปอแดง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
บริเวณตาบลงิ้วด่อน อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ห้วยสมอ ตาบลธาตุนาเวง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ห้วยลาก ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ห้วยทุ่งแร่ ตาบลท่าแร่ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ห้วยลอง ตาบลนาแก้ว อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ลาน้าก่า ตาบลม่วงลาย อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ลาน้าพุง ตาบลเหล่าปอแดง อาเภอเมือง สกลนคร
ห้วยเดียก ตาบลงิ้วด่อน อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
น้าเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้าเทศบาลนครสกลนคร อาเภอเมือง สกลนคร

รูปที่ 3.5 ตาแหน่งเก็บน้าในหนองหารของการศึกษาวิจัย
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รูปที่ 3.6 ตาแหน่งสถานีเก็บน้าในลาห้วยของการศึกษาวิจัย
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/@17.1908103,104.1763408,12.04z

ตารางที่ 3.6 พารามิเตอร์ที่ทาการตรวจวัด การเก็บรักษาน้าตัวอย่าง และวิธีวิเคราะห์
พารามิเตอร์
Temperature
pH
Turbidity (NTU)
Conductivity
(ms/m)
DO (mg/L)
TKN (mg/L)
NH4-N (mg/L)
COD (mg/L)

ภาชนะบรรจุ
ขวดพลาสติก
-

วัดในภาคสนาม
วัดในภาคสนาม
วัดในภาคสนาม

ขวด BOD
ขวดพลาสติก
HDPE หรือ แก้ว
ขวดพลาสติก
HDPE หรือ แก้ว
ขวดพลาสติก
HDPE หรือ แก้ว

วิเคราะห์ทันที
เติม H2SO4 ให้
pH < 2 แช่เย็น 4 ± 2C
เติม H2SO4 ให้
pH < 2 แช่เย็น 4 ± 2C
เติม H2SO4 ให้ pH < 2
และแช่เย็นอุณหภูมิ
4 ± 2C
แช่เย็นอุณหภูมิ 4 ± 2C

BOD (mg/L)

ขวดพลาสติก
HDPE หรือ แก้ว

Total Phosphate
(mg/L)

พลาสติก
HDPE หรือ
แก้วที่กลั้วด้วยกรด
(1+1 Nitric)
ขวดพลาสติก

NO3-N

วิธีการเก็บรักษาน้าตัวอย่าง

เติม H2SO4ให้
pH < 2
และแช่เย็นอุณหภูมิ
4 ± 2C
แช่เย็น

ระยะเวลา
ที่เก็บรักษาไว้ได้
-

pH meter
pH meter
Turbidity meter
Electrical conductivity

28 วัน

DO meter
Kjeldahl Nitrogen

28 วัน

Titration method

7 วัน

Closed reflux

6 ชั่วโมง
2 วัน

48 ชั่วโมง

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

วิธีวิเคราะห์

Azide Modification
Ascorbic acid

Cadmium reduction
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พารามิเตอร์

ภาชนะบรรจุ

วิธีการเก็บรักษาน้าตัวอย่าง

ระยะเวลา
ที่เก็บรักษาไว้ได้

วิธีวิเคราะห์

(mg/L)
Total solid
(mg/L)
Suspended Solid
(mg/L)
Total Dissolve
solid(mg/L)
Oil & Grease
(mg/L)
Total Hardness
(mg/L as CaCO3)
Alkalinity
(mg/L as CaCO3)
Sulfate (mg/L)
Chloride (mg/L)

HDPE หรือ แก้ว
ขวดพลาสติก

พลาสติกหรือแก้ว
พลาสติกหรือแก้ว

แช่เย็น
-

Total coliform
bacteria
(MPN/100 mL)
Fecal coliform
bacteria
(MPN/100 mL)
Potassium (K)
(ppm)

กระป๋องแบคทีเรีย
พร้อมขวดแก้วใส
และอบฆ่าเชื้อแล้ว
กระป๋องแบคทีเรีย
พร้อมขวดแก้วใส
และอบฆ่าเชื้อแล้ว
พลาสติก หรือ
แกวที่กลั้วดวย
1+1 กรดไนตริก
พลาสติก หรือ
แกวที่กลั้วดวย
1+1 กรดไนตริก
พลาสติก หรือ
แกวที่กลั้วดวย
1+1 กรดไนตริก
พลาสติก หรือ
แกวที่กลั้วดวย
1+1 กรดไนตริก
พลาสติก หรือ
แกวที่กลั้วดวย
1+1 กรดไนตริก
พลาสติก หรือ
แกวที่กลั้วดวย
1+1 กรดไนตริก

แช่เย็น
อุณหภูมิ 4 ± 2C

24 ชั่วโมง

แช่เย็น
อุณหภูมิ 4 ± 2C

24 ชั่วโมง

Most Probable
Number Technique

สาหรับโลหะหนักที่
ละลายกรองทันทีและเติม
HNO3 ให pH<2
สาหรับโลหะหนักที่
ละลายกรองทันทีและเติม
HNO3 ให pH<2
สาหรับโลหะหนักที่
ละลายกรองทันทีและเติม
HNO3 ให pH<2
สาหรับโลหะหนักที่
ละลายกรองทันทีและเติม
HNO3 ให pH<2
สาหรับโลหะหนักที่
ละลายกรองทันทีและเติม
HNO3 ให pH<2
สาหรับโลหะหนักที่
ละลายกรองทันทีและเติม
HNO3 ให pH<2

6 เดือน

Atomic Absorption Direct Aspiration

6 เดือน

Atomic Absorption Direct Aspiration

6 เดือน

Atomic Absorption Direct Aspiration

6 เดือน

Atomic Absorption Direct Aspiration

6 เดือน

Atomic Absorption Direct Aspiration

6 เดือน

Atomic Absorption Direct Aspiration

Calcium (Ca)
Magnesium (Mg)
Iron (Fe) (ppm)
Lead (Pb) (ppm)
Cadmium (Cd)
(ppm)

อุณหภูมิ 4 ± 2C
-

-

Dried at 103-105C

ขวดพลาสติก

-

-

Dried at 103-105C

ขวดพลาสติก

-

-

Dried at 103-105C

แกวปากกวาง
ขวดพลาสติก

เติม HCl หรือ H2SO4
ให pH<2 และแชเย็น
-

ขวดพลาสติก

28 วัน

-

-

Partition - gravimetric
method
Titration Method

-

Titration Method

28 วัน
7 วัน

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

Turbidimetric
Mercuric Nitrate
Method
Most Probable
Number Technique
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พารามิเตอร์
Arsenic (As)
(ppm)
Chromium (Cr)
(ppm)
Copper (Cu)
(ppm)
Manganese (Mn)
(ppm)
Mercury (Hg)
(ppm)
Zinc (Zn) (ppm)
Total
Organocholine
Persticide (ppm)

ภาชนะบรรจุ
พลาสติก หรือ
แกวที่กลั้วดวย
1+1 กรดไนตริก
พลาสติก หรือ
แกวที่กลั้วดวย
1+1 กรดไนตริก
พลาสติก หรือ
แกวที่กลั้วดวย
1+1 กรดไนตริก
พลาสติก หรือ
แกวที่กลั้วดวย
1+1 กรดไนตริก
พลาสติก หรือ
แกวที่กลั้วดวย
1+1 กรดไนตริก
พลาสติก หรือ
แกวที่กลั้วดวย
1+1 กรดไนตริก
พลาสติก หรือ
แกวที่กลั้วดวย
1+1 กรดไนตริก

วิธีการเก็บรักษาน้าตัวอย่าง
สาหรับโลหะหนักที่
ละลายกรองทันทีและเติม
HNO3 ให pH<2
สาหรับโลหะหนักที่
ละลายกรองทันทีและเติม
HNO3 ให pH<2
สาหรับโลหะหนักที่
ละลายกรองทันทีและเติม
HNO3 ให pH<2
สาหรับโลหะหนักที่
ละลายกรองทันทีและเติม
HNO3 ให pH<2
สาหรับโลหะหนักที่
ละลายกรองทันทีและเติม
HNO3 ให pH<2
สาหรับโลหะหนักที่
ละลายกรองทันทีและเติม
HNO3 ให pH<2
-

ระยะเวลา
วิธีวิเคราะห์
ที่เก็บรักษาไว้ได้
6 เดือน
Atomic Absorption Direct Aspiration
6 เดือน

Atomic Absorption Direct Aspiration

6 เดือน

Atomic Absorption Direct Aspiration

6 เดือน

Atomic Absorption Direct Aspiration

6 เดือน

Atomic Absorption Direct Aspiration

6 เดือน

Atomic Absorption Direct Aspiration

-

Gas-Chromatography

ในการศึกษาจะครอบคลุมถึงการวิเคราะห์คุณภาพน้าแต่ละตัวชี้วัดในหนองหารและการประเมินผล
กระทบของคุณภาพน้าต่อการใช้ประโยชน์ของหนองหารในด้านต่างๆ โดยใช้ดัชนีชี้วัดคุณภาพน้า (Water
Quality Index (WQI)) ดังนี้
o ดัชนีคุณภาพน้าสาหรับสุขภาพของมนุษย์ (Human Impact Index on Water Quality) เป็นค่าที่
บ่งบอกถึงคุณภาพน้าที่มาจากกิจกรรมของมนุษย์ ซึ่งไม่ได้บ่งชี้ว่าผลกระทบต่อคุณภาพน้าที่เกิดจากมนุษย์นั้น
เกิดขึ้นได้อย่างไร แต่จะบ่งบอกถึงค่าคุณภาพน้าที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ โดยวัดในรูปตัวชี้วัดที่บ่งบอกถึง
ปริมาณสารอินทรีย์
o ดัชนีคุณภาพน้าสาหรับสิ่งมีชีวิตในน้า (Water Quality Index for the Protection of Aquatic
life)
o ดัชนีคุณภาพน้าเพื่อใช้ในการเกษตร (Water Quality Index for Agricultural Use)
ในการประเมิน คุณภาพน้ าในหนองหารได้แบ่ ง ดัช นีคุณภาพน้า (WQI) เป็น 3 ประเภทเพื่อ บ่ ง ชี้
คุณภาพน้าที่ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์ และการนาไปใช้ประโยชน์ (MRC, 2015) ซึ่งสามารถ
นามาวิเคราะห์และประเมินผลคุณภาพน้าในหนองหารได้อย่างชัดเจน โดย WQI ทั้ง 3 ประเภทนั้นได้แก่
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1) ดัชนีคุณภาพน้าสาหรับสิ่งมีชีวิตในน้า (Water Quality index for the protection of
aquatic life (WQIal)
การคานวณดัชนีคุณภาพน้าสาหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้าสามารถคานวณได้ดังสมการที่ 1
โดยจะมีการคิดค่าถ่วงน้าหนักในการคานวณ เมื่ อแต่ละพารามิเตอร์มีค่าเป็นไปตามตารางที่ 3.7 และนาผลที่
ได้จากการคานวณดัชนีคุณภาพน้ามาประเมินการจัดระดับชั้นดัชนีคุณภาพน้าสาหรับหนองหารสาหรับการ
ป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้าดังตารางที่ 3.8
𝑊𝑄𝐼 =

∑𝑛
𝑖=1 𝑝𝑖
𝑀

× 10

สมการที่ 1

โดย pi คือ ค่าคะแนนของตัวอย่างน้าในวันที่ i โดยหากค่าของแต่ละพารามิเตอร์ในตารางที่
3.7 มีค่าเป็นไปตามค่าเป้าหมาย จะถือว่ามีค่าถ่วงน้าหนัก หากไม่จะถือว่าค่าคะแนนเป็น 0
n คือ จานวนตัวอย่างที่เก็บในปีนั้น
M คือ ค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ของคะแนนจากการวัดได้ในปีนั้น
ตารางที่ 3.7 เกณฑ์การคิดค่าถ่วงน้าหนักสาหรับใช้ในการคานวณดัชนีคุณภาพน้าสาหรับสิ่งมีชีวิตในน้า
Parameters
Target Values
pH
6-9
EC (mS/m)
< 150
NH3 (mg/L)
0.1
DO (mg/L)
>5
NO2-3-N (mg/L)
0.5
T-P (mg/L)
0.13
ที่มา: (MRC 2015).
หมายเหตุ : 1 ค่าถ่วงน้าหนักเมื่อค่าคะแนนเป็นไปตามค่าเป้าหมาย (Target Values)

ตารางที่ 3.8 การประเมินระบบการจัดระดับชั้นดัชนีคุณภาพน้าหนองหารสาหรับสิ่งมีชีวิตในน้า
Rating Score
Class
9.5 ≤ WQI ≤ 10
A: คุณภาพดีมาก
8 ≤ WQI ≤ 9.5
B: คุณภาพดี
6.5 ≤ WQI ≤ 8
C: คุณภาพปานกลาง
4.5 ≤ WQI ≤ 6.5
D : คุณภาพไม่ดี
WQI ‹ 4
E: คุณภาพไม่ดีมาก
ที่มา: (MRC 2015)
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2) ดัชนีคุณภาพสาหรับสุขภาพมนุษย์ (Water Quality Index for the Protection of Human
Health with a focus on Human Acceptability:WQIha)
ในการคานวณดัชนีคุณภาพน้าสาหรับสุขภาพมนุษย์มีพารามิเตอร์ที่สามารถบ่งบอกคุณภาพน้าที่
ส่งผลกระทบกับมนุษย์มาคานวณดัชนีคุณภาพน้า ได้แก่ pH, EC, NH3, DO, NO2-3-N, COD และ BOD โดยนา
ค่าถ่วงน้าหนักที่ได้จากตารางที่ 3.9 มาคานวณตามสมการที่ 2 โดยจะมีสมการย่อยที่เกี่ยวข้องในการคานวณ
ดังสมการที่ 3 ถึงสมการที่ 7 ซึ่งสามารถนาค่าดัชนีคุณภาพน้ามาประเมินการจัดระดับชั้นดัชนีคุณภาพน้า
สาหรับสุขภาพมนุษย์โดยมุ่งเน้นความสามารถในการรับของมนุษย์ ได้ดังตารางที่ 3.9 และ 3.10
√𝐹12 +𝐹22 +𝐹32
)
1.732

𝑊𝑄𝐼 = 100 − (

สมการที่ 2

โดย F1 คือ ร้อยละของพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์การคิดค่าถ่วงน้าหนัก โดยสามารถคานวณได้ตาม
สมการที่ 3
# 𝑜𝑓 𝑓𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠

𝐹1 = ( 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 # 𝑜𝑓 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟𝑠 )

สมการที่ 3

F2 คือ ร้อยละของการวิเคราะห์สาหรับแต่ละพารามิเตอร์ที่มีค่าเกินเกณฑ์การคิดค่าถ่วงน้าหนัก โดย
สามารถคานวณได้ตามสมการที่ 4
# 𝑜𝑓 𝑓𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑠
)
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 # 𝑜𝑓 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑠

𝐹1 = (

สมการที่ 4

F3 คือ การวิเคราะห์ที่มีค่าเกินเกณฑ์การคิดค่าถ่วงน้าหนัก โดยสามารถคานวณได้ตามสมการที่ 5 ซึ่ง
ค่า nse เป็นค่าผลรวมของการวิเคราะห์ค่า excursion ตามสมการที่ 6 โดยค่า excursion สามารถคานวณ
ตามสมการที่ 7
𝑛𝑠𝑒
)
0.01𝑛𝑠𝑒+0.01

𝐹3 = (

∑ 𝑒𝑥𝑐𝑢𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛

𝑛𝑠𝑒 = (𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 # 𝑜𝑓 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑠)
𝑓𝑎𝑖𝑙𝑒𝑑 𝑡𝑒𝑠𝑡 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒

𝑒𝑥𝑐𝑢𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛 = ( 𝑔𝑢𝑖𝑑𝑒𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 ) − 1
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ตารางที่ 3.9 เกณฑ์การคิดค่าถ่วงน้าหนักสาหรับดัชนีคุณภาพน้าสาหรับสุขภาพมนุษย์
Parameters

Target Values
6-9
< 150
0.5
4
5
5
4

pH
EC (mS/m)
NH3 (mg/L)
DO (mg/L)
NO2-3-N (mg/L)
COD (mg/L)
BOD (mg/L)
ที่มา: (MRC 2015)

ตารางที่ 3.10 การประเมินระบบการจัดระดับชั้นดัชนีคุณภาพน้าสาหรับสุขภาพมนุษย์
Rating Score
95 ≤ WQI ≤ 100
80 ≤ WQI ≤ 95
65 ≤ WQI ≤ 80
45 ≤ WQI ≤ 65
WQI ‹ 45
ที่มา: (MRC 2015)

Class
A: คุณภาพดีมาก
B: คุณภาพดี
C: คุณภาพปานกลาง
D: คุณภาพไม่ดี
E: คุณภาพไม่ดมี าก

Description
คุณภาพน้าทั้งหมดได้ค่ามาตรฐานตามที่กาหนดดลอดเวลา
พบคุณภาพน้าไม่ได้มาตรฐานตามที่กาหนดน้อยมาก
พบคุณภาพน้าไม่ได้มาตรฐานตามที่กาหนดในบางครั้ง
พบคุณภาพน้าไม่ได้มาตรฐานตามที่กาหนดบ่อยๆ
คุณภาพน้าไม่ได้มาตรฐานตามที่กาหนดตลอดเวลา

3) ดัชนีคุณภาพน้าในการใช้ประโยชน์ในการเกษตร (Water Quality index for agricultural use
(WQIag)
WQlag แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ดัชนีคุณภาพน้าเพื่อชลประทานทั่วไป ดัชนีคุณภาพน้า
เพื่อการชลประทานสาหรับทานา โดยดัชนีคุณภาพน้าสาหรับการเกษตรจะมีการประเมินจากค่าความเค็มซึ่ง
(Salinity) หรือค่าการนาไฟฟ้า นาไฟฟ้าโดยตรง โดยการประเมินการจัดระดับชั้นดัชนีคุณภาพน้าส าหรับ
การเกษตรเป็นไปตามตารางที่ 3.11
ตารางที่ 3.11 การประเมินระบบการจัดระดับชั้นดัชนีคุณภาพน้าสาหรับหนองหารเพื่อการเกษตร
Irrigation Raw Water
None
(Good)
General Irrigation (EC_mS/m)
< 70
Paddy Rice (EC_mS/m)
< 200
None = 100% yield; Some = 50-90% yield, Severe = < 50% yield
ที่มา: (MRC 2015)

Degree of Consequence
Some
Severe
(Fair)
(Poor)
70-300
>300
200-480
>480
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3.2.2 การสารวจเรื่องดินและการใช้พื้นที่ตาบลที่อยู่ติดหนองหาร
1) ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยรอบหนองหารและบริเวณใกล้เคียง
กรอบแนวคิดและการรวบรวมข้อมูล
ในการศึกษาของที่ปรึกษาในการใช้ประโยชน์ในรอบพื้นที่หนองหารและบริเวณใกล้เคียง จะทาการ
รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมพัฒนาที่ดิน และหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงรวบรวมจากฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และภาพถ่ายทางอากาศพร้อมทั้ง
ดาเนินการสารวจภาคสนาม เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
1) ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลด้านการใช้ที่ดินจากข้อมูลทุติยภูมิ ตลอดจนข้อมูลการใช้ที่ดิน
จากหน่วยราชการ ได้แก่ แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1:50,000 กรมแผนที่ทหาร และภาพถ่ายทางอากาศ
มาตราส่วน 1:15,000 แผนที่แปลงกรรมสิทธิ์ กรมที่ดิน
2) แปลความหมายจากภาพถ่ายทางอากาศ (Aerial Photographs) เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้
ประโยชน์ที่ดินในแต่ละประเภทที่ครอบคลุมพื้นที่โครงการ
3) ดาเนิ น การส ารวจภาคสนาม เพื่อตรวจสอบสภาพการใช้ประโยชน์ ที่ดิ นในปัจจุบั นในบริ เ วณ
ใกล้เคียง โดยใช้เครื่องหาค่าพิกัดดาวเทียม (Global Positioning System: GPS) เพื่อตรวจสอบตาแหน่งต่าง ๆ
หลังจากนั้นจะได้นาข้อมูลต่างๆ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้นที่รวบรวมได้มาตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการ
ใช้ที่ดินปัจจุบัน และจาแนกประเภทการใช้ที่ดินต่าง ๆ
4) เสนอแนะมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อแนวทางการใช้ที่ดินตามแนวพื้นที่
โครงการ
5) หาพื้นที่ทับซ้อนระหว่างพื้นที่กฤษฎีกาและแปลงกรรมสิทธิ์ของที่ดิน โดยใช้ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์
สารสนเทศ เพื่อระบุปัญหาที่เกิดขึ้น และหาวิธีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
รายงานเบืองต้น
1) แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยรอบหนองหาร

การศึกษาครั้งนี้ได้กระทาการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศประกอบการสารวจภาคสนาม โดย
กาหนดขอบเขตพื้นที่ศึกษาครอบคลุมบริเวณหนองหารและรัศมีโดยรอบเป็นพื้นที่ขนาดประมาณ 23 x 21
ตารางกิโลเมตร คิดเป็นเนื้อที่ศึกษา 306,701.60 ไร่ พบว่ามีการใช้ที่ดินในบริเวณพื้นที่โครงการ และรัศมี
โดยรอบทั้งสิ้น 21 รูปแบบ แสดงดังรูปที่ 3.6 และผลการคานวณหาเนื้อที่ในแต่ละประเภทการใช้ที่ดิน ทั้งตาม
ขอบเขตพื้นที่ศึกษา และเฉพาะในส่วนขอบเขตพื้นที่โครงการหนองหาร ได้ผลดังตารางที่ 3.12
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รายละเอียดของการใช้ที่ดินในแต่ละประเภท มีดังนี้
(1) ป่าดิบแล้ง เป็นป่าธรรมชาติที่พบเพียงเล็กน้อย มีเนื้อที่ 175.38 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของ
พื้นที่ศึกษา โดยพบอยู่บนเกาะดอนสวรรค์ใหญ่ในพื้นที่เขตหนองหาร 156.66 หรือร้อยละ 0.21 ของพื้นที่เขต
หนองหาร
(2) ป่าเต็งรัง เป็นป่าธรรมชาติที่พบมากที่สุดในพื้นที่ พบกระจายอยู่ทั่วไป บางบริเวณมีสภาพที่
เสื่อมโทรม และบางส่วนมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อการทาการเกษตรของราษฎร การใช้ที่ดินรูปแบบนี้ มี
เนื้อที่ 28,794.97 ไร่ หรือร้อยละ 9.39 ของพื้นที่ศึกษา โดยพบในเขตหนองหาร 550.73 หรือร้อยละ 0.74
ของพื้นที่เขต
(3) ป่าละเมาะ มีลักษณะเป็นป่าไม้พุ่มเตี้ย ต้นไม่ใหญ่มากนัก พบเป็นหย่อมเล็ก ๆ พบอยู่ในเขต
พื้นที่หนองหาร เนื้อที่รวม 31.14 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของพื้นที่เขต
(4) ไม้ยืนต้นผสม มีลักษณะเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย มีไม้ยืนต้นให้ร่มหลาก
ชนิดปะปนกัน และมีไม้ผลบ้างเล็กน้อย มีเนื้อที่ 3,378.08 ไร่ หรือร้อยละ 1.10 ของพื้นที่ศึกษา โดยพบอยู่ใน
ขอบเขตของพื้นที่หนองหาร 187.14 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของพื้นที่เขต
(5) สวนไม้ผล เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง มะละกอ กล้วย เป็นต้น มีเนื้อที่
691.92 ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของพื้นที่ศึกษา แต่ไม่พบในเขตพื้นที่หนองหาร
(6) นาข้าว เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดในพื้นที่ มีเนื้อที่ 167,468.52 ไร่ หรือร้อยละ
54.60 ของพื้นที่ศึกษา โดยพบอยู่ในขอบเขตของพื้นที่หนองหาร 6,866.41 ไร่ หรือร้อยละ 9.25 ของพื้นที่เขต
(7) พื้นที่เกษตรกรรมอื่น ๆ มีเนื้อที่ 14,177.60 ไร่ หรือร้อยละ 4.62 ของพื้นที่ศึกษา แต่พบอยู่
ในพื้นที่หนองหาร 1,456.42 ไร่ หรือร้อยละ 1.96 ของพื้นที่เขต
(8) พื้นที่ลุ่มน้าท่วมขัง เป็นบริเวณที่ลุ่มติดกับหนองหารที่มีน้าท่วมขังเกือบตลอดปี โดยช่วงฤดู
ฝนน้าจะท่วมสูงมาก ไม่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ ในช่วงปลายฤดูฝนบางส่วนของพื้นที่จะถูกใช้เพื่อปลูกข้าว
มีเนื้อที่รวม 634.15 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของพื้นที่ศึกษา โดยอยู่ในเขตพื้นที่หนองหาร 630.40 ไร่ หรือร้อยละ
0.85 ของพื้นที่เขต
(9) พื้นที่น้าท่วมถึง/วัชพืช เป็นพื้นที่บริเวณรอบหนองหาร ลักษณะน้าท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่ปก
คลุมไปด้วยวัชพืชต่าง ๆ มีเนื้อที่ 16,421.45 ไร่ หรือร้อยละ 5.35 มีพบอยู่ในพื้นที่เขตหนองหาร 14,625.10 ไร่
หรือร้อยละ 19.70 ของพื้นที่เขต
(10) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีเนื้อที่ 1,813.26 ไร่ หรือร้อยละ 0.59 ของพื้นที่ศึกษา พบอยู่ใน
เขตของพื้นที่หนองหาร 77.39 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของพื้นที่เขต
(11) พื้นที่รกร้าง ลักษณะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ถูกปล่อยรกร้าง มักปกคลุมไปด้วยหญ้า
และไม้พุ่มเตี้ย มีเนื้อที่ 1,578.39 ไร่ หรือร้อยละ 0.51 ของพื้นที่ศึกษา พบอยู่ในเขตของพื้นที่หนองหาร
1,578.39 ไร่ หรือร้อยละ 2.13 ของพื้นที่เขต
(12) พื้นที่โล่ง เป็นพื้นที่ลานดินว่างเปล่า หรือมีหญ้าปกคลุมเล็กน้อย มีเนื้อที่ 1,185.76 ไร่ หรือ
ร้อยละ 0.39 ของพื้นที่ศึกษา อยู่ในเขตของพื้นที่หนองหาร 548.85 ไร่ หรือร้อยละ 0.74 ของพื้นที่หนองหาร
(13) อาคารสิ่งก่อสร้าง เป็นย่านที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ ย่านการค้า มีเนื้อที่รวมกัน
15,079.78 ไร่ หรือร้อยละ 4.92 ของพื้นที่ศึกษา มีพบอยู่ในพื้นที่เขตหนองหาร 283.98 ไร่ หรือร้อยละ 0.38
ของพื้นที่เขตหนองหาร
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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การใช้ประโยชน์ ที่ดินในพื้นที่บริ เวณโครงการหนองหาร
สัญลักษณ์
ป่ าดิบแล้ ง

สวนไม้ ผล

พื ้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ

บ่อพักน ้า

ท่าอากาศยาน

พื ้นที่อื่นๆ

ป่ าเต็งรัง

นาข้ าว

พื ้นที่โล่ง

แหล่งน ้า

โรงงาน

แนวเขต

ป่ าละเมาะ

พื ้นที่เพาะเลี ้ยวสัตว์น ้า

พื ้นที่น ้าท่วมขัง

สันเขื่อน/ฝาย

สนามกีฬา

ไม้ ยืนต้ นผสม

พื ้นที่รกร้ าง/หญ้ า

พื ้นที่น ้าท่วมถึง/วัชพืช

อาคาร/สิ่งก่อสร้ าง

แนวถนน
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รูปที่ 3.6 การใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่โดยรอบหนองหาร
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ตารางที่ 3.12 การใช้ที่ดินของพื้นที่ศึกษา
ประเภทการใช้ที่ดิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ป่าดิบแล้ง
ป่าเต็งรัง
ป่าละเมาะ
ไม้ยืนต้นผสม
สวนไม้ผล
นาข้าว
พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ
พื้นที่ลุ่มน้าท่วมขัง
พื้นที่น้าท่วมถึง/วัชพืช
พื้นที่เพาะเลี้ยวสัตว์น้า
พื้นที่รกร้าง/หญ้า
พื้นที่โล่ง
อาคาร/สิ่งก่อสร้าง
โรงงาน
ท่าอากาศยาน
สนามกีฬา
แนวถนน
สันเขื่อน/ฝาย
บ่อพักน้า
แหล่งน้า
พื้นที่อื่นๆ
รวม

พื้นที่ศึกษา
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ
175.38
0.06
28,794.97
9.39
31.14
0.01
3,378.08
1.10
691.92
0.23
167,468.52
54.60
14,177.60
4.62
634.15
0.21
16,421.45
5.35
1,813.26
0.59
1,578.39
0.51
1,185.76
0.39
15,079.78
4.92
361.99
0.12
199.49
0.07
178.50
0.06
4,987.42
1.63
2.64
0.00
523.84
0.17
48,774.99
15.90
242.32
0.08
306,701.60
100.00

แนวหลักเขตหนองหาร
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ
156.66
0.21
550.73
0.74
31.14
0.04
187.14
0.25
6,866.41
9.25
1,456.42
1.96
630.40
0.85
14,625.10
19.70
77.39
0.10
1,578.39
2.13
548.85
0.74
283.98
0.38
4.03
0.01
234.87
0.32
2.64
0.001
428.09
0.58
46,583.37
62.74
74,245.61
100.00

(14) ท่าอากาศยาน เป็นบริเวณสนามบิน มีเนื้อที่ 199.49 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของพื้นที่ศึกษา
แต่ไม่พบในพื้นที่โครงการฯ
(15) สนามกีฬา มีเนื้อที่ 178.50 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ศึกษา ไม่ปรากฏในพื้นที่
โครงการฯ
(16) แนวถนน มีเนื้อที่ 4,987.42 หรือร้อยละ 1.63 ของพื้นที่ศึกษา พบในพื้นที่เขตหนองหาร
234.87 ไร่ หรือร้อยละ 0.32 ของพื้นที่เขต
(17) สันเขื่อน เป็นบริเวณฝายล้นน้ามีเนื้อที่ 2.64 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่หนองหาร
(18) บ่อพักน้า เป็นพื้นที่เพื่อการบาบัดปรับสภาพน้า มีเนื้อที่ 523.84 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของ
พื้นที่ศึกษา โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตหนองหาร เนื้อที่ 428.09 ไร่ หรือร้อยละ 0.58 ของพื้นที่เขต
(19) แหล่งน้า ทั้งที่เป็นแหล่งน้าขนาดใหญ่คือ หนองหาร และแหล่งน้าอื่นๆ มีเนื้อที่รวม
48,774.99 ไร่ หรือร้อยละ 15.90 ของพื้นที่ศึกษา พบอยู่ในพื้นที่เขตหนองหาร 46,583.37 ไร่ หรือร้อยละ
62.74 ของพื้นที่เขต
(20) พื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากรูปแบบการใช้ที่ดินข้างต้น มีเนื้อที่รวมกัน 242.32 ไร่ หรือร้อยละ
0.08 ของพื้นที่ศึกษา ไม่มีอยู่ในเขตหนองหาร
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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2) การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เมื่อพิจารณาจากแบบภูมิทัศน์ที่จะมีการปรับปรุงพื้นที่ในสองบริเวณ คือ หนองหารหลวง และ
ดอนขาม ดอนลังกา หากมีการดาเนินการตามแบบดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อสภาพการใช้ที่ดินเดิมไม่มากนัก
เนื่องจากพื้นที่บริเวณนี้ไม่มีการใช้ประโยชน์อย่างถาวรโดยราษฎร โดยรูปแบบพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ว่างชายฝั่ง
หนองหารที่มีน้าท่วมถึงบางครั้งคราวและปกคลุมไปด้วยวัชพืช ประกอบกับแบบการปรับปรุ งสภาพพื้นที่มี
ลักษณะที่กลมกลืนไปกับสภาพภูมิประเทศเดิม และจะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ที่ดินข้างเคียงมากนัก แต่ใน
ระหว่างที่มีการปรับปรุงพื้นที่จะต้องมีการลอกลาน้า ถมพื้นที่และการก่อสร้างอื่นๆ จะส่งผลกระทบต่อการเข้า
ไปใช้พื้นที่บริเวณนี้เพื่อกิจกรรมต่างๆ ของประชาชน จะต้องมีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้รับทราบ
นอกจากนี้จะต้องมีการขนย้ายวัสดุเศษเหลือจากการก่อสร้างและปรับปรุงพื้นที่ออกไปกาจัดให้ถูกสุขลักษณะ
เมื่อประเมินสถานการณ์ภายหลังที่ได้มีการปรับปรุงพื้นที่ทั้งสองบริเวณเสร็จเรียบร้อยแล้ว หาก
กิจ กรรมที่จ ะเกิด ขึ้น ในบริ เวณพื้น ที่นี้ ในอนาคตอยู่ในรูปแบบของการใช้พื้นที่เพื่อการผั กผ่ อนหย่อนใจใน
ลักษณะเดินชมธรรมชาติ และการออกกาลังกาย ก็จะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด เพราะการใช้
พื้นที่ของประชาชนในการทากิจกรรมดังกล่าวจะไม่หนาแน่น และกระจายตามช่วงเวลา สามารถจัดการเรื่อง
ผลกระทบ เช่น ขยะ แต่ถ้ามีการใช้พื้นที่เพื่อกิจกรรมประเภทรื่นเริง จะทาให้เกิดปัญหาขยะ และน้าเสียตามมา
ได้ และอาจจะชักนาให้มีการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินข้างเคียงในระยะยาว เช่น การมีร้านค้า หรือสถานบริการ
เป็นต้น ดังนั้นต้องมีมาตรการป้องกันผลกระทบด้วยการออกกฏระเบียบควบคุมการใช้พื้นที่ เช่น การกาหนด
เป็น green หรือ clean zone และปลูกจิตสานึกให้กับประชาชน
3) พื้นที่แปลงกรรมสิทธิ์ และการทับซ้อนกับพื้นที่กฤษฏีกา

หนองหาร อาเภอเมืองสกลนคร และอาเภอโพนนาแก้ว ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ และตะวันออก
ของตัวเมืองสกลนคร เกิดจากลาน้าพุง และลาน้าสาขาต่างๆ ที่ไหลลงมาจากเทือกเขาภูพาน และระบายลง
สู่ แม่น้าโขง ด้วยลาน้าก่าที่อาเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม หนองหารเป็นทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจาก บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนปี พ.ศ
2484 หนองหาร สกลนครถูกจั ดอันดับ ให้ เป็นทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ม ากกว่า
150,000 ไร่ พระราชกฤษฎีกาประกาศเขตหวงห้ามที่ดินของอาเภอเมืองสกลนคร กาหนดให้เขตพื้นที่หนอง
หาร สกลนคร เป็ น พื้ น ที่ บ ารุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 110,000 ไร่ ต่ อ มาอี ก 30 ปี พ.ศ.2515
กระทรวงมหาดไทย ประกาศใช้บางส่วนของหนองหารเป็นพื้นที่ท างธารณประโยชน์ เหลือพื้นที่ 77,000 ไร่
จนถึงปัจจุบัน หนองหาร สกลนคร ยังเคยเป็นพื้นที่ที่เคยจับปลาน้าจืดได้มากที่สุดในประเทศ พันธุ์ปลาหายาก
ในอดีตที่เคยพบ เช่น ปลาลาด (เสือตอ) ปลาผาไล (กระเบนน้าจืด) และอีกหลายชนิดที่สามารถพบได้ ในแม่น้า
โขง ปัจจุบันยังอุดมสมบูรณ์อยู่มาก ทางประมงจังหวัดสกลนครจะประกาศห้ ามจับปลา ในฤดูวางไข่ทุกปี
หนองหารยังมีพื้นที่ส่วนที่เป็นเกาะอีก 30 กว่าเกาะ อาทิ เช่น เกาะดอนสวรรค์ เป็นเกาะที่ขนาดใหญ่ที่สุด บน
เกาะมีต้นยางอายุกว่า 100 ปีหลายต้น มีสิม (โบสถ์) ที่สร้างด้วยศิลาแลง ซึ่งเป็นโบราณสถานของขอมอยู่บน
เกาะ และรอยพระพุทธบาท พระพุทธรูป ปัจจุบันมีการสร้างโบสถ์หลังใหม่ ครอบฐานเดิมไว้ ในสมัย 20 กว่าปี
ที่ก่อนจะมีชาวประมงมาสร้างกระท่อมอยู่ตามเกาะต่างๆ เพื่อสะดวกต่อการจับปลา และนาวัว ควาย มาเลี้ยง
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ไว้ ปัจจุบัน เกาะต่าง ๆ จะเป็นที่รวบรวมความหลากหลายทั้งพันธุ์พืช และนกนานาชนิด ปกติหนองหารจะมี
ความลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร และมีลึกสุดถึง 20 เมตร แม้น้าจะลึกแต่น้าหนองหารใส จนสามารถมองเห็นพื้นเบื้อง
ล่างได้ มีลาน้าสาขาหลายสายจากเทือกเขาภูพานไหลลงสู่หนองหาร จึงทาให้มีน้าเต็มอยู่ตลอดทั้งปี ด้านทิศ
ตะวันตกเป็นที่ตั้งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนครกับสวนเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา และเป็นที่ตั้งของตัว
เมืองสกลนคร
ในการกาหนดขอบเขตหนองหารก่อนปี พ.ศ 2484 ทาการกาหนดด้วยแบบดังรูปที่ 3.7 และได้
นาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์มากาหนดพื้นที่ของหนองหาร ดังรูปที่ 3.8 และ 3.9

รูปที่ 3.7 การกาหนดขอบเขตหนองหารก่อนปี พ.ศ. 2484
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รูปที่ 3.8 การใช้แบบ GIS เข้ามากาหนดขอบเขตหนองหาร
2) คุณภาพของดิน การสารวจคุณภาพของดินในพื้นที่โดยรอบหนองหาร
คุณภาพของดินในเชิงปฐพีวิทยา
จานวนตาบลที่มีพื้นที่อยู่ติดกับหนองหาร มี 10 ตาบล ได้แก่ 1) บ้านแป้น 2) ท่าแร่ 3) เชียงเครือ 4)
ฮางโฮง 5) ธาตุนาเวง 6) ธาตุเชิงชุม 7) งิ้วด่อน 8) เหล่าปอแดง 9) ม่วงลาย 10) ดงชน และตาบลที่อยู่ท้ายน้า
ติดกับประตูน้าสุรัสวดี 2 ตาบล คือ 11) นาตงวัฒนา และ 12) โคกก่อง (ลาดับที่ 11 และ 12 อยู่ท้ายน้าหลัง
ประตูน้าสุรัสวดี) ดังรูปที่ 3.1 โดยทาการรวบรวมข้อมูลดินจากฐานข้อมูลดินจากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการจัดการความอุดมสมบูรณ์ของดินเพื่อกิจกรรมทางการเกษตรในพื้นที่วิจัย
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รูปที่ 3.9 การถือครองที่ดินโดยรอบเขตหนองหาร
จากการรวบรวมข้อมูลกลุ่มชุดดินทั้ง 12 ตาบลจากฐานข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน สามารถสรุปได้ว่า มี
กลุ่มชุดดินอยู่ทั้งสิ้น 7 กลุ่มหลักๆ คือ กลุ่มชุดดินที่ 15 17 18 22 25 40 และ 49 (รูปที่ 3.10) โดยมีสมบัติ
ทางเคมี และกายภาพของดินโดยสรุปดังนี้ (ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร, 2551; กองสารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน
กรมพัฒนาที่ดิน, 2559) โดยยังไม่มีข้อมูลชุดดินตามเกาะดอนต่างๆ

รูปที่ 3.10 ขอบเขตกลุ่มชุดดินในพื้นที่วิจัยรอบหนองหาร
ที่มา: ระบบนาเสนอแผนที่ชุดดินมาตราส่วน 1:25,000 กรมพัฒนาที่ดิน (2559)
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1) กลุ่มชุดดินที่ 15
กลุ่มดินนี้เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้า พบบริเวณพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้าง
ราบเรียบ เป็นดินลึกมากการระบายน้าค่อนข้างเลว ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง ปฏิกิริยา
ดินเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง มีปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ปานกลาง (ตารางที่ 3.13 )
ตารางที่ 3.13 ระดับความอุดมสมบูรณ์ของกลุ่มชุดดินในพื้นที่วิจัย
Soil
horizon

Organic
matter
(%)

Base
Cation
Available Available
Soil
Soil
saturated exchangeable Phosphorus Potassium reaction fertility
percentage
capacity
(mg kg-1)
(mg kg-1)
(pH)
-1
(%)
(cmolc kg )
กลุ่มชุดดินที่ 15 (ชุดดินแม่สาย ชุดดินน่าน ชุดดินหล่มสัก ชุดดินแม่ทะ ชุดดินเฉลียงลับ ชุดดินลับแล)
ดินบน
1.7
78.6
19.4
8.2
48.4
5.5-6.5
ปานกลาง
ดินล่าง
1.1
75.8
13.6
4.9
50.7
6.5-8.0
ปานกลาง
กลุ่มชุดดินที่ 17 (ชุดดินหล่มเก่า ชุดดินร้อยเอ็ด ชุดดินเรณู ชุดดินสายบุรี ชุดดินสุไหง-ปาดี ชุดดินโคกเคียน ชุดดินวิสยั )
ดินบน
0.5
62
2.4
12.7
62.0
5.5-6.5
ปานกลาง
ดินล่าง
0.1
45
2.9
1.3
38.0
4.5-6.0
ต่า
กลุ่มชุดดินที่ 18 (ชุดดินชลบุรี ชุดดินเขาย้อย ชุดดินโคกสาโรง)
ดินบน
0.7
58.8
8.0
1.8
51.3
5.0-6.5
ต่า
ดินล่าง
0.4
61.3
10.2
1.0
45.3
5.5-7.0
ต่า
กลุ่มชุดดินที่ 22 (ชุดดินน้ากระจาย ชุดดินสีทน ชุดดินสันทราย และชุดดินชัยภูมิ)
ดินบน
0.4
53.0
3.6
2.2
25.0
5.0-6.0
ต่า
ดินล่าง
0.1
75.0
3.2
1.9
15.0
6.0-7.0
ต่า
กลุ่มชุดดินที่ 25 (ชุดดินอ้น ชุดดินเพ็ญ ชุดดินกันตัง ชุดดินพยอมงาม ชุดดินทุ่งค่าย ชุด ดินม่วงค่อม ชุดดินสะท้อน ชุดดินย่าน
ตาขาว)
ดินบน
1.2
14.0
5.4
2.5
35.0
5.0-6.0
ต่า
ดินล่าง
0.8
11.0
6.7
2.0
61.0
4.5-5.5
ต่า
กลุ่มชุดดินที่ 40 (ชุดดินสันป่าตอง ชุดดินชุมพวง ชุดดินหุบกะพง ชุดดินยางตลาด)
ดินบน
2.9
17.0
4.8
4.0
27.8
5.0-6.5
ต่า
ดินล่าง
0.8
15.7
3.0
2.7
14.6
5.0-6.5
ต่า
กลุ่มชุดดินที่ 49 (ชุดดินโพนพิสัย ชุดดินบรบือ ชุดดินสกล)
ดินบน
1.6
24.0
6.2
2.0
101
5.0-6.5
ปานกลาง
ดินล่าง
0.4
12.0
11.4
0.9
148
4.5-5.5
ปานกลาง
ที่มา: กองสารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน (2559)

ลักษณะทั่วไปและคุณสมบัติทางกายภาพที่สาคัญ สภาพพื้นที่ราบเรียบ ถึงค่อนข้างราบเรียบ
ความลาดชัน 0-2% เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทรายแป้ง หรือดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีน้าตาลปนเทา
ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทรายแป้ง มีสีน้าตาลหรือสีเทาปนชมพู พบจุดประสีเหลืองหรือสีน้าตาลปนเหลือง
ตลอดชั้นดิน ดินลึกมาก การระบายน้าเลวมาก มีน้าแช่ขังแฉะเกือบตลอดปี การซาบซึมน้าช้า การไหลบ่าของ
น้าบนผิวดินช้า พืชพรรณและการใช้ประโยชน์ คือ ทานาในฤดูฝน ส่วนฤดูแล้งใช้ปลูกพืชไร่ และพืชผักได้ถ้ามี
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น้าเพียงพอ ปัญหาสาคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดินของหน่วยแผนที่นี้ โดยทั่วไปไม่มี แม้บางแห่งดินมีความอุดม
สมบูรณ์ค่อนข้างต่า ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ทานา ถ้ามีชลประทาน ใช้ทานาได้ 2 ครัง้ ในรอบปี แต่มีข้อจากัด
ในการใช้ประโยชน์ที่ลุ่มต่าจะมีน้าท่วมและแช่ขังในฤดูฝน ตัวอย่างชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินแม่สาย ชุด
ดินน่าน ชุดดินหล่มสัก ชุดดินแม่ทะ ชุดดินเฉลียงลับ ชุดดินลับแล
2) กลุ่มชุดดินที่ 17
เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย หรือดินร่วนสีน้าตาล น้าตาลปนเทา ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียว
ปนทราย หรือดินร่วนเหนียว มีสีน้าตาลอ่อน สีเทาอ่อน สีเทาปนชมพูพบจุดประพวกสีน้าตาลปนเหลือง สีแดง
ปนเหลืองหรือสีแดงปะปน บางแห่งอาจพบศิลาแลงอ่อนหรือก้อนสารเคมีพวกเหล็กและแมงกานี สในดินชั้น
ล่าง เกิดจากพวกตะกอนลาน้า พบตามพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบ บริเวณลานตะพักลาน้าระดับต่า
น้าแช่ขังลึก 30-50 ซม. นาน 24 เดือน เป็นดินลึกมาก ดินมีการระบายน้าค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่า pH 4.5-6.5 ได้แก่ ชุดดินหล่มเก่า ร้อยเอ็ด เรณู สายบุรี สุไหง-ปาดี โคกเคียน วิสัย สงขลา
บุณฑริก ปัจจุบันบริเวณดังกล่าว ส่วนใหญ่ใช้ทานาบางแห่งใช้ปลูกพืชไร่หรือไม้ยืนต้น แต่มีปัญหาเรื่องการขาด
น้าในฤดูฝน หลังเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ถ้าดินมีความชื้นเพียงพอใช้ปลูกพืชไร่ต่าง ๆ เช่น แตงโม และถั่วต่าง ๆ
ข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ คือ มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย และมีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่า
3) กลุ่มชุดดินที่ 18
เนื้ อดิน เป็ น ดิน ร่ ว นปนทราย สี เทาปนน้าตาลอ่อน สี น้าตาลปนแดงอ่อน ดินล่ างเป็นดินร่วน
เหนียวปนทราย สีเทาปนน้าตาล สีเทาปนชมพู พบจุดประสีน้าตาลแก่ สีแดงปนเหลืองปะปน เกิดจากพวก
ตะกอนลาน้าพบบริเวณพื้นที่ราบเรียบหรือค่อนข้างราบเรียบตามลานตะพักลาน้าระดับต่า น้าแช่ขังลึก 30 ซม.
นานประมาณ 4 เดือน มีการระบายน้าค่อนข้างเลว มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติค่อนข้างต่า ดินชั้นบน
pH 5.0-6.5 ส่วนดินชั้นล่าง pH ประมาณ 5.5-7.0 ได้แก่ ชุดดินเขาย้อย ชลบุรี และโคกสาโรง ปัจจุบันบริเวณ
ดังกล่าว ส่วนใหญ่ใช้ทานา บางแห่งใช้ปลูกอ้อย หรือปลูกพืช ล้มลุกในฤดูแล้ง ข้อจากัดในการใช้ประโยชน์คือ
ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่า และเนื้อดินที่ค่อนข้างเป็นทราย
4) กลุ่มชุดดินที่ 22
หน่วยที่ดินเป็นกลุ่มชุดดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินทรายปนดินร่วนสีพื้นเป็นสีเทา
หรือน้าตาลปนเทา มีจุดประสีน้าตาลปนเหลือง หรือสีเหลืองปนน้าตาลอ่อนและอาจพบศิลาแลงอ่อนในดินชั้น
ล่าง มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ เป็นดินลึก มีการระบายน้าค่อนข้างเลว ดิ นมีความอุดมสมบูร ณ์ต าม
ธรรมชาติต่า pH เป็นกรดจัดถึงเป็นกลาง ค่า pH 5.0-7.0 บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ในฤดูฝนใช้ปลูกข้าว
ภายหลังเก็บเกี่ยวแล้วใช้ปลูกพืชไร่ และพืชผักต่าง ๆ บางแห่งยังคงสภาพเป็นป่าอยู่หรือปลูกไม้ยืนต้น แต่มี
ปัญหาเรื่องการแช่ขังของน้าในช่วงฤดูฝน ตัวอย่างชุดดินที่อยู่ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ชุดดินน้ากระจาย ชุดดินสีทน ชุด
ดินสันทราย และชุดดินชัยภูมิ ข้อจากัดในการใช้ประโยชน์ คือ มีเนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย มีความสามารถใน
การอุ้มน้าต่า และดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า
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5) กลุ่มชุดดินที่ 25
เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย ส่วนดินล่างเป็นดินเหนียวหรือดินร่วนปนดินเหนียวที่เป็นกรวดหรือ
ลูกรังปะปนเป็นปริมาณมาก มีจุดประสีน้าตาลปนเหลือง สีเทาอ่อนหรือสีน้าตาลปนเทา ใต้ชั้นดินลูกรังอาจพบ
ชั้นดินเหนียวที่มีศิลาแลงอ่อนประปน เกิดจากวัตถุต้นกาเนิดดินพวกตะกอนลาน้าทับอยู่บนชั้นหินผุ พบบริเวณ
พื้นที่ค่อนข้างราบเรียบ ตามลานตะพักลาน้าระดับต่าและระดับกลางน้าแช่ขังลึก 30 ซม. นาน 3-4 เดือน เป็น
ดินตื้น ส่วนใหญ่มีการระบายน้าค่อนข้างเลว ความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า pH ประมาณ 4.5-6.0
ได้แก่ ชุดดินเพ็ญ อ้น และม่วงค่อม ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ทานาดา บางแห่งเป็นป่าละเมาะหรือป่าเต็งรัง
ข้อจากัดในการใช้ประโยชน์คือ เป็นดินตื้น มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า และมีเนื้อดินบนค่อนข้างเป็น
ทราย
6) กลุ่มชุดดินที่ 40
เนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย ดินสีน้าตาลอ่อน สีเหลืองหรือแดง บางแห่งอาจพบจุดประสีใน
ดินชั้นล่าง เกิดจากวัตถุต้น กาเนิ ดพวกตะกอนล าน้าหรือจากการสลายตัวผุ พังของหินเนื้อหยาบ พบพื้นที่
บริเวณพื้นที่ค่อนข้างเรียบ จนถึงพื้นที่ลาดเชิงเขา ส่วนใหญ่มีความลาดชันประมาณ 2-20% เป็นดินลึก มีการ
ระบายน้าดี ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 เมตรตลอดปี มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า pH 5.0-6.5 ได้แก่
ชุดดินสันป่าตอง ชุดดินชุมพวง ชุดดินหุบกะพง และชุดดินยางตลาด ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ปลูกพืชไร่ต่างๆ
เช่น มันสาปะหลัง อ้อย ปอ ข้าวโพด และถั่ว บางแห่งมีสภาพเป็นป่าละเมาะ หรือทุ่งหญ้าธรรมชาติ ข้อจากัด
ในการใช้ประโยชน์ คือ เป็นดินทราย ดินมีการอุ้มน้าไม่ดี พืชที่ปลูกมีโอกาสขาดแคลนน้าได้ง่าย
7) กลุ่มชุดดินที่ 49
เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินเหนียวปนลูกรังหรือเศษหินทราย ดินมีสีน้าตาล
หรือเหลือง ใต้ลงไปเป็นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน้าตาล สีแดง และศิลาแลงอ่อนปะปนอยู่ด้วยเป็นจานวน
มาก อาจพบชั้นหินทรายหรือหินดินดานที่ผุพังสลายตัวในชั้นถัดไป พบบริเวณพื้นที่ดอน มีลักษณะเป็นลูกคลื่น
มีความลาดชัน 3-20 % เป็นดินตื้นถึงตื้นมาก มีการระบายน้าดี ระดับน้าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 2 เมตร มีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง pH 5.0-6.5 ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็งรัง บางแห่งใช้ปลูกพืชไร่และไม้โตเร็ว ทุ่ง
หญ้าธรรมชาติ ได้แก่ ชุดดินโพนพิสัย ชุดดินบรบือ ชุดดินสกล ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวใช้ทานา ปลูกพืชไร่ ทุ่ง
หญ้าธรรมชาติที่รกร้างว่างเปล่า ป่าเต็งรัง หรือใช้ปลูกไม่โตเร็ว ข้อจากัดในการใช้ประโยชน์คือ เป็นดินตื้น บาง
แห่งมีก้อนศิลาแลงโผล่กระจัดกระจายอยู่ ทั่วไปบนผิวดินเป็นอุปสรรคต่อการทาเกษตรกรรม บริเวณที่มีความ
ลาดชันสูงจะมีปัญหาเกี่ยวกับการชะล้างพังทลายของหน้าดิน
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การใช้ประโยชน์ที่ดินทางเกษตรกรรม (ทานา) ตามกลุ่มชุดดินรายตาบล
1) ตาบลบ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

กลุ่มชุดดินในตาบลบ้านแป้น ประกอบไปด้วย กลุ่มชุดดินที่ 15 17 18 และ 49 โดยพบกลุ่มชุดดินที่
49 ที่มีจุดประสีเทาเป็นพื้นที่มากที่สุด และส่วนใหญ่ไม่เหมาะสมในการทานา และปลูกพืชสวนต่างๆ เนื่องจาก
เป็นที่ค่อนข้างดอน ดินจึงขาดน้าในฤดูเพาะปลูก
2) ตาบลนาตงวัฒนา อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร

กลุ่มชุดดินในตาบลนาตงวัฒนา ประกอบไปด้วย กลุ่มชุดดินที่ 15 17 18 25 และ 49 โดยพบกลุ่มชุด
ดินที่ 49 ซึ่งเป็นดินตื้น ที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่า เป็นบริเวณมากที่สุด และเกือบทั้งหมดไม่
เหมาะสมในการทานา และปลูกพืชสวนต่าง ๆ เนื่องจากดินมักขาดน้าในฤดูเพาะปลูก
3) ตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

กลุ่มชุดดินในตาบลท่าแร่ ประกอบไปด้วย กลุ่มชุดดินที่ 17 25 และ 49 โดยพบกลุ่มชุดดินที่ 49 ซึ่ง
เป็ น ดิน ตื้น ที่พบชั้น ดาน เป็ น พื้น ที่มากที่สุ ด ซึ่งเป็นดินที่ไม่เหมาะสมในการทานา และปลู กพืช สวนต่างๆ
เนื่องจากดินมักขาดน้าในฤดูเพาะปลูก รองลงมา คือ กลุ่มชุดดินที่ 25 ซึ่งเหมาะสมในการทานา แต่เนื้อดิน
ค่อนข้างทราย ทาให้มีข้อจากัดในการกักเก็บน้าเพื่อการเกษตรกรรม
4) ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

กลุ่มชุดดินในตาบลเชียงเครือ ประกอบไปด้วย กลุ่มชุดดินที่ 17 18 22 25 40 และ 49 โดยพบกลุ่ม
ชุดดินที่ 25 และ 49 ที่มีชั้นดาน พบในปริมาณใกล้เคียงกัน และพบว่าดินส่วนใหญ่เหมาะสมในการทานา แต่
เนื้อดินค่อนข้างทราย ทาให้มีข้อจากัดในการกักเก็บน้าเพื่อการเกษตรกรรม
5) ตาบลฮางโฮง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

กลุ่มชุดดินในตาบลฮางโฮง ประกอบไปด้วย กลุ่มชุดดินที่ 18 22 25 และ 40 โดยพบกลุ่มชุดดินที่พบ
แจกกระจายมากที่สุด คือ กลุ่มชุดดินที่ 22 และพบว่าดินส่วนใหญ่เหมาะสมในการทานา แต่โครงสร้างดิน/เนื้อ
ดิน ค่อนข้างเหนียวหรือเป็นทราย ทาให้มีข้อจากัดเรื่องการจัดการน้า
6) ตาบลธาตุนาเวง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

กลุ่มชุดดินในตาบลธาตุนาเวง ประกอบไปด้วย กลุ่มชุดดินที่ 18 22 และ 40 โดยพบกลุ่มชุดดินที่พบ
แจกกระจายมากที่สุด คือ กลุ่มชุดดินที่ 40 ที่มีจุดประสีเทา จากภาพที่ 8 พบว่าทรัพยากรดินของตาบลธาตุ
นาเวงสามารถใช้ทานาได้ แต่มีข้อจากัดเรื่องการจัดการน้า
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คุณภาพของดินในเชิงวิศวกรรมปฐพี
การสารวจและศึกษาคุณภาพของดินรอบหนองหารจะแบ่งแนวทางการศึกษาออก 2 อย่าง ได้แก่
การศึกษาคุณภาพดินในเชิงวัสดุวิศวกรรมและการศึกษาคุณภาพของดินทางด้านการเกษตร สาหรับการศึกษา
คุ ณ ภาพดิ น ทางด้ า นวิศ วกรรม จะท าการรวบรวมข้ อ มู ล หลุ ม เจาะส ารวจชั้น ดิน โดยรอบหนองหาร จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เคยดาเนินการสารวจมาแล้ว เช่น กรมโยธาธิการและผังเมือง แผนแม่บท มก.ฉกส. และ
อปท.ที่อยู่รอบหนองหาร เช่นเทศบาลเมืองสกลนคร เทศบาลตาบลท่าแร่เป็นต้น และทาการเจาะสารวจดิน
จานวน 3 หลุมเจาะ เพื่อหาลักษณะของชั้นดินและคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินในแต่ละชั้น เช่นลักษณะ
ทางกายภาพของดิน คุณสมบัติด้านกาลังของดิน คุณสมบัติด้านการบดอัดตัว การซึมน้า นอกจากนี้ยังได้มีการ
วิเคราะห์ปริมาณเกลือซึ่งอาจจะมีอยู่ในชั้นดิน โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จะถูกนาไปเก็บรวบรวมเพื่อจัดทา
แผนที่ชั้นดินบริเวณหนองหารต่อไป
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
1) ท้าการจ้าแนกดินที่เก็บตัวอย่างได้จากหลุมเจาะด้วยวิธี Soil Classification USCS Method

การจาแนกดินด้วยวิธี Unified Soil Classification ถือเป็นวิธีที่นิยมใช้ในงานวิศวกรรมโยธามากที่สุด
มักเลือกใช้เพื่อจัดแบ่งดินตามเหมาะกับคุณสมบัติเพื่องานก่อสร้างเช่น งานถนน งานคันกั้นน้า งานก่อสร้าง
สนามบิน หรืองานเขื่อน ซึ่งในการจาแนกดินจะใช้อักษรย่อ 2 ตัวเพื่อให้จดจาง่าย และมีความหมายในตัวเอง
เช่ น G = Gravel (กรวด), S = Sand (ทราย), M = Silt (ดิ น ทราย), C = Clay (ดิ น เหนี ย ว), W = Well
Graded (ขนาดคละดี) , P = Poorly graded (ขนาดคละไม่ดี) , H = High Liquid Limit (L.L. มีค่าสู ง), L =
Low Liquid Limit (L.L. มีค่าต่า), หรือ O = Organic (ดินมีอินทรียสารปนมาก) เป็นต้น
ขั้นตอนในการจาแนกสามารถดาเนินการได้ตามนี้
1.1) แบ่งตามลักษณะขนาดเม็ดดิน เป็น พวกเม็ดหยาบได้แก่ เช่น Gravel (กรวด), Sand (ทราย),
และเม็ดละเอียดได้แก่ Silt (ดินทราย), Clay (ดินเหนียว)
1.2) แบ่งย่อยตามลักษณะการกระจายตัว เป็นดินที่มีขนาดคละหลายขนาด (Well graded) และ
เม็ดไม่คละเนื่องจากมีขนาดเม็ดเดียวกันหรือหรือเม็ดไม่คละ เนื่องจากมีเม็ดขนาดเดียวกันหรือ
เดขาดช่วง (Poorly graded)
1.3) แบ่งย่อยตามค่า Atterberg’s Limits สาหรับพวกดินเม็ดละเอียด (Plasticity soil) เป็นต้น
เมื่อถึงขั้นสุดท้าย จะมีตัวอักษรย่อแทน 2 ตัว หากก้ากึ่งจะใช้ 4 ตัว เช่น CH, GW, SP, หรือ GM-GC,
ML-CL เป็นต้น รูปที่ 3.11 แสดงรายละเอียดวิธีการวิเคราะห์ดินด้วย Unified Soil Classification System
2) ท้าการหาค่า Atterberg’s Limit

ค่ า Atterberg’s Limit เป็ น ค่ า ความชื้น ในมวลดิน ณ ขณะที่ เ ปลี่ ย นสภาพ มั ก ใช้ ส าหรั บ บ่ ง บอก
คุณสมบัติพื้นฐานของดิน และใช้สาหรับการจาแนกหมวดหมู่ของดิน (Soil Classification) นอกจากนี้ยังใช้
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คาดคะเนคุณสมบัติทางวิศวกรรมบางอย่าง เช่น การทรุดตัวของดิน เป็นต้น ซึ่งประกอบไปด้วย 3 ลิมิตหลัก ๆ
ได้แก่ Shrinkage Limit, Plastic limit, และ Liquid Limit ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1) ค่า shrinkage Limit (SL)คือความชื้น ณ จุดซึ่งดินเปลี่ยนสภาพจากของแข็ง เป็นกึ่งของแข็ง
และจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงปริมาตรอีกต่อไป หากความชื้นลดลงฟองอากาศจะเริ่มแทรกเข้าสู่เนื้อดินทาให้ดิน
เกิดสภาพไม่อิ่มตัว
2.2) ค่า Plastic Limit (PL)คือความชื้น ณ จุด ซึ่งดินเปลี่ยนสภาพปลาสติกเป็นกึ่งของแข็ง (semi
Solid State)
2.3) ค่า Liquid Limit (LL) คือ ความชื้นในมวลดินขณะที่มวลดินเริ่มเปลี่ยนสภาพจากของเหลว ไป
เป็นสารหนืดตัว ปลาสติก (Plastic State)

รูปที่ 3.11 รายละเอียดการจาแนกดินด้วยระบบ Unified Soil Classification
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ค่าความชื้น ในสถานภาพ พลาสติกของดิน เรียกว่าค่า Plasyiceity Index (PI) สามารถหาได้จาก
ผลต่างของค่า LL และค่า PL มักแสดงถึงความเหนียวของดินและยังแสดงถึงความไวในการเปลี่ยนสถานภาพ
ต่อความชื้นของมวลดิน และจาเป็นต่อการใช้จาแนกเม็ดดิน (รูปที่ 3.12)

รูปที่ 3.12 สถานภาพต่างๆ ของมวลดินเหนียว
3) จัดท้าแผนที่ชันดิน

ข้อมูลหลุมเจาะที่รวบรวมได้จะถูกนามารวบรวมเพื่อทาแผนที่ชั้นดิน โดยการกาหนดพิกัดดาวเทียม
หรือ GPS เพื่อกาหนดตาแหน่งลงในแผนที่ จากนั้นสร้างตารางฐานข้อมูลชุดดิน และทาการสร้างแผนที่ชุดดิน
จากข้อมูลจุดตาแหน่งนั้น ซึ่งข้อมูลจะถูกจัดเก็บในรูปแบบแผนที่ GIS
4) วิเคราะห์ก้าลังของดิน

การศึกษากาลังของดินจะใช้วิธีแปลงค่าการทดสอบทะลุทะลวงมาตรฐาน (Standard Penetration
Test) โดยท าการตอกกระบอกเก็ บ ตั ว อย่ า งผ่ า ซี ก มาตรฐาน (Split spoon) ซึ่ ง มี ข นาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลาง
ภายนอก 50.8 mm และ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 35 mm ความยาว 650 mm ด้วยตุ้มหนัก 63.5 kg มีระยะ
ยก 450 mm จากนั้นทาการตอกกระบอกเก็บตัวอย่างแบบผ่าลงลึก 15 cm แล้วเริ่มนับจานวนครั้งที่ตอกขน
กระทั่งกระบอกเก็บตัวอย่างจมลึก 450 mm จานวนครั้งที่อ่านได้ เรียกว่า ค่าตัวเลขทะลุทะลวงมาตรฐาน (NValue) อย่างไรก็ตามเนื่องจากประสิทธิภาพของระบบตอกนี้มีเพียง 60 % ในการใช้งานจึงมักต้องมีการแปลง
ค่า N-Value ที่ประสิทธิผล 60% เพือ่ ใช้สาหรับแก้ผลการทดสอบในสนาม (รูปที่ 3.13) ดังนี้
𝑁60 =

เมื่อ

𝐸𝑚
𝐶𝐵
𝐶𝑅

𝐸𝑚 𝐶𝐵 𝐶𝑅 𝑁
0.6

คือประสิทธิภาพของตุ้มน้าหนัก (Hamer Efficiency)
คือค่าปรับแก้ขนาดของหลุมเจาะ
คือ ต่าปรับแก้ความยาวของก้านเจาะ (Drill rod)
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ในกรณีของดินทรายจาเป็นที่จะต้องมีการปรับค่า N-Value เพิ่ม เนื่องจากมุมเสียดทานของทรายจะ
เพิ่มขึ้นตามแรงดันประสิทธิผลในแนวดิ่งของดิน การปรับแก้จะช่วยทาให้ค่ามุมเสียดทานไม่มากเกินไป โดย
สมการปรับแก้สามารถหาได้จาก
𝑁′ = 𝐶𝑁 𝑁60

เมื่อ 𝑁′ คือค่า N-Value ที่ปรับแก้ค่าแรงดันประสิทธิผลแล้ว 𝐶𝑁 คือ สัมประสิทธิการปรับแก้ มีค่า
เท่ากับ √100/𝜎′𝑣 โดย 𝜎′𝑣 คือแรงดันประสิทธิผลในแนวดิ่งมีหน่วยเป็น KPa
ค่า N-Value และกาลังต้านทานแรงเฉือนของดินมีความสัมพันธ์กันโดยตรง เมื่อค่า N-Value มาก
กาลังต้านทานแรงเฉือนของดินก็จะมากขึ้นด้วย Terzaghi และ Peck (1967) ได้เสนอความสัมพันธ์ระหว่างค่า
𝑁60 และกาลังของดินเหนียวและดินทรายซึ่งสามารถแสดงได้ดังตารางที่ 3.14 และ 3.15

รูปที่ 3.13 การทดสอบทะลุทะลวงมาตรฐาน (N-Value)
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ตารางที่ 3.14 ความสัมพันธ์ระหว่าง N60 และกาลังต้านทานแรงเฉือนในสภาวะไม่ระบายน้าของดินเหนียว
N-Value, N60
0-2
2-5
5-10
10-20
20-30
>30
ที่มา: Terzaghi and Peck, 1967

ชนิดของดิน
อ่อนมาก
อ่อน
แข็งปานกลาง
แข็ง
แข็งมาก
แข็งมากที่สุด

กาลังรับแรงเฉือน, Su (t/m2)
0-1.25
1.25-2.5
2.5-5.0
5.0-10.0
10.0-20.0
>20.0

ตารางที่ 3.15 ความสัมพันธ์ระหว่าง N60 และกาลังต้านทานแรงเฉือนในสภาวะไม่ระบายน้าของดินทราย
N-Value, N’
0-5
6-10
11-30
31-50
>50
ที่มา: Terzaghi and Peck, 1967

ชนิดของดิน
หลวมมาก
หลวม
ปานกลาง
แน่น
แน่นมาก

ความหนาแน่นสัมพันธ์
0-15
16-35
36-65
66-85
>86

5) วิเคราะห์คุณสมบัติด้านการบดอัด

การบดอัดดินเป็นกระบวนการที่ใช้แรงหรือน้าหนักจากเครื่องกล กระทาให้เม็ดดินเบียดตัวชิดกัน เพิ่ม
ความหนาแน่นและความสามารถในการรับน้าหนักของ ลดการทรุดตัวและการซึมผ่านของดิน ในการศึกษาครั้ง
นี้ จะศึกษาคุณสมบัติการบดอัดของดินด้วยวิธี Standard Proctor (1933) ซึ่งเป็นการทดสอบหาความสัมพันธ์
ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความชื้นกับความแน่นของดิน (Density) ที่จากจากการบดอัดในห้องปฏิบัติการ โดยทาการ
บดอัดดินใน Mold ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 5 นิ้ว โดยใช้ค้อยตอกหนัก 5.5 ปอนด์ แบ่งดินออกเป็น
3 ชั้น ยกค้อนตอกสูง 12 นิ้ว การตอกแต่ละชั้นเท่ากับ 56 ครั้ง ซึ่งจะให้พลังงานรวม 12,400 ft-lb/ft3 โดยทา
การเปลี่ ย นแปลงความชื้ น ซึ่ ง ในการทดสอบจะต้ อ งการทราบค่ า ความหนาแน่ น สู ง สุ ด (Maximum dry
density) และค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นที่ความหนาแน่นสูงสุด (optimum water content) ดังรูปที่ 3.14
สาหรับค่าความหนาแน่นแห้งของดิน (𝛾𝑑 ) สามารถคานวณได้จากสมการดังต่อไปนี้
𝛾𝑑 =

เมื่อ

𝑊
𝑉
𝑤

คือ
คือ
คือ

𝑊
𝑉(1 + 𝑤)

น้าหนักดิน (wet unit weight)
ปริมาตรของ mold
เปอร์เซนต์ความชื้นของดิน

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

3 - 44

รูปที่ 3.14 ความสัมพันธ์ระหว่าง Dry Density และเปอร์เซ็นต์ความชื้นของดินและวิธีการหาค่า
Maximum dry density และค่า Optimum moisture content
6) วิเคราะห์หาปริมาณเกลือในดิน

การวิเคราะห์ความเค็มในดิน โดยทั่วไปจะทาการวัดการนาไฟฟ้าของดิน (Electrical conductivity;
EC) มีหน่วยความเข้มข้นเป็น dS/m ค่าการนาไฟฟ้าของดินที่สกัดได้จากดินวัดจากการละลายขณะที่อิ่มตัว
ด้วยน้า ((Electrical conductivity at Saturationextract; Ece) ที่ 25 องศาเซลเซียส มาใช้ประเมินปริมาณ
เกลือและอิทธิพลของเกลือในดินต่อการเจริญเติบโต
ในทางปฏิบัตินิยมนาดินมาทาเป็นสารแขวนลอยโดยเติมน้าลงไปในอัตราส่วนดิน : น้า 1:5 วัดค่าการ
นาไฟฟ้าและอุณหภูมิแล้วคานวณหาค่า ECe จากสมการ
ECe= (ECt x 6.0)/(1 + 0.02(t - 25))
T = อุณหภูมิของสารแขวนลอย
ECt = ค่าการนาไฟฟ้าของสารแขวนลอยดินที่วัดได้
และผลผลิตของพืช ซึ่งแสดงความสัมพันธ์ที่สังเกตได้พอสังเขปดังใน ตารางที่ 3.16 ดังนี้
ตารางที่ 3.16 การจาแนกระดับความเค็มที่มีผลกระทบต่อพืช (U.S. Soil Salinity Laboratory Staff, 1954)
ค่าการนาไฟฟ้า (ECe)
(dS/m)
น้อยกว่า 2
2-4
4-8
8-16
มากกว่า 16

ระดับความเค็ม
ไม่เค็ม
เค็มน้อย
เค็มปานกลาง
เค็มมาก
เค็มจัด

ผลต่อการเพาะปลูก
ไม่มผี ลกระทบต่อพืช
มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชไม่ทนเค็ม
มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด
เฉพาะพืชทนเค็มเท่านั้นจึงเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้
เฉพาะพืชทนเค็มจัดจึงเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

3 - 45
7) วิเคราะห์การหาคุณสมบัติการซึมน้าของดิน

คุณสมบัติการซึมน้าของดินเป็นคุณสมบัติที่สาคัญ เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการป้องกันการรั่วซึม
ของน้าผ่านดิน งานระบบระบายน้า ความมั่นคงของลาดถนนหรือคันดิน วิเคราะห์อัตราการทรุดที่เกิดจาก
โครงสร้าง ตลอดจนใช้ในการวิเคราะห์การแพร่ของเกลือหรือสารเคมีผ่านชั้นดิน ดังใน ตารางที่ 3.17 ซึ่งใน
การทดลองหาค่าความซึมน้าอาจทาได้หลายวิธี เช่น แบบความดันน้าคงที่ (Constant Head)หรือความดันน้า
เปลี่ยน (Variable Head) หรือการทา Consolidation Test
ตารางที่ 3.17 วิธีการทดสอบหาค่าความซึมน้าที่เหมาะสมที่ควรใช้สาหรับดินแต่ละชนิด ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
ลักษณะดิน
ดินเหนียวคงสภาพ
ดินทราย
ดินลูกรังบดอัด
ดินเหนียวบดอัด

ช่วงค่าความซึมน้า (cm/s)
10-5 – 10-9
10-1 – 10-4
10-3 – 10-8
10-4 – 10-9

วิธีที่ควรใช้
Variable Head หรือ Consolidation
Constant head
Constant head เพิ่มความดัน
Constant head หรือ Consolidation

ในกรณีที่ทาการทดสอบความซึมน้าแบบความดันคงที่ ค่าความซึมน้า (𝑘) สามารถคานวณได้จาก
สมการต่อไปนี้
𝑘=

𝑄𝐿
𝐴ℎ

Q
คือ ปริมาณน้าที่ไหลผ่านดิน (cm3/s)
L
คือ ความยาวของตัวอย่างดิน (cm3)
A
คือ พื้นที่หน้าตัดของตัวอย่าง (cm)
h
คือ ความต่างศักย์ของน้า (cm)
และในกรณีการทดสอบการซึมน้าแบบความดันเปลี่ยน ค่าความซึมน้าสามารถคานวณได้จาก
สมการต่อไปนี้
เมื่อ

𝑘 = 2.3

เมื่อ

a, A คือ
L
คือ
h1, h2 คือ

𝑎𝐿
ℎ1
𝑙𝑜𝑔
𝐴𝑡
ℎ2

พื้นที่หน้าตัดของหลอดแก้วและตัวอย่างดินตามลาดับ (cm2)
ความยาวของตัวอย่างดิน (cm)
ระดับน้าเมื่อเริ่มจับเวลาและระดับน้าเมื่อเวลาผ่านไป t (s)
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สรุปรายงาน
1) การใช้ประโยชน์วิศวกรรมตามประเภทของดิน

ผลการสารวจและทดสอบชนิดของดินที่พบในบริเวณหนองหาร จะนามาจัดแบ่งคุณสมบัติของดินเพื่อ
ประเมินศักยภาพของดินเพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น การนาไปใช้เป็นวัสดุในส่วนของชั้นรองพื้นทางถนน การ
นาไปทาคันกันน้า การนาไปทาแกนเขื่อนคลองดิน บดอัดแน่น เป็นต้น โดยรายละเอียดอยู่ในตารางที่ 3.18
และ 3.19
ตารางที่ 3.18 คุณสมบัติด้านวิศวกรรมของดินกับชนิดของดิน (ดัดแปลงจาก มณเฑียร 2537)
สัญลักษณ์
ของกลุม่ ดิน

ลักษณะทั่วไปของกลุ่มดิน

SP

ทรายมีขนาดคละไม่ดี ทรายปนกรวด มีเม็ด
ละเอียดปนบ้างหรือไม่มเี ลย
ทรายมีขนาดคละไม่ดี ทรายปนทรายแป้ง มี
เม็ดละเอียดปนสูง
ทรายมีทรายแป้งปน ทราย-ทรายแป้งขนาด
คละกันไม่ดผี สมกัน
ทรายมีดินเหนียวปน ทราย-ดินเหนียว ขนาด
คละกันไม่ดผี สมกัน
ดินเหนียวอนินทรีย์ มีความเหนียวต่าถึงปาน
กลาง ดินเหนียวปนดินทราย หรือดินเหนียวปน
ตะกอนทราย

SP-SM
SM
SC
CL

คุณสมบัติทางวิศวกรรมที่สาคัญ
ความซึมได้
กาลังต้านทาน
ความสมารถใน
แรงเฉือน
การบดอัดให้แน่น
ง่าย
ดี
พอใช้
ง่ายถึงปาน
กลาง
ปานกลาง

ดี

พอใช้

ดี

พอใช้

ยาก

ดีถึงพอใช้

ดี

ยากมาก

พอใช้

เลว

ข้อมูล ตารางที่ 3.18 และ 3.19 แสดงตัวอย่างเกณฑ์ในการเลือกใช้ดินในงานวิศวกรรม ความสัมพันธ์
ระหว่างชนิดของดิน กับความซึมน้าได้ กาลังต้านทานแรงเฉือน ความสามารถในการบดอัดให้แน่น ของชุดดิน
ที่มักพบในงานขุดลอกพื้นที่รับน้าขนาดใหญ่
2) ฐานข้อมูลทางวิศวกรรมของดิน

จัดทาฐานข้อมูลทางวิศวกรรมของดินโดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในลักษณะเดียวกับ
คุณสมบัติในลักษณะเดียวกับกลุ่มคุณภาพชุดดินแบบปฐพีวิทยา (รูปที่ 3.11) แต่จาแนกชนิดตามกลุ่มดินทาง
วิศวกรรมดังแสดงในตารางที่ 3.19 แทน
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ตารางที่ 3.19 แสดงความเหมาะสมในการใช้งานกลุ่มดินในแต่ละชนิด (ดัดแปลงจาก มณเฑียร 2537)
สัญลักษณ์ของ
กลุ่มดิน
ชนิดเดียวขื่อนกัน
ทั้งเขื่อน
SP
ไม่เหมาะสม
SP-SM
ไม่เหมาะสม
SM
4
SC
3
CL
5
หมายเหตุ: 1 คือดีที่สุด 10 คือ เลวที่สุด

ความเหมาะสมในการใช้งานต่าง ๆ
เขื่อนดินถม
คลอง
แกนเขื่อน
หุ้มแกนเขื่อน
ป้องกันการ คลองดินบด
กัดเซาะ
อัดแน่น
ไม่เหมาะสม
4
7
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
ไม่เหมาะสม
8
4
5
ไม่เหมาะสม
8
5
2
ไม่เหมาะสม
5
2
3
ไม่เหมาะสม
9
3

ความซึมน้า
k (cm/s)

> 10-3
10-3 - 10-6
10-3 - 10-6
10-6 - 10-8
10-6 - 10-8

3) การถือครองที่ดินในพื้นที่โดยรอบหนองหาร

การใช้ที่ดินสาธารณะ และอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยรอบหนอง
หารและส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการหนองหาร
กรอบแนวคิดและการรวบรวมข้อมูล
ดาเนินการการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยรอบหนองหาร และบริเวณใกล้ เคียง โดยที่ปรึกษาจะรวบรวม
ข้อมูลการถือครองที่ดิน และการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์ จากหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิเช่น กรมโยธาธิ
การและผังเมือง กรมพัฒนาที่ดิน กรมที่ดิน และหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดิน ทั้งนี้ จะ
รวบรวมข้อมูลจากฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เข้ามาร่วมด้วย ในส่วนของอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น ในพื้น ที่โ ดยรอบหนองหาร และส่ ว นราชการอื่น ๆ ที่ปรึกษาจะรวบรวมข้อมูล จาก
กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2484 พรบ.ลักษณะการปกครองท้องที่ ประมวล
กฎหมายที่ดิน พรบ.ประมง พรบ.โบราณสถาน และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับอานาจหน้าที่ในการบริหาร
จัดการ ดังแสดงใน รูปที่ 3.15
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
ทาการแปลความหมายภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับการถือครองที่ดินที่ครอบคลุม
พื้นที่โครงการ ทาการคานวณพื้นที่ และคานวณการซ้อนทับของพื้นที่การถือครองที่ดิน กับพื้นที่เขตหนองหาร
เพื่อทราบปริมาณพื้นที่ทับซ้อน และการบุกรุ กของหนองหาร เพื่อระบุปัญหาการการครอบครองที่ดินการใช้
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ โดยใช้ฐานข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ และทาการเปรียบเทียบจัดลาดับความสาคัญ
ของกฎหมายในการบริหารจัดการพื้นที่ และวิเคราะห์แนวทางในการจัดการพื้นที่
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รูปที่ 3.15 อานาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถื่นและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่หนองหาร
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สรุปรายงาน
1) การถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์
2) อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่โดยรอบหนองหาร และส่วนราชการอื่นๆ
3) แนวทางในการบริหารจัดการพื้นที่
3.2.3 การวิเคราะห์การบริหารจัดการน้าที่ประตูน้าสุรัสวดี ที่มีผลกระทบต่อการใช้น้า และพื้นที่ทากินของ
ประชาชนในพื้นที่รอบหนองหาร และใต้ประตูน้าสุรัสวดีเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดสกลนคร
กรอบแนวคิดและการรวบรวมข้อมูล
ที่ปรึกษาจะดาเนินการรวมรวมข้อมูลด้านการจัดการน้าและระบบชลประทาน ตลอดจนข้อมูลด้าน
วิศวกรรมชลประทานในสภาวะปัจุบัน จากกรมประมง กรมชลประทาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
นาผลข้อมูลการศึกษาจากหัวข้อ 3.2.1 การศึกษาเรื่องทรัพยากรน้า ในพื้นที่หนองหารและบริเวณ
ใกล้เคียง มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับการบริหารจัดการน้าในปัจจุบัน เพื่อวิเคราะห์หาปัญหาจากการบริหาร
จัดการในปัจจุบัน แล้ววิเคราะห์หาแนวทางการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งทางที่ปรึกษาจะ
ทาการวิเคราะห์ข้อมูลอุทกวิทยา น้าฝนน้าท่าเพื่อเพิ่มความจุเก็บกัก ที่เหมาะสมในการเก็กกักน้าในหนองหาร
รวมถึงกาหนดกราฟความจุอ่าง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการประตูน้าได้อย่างเหมาะสม
สรุปรายงาน
1) ปัญหาการบริหารจัดการน้าในปัจจุบัน
2) แนวทางการบริหารจัดการน้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยพิจารณา จากทุกวัตถุประสงค์ คือ
การประมง การเกษตร อุปโภคบริโภค และการรักษาระบบนิเวศในหนองและสิ่งมีชีวิตที่ต้องพึ่ง
น้าในหนองหาร
3.2.4 การศึกษาเรื่องแนวทางการทาแผนพัฒนาหนองหารในอนาคต โดยมีประชาชน และภาคส่วนต่างๆ
เข้ามามีส่วนร่วม ประกอบด้วย
กรอบแนวคิดและการรวบรวมข้อมูล
เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาหนองหารในอนาคต เป็นไปด้วยความยั่งยืน โดยมีภาคประชาชน และ
ภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม ที่ปรึกษาจะดาเนินการออกเป็นหัวข้อหลัก ดังนี้
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1) รวบรวมข้อมูลโครงการพัฒนาหนองหาร จากในอดีตถึงปัจจุบัน จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
2) รวบรวมโครงการที่อยู่ในแผนที่จะดาเนินการ ในการพัฒนาหนองหารในอนาคต
3) รวบรวมปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชน จากเวที แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น และ
แบบสอบถามโดยคณะที่ปรึกษาจะดาเนิ นงานตามขั้นตอนการปฎิบัติตามแผนงานโครงการให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน ดังรูปที่ 3.16 แสดงการจัดเวทีให้ข้อมูลและการระดมสมองในการวางแผนพัฒนาหนอง
หาร

รูปที่ 3.16 การจัดเวทีให้ข้อมูลและการระดมสมองในการวางแผนพัฒนาหนองหาร
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
1)
2)
3)
4)
5)

วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขั้นจากโครงการพัฒนาหนองหารที่ผ่านมา
การวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนโดยรอบหนองหาร
จัดลาดับความสาคัญของปัญหา และความต้องการของประชาชน
จัดทาแนวทางการแก้ไขปัญหา ที่สอดคล้องกับพื้นที่ และงบประมาณของแผ่นดิน
วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากหนองหาร
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สรุปรายงาน
1) การเสนอแผนพัฒนาหนองหารในระยะเร่งด่วน
2) การเสนอแผนพัฒนาหนองหารระยะสั้น 3-5 ปี
3) การเสนอแผนพัฒนาหนองหารระยะยาว 5-10 ปี
3.2.5 สิ่งที่คาดว่าจะได้รับ
1)
2)
3)
4)

ได้รู้ถึงสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต
ได้แนวทางการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต
ได้วิธีการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนในอนาคต
ได้แผนพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี อย่างยั่งยืนในอนาคต 10 ปี มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้รับผิดชอบ ทั้งในด้านการดาเนินงาน การสนับสนุนงบประมาณที่ชัดเจน เพื่อให้การพัฒนา
หนองหารเป็นรูปธรรม มีความเป็นเอกภาพ และมุ่งสู่ความสาเร็จของการพัฒนาหนองหารอย่าง
ยั่งยืนต่อไป

3.3 สรุป
การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน ได้แบ่งการศึกษา
ออกเป็นส่วนต่างๆ คือ
1) ด้านทรัพยากรน้า ประกอบด้วยด้านปริมาณน้า คุณภาพน้า ระบบอุทกวิทยา ระบบนิเวศวิทยาทาง
น้า ทรัพยากรในแหล่งน้า เช่น พืช ทรัพยากรประมง การกาหนดแหล่งอนุรักษ์และพัฒนา
2) ด้านทรัพยากรดิน และที่ดิน ประกอบด้วยลักษณะทางปฐพีวิทยาเพี่อการเกษตร วิศวกรรมปฐพี
ลักษณะการใช้ที่ดิน การถือครองที่ดิน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวทางการวางแผนการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร
เพื่องานก่อสร้างและการวางแผนการพัฒนาพื้นที่ตามกฎหมาย
3) การบริ ห ารจั ดการน้ า ประกอบด้ว ย ระบบการไหลของน้า การควบคุมน้าผ่ านประตูน้า และ
แนวทางการปรับการบริหารจัดการน้าที่ประตูน้าสุรัสวดี
4) แผนการพัฒนาหนองหารโดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประกอบด้วยการจัดทาแผนพัฒนา
จากภาคประชาชน ภาคราชการ และหน่วยงานวิชาการ เพื่อนามากาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาหนองหาร
อย่างยั่งยืนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
5) แผนการพัฒนาสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วยการนาเสนอโครงการกิจกรรม ประมาณการงบประมาณ
และหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
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บทที่ 4
ผลการศึกษาเรื่องทรัพยากรน้้า ในพื้นที่หนองหารและบริเวณใกล้เคียง
ผลการศึกษาเรื่อง ทรัพยากรน้้า ในพื้นที่หนองหารและบริเวณใกล้เคียง ประกอบด้วย ระบบนิเวศของ
หนองหาร พืชน้้า ระบบนิเวศในน้้าและเกาะดอน ทรัพยากรน้้าในเชิงปริมาณ สมดุลของน้้า ปัญหาภัยแล้งและน้้า
ท่วม คุณภาพน้้า และลักษณะการไหลของน้้าในหนองหาร
4.1. วัชพืช ตะกอน ระบบนิเวศในน้้า เกาะดอน และทรัพยากรปลาน้้าจืดในหนองหาร
4.1.1 วัชพืช ตะกอนและระบบนิเวศในน้้า
ปัจจุบันหนองหารหลวง จ.สกลนคร มีปัญหาเรื่องวัชพืชน้้า เช่น การแพร่ระบาดของผักตบชวา (รูปที่ 4.1)
ซึ่งเป็นพรรณไม้น้าประเภทลอยน้้า การรุกรานของไมยราบยักษ์ บริเวณริมฝั่งหนองหารหลวง รวมทั้งใบไผ่และดีปลี
น้้า บริเวณตอนกลางน้้าของทะเลสาบหนองหารหลวง และบัวหลวง (บัวหนาม) บริเวณดอนสวรรค์ พรรณไม้น้า
เหล่านี้จัดเป็นวัชพืชน้้าเพราะก่อให้ เกิดผลกระทบเชิงลบต่อคุณภาพน้้า ทรัพยากรประมง และการประกอบอาชีพ
ของชาวประมง ซึ่งเป็นการมองที่ปลายเหตุปัญหา ด้วยหนองหารหลวง จ.สกลนคร แอ่งรองรับน้้า เรียกว่า แอ่ง
สกลนคร น้้าจากเทือกเขาภูพาน ผ่านพื้นที่การเกษตรและชุมชนเมืองไหลผ่านล้าห้วยต่าง ๆ ลงสู่หนองหารหลวง
ท้าให้เกิดการระบาดของพืชน้้า ซึ่งเป็นสมดุลทางธรรมชาติที่ต้องพืชน้้าเหล่านั้นท้าหน้าที่เป็นเครื่องบ้าบัดน้้าเสีย
ชีว ภาพ ดังนั้ น หากมีการจั ดการพืชน้้ า หรื อ พรรณไม้น้าในพื้นที่ศึกษาให้ เหมาะสมจะก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อ
ทรั พ ยากรธรรมชาติแ ละคุ ณภาพชี วิตของประชาชนที่ อ าศัย อยู่ โ ดยรอบหนองหารหลวง ปั จ จุ บั น ได้ มี ก ารใช้
ประโยชน์จากพืชน้้าหลากหลาย เช่น ใช้ประดับสวนน้้าและตู้ปลาสวยงาม ใช้เป็นพืชสมุนไพร ใช้เป็นอาหารของ
มนุษย์และสัตว์เศรษฐกิจ ใช้เป็นปุ๋ยพืชสด สิ่งปกคลุมดิน และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้าและเป็นแหล่งผสมพันธุ์
วางไข่ของสัตว์น้าหลายชนิด
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ผักตบชวา (Eichornia crassipes)
วัชพืชน้้าประเภทลอยน้้า (Floating plants)

ไมยราบยักษ์ (Minosa pigra)
วัชพืชน้้าประเภทริมฝั่ง (Marginal plants)

ใบไผ่ (Potamogeton malaianus)
วัชพืชน้้าประเภทใต้น้า (Submerged plants)

บัวหนาม (Nelumbo nucifera)
วัชพืชน้้าประเภทโผล่พ้นน้้า (Emergent plants)

รูปที่ 4.1 พรรณไม้น้าในหนองหาร ที่จัดอยู่ในกลุ่มวัชพืชที่มีการระบาดรุนแรง
การศึกษาเบื้ องต้น เกี่ย วกั บ ชนิ ดของพรรณไม้น้าในหนองหารหลวง จ.สกลนคร ท้าการส้ ารวจข้อมูล
ภาคสนามจ้านวน 3 พื้นที่ศึกษา ได้แก่
1) ดอนโพธิ์ ท่าแร่ เป็นตัวแทนของตอนบนของหนองหาร มีความลึกประมาณ 0.5-1.5 เมตร
2) ดอนสรรค์ เป็นตัวแทนของส่วนกลางหนองหาร มีความลึกประมาณ 3-4 เมตร และ
3) บ้ า นดอนกกยาง เป็ น ตั ว แทนของส่ ว นท้ า ยของหนองหาร มี ค วามลึ ก ประมาณ 1.0-1.5 เมตร
ท้าการศึกษาในเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 (รูปที่ 4.2) โดยบันทึกชนิดพรรณไม้น้าที่ส้ารวจพบตามแนวเส้น Line
transect ยาว 30 เมตร ชั่งน้้าหนักสด/ตารางเมตร วัดระยะการปกคลุกของพรรณไม้แต่ละชนิด (intercepted
length) ถ่ า ยภาพพรรณไม้ น้ า เก็ บ ตั ว อย่ า งสดส้ า หรั บ ชนิ ด ที่ ไ ม่ ส ามารถแยกชนิ ด ได้ เ พื่ อ น้ า มาศึ ก ษาใน
ห้องปฏิบัติการ
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การก้าหนดแนวส้ารวจ (Line transect) จากริมฝั่ง
ดอนโพธิ-์ -กลางน้้า บันทึกค่า GPS ระบุพิกัด

ทีมนักวิจัยและนิสิตร่วมส้ารวจพรรณไม้น้า บริเวณดอนโพธิ์
(ต้นน้้า) บ้านท่าแร่ เดือน ก.ค. 59

น้้าหนักสดของพรรณไม้น้าในพื้นที่สุ่ม (Quadrant) ขนาด 1
X 1 ตรม. ประเมินมวลชีวภาพเบือ้ งต้น

ระยะการบังแสงของพรรณไม้น้า (Intercepted length)
ของพรรณไม้น้าแต่ละชนิด เช่น จอก แหน ผักตบชวา บัว
หลวง สามารถซ้อนทับกันได้

ความหนาแน่นของพรรณไม้น้าในพื้นที่ 1 x 1 ตรม. ดอน
สวรรค์พบบัวหลวงเป็นพรรณไม้นา้ ชนิดเด่น

นักวิจัยพร้อมด้วยนิสิตและผู้แทนภาคประชาชนร่วมส้ารวจ
พรรณไม้น้า บริเวณดอนสวรรค์ เดือน ก.ค. 59

การศึกษาชนิดและวัดระยะการปกคลุมผิวน้้าของพรรณไม้
น้้าแต่ละชนิด บริเวณบ้านดอนกกยาง เดือน ก.ค. 59

นักวิจัยพร้อมด้วยนิสิตและผู้แทนภาคประชาชนร่วมส้ารวจ
พรรณไม้น้า บริเวณบ้านดอนกกยาง เดือน ก.ค. 59

รูปที่ 4.2 พื้นที่ย่อยการเก็บส้ารวจข้อมูลพรรณไม้น้าในแหล่งน้้าหนองหารหลวง จ.สกลนคร
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ผลการศึกษา
การศึกษาเบื้องต้นโดยส้ารวจและระบุชนิดของพรรณไม้น้าในหนองหารหลวง จ.สกลนคร มีระดับสูงกว่า
น้้าทะเลปานกลาง (Mean Sea Level: MSL) ที่ 153 เมตร ด้าเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยเก็บ
ตัวอย่าง 3 พื้นที่ๆ ละ 30 เมตร ตามแนวศึกษา (Line transect) เป็นตัวแทนบริเวณต้นน้้า กลางน้้า และส่วนท้าย
น้้า พร้อมบันทึกค่าพิกัดด้วยระบบก้าหนดต้าแหน่งบนโลก (Global Positioning System: GPS) การส้ารวจพบว่า
มี พ รรณไม้ น้ า อย่ า งน้ อ ย 42 ชนิ ด (species) ใน 27 วงศ์ (Family) ดั ง ในตารางที่ 4.1 โดยบริ เ วณดอนโพธิ์
(410230E และ 1906450N) พบพรรณไม้ น้ า มากที่ สุ ด 32 ชนิ ด ขณะที่ บ ริ เ วณดอนสวรรค์ (413455E และ
1899629N) และบ้านดอนกกยาง (414520E และ 1895257N) พบพรรณไม้น้า 22 ชนิด และ 21 ชนิด ตามล้าดับ
ประเมินน้้าหนักสดเฉลี่ยมีค่าเท่ากับ 4.5 กิโลกรัมต่อตารางเมตร วงศ์พรรณไม้ที่มีความหลากหลายของชนิดมาก
ที่สุดแยกเป็นประเภทได้ 4 ประเภท ดังนี้
1. ประเภทใต้น้า (Submerged plants) ในวงศ์ Hydrocharitaceae พบ 3 ชนิด คือ 1) สาหร่ายหาง
กระรอก 2) ตับเต่านา และ 3) เทปยักษ์
2. ประเภทลอยน้้า (Floating plants) ในวงศ์ Pontederiaceae พบ 3 ชนิด คือ 1) ผักตบชวา 2) ผักตบ
ไทย และ 3) ขาเขียด
3. ประเภทโผล่พ้นน้้า (Emerged plants) ในวงศ์ Nymphaeaceae พบ 3 ชนิด คือ 1) บัวหลวง 2) บัวสาย
และ 3) บัวฝรั่ง
4. ประเภทริมฝั่งหรือชายน้้า (Marginal plants) ในวงศ์ Cyperaceae พบ 4 ชนิด คือ 1) กกตุ้มหู 2) หญ้า
ใบคม 3) กกสามเหลี่ยม และ 4) กกสามเหลี่ยมแห้วกระดาน
การพบพืชพรรณไม้น้าทั้ง 4 ประเภทดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะพืชพรรณไม้น้าประเภทจมอยู่ใต้น้า มีนัย
ยะว่า แหล่ งน้้ าหนองหารบริ เวณที่ พบพืช ดั ง กล่ าว น้้ามีค่าความขุ่นน้อ ยหรื อกล่ าวโดยทั่ว ไปคื อน้้ ามี ความใส
แสงแดดสามารถส่ องผ่ านมวลน้้ าถึงพื้น แหล่ งน้้า (Substrate) และน้้ามีคุณภาพดี ขณะที่บริเวณที่ผิ ว น้้ามีพบ
ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solid) รวมทั้งมีสารละลายไนไตร์ ท ไนเตรทและฟอสเฟตจะ
พบพรรณไม้น้าประเภทลอยน้้า แสดงว่าคุณภาพน้้าเริ่มแย่ลง ส้าหรับพืชพรรณไม้น้าประเภทเกิดขึ้นริมฝั่งและโผล่
พ้นน้้า แสดงว่าพื้นที่ดังกล่าวมีอินทรียวัตถุสะสมอยู่ (Organic matters) และมีความตื้นเขินและมีก๊าซไฮโดรเจนไซ
ไฟด์ (H2S) หรือก๊าซไข่เน่าสะสม บริเวณริมฝั่งมีสภาพดินที่เป็นกรดจะพบพืชกลุ่มธูปฤาษี บริเวณนี้มีความตื้ นเขิน
ควรท้าการปรับปรุงสภาพแหล่งน้้าด้วยการขุดลอกแบบแบ่งเป็นเขต (Zoning dredging) อย่างไรก็ตามแหล่งน้้าที่
พบพืชพรรณไม้น้าทั้ง 4 ประเภทระบบนิเวศแหล่งน้้าจะมีความสมดุลกว่าแหล่งน้้าที่พบพรรณไม้น้าเพียงชนิดใด
ชนิดหนึ่งเท่านั้น เป็นแหล่งน้้าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง พืชพรรณไม้น้าประเภทต่าง ๆ จะมีการควบคุม
และแข่งขันกันตามระบบแหล่งน้้า (Intraspecific competition) และพรรณไม้น้าเป็นที่อยู่อาศัยที่ส้าคัญของสัตว์
น้้าประเภทต่าง ๆ
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ตารางที่ 4.1 ชนิดและแหล่งส้ารวจพบพรรณไม้น้าบางพื้นที่ในแหล่งน้้าหนองหารหลวง จ.สกลนคร ส้ารวจเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อวงศ์) เรียงล้าดับตามตัวอักษร A-Z
Azolla pinnata (Azollaceae)
Brachiaria mutica (Poaceae)
Ceratophyllum demersum (Ceratophyllaceae)
Colocasia esculenta (Araceae)
Commelina benghalensis (Commelinaceae)
Cyperus brevifolius (Cyperaceae)
Cyperus compactus (Cyperaceae)
Cyperus pilosus (Cyperaceae)
Diplazium esculentum (Athyriaceae)
Eichornia crassipes (Pontederiaceae)
Enydra fluctuans (Asteraceae)
Hydrilla verticillata (Hydrocharitaceae)
Hydrocharis dubia (Hydrocharitaceae)
Ipomoea aquatica (Convolvulaceae)
Jussiaea linifolia (Onagraceae)
Jussiaea repens (Onagraceae)
Leersia hexandra (Poaceae)
Lemna perpusilla (Lemnaceae)
Limnocharis flava (Butomaceae)
Minosa pigra (Minosaceae)
Monochoria hastata (Pontederiaceae)
Monochoria vaginaris (Pontederiaceae)
Najas graminea (Najadaceae)

ชื่อไทย

ดอนโพธิ์
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

แหนแดง
หญ้าขน
สาหร่ายพุงชะโด
บอน
ผักปราบใบกว้าง
กกตุ้มหู
หญ้าใบคม
กกสามเหลี่ยม
ผักกูด
ผักตบชวา
ผักบุ้งร้วม
สาหร่ายหางกระรอก
ตับเต่านา
ผักบุ้งร้วม
เทียนนา
พังพวยน้้า
หญ้าไซ
แหนเป็ด
ตาลปัตรฤาษี
ไมยราบยักษ์
ผักตบไทย
ขาเขียด
สาหร่ายนา
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x
x
x
x
x
x

พื้นที่ส้ารวจ
ดอนสวรรค์ บ้านดอนกกยาง
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x
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x
x

x
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ล้าดับ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
รวม

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ชื่อวงศ์) เรียงล้าดับตามตัวอักษร A-Z

ชื่อไทย

Nelumbo nucifera (Nymphaeaceae)
บัวหลวง
Neptunia oleracea (Fabaceae)
ผักกระเฉด
Neptunia sp. (Fabaceae)
ผักระฉูด
Nitella sp. (Characeae)
สาหร่ายไฟ
Nymphaea lotus (Nymphaeaceae)
บัวสาย
Nymphaea spp. (Nympheaceae)
บัวฝรั่ง
Nymphoides indica (Menyanthaceae)
บัวบา
Pistia stratiotes (Araceae)
จอกหูหนู
Polygonum tomentosum (Pogygonaceae)
เอื้องเพ็ดม้า
Potamogeton crispus (Potamogetonaceae)
ดีปลีน้า
Potamogeton malaianus (Potamogetonaceae)
ใบไผ่
Salvinia cuullata (Salviniaceae)
จอกหูหนู
Scirpus grossus (Cyperaceae)
กกสามเหลี่ยมแห้วกระดาน
Sphenoclea zeylanica (Sphenocleaceae)
ผักปอด
Trapa quadrispinosa (Trapaceae)
กระจับ 4 เขา
Typha angustifolia (Typhaceae)
ธูปฤาษี
Utricularia aurea (Lentibulariaceae)
สาหร่ายข้าวเหนียว
Utricularia gibba (Lemtibulariaceae)
สาหร่ายข้าวเหนียวเล็ก
Vallisneria gigantea (Hydrocharitaceae)
เทปยักษ์
Species richness = 42
หมายเหตุ
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1) การแพร่กระจายของพรรณไม้น้า วัชพืชผิวน้้าและก้อนวัชพืชลอยน้้า กองสนุ่นในหนองหาร
การประมวลภาพถ่ายดาวเทียมเชิงเลขไทยโชติ ดาวเทียมไทยโชต (Thaichote) หรือ ดาวเทียมธีออส
(THEOS: Thailand Earth Observation Satellite) ระบบ Multispectral ด้วยโปรแกรม ER Mapper 5.5
สามารถจ้าแนกประเภทของการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมแหล่งน้้าได้ทั้งหมด 6 ประเภท ได้แก่ 1) พื้นที่
ผิวน้้าหนองหารหลวง 2) พรรณไม้น้าและวัชพืชผิวน้้า 3) ป่าชายน้้าป่าบุ่งป่าทาม 4) พื้นที่ท้านาและการเกษตร
5) ชุมชน สิ่งก่อสร้าง และที่ดินเปิดโล่ง และ 6) เกาะดอนต่างๆ พร้อมด้วยการส้ารวจภาคสนามด้วยเรือเรือ
ส้ารวจและเครื่องก้าหนดต้าแหน่งพิกัดบนผิวโลก (Global Positioning System: GPS) โดยการศึกษาครั้งนี้มุ่ง
สนใจไปที่พรรณไม้น้าและวัชพืชผิวน้้าหรือกองสนุ่นและการกระจายตัวของเกาะดอนต่าง ๆ ผลการศึกษา
พบว่ากองสนุ่นหรือกลุ่มของพรรณไม้น้าและวัชพืชผิว น้้ามีการแพร่กระจายอยู่บริเวณรอบๆ ขอบน้้า และรอบ
เกาะดอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนท้ายของแหล่งน้้าจะมีกองสนุ่นขึ้นหนาแน่น (รูปที่ 4.3) กองสนุ่นสามารถ
เคลื่อนที่ไปมาได้ตามกระแสน้้าและกระแสลม กองสนุ่นบริเวณริมฝั่งหนองหารหลวงที่เพิ่มขึ้นจะท้าให้พื้นที่
ขอบน้้าลดลง จากการค้านวณค่าทางสถิติโดยใช้วิธี Pixel-based calculation (ที่ spatial resolution เท่ากับ
15 x 15 m.) พบว่าพื้นที่รวมของกองสนุ่นในหนองหารหลวงมีขนาดประมาณ 14.51 ตารางกิโลเมตร หรือ
9,068.75 ไร่ หรือเท่ากับ 2 เท่าของขนาดพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สกลนคร คิ ด เป็ น สั ด ส่ ว นกิ น พื้ น ที่ ผิ ว หน้ า แหล่ ง น้้ า ประมาณ 16.12 เปอร์ เ ซ็ น ต์ ต่ อ พื้ น ที่ ผิ ว น้้ า ทั้ ง หมดที่
56,231.25 ไร่

รูปที่ 4.3 แผนที่สัดส่วนของพรรณไม้น้าและวัชพืชในแหล่งน้้าหนองหาร
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การคาดการณ์อัตราการแพร่กระจายของพรรณไม้น้านั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของพรรณไม้น้า ในหนอง
หาร กลุ่มพืชทีค่ วรให้ความสนใจเป็นพิเศษ คือ กลุ่มพืชลอยน้้า เช่น ผักตบชวา และกลุ่มพืชใต้น้า เช่น สาหร่าย
ใบไผ่ หรือดีปลีน้า ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ ขอเลือกอธิบายถึง กรณีของ “ผักตบชวา”
ผักตบชวา (Water hyacinth) และมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Eichhornia crassipes มีถิ่นก้าเนิดเดิมจาก
เกาะชวา ประเทศอินโดนีเซีย เป็นวัชพืชน้้าที่เจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วเฉลี่ย 5-7 ต้น/ตร.ม./สัปดาห์ เป็น
ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species: IAS) ที่ก้าลังระบาดในหลายๆ แหล่งน้้าของประเทศไทย
รวมทั้งหนองหาร (ภูวดล โดยดี, 2559) ผักตบชวามีการแพร่กระจายอย่างมากตามแหล่งน้้าจืด (ทั้งระบบน้้านิ่ง
และน้้ าไหล) ซึ่งถ้ามีป ริ มาณมากเกิน ไปก็จะก่ อให้ เ กิดปั ญหาต่ างๆ เช่น มลภาวะทางน้้า ปัญหาด้านการ
คมนาคมทางน้้า การอุดตันของทางระบายน้้า บางครั้งผักตบชวาที่เหี่ยวและเน่าตายแล้วก็เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
เชื้อโรค และส่งผลต่อระดับออกซิเจนที่ละลายในน้้า (Dissolved Oxygen: DO) ท้าให้แหล่งน้้าเน่าเสียได้ และ
สุดท้ายส่งผลกระทบด้านลบต่อทรัพยากรประมง และประชาชนที่อาศัยอยู่ในและใกล้ๆ หนองหาร
ผั ก ตบชวาเจริ ญ เติ บ โตอยู่ ใ นน้้ า โดยจ้ า แนกเป็ น พื ช น้้ า ประเภทพื ช ลอยน้้ า (Floating Aquatic
Plants) มี ร ากที่ ย าวกว่ า พื ช น้้ า กลุ่ ม จอก และแหน ผั ก ตบชวามี ป ริ มาณการใช้น้ าเฉลี่ ย ประมาณวั นละ 6
มิลลิเมตรต่อสัดส่วนเต็มของพื้น ที่ศึกษา (ณัฐพงศ์ ทรัพย์มณีนันท์ , 2546) ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ ยของจัง หวัด
สกลนคร มีปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยประมาณ 1,500-1,700 มิลลิเมตร/ปี อัตราการเจริญเติบโตของผักตบชวา ของ
ณัฐพงศ์ ทรัพย์มณีนันท์ (2546) รายงานว่า ผักตบชวามีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ย 7 ต้น/ตร.ม/สัปดาห์ ดังนั้น
หากมีการเก็บผักตบชวาต้นแก่หรือเหนี่ยวเฉาในหนองหารขึ้นมาอย่างน้อย 7 ต้น/ตร.ม/สัปดาห์ จะควบคุม
ปริมาณได้ และประยุกต์ใช้ผักตบชวา มาเป็นวัสดุเพาะเห็ดได้ เช่น การเพาะเห็ดนางรมด้วยผักตบชวา (ทับทิม
ลิ้มสุนทร, 2543)
อย่างไรก็ตาม การพบพรรณไม้น้าทั้ง 4 ประเภท เป็นเรื่องปกติของแหล่ งน้้านิ่งขนาดใหญ่ ซึ่งถ้า
เปรียบเทียบกับบึงบอระเพ็ด และกว๊านพะเยาแล้ว หนองหาร มีระบบนิเวศแหล่งน้้าที่สมดุลกว่า แหล่งน้้าอื่นๆ
เนื่ องจากพบในปริ ม าณ และจ้ านวนชนิ ดพันธุ์ที่ส มดุล กัน ในทั้ง 4 ประเภท พรรณไม้น้าในหนองหาร ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน (2559) ควรก้าจัดเร่งด่วน คือ ผักตบชวา ดีปลีน้า และไมยราบยักษ์ การศึกษาครั้งนี้เป็น
ข้อมูลเชิงส้ารวจ และพบข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นการแสดงจ้านวนชนิด (Species composition) ของพรรณไม้
น้้า ซึ่งยังมิได้ด้าเนินการวิเคราะห์ดัชนีความหลากหลาย และความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้้าหนักพืช
ทั้งหมด ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ เป็นการระบุรายละเอียดทางระบบนิเวศแหล่งน้้าเบื้องต้น ณ ปัจจุบัน
2) กองสนุ่นบริเวณรอบริมฝั่งหนองหาร
พื้นที่แหล่งน้้าหนองหารหลวงในปี พ.ศ. 2556 จากการส้ารวจโดยกรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือร่วมกับ
ส้านักงานประมงจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 15-29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 (รูปที่ 4.4) พบว่าหนองหารหลวง
มีพื้นที่ผิวน้้าประมาณ 75.46 ตารางกิโลเมตร หรือ 47,162.50 ไร่ โดยลดลงจากปี พ.ศ. 2542 และ ปี พ.ศ.
2535 ประมาณ 14.51 ตารางกิโลเมตร (9068.75 ไร่) และ 47.54 ตารางกิโลเมตร (29,712.50 ไร่) ตามล้าดับ
โดยในปี พ.ศ. 2542 หนองหารหลวงมีพื้นที่ผิวน้้าประมาณ 89.97 (รูปที่ 4.5) ตารางกิโลเมตร (56,231.25 ไร่)
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ขณะที่ปี พ.ศ. 2535 มีพื้นที่ผิวน้้า 123.00 ตารางกิโลเมตร (76,875.00 ไร่) ซึ่งพื้นที่ผิวน้้าของแหล่งน้้าที่หายไป
นั้นมีสาเหตุมาจากการการตื้นเขินของและแหล่งน้้าและการเพิ่มขึ้นของกองสนุ่น พรรณไม้น้าและวัชพืชลอยน้้า
บริเวณรอบๆ ริมฝั่งหนองหารหลวง จากการสังเคราะห์พื้นที่ขอบน้้าโดยเปรียบเทียบระหว่างปี พ.ศ. 2542
และ พ.ศ. 2556 พบว่ามีกองสนุ่นเพิ่มขึ้น 14.51 ตารางกิโลเมตร (9,068.75 ไร่) หรือคิดเป็น 16.12 เปอร์เซ็นต์
ของพื้ น ที่ผิ ว น้้ าทั้งหมด (89.97 ตารางกิโ ลเมตร หรือ 56,231.25 ไร่) พื้นที่ผิ ว น้้าของแหล่ งน้้าลดลงส่งผล
กระทบโดยตรงกับความหลากหลายทางชีวภาพของระบบนิเวศแหล่งน้้าและประชาการสัตว์น้า เนื่องด้วยกอง
สนุ่ น เมื่อตายจะเกิดการทับ ทมเป็ น ชั้น ของสารอินทรีย์วัตถุท้าให้ คุณภาพน้้าบริเวณนี้ ไม่เหมาะสมต่ อ การ
ด้ารงชีวิตของสัตว์น้าเพราะคุณน้้าจะมีค่าการละลายของออกซิเจนในน้้า (Dissolved Oxygen: DO) ต่า้

รูปที่ 4.4 พื้นทีเ่ รือส้ารวจแหล่งน้้าหนองหาร
ที่มา: ภูวดล โดยดี และ สภุาพร แหวะสอน (2556)
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รูปที่ 4.5 พื้นที่ และระยะทางของขอบน้้าระวางแผนที่ กรมแผนที่ทหาร หนองหาร
ที่มา: ภูวดล โดยดี และ สภุาพร แหวะสอน (2556)
4.1.2 เกาะดอนในหนองหาร
การศึกษาโดยการใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Landsat-4, 5 และ 8 ระบบ Multispectral พบว่า เกาะดอน
ในหนองหาร มีจ้านวนอย่างน้อย 21 ดอน (รูปที่ 4.6) โดยมีดอนสวรรค์เป็นดอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (567 ไร่)
และมีดอนสะคราม (304 ไร่) ดอนสะนาง (236 ไร่) และดอนทรายโพธิ์ (99 ไร่) มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 2 3
และ 4 ตามล้าดับ (รูปที่ 4.7)
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รูปที่ 4.6 เกาะดอนในหนองหาร มีจ้านวนอย่างน้อย 21 ดอน

ดอนสะคราม
ดอนสะนาง

ดอนสวรรค์

ดอนทรายโพธิ์
โพธโพ

รูปที่ 4.7 รูปร่างและต้าแหน่งของดอนสวรรค์ ดอนสะคราม ดอนสะนาง และดอนทรายโพธิ์ในหนองหาร
จากข้อมูลระยะไกลของดาวเทียม สามารถระบุที่ตั้งของเกาะดอนต่างๆ และชื่อประจ้าแต่ละเกาะดอน
ซึ่งมีความถูกต้องและเป็นมาตรฐานตามหลักการด้านการส้ารวจข้อมูลจากระยะไกล (Remote Sensing) เกาะ
ดอนต่างๆ ในพื้นที่ชุ่มน้้าขนาดใหญ่ของประเทศ หนองหาร (รูปที่ 4.8) มีการกระจายตัวค่อนข้างเต็มพื้นที่จะมี
ความหนาแน่ น ค่ อนมาทางฝั่ ง ขวาของพื้ น ที่ แหล่ งน้้ า จากการศึกษา โดยใช้ ข้อมูล จากดาวเที ยมไทยโชติ
(Thaichote) หรื อ ดาวเที ย มธี อ อส ( THEOS: Thailand Earth Observation Satellite) ระบบ Pan
Chromatic ด้วยโปรแกรม ER Mapper 5.5 สามารถแสดงที่ตั้งของเกาะดอนต่างๆ รวมทั้งค้านวณขนาดของ
พื้นที่ และระยะห่างของแต่ละดอนได้อย่างถูกต้อง และมีความคลาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับได้ ข้อมูลมีความ
เป็นปัจจุบัน ระบบข้อภาพถ่ายดาวเทียมถูกปรับปรุงให้ อยู่ในระบบ Map Projection แบบ WGS 84 โซน
UTM 48 เพื่อสะดวกต่อการเก็บข้อมูลภาคสนามโดยใช้เครื่องก้าหนดต้าแหน่งภูมิศาสตร์บนโลก (Global
Positioning System: GPS) ส้าหรับรูปร่างและลักษณะการกระจายตัวของเกาะดอนในหนองหารหลวงใช้
วิธีการด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) โดยใช้เทคนิค Screen
Digitizing ลงบนข้อมูลอ้างอิงท้าให้ข้อมูลมีสามารถซ้อนทับกันได้สนิท
เกาะดอนที่กระจายอยู่ในหนองหารหลวง จังหวัดสกลนคร ที่ภาพถ่ายดาวเทียมสามารถบันทึกข้อมูล
ได้นั้น มีอย่างน้อย 21 ดอน โดยมีดอนสวรรค์เป็นดอนที่มีขนาดใหญ่ที่สุด (566.54 ไร่) ขณะที่ดอนตาลมีขนาด
เล็กที่สุด (2.37 ไร่) ในจ้านวนเกาะดอนทั้งหมด 21 เกาะดอน (ตารางที่ 4.2) ซึ่งสามารถอ้างอิงชื่อเกาะได้เกือบ
ทั้งหมด เหลือเพียง 3 ดอนที่ยังไม่สามารถระบุชื่อได้ ซึ่งผลการศึกษานี้ เกาะดอนที่ภาพถ่ายดาวเทียมสามารถ
บันทึกได้นั้นอาจเป็นเกาะดอนที่ เกิดใหม่ ที่เกิดจากกองสนุ่น หรืออาจมีมานานแล้วแต่ไม่ได้มีการบันทึกให้มี
ความถูกต้อง
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รูปที่ 4.8 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียมระบุที่ตั้งของเกาะดอนต่างๆ ในหนองหาร จ.สกลนคร
ตารางที่ 4.2 ข้อมูลเชิงบรรยาย (attribute data) ของเกาะดอนต่างๆ ในหนองหาร จ.สกลนคร

4.1.3 ทรัพยากรปลาน้้าจืดในหนองหาร
ผลการส้ารวจและเก็บ รวบรวมข้อมูล ทรัพยากรปลาน้้าจืดในหนองหาร โดยใช้สวิงตาถี่รูปวงกลม
ขนาดตา 5 มม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม. ถุงสวิงลึก 50 ซม. ท้าการซุ่มจับปลาโดยใช้สวิงช้อนจับปลาบริเวณที่
พรรณไม้น้าประเภทใต้น้า (Submerged plants) และโผล่พ้นน้้า (Emergent plants) ร่วมกับการเก็บตัวอย่าง
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ปลาน้้าจืดด้วยอวนติดตา (gill net) จ้านวน 7 ขนาดตา (mesh size) 2 3 5 7 10 13 และ 15 ซม และมีการ
บันทึกข้อมูลปลาน้้าจืดในหนองหารหลวง ณ ตลาดเทศบาลท่าแร่ ต.ท่าแร่ อ.เมือง จ.สกลนคร
ผลการศึกษา พบว่า บริเวณริมฝั่งหนองหารหลวง จ.สกลนครที่ความลึกเฉลี่ยประมาณ 1 เมตร จะมี
ปลาตะเพียนทราย (Puntius brevis) และปลาไส้ตันตาแดง (Cyclocheilichthys apogon) (รูปที่ 4.9) เป็น
ปลาชนิดเด่น (Dominant species) ขณะที่บริเวณตอนกลางน้้า และระหว่างเกาะดอนที่ลึก เฉลี่ยประมาณ
3.5 เมตร พบปลาบู่ทราย (Oxyeleotris mamoratus) และปลาหมอเทศข้างลาย (Oreochromis melanopleura)
เป็นปลาชนิดเด่น (รูปที่ 4.10)

ปลาไส้ตันตาแดง
Cyclocheilichthys apogon

ปลาตะเพียนทราย
Puntius brevis

รูปที่ 4.9 ปลาน้้าจืดชนิดเด่นบริเวณริมฝั่งหนองหาร จังหวัดสกลนคร

ปลาบู่ทราย
Oxyeleotris mamoratus

ปลาหมอเทศข้างลาย
Oreochromis melanopleura

รูปที่ 4.10 ปลาน้้าจืดชนิดเด่นบริเวณริมฝั่งหนองหาร จังหวัดสกลนคร
ผลการศึกษาปลาน้้าจืดในหนองหาร จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง พ.ศ. 2559 พบว่า ปลา
น้้าจืดที่รวบรวมได้จากหนองหารหลวงด้วยเครื่องมือท้าประมงประเภทต่าง เช่น สวิง อวน ข่าย เบ็ด ลอบดัก
ปลา พบปลาน้้าจืดอย่างน้อย อย่างน้อย 43 ชนิด (ตารางที่ 4.3) พื้นที่ศึกษาบริเวณล้าห้วย และริมฝั่งหนองหาร นักวิจัยร่วมกับภาคประชาชน สามารถจับปลาน้้าจืดได้มากชนิดกว่าบริเวณตอนกลางแหล่งน้้า แต่เป็น
ปลาขนาดเล็ก ขณะที่บริเวณระหว่างเกาะดอน และตอนกลางของหนองหาร จะเป็นปลาขนาดใหญ่ และมี
คุณค่าทางเศรษฐกิจมากกว่า
ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้้าจืด จะสูงบริเวณใกล้ชายน้้า ซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งน้้าตื้น มีพรรณ
ไม้น้าปกคลุม (Littoral zone) แสงแดดสามารถส่องถึงพื้นแหล่งน้้าได้ และเป็นบริเวณที่ได้รับธาตุอาหารจาก
พื้นดิน (Smith and Smith, 2004) อย่างไรก็ตามปลาที่พบบริเวณนี้จะมีขนาดเล็ก โดยอ้างอิงตามความยาว
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มาตรฐานและน้้าหนักเฉลี่ยของผลการศึกษา เช่น ปลาตะเพียนทราย (7.97 เซนติเมตร และ 12.55 ก) และ
ปลาไส้ตันตาแดง (8.96 เซนติเมตร และ 15.83 ก) เป็นต้น ต่างกับบริเวณน้้าลึก จะพบชนิดของปลาน้้าจืดน้อย
กว่า กล่าวคือ บริเวณเกาะดอนสวรรค์จะมีระดับความลึกระหว่าง 1.5-3.0 เมตร เป็นแหล่งน้้าเปิด (Limnetic
zone) บริเวณนี้ จะพบแพลงค์ตอนพืชและแพลงค์ตอนสัตว์แพร่กระจายอยู่เป็นจ้านวนมาก เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์น้าขนาดเล็กจึงเป็นแหล่งหากินของปลาน้้าจืดขนาดใหญ่ เช่น ปลาหมอเทศข้างลาย ปลาบู่ทราย
เป็นต้น
ฤดูฝนจะเป็นช่วงที่สามารถจับปลากลุ่มปลาขาวได้มาก เช่น ปลาสร้อยนกเขา ปลาสร้อยขาว เพราะ
เป็นช่วงผสมพันธุ์วางไข่ ขณะที่ปลาบู่ทรายสามารถจับได้มากในช่วงหน้าร้อน คือ ระหว่างเดือน มีนาคม ถึง
เมษายน และปลาหมอเทศข้างลาย จะจับได้มากในช่วงหน้าหนาว คือ ระหว่างเดือน พฤศจิกายน ถึง มกราคม
ดังนั้ น ฤดูกาลและพื้ น ที่จึ งมีผ ลต่ อปริ มาณการจับสั ตว์น้า ได้ข องชาวประมง อย่างไรก็ตามในช่ว งวันที่ 16
พฤษภาคม – 15 กันยายน ของทุกปี กรมประมงจึงห้ามท้าการประมงในแหล่งน้้าเพื่อการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้า
(กรมประมง, 2556)
จากการสัมภาษณ์ชาวประมงที่ท้าการประมงในแหล่งน้้าแห่งนี้มามากกว่า 20 ปี พบว่าทรัพยากร
ประมงลดลงอย่างมากโดยประมาณว่าลดลงมากกว่า 50% อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันยังมีปลาน้้าจืดขนาดใหญ่ที่
เคยส้ารวจพบ เช่น ปลาดุกบิ๊กอุย น้้าหนักประมาณ 2 กก. ปลาช่อน น้้าหนักประมาณ 1.5 กก. ปลาชะโด
น้้าหนักประมาณ 10 กก. ปลากราย น้้าหนักประมาณ 10 กก. ปลาบู่ทรายน้้าหนัก 3 กก. และปลาเค้าขาว
น้้าหนักประมาณ 15 กก. ซึ่งถือว่าหนองหาร เป็นแหล่ งพ่อแม่พันธุ์ปลาน้้าจืดที่ส้าคัญ และบริเวณใกล้กับพื้นที่
เมืองเริ่มพบปลาเทศบาล หรือ ปลาซัคเกอร์ ซึ่งเป็นชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่ต้องระมัดระวัง แต่สิ่งที่ชาวประมงให้
ความสนใจเป็นพิเศษ คือ การควบคุมและก้าจัดปลาปักเป้าในหนองหาร จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นปลาที่เป็นพิษ
(Tetrodotoxin) รั บ ประทานไม่ไ ด้ ส่ งผลให้ ประชากรปลาปัก เป้า เพิ่ม ขึ้นเลยๆ ปลาปักเป้ามักกัด ท้ า ลาย
เครื่องมือประมงประเภท อวนเชือก ข่ายเอ็น และกัดปลาชนิดต่างๆ ที่ติดอยู่กับเครื่องมือท้าประมง
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ตารางที่ 4.3 บัญชีรายชื่อปลาน้้าจืดบริเวณหนองหาร จ. สกลนคร พ.ศ. 2559
ล้าดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ชื่อไทย
ปลากดเหลือง
ปลากระดี่นาง
ปลากระดี่หม้อ
ปลากระทิง
ปลากระทุงเหว
ปลากระสูบจุด
ปลากราย
ปลากริม
ปลากาด้า
ปลาแก้มช้้า
ปลาขี้ยอก
ปลาแขยงข้างลาย
ปลาเค้า
ปลาช่อน
ปลาชะโด
ปลาชะโอน
ปลาซ่า
ปลาซิวแก้ว
ปลาซิวหางกรรไกร
ปลาซิวหางแดง
ปลาดุกบิ๊กอุย
ปลาตะเพียนขาว
ปลาตะเพียนทราย

ชื่อสามัญ

ชื่อวิทยาศาสตร์ (ครอบครัว)

Yellow mystus
Moonlight gourami
Three - spot gourami
Spiny eel
Freshwater garfish
Eye - spot barb
Spotted knifefish
Pygmy gourami
Black sharkminnow
Red - cheek barb
Spiny-dorsal fin barb
Iridescent mystus
Mully catfish
Striped snake - head fish
Giant snakehead
Butter catfish
Long-finned barb
Thai river sprat
Black scissor tail
Red-tailed rasbora
Hybrid catfish
Common silver barb
Golden little barb

Mystus nemurus (Bagridae)
Trichopodus microlepis (Osphronemidae)
Trichogaster trichopterus (Anabantidae)
Mastacembelus armatus (Mastacembelidae)
Xenentodon cancila (Belonidae)
Hampala dispar (Cyprinidae)
Chitala ornata (Notopteridae)
Trichopsis pumila (Osphronemidae)
Labeo chrysophekadion (Cyprinidae)
Puntius orphoides (Cyprinidae)
Mystacoleucus obtusirostris (Cyprinidae)
Mystus multiradiatus (Bagridae)
Wallago attu (Siluridae)
Channa striata (Channidae)
Channa micropeltes (Channidae)
Ompok bimaculatus (Siluridae)
Labiobarbus siamensis (Cyprinidae)
Clupeichthys aesarnensis (Clupeidae)
Rasbora trilineata (Cyprinidae)
Rasbora borapetensis (Cyprinidae)
Clarias macrocephalus x gariepinus (Clariidae)
Barbodes gonionotus (Cyprinidae)
Puntius brevis (Cyprinidae)
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ริมฝั่ง
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

แหล่งที่ส้ารวจพบ
กลางน้้า
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
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ล้าดับ
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ชื่อไทย
ปลาตะเพียนทอง
ปลานิล
ปลาไน
ปลาบู่ทราย
ปลาปักเป้าน้้าจืด
ปลาแป้นกระจก
ปลาสร้อยขาว
ปลาสร้อยดอกงิ้ว
ปลาสร้อยนกเขา
ปลาสลาด
ปลาสลิด
ปลาเสือด้า
ปลาเสือพ่นน้้า
ปลาไส้ตันตาแดง
ปลาหน้าหมอง
ปลาหมอช้างเหยียบ
ปลาหมอเทศข้างลาย
ปลาหมอไทย
ปลาหลด
ปลาไหลนา

ชื่อสามัญ
Red-tail tinfoil barb
Tilapia
Common carp
Marbled sleepy goby
Puffer fish
Siamese glassfish
Jullien's mud carp
Sucker barb
Bonylip barb
Grey feather back
Snakeskin gourami
Bornean leaffish
Spotted archerfish
Beardless barb
Lini barb
Striped tiger nandid
Striped tilapia
Common climbing perch
Spotted spiny eel
Swamp eel

แหล่งที่ส้ารวจพบ
ริมฝั่ง
กลางน้้า
Barbonymus altus (Cyprinidae)
+
+
Oreochromis niloticus (Cichlidae)
+
Cyprinus carpio (Cyprinidae)
+
Oxyeleotris marmoratus (Eleotridae)
+
Tetraodon leiurus (Tetraodontidae)
+
+
Parambassis notatus (Centropomidae)
+
Henicorhynchus siamensis (Cyprinidae)
+
Barbichthys laevis (Cyprinidae)
+
Osteochilus hasselti (Cyprinidae)
+
Notopterus notopterus (Notopteridae)
+
Trichopodus pectoralis (Osphronemidae)
+
Nandus nebulosus (Nandidae)
+
Toxotes chatareus (Toxotidae)
+
Cyclocheilichthys apogon (Cyprinidae)
+
Osteochilus lini (Cyprinidae)
+
+
Pristolepis fasciatus (Nandidae)
+
+
Oreochromis melanopleura (Cichlidae)
+
Anabus testudineus (Anabantidae)
+
Macrognathus siamensis (Matacembelidae)
+
Monopterus javanensis (Synbranchidae)
+
หมายเหตุ เครื่องหมาย (+) หมายถึงส้ารวจพบ และเครื่องหมาย (-) หมายถึงส้ารวจไม่พบ
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4.1.4 แผนที่ปลาชุกชุม (Abundance Zone) บางพื้นที่ในหนองหาร
บริเวณที่พบปลาชุกชุมในแหล่งน้้านั้น นอกจากปัจจัยด้านพื้นที่ (Spatial) ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่อยู่อาศัย
และพฤติกรรมเฉพาะทางระบบนิเวศ (habitat and niche) ของสัตว์น้าแล้ว การจับสัตว์น้าได้มากหรื อน้อยยัง
ขึ้นอยู่กับช่วงเวลา (Temporal) และเครื่องมือประมง (Fishing gear) ที่ใช้ด้วย เช่น ในช่วงต้นฤดูฝนหรือฤดูน้าแดง
บริเวณทางน้้าไหล จะจับปลาได้เป็นจ้านวนมากและเป็นปลาที่มีความสมบูรณ์เพศ เพราะปลาเหล่านั้นก้าลังอพยพ
ขึ้นไปวางไข่และเลี้ยงตัวอ่อน ปลาชนิดเด่นที่จั บ ได้แก่ ปลาสร้อยนกเขา ปลาสร้อยขาว ปลาดุก ปลาหลด เป็นต้น
ขณะที่ปลาบู่ทรายจะจับได้มาก บริเวณพื้นแหล่งน้้าเป็นเนินดินทราย จับด้วยเครื่องมือประมงประเภทอวนติดตา
(Gillnets) และจับได้มากในช่วงหน้าร้อน (มีนาคม ถึง เมษายน) ขณะที่ปลาหมอเทศข้างลายจะอาศัยอยู่บริเวณพื้น
แหล่งน้้าที่เป็นหลุม และเป็นโคลน มีพรรณไม้น้าและสาหร่ายขึ้นสุมเป็นกองๆ ใต้น้า จับได้ด้วยการใช้อวนติดตา
หรือข่าย หรืออาจใช้วิธีการด้าน้้าและใช้ปืนยิงปลาใต้น้า จับได้มากในช่วงฤดูหนาว (พฤศจิกายน ถึง มกราคม) เป็น
ต้น จากการจัดท้าแผนที่แสดงต้าแหน่งที่ปลาชุกชมด้วยวิ ธีการ Participatory mapping (AAG, 2014) ร่วมกับ
ชาวประมงในพื้นที่ศึกษาและนิสิตซึ่งท้าหน้าที่เป็นผู้ช่วยนักวิจัย (รูปที่ 4.11) สามารถได้ข้อมูลแผนทีพื้นฐานที่เกิด
จากการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

รูปที่ 4.11 การก้าหนดพื้นที่ปลาชุกชุมด้วยวิธีการ Participatory Mapping (PM) โดยร่วมกับนักวิจัย ภาค
ประชาชน (ซ้ายมือ) และร่วมกับนิสิตเป็นผู้ช่วยนักวิจัย (ขาวมือ)
การส้ารวจข้อมูลภาคเพื่อท้าการเก็บตัวอย่างปลาร่วมกับนักวิจัยภาคประชาชนซึ่งเป็นชาวประมงที่ท้าการ
ประมงในหนองหารหลวง จ.สกลนคร มาอย่างน้อยไม่ต่้ากว่า 10 ปี สามารถก้าหนดได้ว่าบริเวณที่พบปลาชุกชุม
(รูปที่ 4.12) ได้แก่
1.
2.
3.
4.
5.

บริเวณจุดชมวิวหนองหาร (410550 E และ 1907672 N)
บริเวณทางออกห้วยโมง โพนสาวเอ้ ดอนรังกา และดอนสะนาง (409439 E และ 1900045 N)
บริเวณดอนสวรรค์ (410833 E และ 1897742 N)
บริเวณตอนกลางหนองหารที่มีกองสนุ่น (416495 E และ 1896430 N)
บริเวณบ้านดอนกกยาง (414089 E และ 1894838 N)
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จุดที่ 1 บริเวณจุดชมวิวหนองหาร

จุดที่ 2 บริเวณโพนสาวเอ้ ดอนรังกา และดอนสะนาง

จุดที่ 3 ดอนสวรรค์

จุดที่ 4 ตอนกลางหนองหารที่มีกองสนุ่น

จุดที่ 5 บริเวณบ้านดอนกกยาง
รูปที่ 4.12 พื้นที่ศึกษาบริเวณที่ส้ารวจพบปลาชุกชุมบางพื้นที่ในหนองหาร จ.สกลนคร
จากข้อมูล PM และ การส้ารวจภาคสนามข้างต้นสามารถจัดท้าแผนที่ปลาชุกชุมด้วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System: GIS) อ้างอิงตามแผนที่ภ าพถ่ายดาวเทียมเชิงตัว เลข THEOS
ระบบ Panchromatic ที่ความละเอียดของภาพระดับ 2 x 2 เมตร (spatial resolution) โดยก้าหนดแนวกันชน
(Buffer zone) ให้ห่างจากจุดส้ารวจและแนวเขตพื้นที่อ้างอิง 1,000 เมตร อย่างไรก็ตามแผนที่ที่แสดงเป็นข้อมูล
เบื้องต้น (รูปที่ 4.13) และสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ด้วยสัตว์น้าเป็นทรัพยากรที่ยากต่อการมองเห็น (invisible
resources) เพราะอาศัยอยู่ในน้้าและมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาและมีสัญชาตญาณเพื่ออยู่อาศัยในบริเวณที่มี
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ความปลอดภัย มีธาตุอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ได้แก่ แหล่งที่อยู่อาศัยและหากิน เลี้ยงตัวอ่อนและสืบพันธุ์วางไข่ ทั้งนี้
หากบริเวณดังกล่าวที่แสดงในแผนที่นี้ได้รับการพัฒนาด้านแหล่งน้้า พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปรับปรุงภูมิทัศน์
หรืออาจมีการขุดลอกหนองหารหลวง จ.สกลนคร กิจกรรมต่าง ๆ เหล่านี้ก็จะส่งผลกระทบต่อประชากรสัตว์น้าใน
หนองหาร จ.สกลนคร ทั้งทางบวกและทางลบ

รูปที่ 4.13 แผนที่ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS แสดงต้าแหน่งปลาชุกชุมในแหล่งน้้าหนองหาร จ้านวน 5 ต้าแหน่ง
พ.ศ. 2559 ชนิดปลาที่พบในหนองหาร จ.สกลนคร ส้ารวจพบอย่าง 43 ชนิด
อ้างตามการรายงานของ ภูวดล โดยดี (2559)
4.1.5 แผนที่เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้า (Conservation Zone) บางพื้นที่ในหนองหาร
จากข้อมูลต่างๆ พบว่า หนองหาร ยังไม่มีแผนที่เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้า แต่จากข้อมูลคณะกรรมการ
ประมงจังหวัดสกลนคร ร่วมกับส้านักงานประมงจังหวัดสกลนคร ในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการฯ พ.ศ. 2559 มี
ข้อเสนอแนะให้ เขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้าในหนองหาร ควรประกอบด้วยพื้นที่ต่างๆ ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดอนสวรรค์
ด้านเหนือ 100 เมตร และส่วนท้าย 200 เมตรจากประตูระบายน้้าสุรัสวดี
บ้านจอมแจ้ง
บ้านท่าวัด
แนวรั้วศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสกลนคร
เขตอนุรักษ์สัตว์น้าจุดชมวิว ต.ท่าแร่
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พื้นที่ดังกล่าว มีความสอดคล้องเมื่ออ้างตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558 ในมาตรา 45 เขียนไว้
ว่า ให้รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัดในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ มีอ้านาจประกาศก้าหนดให้ที่จับ
สัตว์น้าซึ่งอยู่ในบริเวณดังต่อไปนี้ เป็นเขตพื้ นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้า โดยมีแผนที่แสดงแนวเขตบริเวณที่ก้าหนดนั้น
แนบท้ายประกาศด้วย
1. สถานที่ราชการ การศึกษาครั้งนี้มี จ้านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้้าจืดสกลนคร
2. ศาสนสถาน หรือปูชนียสถาน การศึกษาครั้งนี้มี จ้านวน 2 แห่ง คือ ศาสนสถานบ้านจอมแจ้ง และ
บ้านท่าวัด
3. ประตูน้า ประตูระบายน้้า เขื่อน ฝาย หรือ ท้านบ การศึกษาครั้งนี้มี จ้านวน 1 แห่ง คือ ประตูระบาย
น้้าสุรัสวดี
4. ที่ซึ่งมีสภาพเหมาะแก่การรักษาพันธุ์สัตว์น้า การศึกษาครั้งนี้ จ้านวน 2 แห่ง ได้แก่ ดอนสวรรค์ และ
เขตอนุรักษ์สัตว์น้าจุดชมวิว ต.ท่าแร่
จากข้ อ มู ล ข้ า งต้ น สามารถก้ า หนดเขตพื้ น ที่ รั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า ได้ ด้ ว ยระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์
(Geographic Information System: GIS) อ้ า งอิ ง ตามแผนที่ ภ าพถ่ า ยดาวเที ย มเชิ ง ตั ว เลข THEOS ระบบ
Panchromatic ที่ความระเอียดของภาพระดับ 2 x 2 เมตร (spatial resolution) และสร้างพื้นที่ตามค้า แนะน้า
ของผู้ทรงคุณวุฒิด้านระบบนิเวศแหล่งน้้าและวิทยาศาสตร์การประมง และจากนักวิชาการประมง โดยสร้างพื้นที่
ด้วยการท้า Screen digitizing โดยก้าหนดให้พื้นที่แนวกันชนแต่ละเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้าย่อยมีระยะทาง
อย่างน้อย 200 เมตร (รูปที่ 4.14) ยกเว้นประตูระบายน้้าสุรัสวดีซึ่งได้ก้าหนดระยะทางไว้แล้ว ทั้งนี้การศึกษาใน
ครั้งนี้ยังเป็นร่างแผนงานอยู่ยังไม่สามารถอ้างอิงได้

ภาพที่ 4.14 ภาพถ่ายดาวเทียม THEOS และ Google Earth (เฉพาะประตูระบายน้้าสุรัสวดี) แสดงต้าแหน่งเขต
พื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้าในหนองหาร จ.สกลนคร
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4.2 ภัยแล้งและน้้าท่วมที่เกิดในพื้นที่หนองหารและบริเวณใกล้เคียง
ส้าหรับการวิเคราะห์ภัยแล้งและน้้าท่วมที่เกิดในพื้นที่หนองหารและบริเวณใกล้เคียงประกอบด้วย กรอบ
และแนวทางการศึกษาด้านอุทกวิทยา ด้านชลศาสตร์และปริมาณน้้า เพื่อวิเคราะห์สภาวะการเกิดภัยแล้งและ
สภาวะการเกิดน้้าท่วมในพื้นที่โดยรอบบริเวณหนองหาร ด้วยขั้นตอนการศึกษา 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์สภาวะภัยแล้งและน้้าท่วม
1) ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย เส้นชั้นความสูงของพื้นที่ ลักษณะทางภูมิประเทศ ปริมาณน้้าฝน
ปริมาณน้้าท่า การใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น
2) ค้านวณหาปริมาณน้้าท่าที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รับน้้าของหนองหาร โดยใช้ข้อมูลปริมาณน้้าฝน (จ้านวน
30 ปี ย้อนหลัง) ทั้งนี้ วิเคราะห์ด้วยวิธี SCS-CN Method
3) ค้านวณหาความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
4) ค้านวณหาความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค ส้าหรับพื้นที่ที่ใช้น้าจากหนองหาร
5) วิเคราะห์สมดุลน้้า โดยพิจารณาผลต่างระหว่างปริมาณน้้าท่าที่ไหลเข้าหนองหาร และผลรวมความ
ต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม และการอุปโภค-บริโภค
ส่วนที่ 2 แบบสอบถาม
เพื่อให้ทราบถึงสภาพปัจจุบัน และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในหนองหารและพื้นที่โดยรอบอย่างแท้จ ริง การ
ใช้แบบสอบถามและลงส้ารวจพื้นที่จริงจึงมีความส้าคัญ โดยประเด็นที่ส้าคัญในแบบสอบถามประกอบด้วย
1) สภาพภัยแล้งและน้้าท่วมที่เกิดขึ้นจากอดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมทั้งพื้นที่ภัยแล้งและน้้าท่วม
2) รูปแบบการใช้น้าจากหนองหาร และปัญหาที่เกิดขึ้น
3) รูปแบบการพัฒนาหนองหารจากประชากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
4) รูปแบบการการบริหารจัดการน้้าที่ประตูน้าสุรัสวดีจากประชากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
5) แนวทางการท้าแผนพัฒนาหนองหารในอนาคตที่ประชากรที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
ส่วนที่ 3 วิเคราะห์และสรุปปัญหาด้านทรัพยากรน้้า
ข้อมู ล ทุติย ภูมิ การวิเคราะห์ ส มดุล น้้า และแบบสอบถาม น้าข้อมูล ทั้งหมดมาวิเคราะห์ และสรุปผล
การศึกษาถึงสภาพปั จ จุ บั น ของหนองหาร และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น โดยสภาพปัญหาที่ได้จากผลการศึกษา
ประกอบด้วย สภาพปัญหาที่ได้จากการวิเคราะห์ทางด้านวิศวกรรมทรัพยากรน้้า และจากการสอบถามประชากรที่
มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งท้าให้ผลการศึกษามีความน่าเชื่อถือและตรงตามสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริง
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ทั้งนี้ ผลการวิเคราะห์ตามกรอบและแนวทางการศึกษาด้านอุทกวิทยา ด้านชลศาสตร์และปริมาณน้้าจาก
ทั้ง 3 ส่วนดังกล่าวข้างต้น สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้
4.2.1 ลักษณะทางชลศาสตร์
"หนองหาร" มีความลึกเฉลี่ย 3-6 เมตร ครอบคลุมพื้นที่ 77,016 ไร่ หรือ 123 ตารางกิโลเมตร ใน 13
ต้าบล ดังแสดงในรูปที่ 4.15 หนองหารรับน้้ามาจากล้าน้้าทั้งสิ้น 21 สายแต่สายที่ส้าคัญและมีอิทธิพลมากที่สุดคือ
ล้าน้้าพุง และไหลออกจากหนองหาร ผ่า นประตูระบายน้้าสุรัสวดี รวมกับปริมาณน้้าบางส่วนที่ไหลลงมาจากห้วย
น้้าพุง กลายเป็นน้้าก่้าและไหลลงสู แม่น้าโขงที่ จังหวัดนครพนม หนองหารตั้งอยู่ในลุ่มน้้า สาขาห้วยน้้าก่้า และรับ
น้้าจากเพิ่มเติมจากลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้าพุง โดยลักษณะทางชลศาสตร์ของทั้งสองลุ่มน้้า มีดังต่อไปนี้
1) ลุ่มน้้าห้วยน้้าก่้า มีพื้นที่ลุ่มน้้า 2,678.20 ตร.กม. หรือ 1,673,877.26 ไร่ มีแนวสันปันน้้าความสูง
ประมาณ 300 ม.รทก. เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลุ่มน้้าย่อยล้าน้้าก่้า กับลุ่มน้้าย่อยล้าน้้าพุง ลุ่มน้้าย่อยแม่น้าโขง
ส่วนที่ 8 และลุ่มน้้าย่อยห้วยชะโนดในจังหวัดสกลนคร ทางทิ ศเหนือและทิศตะวันตกของลุ่มน้้าเป็นต้นก้าเนิดของ
ล้าน้้าบังและน้้าก่้า พื้นที่ลุ่มน้้าตอนบนเป็นภูเขาสูงที่ลาดชันและลดหลั่นเป็นเนินสูง ตอนกลางเป็นที่ราบถึงลูกคลื่น
ลอนลาด ตอนล่างเป็นที่ที่ค่อนข้างราบถึงราบเรียบ ครอบคลุมพื้นที่ 2 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม มีลุ่มน้้า
สาขา 6 ลุ่มน้้า คือ ล้าน้้าก่้าส่วนที่ 1 ล้าน้้าก่้าส่วนที่ 2 ล้าน้้าบังตอนบน ล้าน้้าบังตอนล่าง ล้าน้้าก่้าส่วนที่ 3 และล้า
น้้าก่้าส่วนที่ 4 (กรมทรัพยากรน้้า, 2557 และ สสนก, 2559)
ล้าน้้าสาขา ได้แก่ ล้าน้้าบัง ล้าน้้าห้วยแคน และล้าน้้าพุง โดยลุ่มน้้าสาขาห้วยน้้าก่้า มีแลห่งน้้าต้นทุนที่
ส้าคัญ คือ หนองหาร ล้าน้้าก่้าเริ่มจากหนองหาร อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ผ่านอ้าเภอโคกศรีสุพรรณ แล้วไหล
ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้จนถึงแม่น้าโขงที่ต้าบลน้้าก่้า อ้าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม รวมความยาวประมาณ
123 กิโลเมตร สภาพภูมิประเทศมีความลาดเทจากด้านทิศตะวันตกไปทางด้านทิศตะวันออกความลาดเทจาก
หนองหานไปถึงบริเวณอ้าเภอนาแก มีค่าเท่ากับ 1:4,000 และความลาดเทจากอ้าเภอนาแกไปถึงปากน้้าก่้าที่จุ ด
บรรจบแม่น้าโขง มีค่าเท่ากับ 1:5,000 มีพื้นที่รับน้้าฝนประมาณ 3,440 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้้าเฉลี่ยรายปี
ประมาณ 1,400 ล้านลูกบาศก์เมตร พื้นที่บริเวณสองฝั่งของล้าน้้าส่วนใหญ่เป็นที่นา มีหมู่บ้านตั้งกระจายอยู่บริเวณ
ตามเนินตลอดล้าน้้า นอกจากนี้ ยังมีหนองบึงธรรมชาติจ้านวนมากช่วงปลายล้าน้้ามีสภาพเป็นที่ลุ่มน้้าท่วมถึงเป็น
ประจ้า ในฤดูฝนจะเกิดปัญหาอุทกภัยส่วนในฤดูแล้งในล้าน้้าจะมีปริมาณน้้าน้อยท้าให้การน้าน้้าขึ้นมาใช้ป ระโยชน์
ท้าได้ยากจึงมักเกิดภาวการณ์ขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภคของราษฎร
2) ลุ่มน้้าห้วยน้้าพุง มีพื้นที่ลุ่มน้้า 836.54 ตร.กม. หรือ 522,837.24 ไร่ แนวสันปันน้้าความสูงประมาณ
300 – 500 ม.รทก. เป็นแนวแบ่งเขตระหว่างลุ่มน้้าย่อยน้้าพุงกับลุ่มน้้าย่อยห้วยน้้า อูน ลุ่มน้้าย่อยห้วยน้้าก่้า และ
ลุ่มน้้าย่อยห้วยบางทรายจังหวัดสกลนคร อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของลุ่มน้้าเป็นต้นก้าเนิดของลุ่มน้้าพุง
พื้นที่ลุ่มน้้าตอนบนเป็นภูเขาสูง ที่ลาดชันและลดหลั่นเป็นเนินสูง ตอนกลางถึงตอนล่างเป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอน
ลาด ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดสกลนคร มีลุ่มน้้าสาขา 2 ลุ่มน้้า คือ น้้าพุงตอนบน และน้้าพุงตอนล่าง
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ล้าน้้าพุง ต้นน้้าเกิดในเขตอ้าเภอกุดบาก มีสภาพลาดชันในช่วงต้นน้้าไหลผ่านท้องที่อ้าเภอกุดบากลงสู่
เขื่อนน้้าพุงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ความจุ 165 ล้านลูกบาศก์เมตร จากนั้นไหลผ่านอ้าเภอเต่างอย
อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ และอ้าเภอเมืองสกลนคร แล้วไหลลงหนองหาร

รูปที่ 4.15 ขอบเขตพื้นที่ศึกษาลุ่มน้้า
4.2.2 ปริมาณฝนและการแพร่กระจายของปริมาณน้้าฝน
หนองหารและบริเวณใกล้เคียงมีสถานีวัดน้้าฝนของกรมอุตุนิยมวิทยา จ้านวน 10 สถานี ดังแสดงรายชื่อ
และการกระจายของฝนรายเดือนเฉลี่ยของแต่ละสถานีดังตารางที่ 4.4 และ 4.5 แสดงต้าแหน่งที่ตั้งสถานีวัดน้้าฝน
และเส้นชั้นปริมาณน้้าฝนรายปีเฉลี่ย ดัง รูปที่ 4.9 พบว่า ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยสะสมรวมรายปีสูงสุด และต่้าสุด
เท่ากับ 2,428.23 มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. 2533 และ 1,401.80 มิลลิเมตร ในปี พ.ศ. 2541 ตามล้าดับ. โดยปริมาณ
น้้าฝนส่วนใหญ่จะตกในช่วงเดือนสิงหาคม และปริมาณน้้าฝนที่น้อยที่สุดอยู่ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม
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ตารางที่ 4.4 รายชื่อสถานีวัดน้้าฝน
จังหวัด
สกลนคร

นครพนม

รายชื่อสถานีฝน
สตอ.สกลนคร*
สกษ.สกลนคร*
อ้าเภอเต่างอย
อ้าเภอโคกศรีสุพรรณ
อ้าเภอโพนนาแก้ว
สตอ.นครพนม*
สกษ.นครพนม*
อ้าเภอธาตุพนม
อ้าเภอเรณูนคร
ปท.นาแก

รหัสสถานีฝน
356201
356301
356013
356015
356018
357201
357301
357001
357003
357006

ละติจูด
17.09.00
17.07.00
16.59.00
17.01.00
17.09.00
17.25.00
17.26.00
16.58.00
17.01.00
16.56.00

ลองติจูด
104.08.00
104.03.00
104.09.00
104.21.00
103.20.00
104.47.00
104.47.00
104.45.00
104.42.00
104.30.00

ช่วงปีข้อมูล
2527-2558
2527-2558
2548-2558
2548-2556
2548-2555
2527-2558
2527-2558
2548-2558
2552-2558
2548-2558

รูปที่ 4.9 ต้าแหน่งที่ตั้งสถานีวัดน้้าฝนและการแผ่กระจายของฝนสะสมรายปีเฉลี่ยในพื้นที่หนองหาร และบริเวณ
โดยรอบ
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ตารางที่ 4.5 การกระจายของปริมาณน้้าฝนรายเดือนตั้งแต่ ปี 2527 ถึง 2558 ของลุ่มน้้าหนองหาร จ.สกลนคร
ปี พ.ศ.
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549

ม.ค.
1.20
4.03
0.00
0.00
0.00
0.38
4.20
0.00
27.80
0.10
0.00
0.00
1.00
1.05
2.60
2.38
6.80
0.45
0.00
0.78
5.45
0.50
0.00

ก.พ.
2.05
47.93
0.00
28.58
21.68
0.00
85.40
0.00
34.60
5.90
108.80
17.23
2.50
29.53
62.38
0.00
36.40
8.40
34.60
65.83
96.15
0.00
17.14

มี.ค.
11.37
45.00
19.78
37.35
74.53
104.83
75.40
53.25
17.38
12.35
49.20
33.63
109.85
112.45
68.53
65.25
8.85
34.73
119.33
66.85
29.90
15.97
73.69

เม.ย.
211.88
98.88
153.33
55.40
68.88
81.35
78.88
14.00
16.33
100.03
112.03
54.05
135.50
107.25
44.78
87.23
237.13
66.50
55.70
69.38
117.85
71.09
99.31

ปริมาณน้้าฝนรวมรายเดือน (มม.)
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
135.85 213.05 411.08 560.48
172.95 439.95 307.55 415.28
272.30 286.03 297.95 640.75
167.05 299.28 353.65 546.60
317.18 185.63 280.68 474.98
207.48 273.60 331.78 292.55
226.63 531.30 496.85 566.60
161.80 343.83 360.90 458.53
160.88 227.23 382.65 479.98
445.03 256.83 389.73 391.00
213.40 619.50 277.53 408.40
250.80 319.48 434.83 437.85
158.15 204.00 244.78 435.13
172.78 272.30 614.13 494.20
219.58 286.28 179.18 242.25
402.15 313.93 426.43 314.53
324.05 388.68 416.28 354.93
263.03 434.40 371.23 512.48
288.60 514.23 486.40 402.78
160.08 218.00 231.13 429.98
208.95 165.70 286.20 417.75
218.09 262.63 429.47 419.64
155.01 177.10 404.84 402.06
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ก.ย.
202.43
147.93
238.10
240.65
97.78
216.70
258.28
180.08
209.28
150.95
287.05
159.23
612.30
123.23
252.10
328.47
331.45
223.33
261.10
461.13
361.50
352.10
94.36

ต.ค.
104.33
122.33
122.53
26.95
152.20
165.10
77.68
100.00
38.05
26.55
49.35
24.78
72.93
96.50
37.65
72.00
37.90
34.30
31.40
19.23
3.77
17.80
191.16

พ.ย.
45.33
1.75
13.00
1.38
0.00
7.95
27.03
0.30
0.00
1.75
0.40
7.25
58.20
0.00
4.25
11.88
0.00
13.30
0.97
0.40
0.30
13.87
70.31

มีนาคม 2560

ธ.ค.
0.00
0.00
2.65
0.00
0.00
0.00
0.00
52.10
54.18
0.27
0.00
0.00
0.00
0.00
2.25
0.00
0.00
1.23
9.40
0.00
0.00
0.50
0.00

รวมทั้งปี รวมฤดูฝน รวมฤดูแล้ง
(พ.ค.-ต.ค.) (พ.ย.-เม.ย.)
1899.02 1627.20
271.82
1803.55 1605.98
197.58
2046.40 1857.65
188.75
1756.88 1634.18
122.70
1673.50 1508.43
165.08
1681.70 1487.20
194.50
2428.23 2157.33
270.90
1724.78 1605.13
119.65
1648.33 1498.05
150.28
1780.47 1660.08
120.39
2125.65 1855.23
270.43
1739.10 1626.95
112.15
2034.33 1727.28
307.05
2023.40 1773.13
250.28
1401.80 1217.03
184.78
2024.22 1857.49
166.73
2142.45 1853.28
289.18
1963.36 1838.75
124.61
2204.49 1984.50
219.99
1722.75 1519.53
203.23
1693.52 1443.87
249.65
1801.65 1699.73
101.92
1684.97 1424.52
260.45
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ปี พ.ศ.
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
เฉลี่ย

ม.ค.
0.00
4.21
0.35
29.09
0.00
38.99
1.78
0.00
3.15
4.26

ก.พ.
35.01
3.92
5.10
52.21
12.40
4.53
0.60
0.50
68.93
27.76

มี.ค. เม.ย.
50.70 51.46
99.39 105.88
56.04 61.38
13.92 71.54
23.47 78.62
38.47 216.80
33.23 85.73
24.04 84.81
22.74 35.14
50.04 91.50

ปริมาณน้้าฝนรวมรายเดือน (มม.)
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
197.94 276.24 238.21 442.33
270.54 364.44 349.91 296.39
307.21 165.96 345.61 318.71
182.51 170.39 252.56 486.79
257.77 268.21 467.00 492.42
229.81 259.22 304.23 292.37
327.62 217.86 434.26 184.64
107.14 450.05 494.20 298.54
111.66 100.78 550.49 297.51
227.94 297.06 370.36 412.76
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ก.ย.
276.21
340.43
162.08
263.22
336.18
175.71
258.93
219.89
175.28
249.92

ต.ค.
256.69
88.01
65.69
124.60
112.82
20.41
64.07
30.70
78.66
77.07

พ.ย.
5.90
51.20
0.40
0.00
1.63
14.20
0.90
11.60
20.25
12.05
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ธ.ค.
3.97
10.97
11.06
3.00
0.00
8.60
25.62
1.53
0.30
5.86

รวมทั้งปี รวมฤดูฝน รวมฤดูแล้ง
(พ.ค.-ต.ค.) (พ.ย.-เม.ย.)
1834.65 1687.61
147.04
1985.28 1709.71
275.56
1499.59 1365.25
134.33
1649.84 1480.07
169.76
2050.52 1934.40
116.12
1603.33 1281.75
321.58
1635.25 1487.38
147.87
1722.99 1600.51
122.48
1464.88 1314.38
150.50
1826.59 1635.11
191.48
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4.2.3 การตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลปริมาณน้้าฝน
จากการรวบรวมข้อมูลปริมาณน้้าฝนจากสถานีตรวจวัดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ศึกษา และบริเวณใกล้เคียงจ้านวน
10 สถานี ด้าเนินการตรวจสอบความน่าเชื่อถือ (Consistency) ของข้อมูลปริมาณน้้าฝนด้วยวิธี Double Mass
Curve Analysis ดังแสดงผลการวิเคราะห์ในรูปที่ 4.10
4.2.4 การวิเคราะห์ปริมาณน้้าท่า
ตามลักษณะทางภูมิประเทศและลักษณะทางชลศาสตร์ พบว่า หนองหารได้รับน้้าท่าจากปริมาณน้้าฝน
และปริมาณน้้าจากล้าน้้าพุง โดยในการวิเคราะห์ปริมาณน้้าฝนเป็นปริม าณน้้าท่าโดยวิธี SCS Method ผลการ
วิเคราะห์ดังแสดงในตารางที่ 4.6 ซึ่งปริมาณน้้าท่ารวมรายเดือนสูงสุ ดเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดื อน
กันยายน และปริมาณน้้าท่ารวมรายเดือนต่้าสุดเกิดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคม ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2533
เกิดปริมาณน้้าท่ารวมรายปี สูงสุด คือ 737.71 ล้าน ลบ.ม. (แบ่งเป็น 712.98 ล้าน ลบ.ม. เกิดขึ้นในฤดูฝน และ
24.74 ล้าน ลบ.ม. เกิดขึ้นในฤดูแล้ง) และในปี พ.ศ.2541 เกิดปริมาณน้้าท่ารวมรายปีต่้าสุด คือ 314.49 ล้าน ลบ.
ม. (แบ่งเป็น 298.11 ล้าน ลบ.ม. เกิดขึ้นในฤดูฝน และ 16.38 ล้าน ลบ.ม. เกิดขึ้นในฤดูแล้ง) ซึ่งปริมาณน้้าท่ากว่า
ร้อยละ 83-96 เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน และร้อยละ 3-17 เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง
ส้าหรับปริมาณน้้าจากล้าน้้าพุงกรมชลประทานได้ด้าเนินการตรวจวัดปริมาณน้้าท่า ณ สถานีวัดน้้าท่า
KH90 ดังแสดงในตารางที่ 4.7 ซึ่งปริมาณน้้าท่ารวมรายเดือนสูงสุดเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน
และปริมาณน้้าท่ารวมรายเดือนต่้าสุดเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคม ซึ่งปริมาณน้้าท่ากว่าร้อยละ 61
เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน และร้อยละ 39 เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง แต่ทั้งนี้ในปี 2541 และ 2543 ปริมาณน้้าท่ากว่าร้อยละ
46 เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน และร้อยละ 54 เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากเขื่อนน้้าพุงมีความจ้าเป็นที่ต้องปล่อยน้้า
ออกมาเพื่อช่วยเหลือประชากรที่อยู่ทางด้านท้ายเขื่อนที่ประสบภัยแล้ง
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รูปที่ 4.10 การตรวจสอบความน่าเชื่อถือข้อมูลปริมาณน้้าฝน
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ตารางที่ 4.6 ปริมาณน้้าท่ารวมรายเดือนด้วยวิธี SCS Method ณ หนองหารและพื้นที่โดยรอบ
ปี พ.ศ.
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550

ม.ค.
3.63
2.91
3.97
3.97
3.97
3.86
2.87
3.97
0.04
3.94
3.97
3.97
3.68
3.67
3.26
3.32
2.30
3.84
3.97
3.75
2.59
3.82
3.97
3.97

ก.พ.
3.40
0.83
3.97
0.02
0.31
3.97
7.14
3.97
0.04
2.49
13.17
0.70
3.29
0.01
2.66
3.97
0.09
1.98
0.04
3.22
9.76
3.97
0.70
0.05

มี.ค.
1.46
0.58
0.46
0.12
4.82
12.06
4.99
1.40
0.68
1.31
0.96
0.02
13.47
14.21
3.69
3.12
1.90
0.04
16.25
3.39
0.01
0.83
4.65
1.11

เม.ย.
49.46
10.46
27.37
1.67
3.75
6.24
5.71
1.08
0.79
10.77
14.09
1.50
21.34
12.73
0.56
7.57
59.76
3.33
1.71
3.84
15.80
4.16
10.58
1.20

ปริมาณน้้าท่ารวมรายเดือน (ล้าน ลบ.ม.)
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
21.45 49.93 137.29 208.37
34.44 150.82 90.08 139.25
74.66 80.61 85.83 247.37
32.27 86.42 110.80 201.67
94.36 39.20 78.28 167.38
47.71 75.22 100.90 83.46
55.44 194.31 177.80 211.33
30.37 106.34 114.11 159.58
30.04 55.68 124.10 169.76
153.21 68.04 127.37 127.96
50.08 237.00 76.91 136.04
65.49 95.38 148.41 149.83
29.07 46.33 62.95 148.55
34.37 74.66 234.39 176.54
52.57 80.72 36.76 61.90
133.13 92.91 144.47 93.17
97.43 126.88 139.72 111.38
70.68 148.21 118.84 185.27
81.73 186.11 172.82 133.42
29.76 51.93 57.28 146.13
48.30 31.78 80.68 140.40
51.96 70.51 145.89 141.29
27.96 35.98 134.39 133.09
43.95 76.36 60.22 151.94
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รวมรายปี
ก.ย.
45.71
25.50
60.17
61.23
10.18
51.40
68.65
37.10
48.43
26.54
81.06
29.45
233.50
17.44
66.04
99.41
100.75
54.09
69.85
160.81
114.39
110.10
9.30
76.35

ต.ค.
11.92
17.16
17.22
0.06
26.98
31.56
5.46
10.76
0.15
0.07
0.97
0.14
4.51
9.85
0.13
4.33
0.14
0.03
0.00
0.50
2.97
0.64
41.32
67.98
มีนาคม 2560

พ.ย.
0.60
3.48
1.22
3.58
3.97
2.07
0.06
3.88
3.97
3.48
3.85
2.21
2.04
3.97
2.86
1.39
3.97
1.18
3.69
3.85
3.88
1.10
4.01
2.49

ธ.ค.
3.97
3.97
3.25
3.97
3.97
3.97
3.97
1.27
1.51
3.89
3.97
3.97
3.97
3.97
3.35
3.97
3.97
3.62
1.80
3.97
3.97
3.82
3.97
2.93

537.20
479.47
606.08
505.78
437.14
422.41
737.71
473.82
435.18
529.06
622.06
501.05
572.69
585.79
314.49
590.74
648.28
591.11
671.38
468.43
454.52
538.09
409.91
488.52

รวม
ฤดูฝน
474.67
457.24
565.86
492.45
416.37
390.25
712.98
458.26
428.16
503.19
582.06
488.70
524.91
547.23
298.11
567.42
576.31
577.12
643.94
446.41
418.53
520.39
382.03
476.78

รวม
ฤดูแล้ง
62.53
22.23
40.22
13.32
20.78
32.15
24.74
15.56
7.03
25.87
40.00
12.35
47.78
38.55
16.38
23.33
71.98
13.99
27.45
22.02
35.99
17.70
27.88
11.73
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ปี พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
เฉลี่ย

ม.ค.
2.87
3.87
0.01
3.97
0.19
3.47
3.97
3.12
3.27

ก.พ.
2.94
2.66
1.28
1.31
2.79
3.80
3.82
3.76
2.88

มี.ค.
10.60
1.75
1.09
0.20
0.17
0.01
0.17
0.24
3.31

เม.ย.
12.35
2.51
4.24
5.65
51.44
7.22
7.01
0.05
11.44

ปริมาณน้้าท่ารวมรายเดือน (ล้าน ลบ.ม.)
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
73.90 115.73 109.10 85.15
89.92 31.87 107.15 95.04
38.02 33.49 66.23 173.00
68.44 72.90 163.60 175.69
56.74 69.05 88.61 83.38
99.03 51.87 148.14 38.82
12.70 155.58 176.54 86.09
13.98 10.96 203.54 85.64
57.60 87.59 119.47 139.00

รวมรายปี
ก.ย.
104.80
30.47
70.76
102.88
35.46
68.93
52.69
35.30
67.46

ต.ค.
7.75
3.20
17.86
14.32
0.40
2.93
0.00
5.66
9.59

พ.ย.
1.17
3.85
3.97
3.52
1.05
3.71
1.43
0.42
2.68

ธ.ค.
1.53
1.51
3.16
3.97
1.94
0.10
3.54
3.88
3.27

527.88
373.81
413.12
616.43
391.24
428.05
503.54
366.57
507.55

รวม
ฤดูฝน
496.43
357.66
399.36
597.82
333.65
409.73
483.60
355.10
480.71

รวม
ฤดูแล้ง
31.45
16.15
13.75
18.61
57.59
18.32
19.94
11.48
26.84

รวม
ฤดูฝน
164.91
181.58
65.42
186.37
182.62
331.23
383.32
213.64

รวม
ฤดูแล้ง
86.49
93.92
71.02
133.97
228.80
102.51
172.78
127.07

ตารางที่ 4.7 ปริมาณน้้าท่ารวมรายเดือน ณ สถานีวัดน้้าท่า KH90
ปี พ.ศ.
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
เฉลี่ย

ม.ค.
11.83
4.28
7.30
2.70
13.59
11.25
5.22
8.02

ก.พ.
20.80
8.09
15.46
35.93
65.91
19.01
12.64
25.41

มี.ค.
22.86
9.97
20.82
48.83
64.96
26.28
56.64
35.77

เม.ย.
24.17
63.38
26.15
46.50
71.34
36.19
72.58
48.61

ปริมาณน้้าท่ารวมรายเดือน (ล้าน ลบ.ม.)
พ.ค.
มิ.ย.
ก.ค.
ส.ค.
34.37 80.50 22.87 17.81
87.41 45.37 25.96 13.89
17.98 34.50 7.73
3.15
58.73 106.61 15.32 4.35
60.08 93.81 21.40 3.11
143.72 131.39 31.54 17.34
120.03 190.99 36.88 20.25
74.62 97.60 23.10 11.41
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รวมรายปี
ก.ย.
5.26
5.56
1.34
0.64
1.48
2.69
5.09
3.15

ต.ค.
4.11
3.38
0.73
0.71
2.74
4.55
10.08
3.76

พ.ย.
3.40
3.63
0.47
0.02
5.22
4.56
12.22
4.22

มีนาคม 2560

ธ.ค.
3.43
4.58
0.83
0.00
7.78
5.22
13.48
5.04

251.40
275.51
136.44
320.34
411.42
433.74
556.10
340.71
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4.2.5 การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้า
การวิเคราะห์ความต้องการใช้น้า ได้ด้าเนินการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรมและ
ความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค เนื่องจากความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรมเป็นความต้องการ
ใช้น้าหลักที่มีปริมาณความต้องการสูงกว่าความต้องการใช้น้าประเภทอื่นๆ และความต้องการใช้น้าเพื่อการ
อุปโภค-บริโภคเป็นปริมาณน้้าที่มีความจ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิตของประชากรในพื้นที่ ผลการศึกษา มีดังนี้
1) ความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตร
การประเมินความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตร ได้น้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินมาจ้าแนกหาพื้นที่
เกษตรกรรม พร้อมกับจ้าแนกชนิดของพืชที่ปลูก โดยความต้องการใช้น้าในช่วงฤดูฝน พื้นที่เกษตรกรรมใช้
น้้าฝนเป็นหลัก โดยปฏิทินปลูกพืช ดัง แสดงไว้ในตารางที่ 4.8 และผลการวิเคราะห์ความต้ องการใช้น้าเพื่อ
การเกษตร แสดงไว้ในตารางที่ 4.9 นี้
ตารางที่ 4.8 ปฏิทินการปลูกพืชโดยรอบหนองหาร
พืช
ข้าวนาปี

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค.

เม.ย.

ปลูก
เก็บเกีย่ ว
ถัว่ เหลือง
ปลูก
เก็บเกีย่ ว
ถัว่ ลิสง
ปลูก
เก็บเกีย่ ว
ข้าวโพดฝักสด ปลูก
เก็บเกีย่ ว
มะเขือเทศ ปลูก
เก็บเกีย่ ว

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ตารางที่ 4.9 ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านเกษตรกรรมและปริมาณความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
อ้าเภอ
อ.เมืองสกลนคร

อ.โพนนาแก้ว

ชนิดพืช
ถั่วเหลือง
ถั่วลิสง
มะเขือเทศ
ข้าวโพด
ผัก
อ้อย,มันส้าปะหลัง
อ้อย
พริก
ยางพารา
สะเดา
หม่อน
หม่อน
ไผ่
มะม่วง,มะขาม
รวม
ถั่วเหลือง
ถั่วลิสง
มะเขือเทศ
ข้าวโพด
ผัก
อ้อย,มันส้าปะหลัง
อ้อย
ยางพารา
ปาล์มน้้ามัน
มะม่วง,มะขาม,ขนุน ฝรั่ง
กล้วยไม้
รวม

ความต้องการใช้น้า (ลบ.ม.)
11,570,713.28
11,538,256.87
15,351,886.07
8,503,581.71
2,885,015.00
9,634,464.00
2,980,800.00
82,080.00
16,444,642.94
32,832.00
89,280.00
34,560.00
31,968.00
4,269,888.00
83,449,967.87
6,011,746.40
5,994,883.15
7,976,314.29
4,418,169.86
1,498,955.00
402,624.00
23,328.00
2,969,017.63
459,016.32
151,200.00
319,680.00
30,224,934.66

หมายเหตุ: 1) การวิเคราะห์พิจารณาจากการเอาพื้นที่ปลูกแต่ละชนิดพืช และน้าแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน
ของกรมพัฒนาที่ดิน คูณ ด้วยความต้องการการใช้น้าของพืชแต่ละชนิด
2) ตารางนี้แสดงให้เห็นว่าพืชแต่ละชนิดต้องใช้น้าเท่าไร ส้าหรับแหล่งน้้าต้นทุนจะเอามาจากที่ไหน
ก็ขึ้นกับสภาพภูมิประเทศ หรือจะหาวิธีการน้าน้้าจากหนองหารมารองรับ ตรงบริเวณรอบหนองหาร
2) ความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
การประเมิน ความต้องการใช้น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโ ภค ศึกษาจากจ้านวนประชากรในพื้นที่
โดยรอบหนองหารมาวิเคราะห์ โดยพิจารณาเกณฑ์การใช้น้าตามเทศบาลต้าบล ซึ่งก้าหนดอัตราการใช้น้า
เท่ากับ 120 ลิตร/คน/วัน ผลการวิเคราะห์ความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค สามารถแสดงไว้ใน
ตารางที่ 4.10
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ตารางที่ 4.10 ความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภครายต้าบล
จ้านวนประชากร

ชาย

1) ต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว
3472
2) ต้าบลท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร
1839
3) ต้าบลเชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร
8369
4) ต้าบลฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร
4467
5) ต้าบลธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร
1564
6) ต้าบลธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร
26561
7) ต้าบลงิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร
4183
8) ต้าบลเหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร
3717
9) ต้าบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร
2415
10) ต้าบลดงชน อ.เมืองสกลนคร
2317
11) ต้าบลโคกก่อง อ.เมืองสกลนคร
2074
12) ต้าบลนาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว
3405
รวม
64383
หมายเหตุ: สถิติประชากรถึงเดือนมกราคม 2559

หญิง

รวม

3554
1828
9147
4445
1689
27048
4242
3772
2418
2378
2101
3393
66015

7026
3667
17516
8912
3253
53609
8425
7489
4833
4695
4175
6798
130398

ความต้องการใช้น้า
(ล้าน ลบ.ม./ปี)
0.308
0.161
0.767
0.390
0.142
2.348
0.369
0.328
0.212
0.206
0.183
0.298
5.711

4.2.6 การวิเคราะห์สภาพปัญหาภัยแล้งและภัยน้้าท่วมด้วยแบบสอบถาม
การลงพื้นที่ท้าแบบสอบถามปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยน้้าท่วมในเขตพื้นที่รอบๆ หนองหารมีจ้านวน
แบบสอบถามทั้งหมด 132 แบบสอบถาม แบ่งเป็นแบบสอบถามส้าหรับหน่วยงานราชการ 25 แบบสอบถาม
ส้าหรับโรงผลิตน้้าประปา 2 แบบสอบถาม และส้าหรับผู้ใหญ่บ้าน 105 แบบสอบถาม ในส่วนของแบบสอบถาม
ส้าหรับผู้ใหญ่บ้านได้ท้าการลงพื้นที่สอบถามในพื้นที่ต้าบลรอบๆ หนองหารทั้งสิ้น 11 ต้าบล ส่วนในต้าบลธาตุ
เชิงชุม ซึ่งเป็นชุมชนเมืองใหญ่ มีระบบการควบคุมการระบายของเมืองจากเทศบาลเมือง จึงจะได้อธิบายใน
ส่วนต่อไป โดย 11 ต้าบล แบ่งได้ดังนี้
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

ต้าบลนาตงวัฒนา
ต้าบลบ้านแป้น
ต้าบลดงชน
ต้าบลโคกก่อง
ต้าบลฮางโฮง
ต้าบลเหล่าปอแดง
ต้าบลท่าแร่
ต้าบลเชียงเครือ
ต้าบลงิ้วด่อน
ต้าบลธาตุนาแวง
ต้าบลม่วงลาย

11
11
9
7
8
11
8
17
12
4
7

แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
แบบสอบถาม
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ทั้งนี้ การกระจายของหมู่บ้ านดั งแสดงในรู ป ที่ 4.18 และสภาพปัญหาภัยแล้ ง และภัยน้้า ท่ว มจาก
แบบสอบถามส้าหรับแต่ละต้าบลดังรายละเอียดต่อไปนี้

รูปที่ 4.18 การกระจายตัวของหมู่บ้านรอบพื้นที่หนองหาร
1) ต้าบลนาตงวัฒนา
ต้าบลนาตงวัฒนามีหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาตงใหญ่ หมู่ 2 บ้านโพนแคใหญ่ หมู่
3 บ้านดอนดู่ หมู่ 4 บ้านบุ่งน้อย หมู่ 5 บ้านบุ่งใหญ่ หมู่ 6 บ้านนาตงน้อย หมู่ 7 บ้านป่าผาง หมู่ 8 บ้าน บึง
ศาลา หมู่ 9 บ้านโพนแคน้อย หมู่ 10 บ้าน บุ่งพัฒนา หมู่ 11 บ้าน โพนแคกลาง มีสภาพปัญหาภัยแล้งและภัย
น้้าท่วมดังนี้
1.1) การใช้น้าจากแหล่งน้้าภายในหมู่บ้าน
นอกจากหนองหาร แหล่งน้้าภายในหมู่บ้านประกอบด้วย ล้าห้วยชิ บึงดัน ฝายเก็บน้้าขนาดใหญ่
(เขื่อนล้าห้วยตรง) และบ่อน้้าบาดาลจ้านวนมาก ซึ่งถูกน้ามาใช้ในภาคเกษตรกรรม และน้้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
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1.1.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
- พืชที่ปลูก ได้แก่ ข้าว มะเขือเทศ ข้าวโพด แตงโม แคนตาลูป พริก และมันส้าปะหลัง
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมีเพียง 3
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาตงใหญ่ หมู่ 5 บ้านบุ่งใหญ่ และหมู่ 7 บ้านป่าผาง
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- น้้าไม่พอเพียงในการท้าการเกษตร
- ปริมาณน้้าในเขื่อนล้าห้วยตรงมีน้อยในฤดูแล้ง และปัญหารั่วซึม มีการดึงน้้าไปใช้ในเกษตรกรรมเป็น
จ้านวนมาก ในฤดูแล้ง
- ล้าห้วยตื้นเขิน
- บ่อบาดาลอยู่ไกลจากพื้นที่ท้าเกษตร
แนวทางการแก้ไข
- หาแหล่งน้้าอื่นมาช่วยเสริม โดยการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร
- มีการขุดลอกล้าห้วยมาใช้ และมีการเปิด-ปิด ประตูน้าจากล้าน้้าก่้าไว้ใช้เอง
1.1.2) การใช้น้าน้้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
- ภายในหมู่บ้ านน้้าอุป โภค-บริ โภคมาจากน้้าบาดาลที่ช าวบ้านได้ท้าการขุดเจาะขึ้นมาใช้ภ ายใน
หมู่บ้าน
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าไม่เพียงพอมี
เพียง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 5 บ้านบุ่งใหญ่ หมู่ 6 บ้านนาตงน้อย และหมู่ 10 บ้าน บุ่งพัฒนา
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา
1.2) การใช้น้าจากหนองหาร
หมู่บ้านที่มีการดึงน้้าจากหนองหารมาใช้มีเพียง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 6 บ้านนาตงน้อย และหมู่ 8
บ้าน บึงศาลา
1.2.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
การดึงน้้าจากหนองหารมาใช้เพื่อการเกษตรมีความเพียงพอ ทั้งช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- ความตื้นเขินของแหล่งน้้า, วัชพืชเยอะ, ไม่สามารถจะสูบด้วยเครื่องสูบน้้าได้
แนวทางการแก้ไข
- พัฒนาขุดปรับให้ขอบบึงสามารถสูบน้้าได้
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1.3) การประสบภัยแล้งภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยแล้ง
- ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน และป่าต้นน้้ามีน้อย
- ไม่มีพื้นที่เก็บกักน้้าไว้ในยามหน้าแล้ง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง
- ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย ได้แก่ มะเขือเทศ และข้าว เนื่องจากน้้าจากหนองหารมา
ไม่ถึง
- สามารถท้านาได้ปีละครั้ง แหล่งน้้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร
1.4) การประสบภัยน้้าท่วมภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยน้้าท่วม
- ฝนตกหนักติดต่อกันหลายวัน ส่งผลให้น้าระบายไม่ทัน (ฝนตกติดต่อกัน 3-4 วัน) หลังจากนั้น 2-3
อาทิตย์ น้้าไหลออกจากพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติ
- ท่อระบายน้้าไม่เพียงพอต่อการระบายน้้า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยน้้าท่วม
- น้้าท่วมแปลงเกษตรกรรม น่าข้าวเน่าเสีย บ้านเรือนได้รับผลกระทบโดยตรง ข้าวของเสียหาย
1.5) รูปแบบหรือโครงการ การพัฒนาหนองหารในอนาคต
- ต้องการให้มีคลองส่งน้้า และท่อระบายน้้าจากหนองหารเข้ามายังหมู่บ้าน และพื้นที่การเกษตรกรรม
- ต้องการให้ท้าคลองไส้ไก่ เป็นระบบชลประทานส่งน้้าจากหนองหารขึ้นที่สูง
- ต้องการให้ท้าการขุดลอกหนองหาร เนื่องจากมีตะกอนตกอยู่ท้าให้น้าเน่าเสีย ซึ่งท้าให้ปลาเกิดโรค
- ต้องการให้มีการผลิตน้้าประปาจากแหล่งน้้าหนองหาร
- ต้องการให้หนองหารมีน้าใสสะอาด และช่วยขจัดผักตกชวาออกจากหนองหาร
1.6) หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด -ปิดประตูสุรัสวดี และแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.10
1.7) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในปัจจุบัน
- มีการเปิดประตูระบายน้้าในหน้าฝน
- มีการก้าหนดวัน-เดือน ของการเปิด ปิดประตู
- มีการประกาศก่อนว่าจะเปิดหรือปิดวันไหน เวลาไหน
- ได้รับค้าสั่งจากศูนย์วิจัยฯสกลนครเรื่องการปิด-เปิดประตูระบายน้้า
- กรมประมงดูแลรับผิดชอบเรื่องการปิด-เปิดประตูระบายน้้า
- มีการส่งหนังสือบอกว่าจะเปิดหรือปิดประตู
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- เมื่อน้้ามีปริมาณมากก็จะท้าการเปิด น้้าน้อยก็จะปิดประตู หรือช่วงที่มีการปลูกนาปรังก็จะเปิด
ประตูน้าเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ในล้าน้้าก่้าได้ใช้น้าท้านาช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.
ตารางที่ 4.10 หมู่บ้านในต้าบลนาตงวัฒนาที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด -ปิดประตูสุรัสวดี และแนวทางการ
แก้ไขปัญหา
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่ 2
บ้านโพนแคใหญ่
หมู่ 1
บ้านนาตงใหญ่
หมู่ 3
บ้านดอนดู่
หมู่ 8
บ้านบึงศาลา
หมู่ 11
บ้านโพนแคกลาง

ผลกระทบที่ได้รับจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
แนวทางการแก้ปัญหา
ช่วงฤดูฝน น้้าเกิดการท่วมขัง เมื่อมีการเปิดปิดประตู ประสานงานไปยัง องค์การบริหารส่วนต้าบลเพื่อให้
น้้าเกิดการไหลเอ่อท่วมไปยังหมู่บา้ น
ประสานงานไปยังจังหวัด เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
เจ้าหน้าที่ลงมาดู แล้วท้าการเปิดประตูระบายน้า้
เนื่องจากการเปิดประตูน้าท้าให้นา้ ท่วม
เนื่องจากมีการใช้น้าจากล้าห้วยมาท้าการเกษตร
และมีการขุดน้้าบาดาลใช้ในการประปา
เปิดเยอะ ท้าให้น้าท่วม แต่ถ้าปิดไปเลย ท้าให้น้าไม่ แก้ปัญหาได้ยาก เนื่องจากพื้นที่ของหมู่บ้านเป็นที่ลุ่ม
พอใช้
ระดับน้้าบึงสูตร หนองหารลดลง บางครั้งเกือบแห้ง ปิดๆ เปิดๆ เพื่อการเกษตรท้ายเขือ่ น
ถ้าเปิดมากน้้าท่วม ถ้าปิดน้้าก็ไม่มี

เปิดเป็นช่วงๆ อยากให้เปิดช่วงหน้าแล้ง

1.8) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในอนาคต
- ต้องการให้ขยายประตูระบายน้้า เพื่อให้น้าได้ระบายออกทันท่วงที
- ควรมีการเปิด-ปิดน้้าให้สัมพันธ์กับความต้องการของชาวบ้านไม่ท้าให้ชาวบ้านเดือดร้อน
- เปิดพื้นที่น้าโดยการก้าจัดวัชพืชรอบๆ พื้นที่ของประตูน้าสุรัสวดี และหนองหาร
- ต้องการให้เปิดประตูระบายน้้าช่วงหน้าแล้ง
- ต้องการให้มีการประสานงานในการปิดเปิดประตูระบายน้้า
- ต้องการให้แจ้งเขตที่ติดลุ่มน้้าก่้าทราบ โดยเฉพาะช่วงน้้าหลากที่ได้รับผลกระทบ เรื่องการเปิด-ปิด
1.9) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
- ต้องการให้ท้าการขยายประตูระบายน้้า และขยายล้าห้วยให้กว้างออกไปอีกเพื่อระบายน้้า
- ต้องการให้ท้าคลองส่งน้้าไปยังหมู่บ้านต่างๆ
2) ต้าบลบ้านแป้น
ต้าบลบ้านแป้นมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 10 หมู่บ้านได้แก่ หมู่1 บ้านท่าศาลา หมู่ 2 บ้านโพนงามโคก หมู่ 3
บ้ า นโพนงามา หมู่ 4 บ้ า นน้้ า ผุ หมู่ 5 บ้ า นแป้ น หมู่ 6 บ้ า นโพนบก หมู่ 7 บ้ า นจอมแจ้ ง หมู่ 8 บ้ า นบึ ง
ประชาราษฎร์ หมู่ที่ 9 บ้านโพนงามโคกใหม่ หมู่ 10 บ้านแป้นใหม่ มีสภาพปัญหาภัยแล้งและภัยน้้าท่วมดังนี้
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2.1) การใช้น้าจากแหล่งน้้าภายในหมู่บ้าน
แหล่งน้้าภายในหมู่บ้านนอกเหนือจากหนองหารประกอบด้วย หนองน้้ากัน ล้าห้วยลอง ฝายบ้านโพน
งามโคก ล้าห้วยก้านเหลือง บึงแวก บ่อน้้าผิวดิน และบ่อน้้าบาดาลอีกจ้านวนมาก ซึ่งถูกน้ามาใช้ในส่วนของ
เกษตรกรรม และน้้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
2.1.1) การใช้น้าเพือ่ การเกษตรกรรม
- พืชที่ปลูกอันได้แก่ ข้าว มะเขือเทศ ข้าวโพด แตงโม พริก และมันส้าปะหลัง
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร มีเพียง 1 หมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอ
ได้แก่ หมู่ 8 บ้านบึงประชาราษฎร์
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- การขาดแคลนน้้าในการเพาะปลูก และดินบริเวณนี้เป็นกรด ท้าให้รากมะเขือเทศเน่าเสียหาย
- แมลงมากัดกินพืชไร่ พืชสวน และขาดน้้าในการเกษตร
- พื้นที่นาข้าวที่อยู่ติดหนองหารจะไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้้า แต่พื้นที่ที่ห่างจากหนองหารออกมา
มากกว่า 300 เมตร ไม่สามารถดึงน้้ามาใช้ได้ ท้าให้ต้นทุนการท้าการเกษตรสูง
- นาข้าวเสียหายเนื่องจากไม่มีน้าท้าการเกษตร
แนวทางการแก้ไข
- สร้างฝายกักเก็บน้้าช่วงหน้าฝน
- ช่วงหน้าแล้งที่มีพื้นที่นาอยู่ห่างจากหนองหารก็จะปรับไปปลูกพืชผักสวนครัวแทนการเพาะปลูกข้าว
และเลี้ยงสัตว์ โดยใช้น้าจากแหล่งอื่น เช่น การเจาะบ่อบาดาล
2.1.2) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
- ภายในหมู่บ้ านน้้าอุป โภค-บริ โภคมาจากน้้าบาดาลที่ช าวบ้านได้ท้าการขุดเจาะขึ้นมาใช้ภ ายใน
หมู่บ้าน
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่มีน้าไม่เพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา ส่วนหมู่บ้านที่ มีน้าเพียงพอมี
เพียง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านโพนงามโคก หมู่ 3 บ้านโพนงามท่า และหมู่ 6 บ้านโพนบก
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- การบริหารจัดการน้้าประปายังไม่ลงตัว เนื่องจากยังไม่มีเงินสนับสนุนในการพัฒ นา และเรื่องการ
ขาดทุนของการผลิตน้้าประปาชุมชน
- ปัญหาเรื่องท่อแตก รั่วซึม
- ช่วงฤดูแล้งน้้าจะไม่ค่อยไหล, มีแรงดันน้อย น้้าไหลเบา และน้้ามีสีแดง
แนวทางการแก้ไข
- แก้ไขปัญหาโดยการดึงเงินค่าไฟจากหมู่ 10 มาช่วยในหมู่ 5
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- แจ้งให้ทางหน่วยงานราชการมาเปลี่ยนท่อให้ใหม่
- หน่วยงานราชการสูบน้้าจากหนองน้้า สระน้้ามาแจกจ่ายให้ชาวบ้าน
2.2) การใช้น้าจากหนองหาร
หมู่บ้านต่างมีการดึงน้้าจากหนองหารมาใช้ได้เกือบทุกหมู่บ้าน มีเพียง 2 หมู่บ้านที่ไม่สามารถดึงน้้า
จากหนองหารมาใช้ ได้แก่ แจ้ง หมู่ 2 บ้านโพนงามโคก และหมู่ที่ 9 บ้านโพนงามโคกใหม่
2.2.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร มีเพียง 4 หมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอ
ได้แก่ หมู่1 บ้าน ท่าศาลา หมู่ 3 บ้านโพนงามท่า หมู่ 4 บ้านน้้าผุ และหมู่ 8 บ้านบึงประชาราษฎร์
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- น้้าในหนองหารใช้ได้ส้าหรับพื้นที่ที่ติดหนองหาร น้้าที่ดึงมาจากหนองหารใช้ได้ไม่ทั่วถึง แปลงนาที่
อยู่ไกลก็จะไม่ได้ใช้น้า
- น้้าไม่พอเพียงช่วงฤดูแล้ง ท้าให้พืชขาดน้้าในการเจริญเติมโต ช่วงฤดูฝนน้้าท่วมนาข้าวเน่าเสียหาย
แนวทางการแก้ไข
- ลดพื้นที่เพาะปลูกลง ปลูกพืชที่ใช้น้าน้อยแทน
- ดึงน้้าจากแหล่งอื่นมาใช้ โดยเจาะน้้าบาดาลมาใช้
- ให้ทางจังหวัดช่วยดูแล ซื้อน้้า, ขุดบ่อบาดาล
2.3) การประสบภัยแล้งภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยแล้ง
- เมื่อปริมาณฝนตกน้อยติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ช่วงเดือน ส.ค.-ต.ค. จะขาดแคลนน้้า
- ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ไม่มีพื้นทีเก็บน้้า
- พื้นที่บ้านในหมู่บ้านเป็นดินรุกรังซึ่งไม่อุ้มน้้า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง
- สร้างความเสียหายให้แก่เกษตรกรรม เช่น ผลผลิตได้น้อย นาข้าวไม่เจริญเติบโต
2.4) การประสบภัยน้้าท่วมภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยน้้าท่วม
- ปริมาณฝนตกหนัก ท้าให้น้าไหลเอ่อล้นขึ้นมาท่วมพื้นที่เกษตรกรรมที่ติดหนองหาร
- การบริหารจัดการประตูระบายน้้าไม่ดี
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยน้้าท่วม
- พื้นที่เกษตรกรรมที่ติดริมหนองหารได้รับผลกระทบน้้าท่วมนาข้าวเน่าเสียหาย
- พื้นที่อยู่อาศัยเกิดน้้าท่วม
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2.5) รูปแบบหรือโครงการ การพัฒนาหนองหารในอนาคต
- ต้องการให้ท้าเขตแดนให้ชัดเจน ซึ่งเกิดการบุกรุกของชาวบ้าน และให้มีถนนรอบหนองหาร
- ต้องการให้ขุดลอกหนองหารที่ตื้นเขิน ให้ไม่มีวัชพืช ให้น้าใสสะอาด
- ต้องการให้ขยายคลองส่งน้้า/คลองไส้ไก่ให้ทั่วถึง และปรับปรุงคลองส่งน้้าเก่าให้สูงขึ้น
- ต้องการให้พัฒนาด้านการท่องเที่ยว
2.6) หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด -ปิดประตูสุรัสวดี และแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.11
2.7) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในปัจจุบัน
- เมื่อฝนมาทางกรมประมงจะปิดประตูระบายน้้าไว้ ให้น้าไหลล้นทางระบายน้้าล้นแทน เมื่อมีชาวบ้าน
ร้องเรียนเรื่องน้้าท่วมนาข้าวเสียหายจึงเปิดประตู
- เปิดเวลาน้้าท่วม ปิดเวลาน้้าแล้ง
- กรมประมงดูแลรับผิดชอบ
- ช่วงฤดูฝนจะเปิดประตูระบายน้้าออกหมด ส่วนในช่วงฤดูแล้ง จะท้าการปิดประตูน้าไว้
- มีการแจ้งให้ทราบว่าจะมีการเปิด-ปิด
2.8) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในอนาคต
- ฤดูฝนช่วงเดือน พ.ค.-มิ.ย. ต้องการให้เปิดประตูระบายน้้าออก และให้ท้าการเปิดไว้ตลอด ไม่ต้อง
เปิดสุด เพื่อให้น้าหลตลอดไม่ไหลท่วมนาข้าว
- ต้องการให้ก้าหนดเวลาเปิดปิดระบายน้้าออกช่วงเดือน เม.ย.-มิ.ย. ให้เปิดระบายน้้าออกไปก่อน
ก่อนฝนลูกใหม่มา
- ต้องการให้ทางหน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ในการเปิดปิดประตูระบายน้้านั้น อยากให้ประสานงาน
กับทางหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริหารจัดการปิดเปิดประตูน้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ควรจะมีการสร้างหอกระจายน้้าและสร้างบ่อกักเก็บน้้าส้ารอง
- เวลาน้้าน้อยก็ให้เปิด 1 ประตู แต่ถ้าน้้ามากก็เปิดทั้ง 2 ประตู แต่ไม่ต้องสูงมาก
- ต้องการให้ แจ้ งก่อนที่จ ะปิ ดเปิ ดประตูก่อนล่ว งหน้าเพื่อให้ ได้เตรียมตัว และให้ มีห นังสื อมาแจ้ง
เกี่ยวกับฤดูวางไขของปลาว่าช่วงไหน เพื่อไม่ให้จับปลา
- ในการเปิดปิดประตูระบายน้้าให้ท้าการประสานกับคนในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดปัญหา
การบริหารจัดการปล่อยน้้าที่ประตูระบายน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ต้องการให้มีการเปิดปิดประตูระบายน้้าพร้อมกันของประตูระบายน้้าในแต่ละแห่งที่อยู่ในลุ่มน้้าก่้า
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ตารางที่ 4.11 หมู่บ้านในต้าบลบ้านแป้นที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด -ปิดประตูสุรัสวดี และแนวทางการ
แก้ไขปัญหา
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่ 3
บ้านโพนงามท่า

ผลกระทบที่ได้รับจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
แนวทางการแก้ปัญหา
การสร้างประตูระบายน้้าสุรัสวดี ในการสร้างทาง สูบน้้าออกจากนาข้าว
ระบายน้้าล้นของทางหน่วยราชการ เมื่อมีปริมาณ
ฝนตกลงมามากเกินความสามารถของการระบายน้้า
ออกจากประตูระบายน้้า น้้าส่วนหนึ่งก็จะไหลข้าม
ทางระบายน้้าล้น แต่ในความเป็นจริงก่อนที่น้าจะ
ไหลข้ามทางระบายน้้าล้น น้้าได้ท่วมนาข้าวเสียหาย
ก่อน เนื่องจากพื้นที่นาข้าวอยู่ต่้ากว่าทางระบายน้้า
ล้นนั้นเอง
หมู่ 7
เมื่ อ ปี ไ หนที่ น้ า มาเยอะ ประตู ร ะบายน้้ า ออกจาก ท้าขันคูป้องกันน้้าท่วม ให้หลังประตูระบายน้้า
บ้านจอมแจ้ง
ประตูระบายน้้าออกจากประตูไม่ทัน ท้าให้น้าไหล
ท่วมนาข้าวของชาวบ้าน
หมู่ 8
ส่งผลให้น้าท่วมพื้นที่เกษตรกรรมรอบหนองหาร
แจ้งเจ้าหน้าที่เมื่อเกิดปัญหาน้้าท่วมไร่นา เจ้าหน้าที่
บ้านบึงประชาราษฎร์
ก็มาเปิดประตูระบายน้้าให้
หมู่ 10
ท้ า ให้ น้ า เกิ ด การไหลเอ่ อ ท่ ว มพื้ น ที่ นาข้ าวที่ติดริม หน่วยงานราชการมาเปิดประตูระบายน้้าให้ เมื่อเห็น
บ้านแป้นใหม่
หนองหาร ในช่วงที่ฝนตกหนักประตูปิด เพื่อเก็บกัก ว่าน้้าท่วมนาข้าวแล้ว
น้้าไว้โดยให้น้าไหลล้นทางระบายน้้าล้นแทน
หมู่ 4
ถ้าไม่เปิดประตูระบายน้้า น้้าจะท่วม แล้วถ้าเปิดแล้ว มีบ่อกักเก็บน้้า
บ้านน้้าผุ
จะไม่มีน้าใช้
หมู่1
ช่วงฝนถ้าปิดประตูน้าก็ท่วม
แจกเงินเยี่ยวยา
บ้านท่าศาลา

2.9) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
- พัฒนาในแหล่งท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์
- ความไม่เท่าเทียมของการก้าหนดหลักเขตที่ไม่แน่นอนซึ่งเดิมหลักเขต เมื่อสมัยก่อนอยู่ตรงต้าแหน่ง
นี้ แต่เมื่อหลายปีหลังๆ พื้นที่หนองหารถูกลุกล้้าขึ้นมาทับกับที่อยู่ของชาวบ้าน
- ต้องการดึงน้้าจากหนองหารเพื่อน้ามาใช้ในการเกษตร
- ขาดความร่วมมือของคนในชุมชนในการขุดคลองน้้ามาใช้ในหมู่บ้าน
- ต้องการได้น้าจากหนองหารขึ้นมาใช้ประโยชน์ของคนในหมู่บ้าน
- ต้องการให้มีฝนหลวงมาช่วยเกษตร
- ต้องการให้ขุดลอกหนองหารก้าจัดวัชพืช และการเปิดปิดประตูน้าให้มีความสัมพันธ์กัน ของเขื่อน
ระบายน้้าต่างๆ
- ต้องการให้คนในชุมชนมีส่วนรวม ระยะเวลาในการเปิดปิดน้้า ทั้ง 3 ประตูที่อยู่ใต้ประตูสุรัสวดีให้
เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
- ต้องการให้ท้าถนนเพื่อให้ชาวบ้านได้ทราบว่าเป็นขอบเขตของหนองหารเพื่อป้องกันการลุกล้้า
- ต้องการให้มีคันดินป้องกันน้้าท่วมที่เกิดจากหนองหาร
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3) ต้าบลดงชน
ต้าบลดงชนมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาลาย หมู่ที่ 2 บ้านดงชน หมู่ที่ 3 บ้านแมด
หมู่ 4 บ้านกุดแข้ หมู่ที่ 5 บ้านทามไฮ หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะเกลือ หมู่ที่ 7 บ้านเหล่าละโมง หมู่ที่ 8 บ้านโพน
ปอหูมีสภาพปัญหาภัยแล้งและภัยน้้าท่วมดังนี้
3.1) การใช้น้าจากแหล่งน้้าภายในหมู่บ้าน
แหล่งน้้าภายในหมู่บ้านนอกเหนือจากหนองหารประกอบด้วย ห้วยสร้างคอน หนองแวง น้้าพุง เขื่อน
น้้าพุงจากภูพาน หนองธานไฮ และบ่อน้้าบาดาลอีกจ้านวนมาก ซึ่งถูกน้ามาใช้ในส่วนของเกษตรกรรม และน้้า
เพื่ออุปโภค-บริโภค
3.1.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
- พืชที่ปลูกอันได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ถั่วลิสง มะเขือเทศ ข้าวโพด และพริก
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมีเพียง 1
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านดงชน
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าไม่เพียงพอมีเพียง 1
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านนาลาย
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- ฝนไม่ตกท้าให้แล้งท้านาไม่ได้
- ท้าการเพาะปลูกไม่ได้เพราะขาดแคลนน้้า
แนวทางการแก้ไข
-ใช้ระบบคลองส่งน้้าทางสหกรณ์ ซึ่งสูบน้้ามาจากล้าน้้าพุง
3.1.2) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
- ภายในหมู่บ้ านน้้าอุป โภค-บริ โภคมาจากน้้าบาดาลที่ช าวบ้านได้ท้าการขุดเจาะขึ้นมาใช้ภ ายใน
หมู่บ้าน
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมี
เพียง 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านดงชน
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าไม่เพียงพอมี
เพียง 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านหนองมะเกลือ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- น้้าไม่พอใช้ในช่วงฤดูแล้ง
- น้้าขุ่นมีกลิ่น และเป็นตะกอน
- ดินมีการทรุดตัวเนื่องจากการสูบน้้าบาดาลไปใช้
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แนวทางการแก้ไข
- ก่อสร้างประปาบ่อใหม่เพิ่ม
- กรองน้้าก่อนจ่ายให้ประชาชน โดยใช้สารส้ม ใช้คลอรีน
3.2) การใช้น้าจากหนองหาร
ในหมู่บ้านไม่มีการดึงน้้าจากหนองหารมาใช้
3.3) การประสบภัยแล้งภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยแล้ง
- ฝนไม่ตกตามฤดูกาลฝนทิ้งช่วงเป็นระยะเวลานาน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง
- ไม่มีน้าใช้ต้องซื้อน้้าคลอง
- ไม่ได้เกี่ยวข้าวเพราะไม่มีน้า
- นาข้าวเสียหาย พืชผลทางการเกษตรเติบโตไม่เต็มที่
3.4) การประสบภัยน้้าท่วมภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยน้้าท่วม
- เป็นพื้นที่ลุ่มประกอบกับมีฝนตกหนัก และล้าน้้าพุงไหลล้นตลิ่ง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยน้้าท่วม
- การเกษตรในพื้นที่ลุ่มเสียหาย นาข้าวตาย และพืชผลทางการเกษตรเสียหาย
3.5) รูปแบบหรือโครงการ การพัฒนาหนองหารในอนาคต
- ต้องการให้มีการผันน้้าจากหนองหารขึ้นมาใช้
- ปรับปรุงแหล่งน้้าให้พอกินพอใช้
- ต้องการให้มีโครงการขุดลอกหนองหารเป็นล้าคลองเข้าหมู่บ้าน
- ต้องการให้วางระบบท่อเพื่อจะใช้น้าหนองหารไปท้าการเกษตร
- ต้องการให้มีโครงการท้าเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างถนนรอบหนองหาร ปรับภูมิทัศน์
3.6) หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
ไม่มีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
3.7) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในปัจจุบัน
- มีการเปิด-ปิดน้้าอย่างเป็นระบบ ถ้าน้้าลดมากจะปิดประตูเพื่อเก็บน้้าไว้
3.8) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในอนาคต
ไม่มขี ้อเสนอแนะ
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3.9) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
- ต้องการให้น้าประปามีมาตรฐาน สามารถดื่มกินได้
- ต้องการให้มีเครื่องสูบน้้าจากล้าน้้าพุงแล้วท้าคลองส่งเข้าหมู่บ้าน
- เปิด-ปิดสุรัสวดีเพื่อให้น้าท่วม เพื่อจะได้พื้นที่หนองหารคืน
- ต้องการให้หนองหารพัฒนาการส่งน้้ามากกว่านี้
- แก้ปัญหาให้ปลาขึ้นมาอยู่ในหนองหารได้
4) ต้าบลโคกก่อง
ต้าบลโคกก่องมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้านได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองฮูดัง หมู่ 2 บ้านโคกก่อง หมู่ 3 บ้าน
หนองใส หมู่ 4 บ้านดงแต้ หมู่ 5 บ้านโคกสูง หมู่ 6 บ้านบึงแดง หมู่ 8 บ้านโคกก่องมีสภาพปัญหาภัยแล้งและ
ภัยน้้าท่วมดังนี้
4.1) การใช้น้าจากแหล่งน้้าภายในหมู่บ้าน
แหล่งน้้าภายในหมู่บ้านนอกเหนือจากหนองหารประกอบด้วย หนองเบน บึงน้อย บึงบาป้อม บึงนา
แซง หนองลอก สระหนองหัวบาน หนองบึงเทียว หนองน้้าบึงแดง สระน้้าบึงแข้ สระน้้าบึงนาทราย และบ่อน้้า
บาดาล ซึ่งถูกน้ามาใช้ในส่วนของเกษตรกรรม และน้้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
4.1.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
- พืชที่ปลูกอันได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มะเขือเทศ ข้าวโพด และมันฝรั่ง
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมีเพียง 1
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองฮูดัง
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าไม่เพียงพอมีเพียง 1
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 8 บ้านโคกก่อง
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- น้้ า ไม่ เ พี ย งพอในช่ ว งฤดู ก าลเพาะปลู ก ของเกษตรกร และมี โ รคระบาดเกิ ด ขึ้ น กั บ พื ช สวนของ
เกษตรกรท้าให้ไม่ได้ผลผลิตเต็มที่ตามที่เกษตรกรคาดกวังไว้ และการจ้าหน่ายพืชผลผลิตของเกษตรกรก็ยังผ่าน
พ่อค้าคนกลาง
- ห้วยหนองคลองบึงตื้นเขิน
- ปลูกข้าวนาปี บางปีก็เกิดอุทกภัยน้้าท่วมนาข้าว ได้รับความเสียหายเป็นจ้านวนมาก ปลูกข้าวนาปรัง
ก็มีปัญหาเรื่องการใช้น้า บางคนน้้าไม่พอใช้ สระน้้า หรือหนองน้้า น้้าก็แห้งก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต
แนวทางการแก้ไข
- ขุดลอกหนองน้้าเพื่อกักเก็บไว้ใช้เพื่อท้าการเกษตร
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4.1.2) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
- ภายในหมู่บ้ านน้้าอุป โภค-บริ โภคมาจากน้้าบาดาลที่ช าวบ้านได้ท้าการขุดเจาะขึ้นมาใช้ภ ายใน
หมู่บ้าน
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมี
เพียง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองฮูดัง หมู่ 3 บ้านหนองใส และหมู่ 4 บ้านดงแต้
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าไม่ เพียงพอมี
เพียง 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 8 บ้านโคกก่อง
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- ฤดูแล้ง ชาวบ้านล้าบากมากในการลดใช้น้า เพราะน้้าประปาหมู่บ้าน ขาดแคลนน้้าใช้อุปโภคบริโภค
- ระบบท่อช้ารุด ถังผุพัง ท่อแตกน้้าเสียเข้าไปในเส้นท่อ เนื่องจากใช้งานมาหลายปี
- ช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนเมษายนของทุกปีน้าในบ่อใต้ดินจะขาดทุกปี
แนวทางการแก้ไข
- ทุกครัวเรือนใช้น้าอย่างประหยัด
- น้าโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ หมู่บ้านละ 200,000 บาท มาซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้าน ท้าให้ปัญหาเรื่องน้้าประปาหมดไป
-ขยายท่อประปาเพิ่ม เพื่อราษฎรจะได้ใช้น้าประปาครบทุกครัวเรือน
4.2) การใช้น้าจากหนองหาร
หมู่บ้านมีการดึงน้้าจากหนองหารมาใช้เกือบทุกหมู่บ้าน มีเพียง 1 หมู่บ้านที่ไม่ได้ดึงน้้าจากหนองหาร
มาใช้ ได้แก่ หมู่ 2 บ้านโคกก่อง
4.2.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมีเพียง 1
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองฮูดัง
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าไม่เพียงพอมีเพียง 1
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 8 บ้านโคกก่อง
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- บางปีน้าพอใช้ บางปีน้าไม่พอใช้
-ในช่วงฤดูแล้งหนองหารปล่อยน้้าน้อยไม่เพียงพอต่อการท้าเกษตร
- บางปีเกิดอุทกภัยน้้าท่วมนาข้าว บางปีก็แห้งแล้งเกิดโรคระบาดในนาข้าว เกิดเพลี้ยไฟ และหนอน
กัดกินต้นข้าว
แนวทางการแก้ไข
- หาน้้าใต้ผิวดินเสริม
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4.3) การประสบภัยแล้งภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยแล้ง
- ฝนทิ้งช่วง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล และหนองน้้าในพื้นที่เก็บกักน้้าได้น้อย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง
- ผลที่กระทบจากภัยแล้ง พืช ผัก ผลไม้ พืชที่ปลูกฤดูแล้งเสียหาย
4.4) การประสบภัยน้้าท่วมภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยน้้าท่วม
- พายุ ฝนตกหนัก พายุโซนร้อน เข้ามายังประเทศไทยหลายลูก ท้าให้ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน ล้า
น้้าก่้าล้นตลิ่งท้าให้เกิดน้้าท่วมไร่นาการเกษตรของชาวบ้าน
- ในช่วงฤดูฝนพอมีน้าท่วมขังในพื้นที่ การระบายน้้าลงสู่แม่น้าหรือล้าน้้าหลัก อย่างเช่น ล้าน้้าก่้าไหล
ลงสู่แม่น้าโขงเป็นไปได้ช้า ซึ่งเป็นอีกสาเหตุที่ท้าให้น้าท่วมขังและท่วมซ้้าซากอยู่ทุกปี
- หนองหารเปิดประตูสุรัสวดีในช่วงฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูที่น้ามาก ปล่อยไหลผ่านล้าน้้าก่้าซึ่งมีขนาดเล็กท้า
ให้น้าเอ่อล้นคันกั้นน้้าออกท่วมที่นาในเขตพื้นที่ของบ้านบึงแดง-บ้านหนองใส ต้าบลโคกก่อง เกิดความเสียหาย
บ่อยครั้ง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยน้้าท่วม
- หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน ข้าวเน่าเสียหายจ้านวนมาก น้้าท่วมที่ไร่ที่นาที่อยู่รอบๆ ล้าน้้าก่้า
4.5) รูปแบบหรือโครงการ การพัฒนาหนองหารในอนาคต
- ขุดลอกหนองหารให้ลึก
- ชาวบ้านต้องการระบบท่อส่งน้้า
- ต้องการให้พัฒนาหนองหารเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวสกลนคร
- ท้าแนวเขตรอบหนองหาร
- การพัฒนาหนองหารเป็นสิ่งที่ดีจะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ราษฎร์ต้องการให้มีแนวเขตหนองหารที่
ชัดเจนกว่าทุกวันนี้ เพราะว่าราษฎร์อีกจ้านวนมากมีปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์ที่ดินท้ากิน ออกโฉนดไม่ได้
4.6) หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด -ปิดประตูสุรัสวดี และแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.12
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ตารางที่ 4.12 หมู่บ้านในต้าบลโคกก่องที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่ 1
บ้านหนองฮูดัง
หมู่ 3
บ้านหนองใส
หมู่ 4
บ้านดงแต้
หมู่ 5
บ้านโคกสูง
หมู่ 6
บ้านบึงแดง
หมู่ 8
บ้านโคกก่อง

ผลกระทบที่ได้รับจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
ต้นน้้ากว้าง ปลายน้้าแคบ ท้าให้ปลายน้้าท่วม

แนวทางการแก้ปัญหา
ขุดลอกล้าน้้าก่้าตอนล่างทั้งหมด

ในช่วงฤดูฝนก็เปิดประตูน้าจนน้้าล้นตลิ่งของล้าน้้าก่้า
เข้าท่วมไร่นาของเกษตรกรได้รับความเสียหายอยู่ทุก
ปี พอหน้าแล้งก็ปิดประตูน้า เกษตรกรไม่สามารถน้า
น้้ามาใช้ท้าเกษตรได้
น้้าท่วมตลิ่ง เอ่อล้นไหลท่วมพื้นที่เกษตร

ประตูน้าสุรัสวดีต้องศึกษา และมีข้อมูลของการ
บริหารจัดการน้้าที่มีคุณภาพให้มากกว่านี้ ส้าหรับ
ในช่วงของสองฤดู
เสริมตลิ่งให้คงทนถาวร

ท้าให้น้าท่วมที่นาของราษฎรในหมู่บ้านบ่อยครั้ง

ท้ า คั น กั้ น น้้ า ไม่ ใ ห้ น้ า เอ่ อ ล้ น ออกท่ ว มที่ น าของ
ราษฎร โดยท้าให้ได้มาตรฐาน
เวลาช่ ว งฤดู ฝ น ฝนตกหนั ก น้้ า หนองหารมาก ต้องการให้ภาครัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบได้
เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลก็เปิดประตูขึ้นมากจนหมดทุกประตู แก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งรวดเร็ ว และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ล้าน้้าก่้า น้้าก่้าก็ไหล เอ่อล้นตลิ่ง ท่วมไรนาข้าวของ แข็งแกร่งทนได้มาตรฐาน และต่อเนื่อง
ราษฎร์เป็นจ้านวนมาก
ช่วงหน้าฝนน้้าในไร่นาก็ท่วม จากการที่ปิดประตูน้า เวลามีน้ามากๆให้เปิดได้เลยไม่ต้องกักเก็บ ไว้ ใ ห้
ไว้น้าท่วมเพิ่ม
มากเกินไป

4.7) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในปัจจุบัน
- ในการเปิดปิดยังไม่เข้าใจกันในระบบธรรมชาติ
- ปัจจุบันดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ในอนาคตอยากให้มีรูปแบบการบริหารจัดการน้้าที่ ดี และมีคุณภาพให้
มากกว่าปัจจุบัน
- เวลาเปิดปิดน้้าให้แจ้งราษฎร์ได้ทราบ
- ในช่วงฤดูฝนประตูสุรัสวดีจะเปิดระบายน้้าหนองหาร
- บริหารจัดการน้้าที่ประตูน้าสุรัสวดีได้ดี แต่ต้องการให้บริหารจัดการให้ดีมากกว่านี้
4.8) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในอนาคต
- พอถึงเดือนพฤษภาคม ควรระบายน้้าไปเลื่อยๆ เพื่อรักษาระดับน้้าในแต่ละปี
- ต้องการให้ประตูน้าสุรัสวดีศึกษาหาข้อมูลความต้องการใช้น้าของประชาชนในภาคเกษตรกรรมหรือ
การเพาะปลูกของประชาชน และพิจารณาว่ามีมีน้าเพียงพอในฤดูกาลเพาะปลูกหรือไหม
- ต้องการให้พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต
- ประตูสุรัสวดีควรจะปล่อยน้้าในช่วงฤดูท้านาปรังเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ท้าการเกษตรเป็นระยะ
- ควรจัดการบริหารที่ประตูน้า สุรัสวดีให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้
4.9) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
- การเปิดปิดน้้าที่ประตูน้าสุรัสวดีต้องมีประชาชนมีส่วนร่วมในการระบายน้้า ในแต่ละครั้งเพราะจะรู้
ระดับน้้าได้ดี
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- ต้องการให้มีฝายน้้าล้น หรือประตูน้ากั้นล้าน้้าก่้าอีกระยะหนึ่ง เพื่อจะได้กักเก็บน้้าไว้เพื่อท้าการ
เกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรจะได้ใช้น้าอย่างเพียงพอ
5) ต้าบลฮางโฮง
ต้าบลฮางโฮงมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนเสาธง หมู่ 2 บ้านชะโนด หมู่ 3 บ้าน
หนองกุง หมู่ 4 บ้านจอมศรี หมู่ 5 บ้านฮางโฮง หมู่ 6 บ้านนาดอกไม้ หมู่ 7 บ้านดอนตาลโง๊ะ หมู่ 8 บ้านดอน
กะเล็นมีสภาพปัญหาภัยแล้งและภัยน้้าท่วมดังนี้
5.1) การใช้น้าจากแหล่งน้้าภายในหมู่บ้าน
แหล่งน้้าภายในหมู่บ้านนอกเหนือจากหนองหารประกอบด้วย หนองไผ่บ้าน สระน้้าหมู่บ้าน และบ่อ
บาดาล ซึ่งถูกน้ามาใช้ในส่วนของเกษตรกรรม และน้้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
5.1.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
- พืชที่ปลูกอันได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง มะเขือเทศ ข้าวโพด แตง และพืชผักสวนครัว
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมีเพียง 1
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 7 บ้านดอนตาลโง๊ะ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- น้้าไม่เพียงพอในฤดูแล้ง
- ฝนตกน้อย ในระยะนี้ฝนตกอยู่แต่ดินยังไม่อิ่ม น้้าตกลงมาแล้วแห้ง
แนวทางการแก้ไข
- สูบน้้าจากหนองหารมาเก็บกักไว้ในหนองไผ่บ้าน หนองน้้าประปาหมู่บ้าน โดยของบประมาณจาก
ทางเทศบาลฮางโฮง
5.1.2) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
- ภายในหมู่บ้านน้้าอุปโภค-บริโภคมาจากน้้าผิวดินและบาดาลที่ชาวบ้านได้ท้าการขุดเจาะขึ้นมาใช้
ภายในหมู่บ้าน
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมี
เพียง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านหนองกุง หมู่ 5 บ้านฮางโฮง และหมู่ 6 บ้านนาดอกไม้
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าไม่เพียงพอมี
เพียง 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 4 บ้านจอมศรี
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- ระบบน้้าประปาหมู่บ้านเป็นระบบดูดน้้าผิวดินขึ้นมาใช้เลยจะมีความปนเปื้อนบ้าง
- น้้าไม่เพียงพอในฤดูแล้ง
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- ประปาในหมู่บ้านขาดระบบกรองน้้า ซึ่งส่งผลท้าให้น้ามีตะกอน ซึ่งทางหมู่บ้านก็มีความต้องการ
อยากได้เครื่องกรองน้้าเพื่อที่จะมีน้าใช้ที่สะอาด
- น้้าไม่เพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค ควรของบจากเทศบาลฮางโฮง สูบน้้าหนองหารมาเพื่ออุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตร
แนวทางการแก้ไข
- ใช้น้าคลองชลประทนแก้ปัญหา
- ประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้านเป็นทางเลือกให้ประชาชนในหมู่บ้าน ได้มีน้าอุปโภคและบริโภคที่
ได้มาตรง ขณะนี้มีประชาชนที่ใช้น้าประปาส่วนภูมิภาคภายในหมู่บ้านแล้ว จ้านวน 30 ครัวเรือน
- หาแหล่งน้้าเพื่อสูบน้้าเพิ่ม
- สูบน้้าจากหนองหารสกลนคร มาเพื่ออุปโภค-บริโภคเพื่อการเกษตร
- ขยายบ่อให้กว้างขึ้นและลึกลงอีกเพื่อเพิ่มปริมาณความจุของน้้า
5.2) การใช้น้าจากหนองหาร
หมู่บ้านมีการดึงน้้าจากหนองหารมาใช้มีเพียง 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านดอนเสาธง
5.2.1) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
- ภายในหมู่บ้านน้้าอุปโภค-บริโภคมาจากประปาภูมิภาค เพียง 30 ครัวเรือน
- ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนมีน้าเพียงพอต่อการอุปโภค-บริโภค
5.3) การประสบภัยแล้งภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยแล้ง
- ภัยธรรมชาติ ฝนไม่ตกตามฤดูการ
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง
- นาข้าวเสียหายกว่า 50 ไร่
5.4) การประสบภัยน้้าท่วมภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยน้้าท่วม
- ฝนตกหนักมากเกินไป
- การสร้างถนนสี่เลน เปลี่ยนทางเดินน้้า
- พายุท้าให้การระบายน้้าไม่ทัน ประตูสุรัสวดีปล่อยน้้าลงให้ไม่ได้มากเท่าที่ควร เพราะจะท้าให้น้าไป
ท่วมพื้นที่หลังประตู
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยน้้าท่วม
- พื้นที่น้าท่วมกว่า 100 ไร่ นาข้าวเสียหาย
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5.5) รูปแบบหรือโครงการ การพัฒนาหนองหารในอนาคต
- ควรพัฒนาบริเวณที่ตื้นเขิน เนื่องจากวัชพืชที่เกิดขึ้นท้าให้เกิดการตื้นเขินของพื้นที่และการขยายตัว
ของเมือง หรือพื้นที่อยู่อาศัยของประชาชนที่ขยายท้าให้การระบายน้้าลงสู่หนองหารยากขึ้นเกิดปัญหาน้้าท่วม
บริเวณพื้นที่รอบหนองหาร
- ขุดคลองส่งน้้าเข้าตามหมู่บ้านต่างๆ ในรอบหนองหารเพื่อใช้ในการเกษตร และประปาหมู่บ้าน
- ท้าอย่างไรจึงจะท้าให้น้าหนองหารสะอาดอยู่เสมอ
- พัฒนาหนองหารให้เป็นที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- ขุดลอกหนองหารให้ลึกลงไปประมาณเมตร เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ ในฤดูแล้ง เพื่อชาวสกลนครจะได้มี
น้้าประปาใช้และขยายเขตออกไปสู่หมู่บ้าน อีก และยังคงเกาะดอนต่างๆ ไว้เพื่อรักษาระบบนิเวศ
- คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชาวบ้าน อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
- ศึกษาอนุรักษ์เพาะพันธ์ปลาดั้งเดิมให้มีจ้านวนมากขึ้น
- ให้มีกฎและข้อจ้ากัดในการใช้น้าจากหนองหาร
- ส้ารวจสายน้้าที่ไหลลงสู่หนองหารว่าสายไหนยังไหลอยู่หรือไม่ไหลและท้าการขุดลอกล้าห้วย วัชพืช
และสิ่งกรีดขวางทางน้้า
5.6) หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด -ปิดประตูสุรัสวดี และแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.13
ตารางที่ 4.13 หมู่บ้านในต้าบลฮางโฮงที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด -ปิดประตูสุรัสวดี และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่ 1
บ้านดอนเสาธง

ผลกระทบที่ได้รับจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
แนวทางการแก้ปัญหา
ถ้าไม่เปิดประตูสุรัสวดีเวลาน้้า มาหรือฤดูฝนยามน้้า ต้องเปิดประตูสุรัสวดีเพื่อระบายน้้าเป็นระยะหรือ
หลากจะท้าให้น้าท่วม
เปิดในระดับที่ท้าให้น้าไม่ท่วมพื้นที่หน้าประตู

5.7) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในปัจจุบัน
- การปล่อยน้้าไม่สัมพันธ์กับความต้องการของคนท้ายน้้า
5.8) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในอนาคต
- เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่หน้าประตูสุรัสวดี และหลังประตูสุรัสวดีต้องมีการศึกษา และหาทาง
แก้ไขระบบการกักเก็บน้้าและระบบการบริหารน้้าที่มีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานและมีการวางแผนวางผังให้
เป็นมาตรฐาน
- หนองหารควรจะปิดน้้าประตูน้าควรจะปิด อยู่ตลอดเวลา จะเปิดเฉพาะฤดูฝนหรือฤดูปลาวางไข่
เท่านั้น เพราะต้องการอยากให้น้าหนองหารเต็มหนองหารอยู่เสมอ
- ส้ารวจปัญหาของคนท้ายน้้าและความต้องการใช้น้าของคนเหนือน้้าให้มีความสัมพันธ์กัน เพื่อที่จะ
หาข้อมูลในการเปิดปิดประตูอย่างถูกต้อง
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5.9) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
- ต้องการให้มีการจัดการบริหารเกี่ยวกับพื้นที่ที่ตื้นเขินรอบริมหนองหาร เพื่อให้สามารถกักเก็บน้้าได้
มากกว่าปัจจุบันที่เป็นอยู่
- ต้องการให้ประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตประปาสู่บ้านได้
6) ต้าบลเหล่าปอแดง
ต้าบลเหล่าปอแดงมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 11 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองแคน หมู่ 2 บ้านหนองแคน หมู่
3 บ้านท่าวัดเหนือ หมู่ 4 บ้านสมิงโขง หมู่ 5 บ้านหนองสระ หมู่ 6 บ้านเหล่าปอแดง หมู่ 7 บ้านหนองปลาน้อง
หมู่ 8 บ้านดอนยาง หมู่ 10 บ้านดอนแกยาง หมู่ 11 บ้านดอนยางใต้ หมู่ 12 บ้านกกกะพุง มีสภาพปัญหาภัย
แล้งและภัยน้้าท่วมดังนี้
6.1) การใช้น้าจากแหล่งน้้าภายในหมู่บ้าน
แหล่งน้้าภายในหมู่บ้านนอกเหนือจากหนองหารประกอบด้วย บ่อน้้าผิวดิน และบ่อน้้าบาดาล ซึ่งถูก
น้ามาใช้ในส่วนของเกษตรกรรม และน้้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
6.1.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
- พืชที่ปลูกอันได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพด ถั่ว และผักต่างๆ
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- ในฤดูแล้งบางปีน้าไม่เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร
- ฤดูฝนน้้าท่วมเป็นบางส่วน ข้าวเน่าเสียหาย
แนวทางการแก้ไข
- ขุดลอกสระน้้าควรมีการเพิ่มความจุของน้้า
- ขุดลอกหนองหารให้จุน้าได้มากๆ และขุดลอกรอบๆ หนองหาร
6.1.2) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
- ภายในหมู่บ้ านน้้าอุป โภค-บริ โภคมาจากน้้าบาดาลที่ช าวบ้านได้ท้าการขุดเจาะขึ้นมาใช้ภ ายใน
หมู่บ้าน
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมี
เพียง 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 12 บ้านกกกะพุง
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าไม่เพียงพอมี
เพียง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองแคน และหมู่ 6 บ้านเหล่าปอแดง
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ปัญหาที่เกิดขึ้น
- น้้าประปาบางครั้งน้้าไม่ค่อยสะอาด ขุ่น สีเหลือง
- ฤดูแล้งน้้าหนองหารลดลงโรงสูบน้้าประปาสูบได้น้อย
- ประปารั่ว ประปาแตกบนพื้นดิน
แนวทางการแก้ไข
- ขุดร่องน้้าเข้าสู่โรงประปาให้กว้าง
6.2) การใช้น้าจากหนองหาร
หมู่บ้านมีการดึงน้้าจากหนองหารมาใช้เกือบทุกหมู่บ้าน มีเพียง 3 หมู่บ้านที่ไม่ได้ดึงน้้าจากหนองหาร
มาใช้ ได้แก่ หมู่ 2 บ้านหนองแคน หมู่ 4 บ้านสมิงโขง และหมู่ 6 บ้านเหล่าปอแดง
6.2.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมีเพียง 3
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองแคน หมู่ 5 บ้านหนองสระ และหมู่ 12 บ้านกกกะพุง
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าไม่เพียงพอมีเพียง 1
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านท่าวัดเหนือ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- หนองหารตื้นเขิน วัชพืชมากมาย ท้าให้น้าเสีย
- ฤดูฝนน้้าท่วม ฤดูแล้งน้้าขาดแคลนไม่พอต่อการเกษตร
- คลองส่งน้้าเพื่อการเกษตรไม่ทั่วถึง
แนวทางการแก้ไข
- ขยายเขตคลองส่งน้้าให้ทั่วถึงไร่นาของเกษตรกรทั้งหมดภายในหมู่บ้าน เช่น โครงการชลประทาน
ระบบท่อเข้าสู่ไร่นาของเกษตรกร
- ขุดคลองน้้าเพื่อการเกษตร ก้าจัดวัชพืชในหนองหาร รักษาสภาพน้้าให้ดี รักษาสภาพแวดล้อม ไม่บุก
ลุกหนองหารควรใช้ประโยชน์ร่วมกัน
6.3) การประสบภัยแล้งภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยแล้ง
- ฝนไม่ตกตามฤดูกาล ตกน้อย ปริมาณน้้าที่ฝนตกไม่เพียงพอต่อการเกษตร
- ฝนทิ้งช่วงหรือฝนหมดก่อนฤดูกาลก่อนข้าวออกรวง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง
- พืชผลการเกษตรเสียหายเป็นจ้านวนมาก เกษตรกรเสียรายได้ไม่น้อย เป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น
- ข้าวเสียหายต้นกล้าเหี่ยวเฉา ไม่มีน้าปักด้าข้าวนาปีและนาปรัง
- ข้าวในนาเกิดการไหม้เกรียมและแห้งตาย ท้าให้ชาวนามีผลผลิตไม่เพียงพอ
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6.4) การประสบภัยน้้าท่วมภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยน้้าท่วม
- พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบลุ่มน้้าติดกับหนองหาร น้้าไหลเข้าพื้นที่ได้รวดเร็วประกอบกับพื้นที่ท้าเกษตร
อยู่รอบๆหนองหารหน้าฝนจึงมีน้าท่วมฉลับพลัน
- ล้าน้้าระบายน้้ามีทางเดียว แต่ล้าน้้าที่ไหลลงหนองน้้ามีหลาย
- หนองหารตื้นเขินเวลาฝนตกน้้าท่วม พอฝนไม่ตกแห้งแล้ง เพราะหนองหารกักเก็บน้้าไม่ได้มาก มีแต่
วัชพืช สาหร่าย
- ฝนตกหนัก ไม่มีการเปิดประตูระบายน้้า และมีผักตบชวาตามริมฝั่ง ท้าให้การระบายน้้าช้าลง
- พายุได้เข้าสู่ประเทศไทยบ่อยและท้าให้เกิดน้้าท่วม
- ประมงไม่เปิดประตูสุรัสวดี ประกอบกับหนองหารตื้นเขิน
- ฝนตกหนัก ประตูน้าก่้าไหลไม่ทัน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยน้้าท่วม
- นาข้าวของเกษตรกรถูกน้้าท่วมและเกิดความเดือดร้อนไปทั่ว
- ผลผลิตของเกษตรกรลดน้อยลง
6.5) รูปแบบหรือโครงการ การพัฒนาหนองหารในอนาคต
- ขุดลอกหนองหารทั้งระบบและค้นหาชาวบ้านที่บุกลุกหนองหาร ปรับภูมิทัศน์ให้ดี สวยงาม และ
สามารถท้าเป็นแหล่งท่องเที่ยว
- ปรับปรุงท้าให้น้าสะอาด ก้าจัดผักตบชะวาตามริมหนองหาร
- หนองหารควรเป็นแหล่งท่องเที่ยว มีการก้าหนดเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้าทุกชนิ ดให้ชัดเจน และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสภาพแวดล้อมและควรเป็นแหล่งอาหารของคนในพื้นที่รอบหนองหาร
6.6) หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด -ปิดประตูสุรัสวดี และแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.14
6.7) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในปัจจุบัน
- การเปิดปิดประตูระบายน้้าไม่คอยแน่นอน
- การกักเก็บน้้าเกินความจ้าเป็น
- การเปิดปิดประตูระบายน้้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์น้าในปัจจุบัน
- การบริหารจัดการน้้าในปัจจุบันค่อนข้างจะไม่ประสิทธิภาพ
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ตารางที่ 4.14 หมู่บ้านในต้าบลเหล่าปอแดงที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด -ปิดประตูสุรัสวดี และแนวทางการ
แก้ไขปัญหา
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่ 1
บ้านหนองแคน
หมู่ 3
บ้านท่าวัดเหนือ
หมู่ 5
บ้านหนองสระ
หมู่ 7
บ้านหนองปลาน้อง
หมู่ 8
บ้านดอนยาง
หมู่ 10
บ้านดอนแกยาง
หมู่ 11
บ้านดอนยางใต้

ผลกระทบที่ได้รับจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
ฤดูฝน ระบายน้้าไม่ทันท้าให้พื้นที่รอบหนองหารเกิด
น้้าท่วม
ถ้าฝนตกหนักการระบายน้้าช้า ท้าให้น้าท่วมไร่นา
ชาวบ้านที่อยู่ติดกับเขตประมง

แนวทางการแก้ปัญหา
พยายามจ้ากัดระดับน้้าของหนองหารให้ค งที่ แ ละ
ระดับน้้าเกินก็ปล่อยออก
กักเก็บน้้าอยู่ในเขตของประมง ก้าจัดผักตบชะวา
และพืชอื่นที่เกิดตามริมฝั่งหนองหาร ท้าให้ระบาย
น้้าได้เร็วขึ้น
น้้าท่วมขังท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหาย
การเปิดประตูระบายน้้าควรท้าสม่้าเสมอ ไม่ควรกัก
เก็บน้้าไว้มากเกินไป
เมื่อไม่มีการปล่อยน้้าท้าให้เกิดวัชพืชหนาแน่นท้าให้ ฤดูฝนให้เปิดประตูสุรัสวดี อย่ารอจนน้้า ท่วมก่อนถึง
เกิดน้้าท่วมไร่นาของเกษตรกรเสียหายอย่างมาก
ปล่อย
หน้าฝนถ้าไม่มีการเปิดประตูสุรัสวดีน้าจะท่วมรอบๆ หนองหาร
ฝนตกไม่เปิดประตู น้้าท่วมพื้นที่รอบๆ หนองหาร
ควรเปิดน้้าให้แห้งพอประมาณ
เวลาฤดู น้า หลากน้้า มาก น้้ า ทางใต้ ป ระตูก็มากไม่ ช่วงฤดูฝนให้ทยอยปล่อยน้้าไปเรื่อยๆ และประสาน
สามารถปล่อยน้้าได้ท้าให้ข้าวเสียหาย ปลาที่เคยมี กับประตูน้าถัดไปรวมทั้งท้าอย่างไรให้ปลากลับมา
ก่อนการสร้างเขื่อนก็หายไป
เหมือนเดิม

6.8) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในอนาคต
- ให้ดูแลระดับน้้าให้อยู่ตามเขตของประมง
- ปรับปรุงการเปิด-ปิดประตูน้าให้สอดคล้องตามฝนฟ้าอากาศ
- ให้ปล่อยน้้าเพื่อถ่ายเทน้้าเก่าออก เมื่อน้้าแล้งก็เก็บน้้าไว้ ปล่อยออกในช่วงฝนตกจะได้เก็บน้้าใหม่
- เตรียมแผนการให้รอบคอบ ประสานกับประตูน้าถัดไป
- ควรกักเก็บน้้า เปิด-ปิดประตูเป็นระยะและกักเก็บน้้าให้เพียงพอ
- การปล่อยน้้าควรดูด้วยว่าน้้ามีน้อยหรือมากแค่ไหน และอยากเก็บน้้าไว้ให้มากที่สุด
6.9) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
- ให้ก้าจัดพืชหรือผักตบชะวาให้หมดจากหนองหาร น้้าจะสะอาดและระบายน้้าได้เร็วขึ้น
- ควรขุดลอกหนองหารให้ลึกทุกพื้นที่ ปัจจุบันหนองหารส่วนใหญ่เป็นเกาะลอย ประชาชนรอคอย
ความช่วยเหลือจากรัฐ
- ฤดูฝนควรที่จะเปิดประตูสุรัสวดีเพื่อนระบายน้้าออก ฤดูแล้งควรปิดเพื่อกักเก็บน้้าไว้
- ให้บริษัทเอกชนเข้ามาประมูลการขุดลอกได้โดยไม่ผิด
- ต้องการเก็บน้้าไว้ให้มากที่สุดเพื่อใช้ในฤดูแล้ง
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7) ต้าบลท่าแร่
ต้าบลท่าแร่มีหมู่บ้านทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 2 บ้านพะโค หมู่ที่ 3 บ้านท่าเช
เหนือ หมู่ที่ 4 บ้านบัวทอง หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี หมู่ที่ 7 บ้านท่าแร่พัฒนา หมู่ที่
8 บ้านสราโหถโสมานมิตร มีสภาพปัญหาภัยแล้งและภัยน้้าท่วมดังนี้
7.1) การใช้การใช้น้าจากแหล่งน้้าภายในหมู่บ้าน
แหล่งน้้าภายในหมู่บ้านนอกเหนือจากหนองหารประกอบด้วย บ่อน้้าผิวดินและบ่อน้้าบาดาล ซึ่งถูก
น้ามาใช้ในส่วนของเกษตรกรรม และน้้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
7.1.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
- พืชที่ปลูกอันได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง ข้าวโพด แตง และถั่ว
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมีเพียง 1
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านบัวทอง
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าไม่เพียงพอมีเพียง 1
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 3 บ้านท่าเชเหนือ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- แหล่งน้้าไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง
- ฤดูแล้งขาดน้้าประปาในหมู่บ้าน
แนวทางการแก้ไข
- เจาะบ่อบาดาลใช้เอง
- ขุดลอกบ่อน้้าใหม่ในหมู่บ้าน
7.1.2) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
- ภายในหมู่บ้านน้้าอุปโภค-บริโภคมาจากน้้าบาดาลที่ชาวบ้านได้ท้าการขุดเจาะขึ้นมาใช้ในหมู่บ้าน
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าไม่เพียงพอมี
เพียง 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านบัวทอง
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- ฤดูแล้งขาดน้้าประปาในหมู่บ้าน
แนวทางการแก้ไข
- ขุดลอกบ่อน้้าใหม่
- เพิ่มระบบประปาในหมู่บ้าน
7.2) การใช้น้าจากหนองหาร
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หมู่บ้านมีการดึงน้้าจากหนองหารมาใช้เกือบทุกหมู่บ้าน มีเพียง 3 หมู่บ้านที่ไม่ได้ดึงน้้าจากหนองหาร
มาใช้ ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้านพะโค หมู่ที่ 3 บ้านท่าเชเหนือ และหมู่ที่ 4 บ้านบัวทอง
7.2.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมีเพียง 1
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าแร่
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- ไม่มีน้าปลูกผัก เลยไปเลี้ยงสัตว์และปลูกพืชที่ใช้น้าน้อย เช่น ถั่วลิสง
แนวทางการแก้ไข
- มีการรณรงค์การปลูกพืชน้้าน้อยให้ชาวบ้านรู้
7.2.2) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
- ภายในหมู่บ้านน้้าอุปโภค-บริโภคมาจากหนองหาร ที่ ทางเทศบาลต้าบลท่าแร่สูบขึ้นมาใช้ภ ายใน
หมู่บ้านต่างๆ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าแร่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ หมู่ที่ 6 บ้านท่าแร่สามัคคี และหมู่ที่ 8 บ้าน
สราโหถโสมานมิตร
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าไม่เพียงพอมี
เพียง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านป่าพนาวัลย์ และหมู่ที่ 8 บ้านสราโหถโสมานมิตร
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- ฤดูแล้งขาดน้้าประปา
- น้้าขุ่น น้้าแห้งน้้าไม่สะอาด
7.3) การประสบภัยแล้งภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยแล้ง
- ฝนทิ้งช่วง ไม่ตกต้องตามฤดูกาล
- น้้าไม่เพียงพอในหมู่บ้าน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง
- ไม่มีน้าดื่มน้้าใช้ในหมู่บ้าน
- เกษตรกรได้รับความเสียหาย นาข้าวเสียหาย
7.4) การประสบภัยน้้าท่วมภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยน้้าท่วม
- ฝนตกหนัก พายุเข้าอย่างต่อเนื่อง
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ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยน้้าท่วม
- ท่วมพื้นที่ปลูกข้าวของชาวบ้าน
7.5) รูปแบบหรือโครงการ การพัฒนาหนองหารในอนาคต
- ควรพัฒนาหนองหารอย่างต่อเนื่องให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และอนุรักษ์สัตว์น้า
- ผันน้้าในหนองหารส่งขึ้นมาใช้ในการเกษตรโดยใช้ระบบท่อ
- ตั้งเครื่องสูบน้้าส่งน้้ามายังหมู่บ้าน
- บ้าบัดน้้าในหนองหารให้สะอาด ไม่ให้มีการระบายน้้าสกปรกลงสู่หนองหาร
7.6) หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด -ปิดประตูสุรัสวดี และแนวทางการแก้ไขปั ญหา ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.15
ตารางที่ 4.15 หมู่บ้านในต้าบลท่าแร่ที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด -ปิดประตูสุรัสวดี และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
บ้านท่าแร่
หมู่ที่ 4
บ้านบัวทอง
หมู่ที่ 6
บ้านท่าแร่สามัคคี

ผลกระทบที่ได้รับจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
มีระดับน้้าท่วมสูงและท่วมพืชผลผลิตของชาวบ้าน

แนวทางการแก้ปัญหา
ให้เปิดประตูระบายน้้าก่อนที่จะถึงช่วงฤดูพายุ

ระดับน้้าที่สูงท้าให้ท่วมพืชผลทางการเกษตร

ควรเปิดประตูระบายน้้าก่อนที่จะมีพายุเข้า

ปิดประตูก็จะมีน้าเอ่อล้นประตูแต่ท่วมน้อยอยู่มาก

-

7.7) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในปัจจุบัน
- ติดตามสถานการณ์น้าขึ้น น้้าลงในแต่ละหมู่บ้าน รอบพื้นที่หนองหารอย่างต่อเนื่อง
7.8) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในอนาคต
- ติดตามสถานการณ์น้าขึ้นน้้าลง ในแต่ละหมู่บ้านรอบหนองหารอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในฤดูฝน
7.9) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
- ต้องการโครงการผันน้้าจากหนองหารขึ้นมาใช้ในพื้นที่การเกษตร โดยการวางระบบท่อ
- พัฒนาหนองหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
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8) ต้าบลเชียงเครือ
ต้าบลเชียงเครือมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเชียงเครือ หมู่ 2 บ้านโพนสว่าง หมู่ที่
3 บ้านดอนเชียงบาน หมู่ที่ 4 บ้านหนองหลอ หมู่ที่ 5 บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสนง หมู่ที่ 7 บ้าน
ป้าหว้าน หมู่ 8 บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 9 บ้านโคกสว่าง หมู่ 10 บ้านนาค้าไฮ หมู่ที่ 11 บ้านโนนเบ็ญ หมู่ที่ 12 บ้าน
โนนตาลา หมู่ที่ 13 บ้านดอนเชียงบานใหญ่ หมู่ที่ 14 บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งมลพัฒนา หมู่ที่ 16 บ้าน
เชียงเครือ มีสภาพปัญหาภัยแล้งและภัยน้้าท่วมดังนี้
8.1) การใช้น้าจากแหล่งน้้าภายในหมู่บ้าน
แหล่งน้้าภายในหมู่บ้านนอกเหนือจากหนองหารประกอบด้วย บ่อน้้าผิวดิน และบ่อน้้าบาดาล ซึ่งถูก
น้ามาใช้ในส่วนของเกษตรกรรม และน้้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
8.1.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
พืชที่ปลูกอันได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง พริก ถั่งเหลือง มันส้าปะหลัง ข้าวโพด ฟักทอง แตงไทย
แตงกวา แคนตาลูป และผักสวนครัว
ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร ส่ วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมีเพียง 3
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านโพนสว่าง หมู่ที่ 14 บ้านเชียงเครือ และหมู่ที่ 16 บ้านเชียงเครือ
ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าไม่เพียงพอมีเพียง 2
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองหลอ และหมู่ที่ 7 บ้านป้าหว้าน
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- น้้าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์
แนวทางการแก้ไข
- ของบประมาณขุดเจาะบาดาล
- ขุดลอกบ่อน้้าให้พื้นที่เก็บน้้าลึกและกว้างเพื่อเก็บน้้าในฤดูฝนให้มากที่สุดเพื่อเก็บน้้าไว้ตอนหน้าแล้ง
8.1.2) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
- ภายในหมู่บ้านน้้าอุปโภค-บริโภคมาจากน้้าผิวดิน และน้้าบาดาลที่ชาวบ้านได้ท้าการขุดเจาะขึ้นมาใช้
ภายในหมู่บ้าน
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมี
เพียง 6 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 2 บ้านโพนสว่าง หมู่ 10 บ้านนาค้าไฮ หมู่ที่ 12 บ้านโนนตาลา หมู่ที่ 14 บ้านเชียง
เครือ หมู่ที่ 15 บ้านทุ่งมลพัฒนา และหมู่ที่ 16 บ้านเชียงเครือ
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- ในช่วงฤดูแล้งชาวบ้านใช้น้ามากกว่าปกติ ก้าลังผลิตของน้้าประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการ
- ถ้าฝนทิ้งช่วงนาน ระบบประปาจะจ่ายน้้าไม่พอ
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แนวทางการแก้ไข
- เพิ่มก้าลังผลิตให้มากกว่าเดิมและซ่อมท่อเปลี่ยนท่อน้้าให้ใหญ่กว่าเดิม
- ขุดลอกอ่างให้ลึกและกว้างกว่าเดิม
- ขุดเจาะน้้าใต้ดินขึ้นมาใช้และส้ารองไว้เมื่อขาดน้้าผิวดิน
- เพิ่มก้าลังการผลิตน้้าประปาเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่น้าจะได้เพียงพอ เพราะหมู่บ้านมีการขยาย
- สร้างสระพักน้้าเพิ่ม
- ของบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐเรื่องการขุดเจาะบาดาลเพิ่มและสร้าง
หอประปาจนถึงซ่อมแซมประปาที่ช้ารุด
8.2) การใช้น้าจากหนองหาร
หมู่บ้านที่มีการดึงน้้าจากหนองหารมาใช้ 7 หมู่บ้านที่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเชียงเครือ หมู่ที่ 3 บ้านดอน
เชียงบาน หมู่ที่ 5 บ้านดอนเชียงคูณ หมู่ที่ 6 บ้านหนองสนง หมู่ที่ 7 บ้านป้าหว้าน หมู่ที่ 14 บ้านเชียงเครือ
และหมู่ที่ 16 บ้านเชียงเครือ
8.2.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมีเพียง 1
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านเชียงเครือ
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าไม่เพียงพอมีเพียง 1
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 7 บ้านป้าหว้าน
8.3) การประสบภัยแล้งภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยแล้ง
- ภัยธรรมชาติ ฝนไม่ตกตามฤดูกาลท้าให้เกิดภัยแล้ง
- น้้าแล้ง ไม่มีที่กักเก็บน้้า
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง
- น้้าไม่พอใช้เพาะปลูก พืชผักเสียหายและเสียหายต่อไร่นาชาวบ้าน
- ข้าวตายได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ผลผลิตลดลง เกิดหนี้สิน
- พื้นที่การเกษตรของเกษตรกรบางส่วนเสียหาย
8.4) การประสบภัยน้้าท่วมภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยน้้าท่วม
- ฝนตกหนักและมีพายุเข้ามาหลายลูกจึงเกิดน้้าท่วม เช่น พายุนกเต็น มีการประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ
- การถมที่ ร่องระบายน้้าเล็กและตื้นเขินท้าให้ท่วมง่าย
- ห้วยล้าคลองถูกบุกรุกเขตและตื้นเขิน โดยเฉพาะห้วยม่วงท้าให้ระบายน้้าไม่สะดวก
- มีการปิดฝายล้าห้วยของหมู่บ้าน
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ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยน้้าท่วม
- เสียหายต่อไร่นาชาวบ้าน นาข้าวเสียหาย
- ประชาชนได้รับความเดือดร้อน ผลผลิตการเกษตรเสียหาย ได้ผลผลิตน้อยไม่คุ้มกับเงินที่ลงทุนไป
8.5) รูปแบบหรือโครงการ การพัฒนาหนองหารในอนาคต
- ก้าจัดวัชพืช ผักตบชะวาสาหร่าย มีท่อบ้าบัดน้้าเสียรอบบริเวณหนองหารในจุดที่ปล่อยน้้าลงและให้
เปิดประตูระบายน้้าลงสู่น้าก่้าเพื่อไม่ให้น้าเสีย
- พัฒนาหนองหารเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มเศรษฐกิจเมืองสกลนคร
- ขุดลอกหนองหารทั้งหมด ปรับปรุงน้้าให้สะอาด
- ควรมีหน่วยงานที่มาด้าเนินการเกี่ยวกับหนองหารไม่ว่าจะเป็นโครงการขุดลอกที่พัฒนาหนองหาร
ควรมีการด้าเนินให้ต่อเนื่องและศึกษาผลกระทบและความเดือดร้อนของชาวบ้าน
8.6) หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด -ปิดประตูสุรัสวดี และแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.16
ตารางที่ 4.16 หมู่บ้านในต้าบลเชียงเครือที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด -ปิดประตูสุรัสวดี และแนวทางการ
แก้ไขปัญหา
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
บ้านเชียงเครือ
หมู่ที่ 3
บ้านดอนเชียงบาน
หมู่ที่ 6
บ้านหนองสนง
หมู่ที่ 14
บ้านเชียงเครือ
หมู่ที่ 16
บ้านเชียงเครือ

ผลกระทบที่ได้รับจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
การปล่อยน้้าในช่วงท้านาท้าให้น้าท่วม

แนวทางการแก้ปัญหา
-

หน้าฝนถ้าไม่ปิด เปิดตามระบบท้าให้พื้นที่ท้าการเกษตร
เสียหาย ฤดูแล้งถ้าไม่เปิดจะท้าให้นาข้าวเก็บเกี่ยวไม่ได้
ปลาจากใต้เขื่อนขึ้นมาไม่ได้
ท้าให้เกิดน้้าท่วมรอบๆหมู่บ้านที่ติดหนองหาร

ปิด เปิด ตามระบบ มีบันใดปลา

ช่ ว งเก็ บ เกี่ ย วข้ า วถ้ า ปิ ด ประตู น้ า จะท่ ว มไร่ น า ฝั่ ง ทาง
หนองหาร
ช่ ว งเก็ บ เกี่ ย วข้ า วถ้ า ปิ ด ประตู น้ า จะท่ ว มไร่ น า ฝั่ ง ทาง
หนองหาร

ปิดประตูหลังฤดูเก็บเกี่ยว

ท้าคลองน้้าที่ลึกและกว้างขึ้น

ปิดประตูหลังฤดูเก็บเกี่ยว

8.7) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในปัจจุบัน
- เปิด ปิดช่วงฤดูน้าเกินที่ก้าหนด
8.8) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในอนาคต
- เปิด ปิด ประตูให้ถูกฤดูกาล ไม่ให้มีผลกระทบต่อไร่นาแถบลุ่มหนองหาร
8.9) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
- ควรด้าเนินการสิ่งต่างๆ ให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
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- ควรเปิดประตูน้าตามความเหมาะสม เพื่อให้สัตว์น้าจากแม่น้าโขงขึ้นมาวางไข่ในหนองหารได้
- ต้องการให้หมู่บ้านติดหนองหารมีระบบบ้าบัดน้้าเสียก่อนทิ้งลงสู่หนองหาร
- ดูแลให้มีปลาในหนองหาร เพื่อเป็นอาชีพประมงให้ชาวบ้านต่อไป
- เร่งพัฒนาหนองหารเพื่อชาวบ้านจะได้ใช้ประโยชน์
9) ต้าบลงิ้วดอน
ต้าบลงิ้วดอนมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 12 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านงิ้วด่อน หมู่ที่ 2 บ้านทับสอ หมู่ที่ 3 บ้าน
คูสนาม หมู่ที่ 4 บ้านพังเม็ก หมู่ที่ 5 บ้านดอนหมู หมู่ที่ 6 บ้านดอนจังก้อ หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ศรี หมู่ที่ 8 บ้านงิ้ว
ด่อน หมู่ที่ 9 บ้านโพนงาม หมู่ที่ 10 บ้านนามน หมู่ที่ 11 บ้านเหล่าพังบือ หมู่ที่ 12 บ้านกกกอกมีสภาพปัญหา
ภัยแล้งและภัยน้้าท่วมดังนี้
9.1) การใช้น้าจากแหล่งน้้าภายในหมู่บ้าน
แหล่งน้้าภายในหมู่บ้านนอกเหนือจากหนองหารประกอบด้วย บ่อน้้าผิวดิน และบ่อน้้าบาดาล ซึ่งถูก
น้ามาใช้ในส่วนของเกษตรกรรม และน้้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
9.1.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
- พืชที่ปลูกอันได้แก่ ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง และผักสวนครัว
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมีเพียง 1
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 6 บ้านดอนจังก้อ
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าไม่เพียงพอมีเพียง 3
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านพังเม็ก หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ศรี และหมู่ที่ 8 บ้านงิ้วด่อน
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- ฤดูแล้งถ้าท้านาปรังจะไม่มีน้ามาหล่อเลี้ยงการเพาะปลูก ปักด้า
- เกษตรกรอาศัยน้้าฝนจากธรรมชาติ
แนวทางการแก้ไข
- ท้าชลประทานระบบท่อขึ้นมาจากหนองหาร
- ระดมทุนจากผู้ท้านาปรังสายล้าห้วยจ้างเครื่องจักรมาขุดลอก
- ท้าระบบประปาหมู่บ้าน เพราะตอนนี้ใช้ร่วมกับระบบประปาหมู่บ้านใกล้เคียง
9.1.2) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
- ภายในหมู่บ้านน้้าอุปโภค-บริโภคมาจากน้้าผิวดิน และน้้าบาดาลที่ชาวบ้านได้ท้าการขุดเจาะขึ้นมา
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าไม่เพียงพอมี
เพียง 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านดอนหมู หมู่ที่ 7 บ้านโพธิ์ศรี และหมู่ที่ 8 บ้านงิ้วด่อน
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ปัญหาที่เกิดขึ้น
- แหล่งน้้าไม่สะอาดและไม่พอต่อการใช้น้า
-ช่วงฤดูแล้ง น้้าประปาในบ่อแห้ง จึงต้องสูบน้้ามาจากที่อื่นเก็บไว้ใช้ชั่วคราวแต่น้าที่สูบมานี้เป็นน้้า
กร่อยและน้้าเค็ม
แนวทางการแก้ไข
-ขยายระบบประปาภูมิภาคเข้าหมู่บ้าน
- รณรงค์การประหยัดน้้า และลดการปลูกพืชที่ใช้น้ามากลง
- ท้าระบบประปาในหมู่บ้านเอง
9.2) การใช้น้าจากหนองหาร
หมู่บ้านที่มีการดึงน้้าจากหนองหารมาใช้ 5 หมู่บ้านที่ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านงิ้วด่อน หมู่ที่ 4 บ้านพังเม็ก
หมู่ที่ 5 บ้านดอนหมู หมู่ที่ 6 บ้านดอนจังก้อ และหมู่ที่ 8 บ้านงิ้วด่อน
9.2.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมีเพียง 2
หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านงิ้วด่อน และหมู่ที่ 5 บ้านดอนหมู
9.2.2) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
ภายในหมู่บ้านน้้าอุปโภค-บริโภคมาจากหนองหาร ที่ทางประปาภูมิภาคสูบขึ้นมาใช้ภายในหมู่บ้าน
ต่างๆ ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านงิ้วด่อน หมู่ที่ 2 บ้านทับสอ และ หมู่ที่ 12 บ้านกกกอก
ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา
ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา
9.3) การประสบภัยแล้งภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยแล้ง
- ฝนทิ้งช่วง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล หรือปริมาณน้้าฝนน้อย
- น้้าฝนไม่เพียงพอต่อการเกษตร
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง
- ไม่มีน้าหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่ปักด้าและไม่มีน้าปลูกพืชเลี้ยงสัตว์
- การท้านามีการลงทุนสูง เนื่องจากน้้าทางการเกษตรมีไม่เพียงพอต้องขุดบ่อน้้าแล้วสูบน้้ามาใช้
- ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเช่น ต้นข้าว ไม้ผล พืชผักสวนครัวไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ท้าให้
ได้ผลผลิตน้อย
9.4) การประสบภัยน้้าท่วมภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยน้้าท่วม
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- ภัยพิบัติจากพายุ ฝนตกหนัก น้้าระบายไม่ทัน
- เมื่อแม่น้าโขงหนุนขึ้น ท้าให้หนองหารระบายน้้าได้ยาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยน้้าท่วม
- พื้นที่นาเสียหายเป็นบางส่วน ท้าให้ต้นข้าวในนาเน่าเปื่อย
- ปลาที่เลี้ยงในบ่อและนาข้าวได้รับความเสียหาย
9.5) รูปแบบหรือโครงการ การพัฒนาหนองหารในอนาคต
- ท้าถนนรอบหนองหาร ขุดลอกและน้าสิ่งที่ทับถมออกให้หมด การใช้น้าก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ขุดลอกและท้าถนนให้เป็นแนวเขตหนองหาร
- ขุดลอกเอาสิ่งตะกอนขึ้นมาในเขตหนองหารโดยขุดลอกส่งลงมาทางหมู่บ้านไม่ผ่านทางราชการ
โดยตรง
- ต้องการขุดลอกใหม่เพื่อปรับภูมิทัศน์สองฝั่งถนน มีความน่าสนใจ ต้องการให้มีสะพานข้ามหนองหาร
เพื่อเชื่อระหว่างหมู่บ้านสามารถสัญจรไปมาได้
- ขุดลอกหนองหารเพื่อน้าเอาผักตบชวาขึ้นเพื่อให้หนองหารมีความกว้างและลึกจะได้กักเก็บน้้าไว้มาก
และมีน้าเพียงพอต่อความต้องการเกษตรกร
- ขุดลอกก้าจัดวัชพืชบริเวณหนองหารและรอบหนองหาร
- ควรขุดลอกหนองหารทางด้าน งิ้วดอนให้ลึกลงไปอีกเพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้หน้าแล้ง เอาไว้ผลิตประปา
เพื่ออุปโภค บริโภค ก็ยังดี
- ท้าถนนรอบหนองหารและขุดลอกหนองหาร
9.6) หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด -ปิดประตูสุรัสวดี และแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.17
ตารางที่ 4.17 หมู่บ้านในต้าบลงิ้วดอนที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด -ปิดประตูสุรัสวดี และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา
รายชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
บ้านงิ้วด่อน
หมู่ที่ 6
บ้านดอนจังก้อ

ผลกระทบที่ได้รับจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
น้้าขังมากเกินไป วัชพืชในหนองหารสะสมมากขึ้น
แหล่งน้้าตื้นเขินเนื่องจากการทับถมของวัชพืชในหนองหาร

แนวทางการแก้ปัญหา
ขุดลอก ปล่อยน้้าออก เผาวัชพืชในหนองหาร
-

9.7) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในปัจจุบัน
- ประสิทธิภาพการบริหารประตูสุรัสวดีอยู่ในระดับพอใช้
9.8) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในอนาคต
- ควรมีการขุดลอก
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9.9) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
- ควรด้าเนินโครงการพัฒนาต่างๆ ให้เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม
- ควรจะพัฒนาบริเวณรอบหนองหารโดยก้าจัดวัชพืชและขุดลอกหนองหารให้กว้างและลึกลงกว่าเดิม
จะได้ไม่แหล่งน้้าพอใช้ต่อการเกษตร
- ควรจะพิจารณา พัฒนาขุดลอกหนองหารทางด้านต้าบลงิ้วดอนเพราะน้้าในฤดูแล้งไม่มี แห้งขอด ขุด
ให้กว้างและลึกกว่าเดิม
10) ต้าบลธาตุนาเวง
ต้าบลธาตุนาเวงมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านหนองบัวใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านโคกสว่าง
หมู่ที่ 3 บ้านรุ่งพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านมะขามป้อมมีสภาพปัญหาภัยแล้งและภัยน้้าท่วมดังนี้
10.1) การใช้น้าจากแหล่งน้้าภายในหมู่บ้าน
แหล่งน้้าภายในหมู่บ้านนอกเหนือจากหนองหารประกอบด้วยห้วยโมง และบ่อน้้าผิวดิน ซึ่งถูกน้ามาใช้
ในส่วนของเกษตรกรรม และน้้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
10.1.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
- พืชที่ปลูกอันได้แก่ ข้าวนาปี และข้าวโพด
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการเกษตร
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- น้้าไม่พอเพียงในการท้าการเกษตร
แนวทางการแก้ไข
- ขอโครงการ ขุดอ่าง เพื่อเก็บน้้า
10.1.2) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
- ภายในหมู่บ้านน้้าอุปโภค-บริโภคมาจากน้้าผิวดิน ขึ้นมาใช้ภายในหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2 บ้ านโคก
สว่าง และหมู่ที่ 5 บ้านมะขามป้อม
- ในช่ ว งฤดู แ ล้ ง หมู่ ที่ 2 บ้ า นโคกสว่ า ง มี น้ า เพี ย งพอต่ อ การผลิ ต น้้ า ประปา ส่ ว นหมู่ ที่ 5 บ้ า น
มะขามป้อมมีน้าไม่เพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา
- ในช่วงฤดูฝนมีน้าเพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา
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10.2) การใช้น้าจากหนองหาร
10.2.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
- หมู่บ้านที่มีการดึงน้้าจากหนองหารมาใช้มีเพียง 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1บ้านหนองบัวใหญ่
- ในการดึงน้้าจากหนองหารมาใช้เพื่อการเกษตรมีความเพียงพอ ทั้งช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน
10.2.2) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
- ภายในหมู่บ้านน้้าอุปโภค-บริโภคมาจากหนองหาร ที่ทางประปาภูมิภาคสูบขึ้นมาใช้ภายในหมู่บ้าน
ต่างๆ ได้แก่ หมู่ที่ 5บ้านมะขามป้อม
- ในการดึงน้้าจากหนองหารมาใช้เพื่อการผลิตน้้าประปารมีความเพียงพอ ทั้งช่วงฤดูแล้ง และฤดูฝน
10.3) การประสบภัยแล้งภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยแล้ง
- ฝนไม่ตามฤดูกาล และทิ้งช่วงนาน และตกไม่
- ฝนตกบ่อย แต่ไม่นาน
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง
- ข้าวตาย พืชเสียหายเพราะไม่มีน้าท้าการเกษตร
10.4) การประสบภัยน้้าท่วมภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยน้้าท่วม
- พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ลุ่มน้้าขัง
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยน้้าท่วม
- นาเสียหาย ถ้ามีน้าขัง 15 วัน ข้าวที่ตั้งท้องจะได้รับความเสียหาย
10.5) รูปแบบหรือโครงการ การพัฒนาหนองหารในอนาคต
- ก้าจัดวัชพืช
- เมื่อประชากรเพิ่มขึ้น ควรมีการวางท่อประปาให้มากกว่านี้
- ประปาหนองหารควรแก้ปัญหาเรื่องน้้ามีกลิ่นเหม็นและดูแลท่อส่งน้้า
- ต้องการให้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และรักษาความสะอาด
10.6) หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
ไม่มีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
10.7) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในปัจจุบัน
ไม่มีข้อเสนอแนะ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

4 - 66

10.8) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในอนาคต
ไม่มีข้อเสนอแนะ
10.9) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
- ควรมีการสูบน้้าท้าไร่ท้านาได้ มีประปาให้มากขึ้นและส่งน้้าได้ทั่วถึง
- ต้องการให้พัฒนามากกว่านี้ และมีระบบมากกว่านี้ มีปัญหาเรื่องน้้าก็อยากให้แก้ไขโดยเร็ว
- ต้องการได้งบมาท้าประปาหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาให้ชาวบ้าน
- ต้องการให้มีหน่วยงานมารับรู้ปัญหาของชาวบ้าน
11) ต้าบลม่วงลาย
ต้าบลม่วงลายมีหมู่บ้านทั้งสิ้น 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านนาราย หมู่ 2 บ้านดอนแกขี หมู่ที่ 4 บ้าน
หนองห้าง หมู่ที่ 6 บ้านดอนเปื่อย หมู่ที่ 7 บ้านม่วงลาย หมู่ที่ 8 บ้านโคกลาย หมู่ 9 บ้านดงชนสภาพปัญหาภัย
แล้งและภัยน้้าท่วมดังนี้
11.1) การใช้น้าจากแหล่งน้้าภายในหมู่บ้าน
แหล่งน้้าภายในหมู่บ้านนอกเหนื อจากหนองหารประกอบด้วย ล้าน้้าพุง บ่อน้้าผิวดิน และบ่อน้้า
บาดาลอีกจ้านวนมาก ซึ่งถูกน้ามาใช้ในส่วนของเกษตรกรรม และน้้าเพื่ออุปโภค-บริโภค
11.1.1) การใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม
- พืชที่ปลูกอันได้แก่ ข้าวนาปี นาปรัง มะเขือเทศ ข้าวโพด และมันฝรั่ง
- ในช่วงฤดูแล้งและฤดูฝนหมู่บ้านต่างๆมีน้าเพียงพอต่อการเกษตร
ปัญหาที่เกิดขึ้น
- น้้าไม่พอเพียงในการท้าการเกษตร
แนวทางการแก้ไข
-- ซื้อน้้ามาท้าการเกษตร
-- เจอะบาดาล เพื่อการเกษตร
11.1.2) การใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค
- ภายในหมู่บ้านน้้าอุปโภค-บริโภคมาจากน้้าผิวดิน และน้้าบาดาลที่ชาวบ้านได้ท้าการขุดเจาะขึ้นมาใช้
ภายในหมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 6 บ้านดอนเปื่อย หมู่ที่ 7 บ้านม่วงลาย และหมู่ที่ 8 บ้านโค
กลาย
- ในช่วงฤดูแล้งหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าไม่เพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา ส่วนหมู่บ้านที่มีน้าเพียงพอมี
เพียง 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 4 บ้านหนองห้าง และหมู่ที่ 6 บ้านดอนเปื่อย
- ในช่วงฤดูฝนหมู่บ้านส่วนใหญ่จะมีน้าเพียงพอต่อการผลิตน้้าประปา
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ปัญหาที่เกิดขึ้น
- น้้ามีสีขุ่น มีคราบสีแด
แนวทางการแก้ไข
- แก้ไขตรงที่ดักตะกอน ล้างท่อบ่อยๆ
11.3) การประสบภัยแล้งภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยแล้ง
- ฝนทิ้งช่วง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง
- น้้าไม่พอใช้ต่อการเกษตร พืชไร่ นาข้าวเสียหาย
11.4) การประสบภัยน้้าท่วมภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุเกิดจากภัยน้้าท่วม
- ฝนตกหนัก ประตูน้าก่้าไม่เปิดบวกกับมีการกักเก็บน้้าเยอะเกินไป
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยน้้าท่วม
- น้้าท่วมไร่นา นาข้าวเสียหาย
11.5) รูปแบบหรือโครงการ การพัฒนาหนองหารในอนาคต
- วางท่อใต้ดินจากหนองหาร
- ขุดลอกหนองหารใหม่ท้าเป็นที่ท่องเที่ยว
- ขุดลอกผักตบชวา ก้าหนดขอบเขตที่แน่นอนและท้าถนนรอบหนองหาร
11.6) หมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
ไม่มีหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
11.7) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในปัจจุบัน
- เมื่อมีปริมาณน้้าเยอะก็เปิดประตูระบายน้้าในหนองหาร
- มีการเปิดปิดอย่างเป็นระบบ
11.8) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในอนาคต
- ปิดประตู แล้วท้าท่อส่งน้้าไปยังหมู่บ้าน
- บริหารจัดการน้้าให้อยู่ในระดับไม่ตื้นมากเกินไป
- ควรเปิด-ปิดตามสถานการณ์
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11.9) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
- เปิดประตูน้าให้สูงๆ
- ขุดลอกให้ลึก
4.2.7 การวิเคราะห์ภัยแล้งและน้้าท่วม
จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าวข้างต้น ซึ่งประกอบด้วยการวิเคราะห์ด้วยการค้านวณจากข้อมูลทุติยภูมิ
และจากการใช้แบบสอบถาม สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้
1) ศักยภาพของปริมาณน้้าท่าในหนองหาร
ศักยภาพของปริมาณน้้าท่าที่สามารถเกิดขึ้นและไหลลงสู่หนองหาร ดังแสดงในตารางที่ 4.18 โดย
ปริมาณน้้าท่ารวมรายปีสูงสุด เฉลี่ย และต่้าสุดเท่ากับ 737.71, 507.55 และ 314.49 ล้าน ลบ.ม. ตามล้าดับ
โดยปริมาณน้้าท่าร้อยละ 91 เกิดขึ้นในฤดูฝน (ปริมาณน้้าท่ารวมรายปีสูงสุด เฉลี่ย และต่้าสุดในช่วงฤดูฝน
เท่ากับ 712.98, 480.71 และ 298.11 ล้าน ลบ.ม. ตามล้าดับ) และปริมาณน้้าท่าร้อยละ 9 เกิดขึ้นในฤดูแล้ง
(ปริมาณน้้าท่ารวมรายปีสูงสุด เฉลี่ย และต่้าสุดในช่วงฤดูฝนเท่ากับ 87.72, 26.84 และ 24.74 ล้าน ลบ.ม.
ตามล้าดับ)
จากผลการวิเคราะห์ได้แสดงให้เห็นว่าลักษณะการเกิดปริมาณน้้าท่าดังกล่าวท้าเกิดปัญหาน้้าท่วม
ในช่วงฤดูฝนและเกิดปัญหาการขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้งเป็นประจ้าทุกปี หนองหารและพื้นที่โดยรอบควรมี
สระ หนองน้้ากระจายอยู่ทั่ว ซึ่งความจุของหนองหารรวมสระอื่นๆ สามารถมีวามจุเก็บกักได้ตั้งแต่ 100-400
ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ต้องพิจารณาระบบโครงข่ายคลองด้วย
2) ปริมาณน้้าท่าที่ไหลสู่ประตูสุรัสวดี
ปริมาณน้้าท่าที่ไหลสู่ประตูสุรัสวดีประกอบด้วย 1) ปริมาณน้้าท่าที่ไหลออกมาจากหนองหารและ 2)
ปริมาณน้้าท่าจากล้าน้้าพุง ดังแสดงในตารางที่ 4.19
ปริมาณน้้าท่ารวมรายปีสูงสุด เฉลี่ย และต่้าสุดเท่ากับ 556.10, 340.71 และ 136.44 ล้าน ลบ.ม.
ตามล้าดับ โดยปริมาณน้้าท่าร้อยละ 66 ไหลสู่ประตูสุรัสวดีในฤดูฝน (ปริมาณน้้าท่ารวมรายปีสูงสุด และเฉลี่ย
ในช่วงฤดูฝนเท่ากับ 383.32 และ 213.64 ล้าน ลบ.ม. ตามล้าดับ) และปริมาณน้้าท่าร้อยละ 34 ไหลสู่ประตู
สุรัสวดีในฤดูแล้ง (ปริมาณน้้าท่ารวมรายปีสูงสุด และเฉลี่ย ในช่วงฤดูฝนเท่ากับ 172.78 และ 127.07 ล้าน ลบ.
ม. ตามล้าดับ) แต่ในปีที่เกิดภาวะภัยแล้งที่หนักปริมาณน้้าท่าร้อยละ 48 ไหลสู่ประตูสุรัสวดีในฤดูฝน (ปริมาณ
น้้าท่ารวมเท่ากับ 65.42 ล้าน ลบ.ม.) และปริมาณน้้าท่าร้อยละ 52 ไหลสู่ประตูสุรัสวดี ในฤดูแล้ง (ปริมาณ
น้้าท่ารวมเท่ากับ 71.02 ล้าน ลบ.ม.) ปริมาณน้้าท่าที่ไหลเข้าหนองหาร ในแต่ละปีมีความแตกต่างกันมาก ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับปริมาณน้้าฝนที่กระจายตัวที่แตกต่างกัน ในปีใดที่มีปริมาณฝนน้อย แต่ปริมาณการใช้เท่าเดิม ก็จะมี
การปัญหาดึงน้้าเข้าไปใช้ประโยชน์จากล้าห้วยต่างๆ ท้าให้น้าท่าที่จะไหลลงหนองหาร มีปริมาณน้อยลงไปด้วย
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ตารางที่ 4.18 ปริมาณน้้าท่ารวมรายเดือนสูงสุด เฉลี่ย และต่้าสุดที่ไหลลงสู่หนองหาร
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวมรายปี
รวมฤดูฝน
รวมฤดูแล้ง

ค่าต่้าสุด
0.014
0.009
0.005
0.051
12.701
10.964
36.757
38.825
9.301
0.000
0.057
0.103
314.487
298.106
16.381

ปริมาณน้้าท่ารวมรายเดือน (ล้าน ลบ.ม.)
ค่าเฉลี่ย
3.270
2.878
3.305
11.435
57.598
87.587
119.475
138.997
67.460
9.593
2.684
3.267
507.549
480.710
26.839

ค่าสูงสุด
3.965
13.168
16.246
59.764
153.209
237.003
234.386
247.367
233.498
67.978
4.012
3.965
737.713
712.976
24.737

ตารางที่ 4.19 ปริมาณน้้าท่ารวมรายเดือนสูงสุด เฉลี่ย และต่้าสุดที่ไหลสู่ประตูสุรัสวดี
เดือน
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
รวมรายปี
รวมฤดูฝน
รวมฤดูแล้ง

ค่าต่้าสุด
7.30
15.46
20.82
26.15
17.98
34.50
7.73
3.15
1.34
0.73
0.47
0.83
136.44
65.42
71.02

ปริมาณน้้าท่ารวมรายเดือน (ล้าน ลบ.ม.)
ค่าเฉลี่ย
8.02
25.41
35.77
48.61
74.62
97.60
23.10
11.41
3.15
3.76
4.22
5.04
340.71
213.64
127.07

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ค่าสูงสุด
5.22
12.64
56.64
72.58
120.03
190.99
36.88
20.25
5.09
10.08
12.22
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556.10
383.32
172.78
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3) ผลการวิเคราะห์สมดุลน้้า
ในการวิเคราะห์สมดุลน้้าได้พิจารณาจากปริมาณน้้าท่าที่ไหลเข้าหนองหารเป็นปริมาณน้้าต้นทุน และ
พิจารณาความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรกรรม และความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคเป็นปริมาณ
น้้าที่ถูกใช้ออกไปจากหนองหาร พบว่า ปริมาณน้้าท่าที่ไหลเข้าหนองหารด้วยค่าต่้าสุด ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด
เท่ า กั บ 314.49, 507.55 และ 737.71 ล้ า น ลบ.ม./ปี ตามล้ า ดั บ ในขณะที่ ค วามต้ อ งการใช้ น้ า เพื่ อ การ
เกษตรกรรม รวมกับความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค เท่ากับ 323.12 ล้าน ลบ.ม./ปี ซึ่งมีส่วนต่าง
ระหว่างปริมาณน้้าท่าด้วยค่าต่้าสุด ค่าเฉลี่ย และค่าสูงสุด กับความต้องการใช้น้า เท่ากับ -8.63, 184.43 และ
414.59 ล้าน ลบ.ม./ปี ทั้งนี้ สามารถพิจารณาออกเป็น 3 กรณี ดังแสดงในตารางที่ 4.20 และรายละเอียดดังนี้
กรณีที่ 1 พิจารณาปริมาณน้้าท่าที่ไหลลงสู่หนองหารในปีที่มีค่าต่้าสุด ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้้าท่าที่
ไหลลงสู่หนองหาร เท่ากับ 298.11 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้า เท่ากับ 222.63 ล้าน ลบ.ม. ท้าให้มี
ปริมาณน้้าท่าที่ยังมีในหนองหารเท่ากับ 75.48 ล้าน ลบ.ม. ส้าหรับฤดูแล้งมีปริมาณน้้าท่าที่ไหลลงสู่หนองหาร
เท่ากับ 16.38 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้าสูงถึง 100.49 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีค่าสูงกว่าปริมาณน้้าท่าที่ไหลลง
สู่หนองหาร เท่ากับ 84.11 ล้าน ลบ.ม. ท้าให้ต้องดึงน้้าจากหนองหารมาใช้ ซึ่งปริมาณน้้าท่าที่ยังมีในหนองหาร
ไม่เพียงพอ และยังไม่รองรับความต้องการใช้น้าได้
กรณีที่ 2 พิจารณาปริมาณน้้าท่าเฉลี่ยที่ไหลลงสู่หนองหาร ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้้าท่าที่ไหลลงสู่
หนองหาร เท่ากับ 480.71 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้า เท่ากับ 222.63 ล้าน ลบ.ม. ท้าให้มีปริมาณน้้าท่า
ที่ยังมีในหนองหารเท่ากับ 258.08 ล้าน ลบ.ม. ส้าหรับฤดูแล้ง มีปริมาณน้้าท่าที่ไหลลงสู่หนองหาร เท่ากับ
26.84 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้าสูงถึง 100.49 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีค่าสูงกว่าปริมาณน้้าท่าที่ไหลลงสู่หนอง
หาร เท่ากับ 73.65 ล้ าน ลบ.ม. ท้าให้ ต้องดึงน้้าจากหนองหารมาใช้ ซึ่งปริมาณน้้าท่าที่ยังมีในหนองหาร
สามารถรองรับความต้องการใช้น้าได้ และคงเหลือ 184.43 ล้าน ลบ.ม.
กรณีที่ 3 พิจารณาปริมาณน้้าท่าที่ไหลลงสู่หนองหารในปีที่มีค่าสูงสุด ในช่วงฤดูฝนมีปริมาณน้้าท่าที่
ไหลลงสู่หนองหาร เท่ากับ 712.98 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้า เท่ากับ 222.63 ล้าน ลบ.ม. ท้าให้มี
ปริมาณน้้าท่าที่ยังมีในหนองหารเท่ากับ 490.35 ล้าน ลบ.ม. ส้าหรับฤดูแล้งมีปริมาณน้้าท่าที่ไหลลงสู่หนองหาร
เท่ากับ 24.74 ล้าน ลบ.ม. มีความต้องการใช้น้าสูงถึง 100.49 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีค่าสูงกว่าปริมาณน้้าท่าที่ไหลลง
สู่หนองหาร เท่ากับ 75.75 ล้าน ลบ.ม. ท้าให้ต้องดึงน้้าจากหนองหารมาใช้ ซึ่งปริมาณน้้าท่าที่ยังมีในหนองหาร
สามารถรองรับความต้องการใช้น้าได้ และคงเหลือ 414.59 ล้าน ลบ.ม.
จากการวิเคราะห์ข้างต้น พบว่า ปริมาณน้้าฝนที่ท้าให้เกิดน้้าท่าและไหลลงสู่หนองหารสามารถรองรับ
ความต้องการใช้น้ าได้ในกรณี ที่มีป ริ มาณน้้าท่าเฉลี่ ยและปริมาณน้้าท่าสู งสุ ด และมีปริมาณน้้าส่ ว นเกินที่
สามารถน้าไปใช้ประโยชน์ในการขยายพื้นที่รับบริการน้้าจากหนองหารได้เพิ่มขึ้น
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ตารางที่ 4.20 ผลการวิเคราะห์สมดุลน้้า
หน่วย: ล้าน ลบ.ม.
ช่วงเวลา
ฤดูฝน
ฤดูแล้ง
รวม

ความต้องการ
ใช้น้า
222.63
100.49
323.12

ปริมาณน้้าท่าที่ไหลลงสูงหนองหาร
ค่าต่้าสุด
ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด
298.11
480.71
712.98
16.38
26.84
24.74
314.49
507.55
737.71

ผลต่างปริมาณน้้าท่า
ค่าต่้าสุด
ค่าเฉลี่ย
ค่าสูงสุด
75.48
258.08
490.35
-84.11
-73.65
-75.75
-8.63
184.43
414.59

4) ผลการวิเคราะห์และสรุปจากแบบสอบถาม
4.1) การประสบภัยแล้งภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุภัยแล้ง
- เกิดจากการที่ฝนทิ้งช่วง ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล หรือฝนตกน้อย ท้าให้มีปริมาณน้้าที่ฝนตกไม่
เพียงพอต่อการเกษตร
- สภาพดินในพื้นที่เป็นดินลูกรังที่ไม่อุ้มน้้า ท้าให้เก็บกักน้้าได้น้อย
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยแล้ง
- ท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรเสียหายเช่น ต้นข้าว ไม้ผล พืชผักสวนครัวไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควร ท้า
ให้ได้ผลผลิตน้อย
- ขาดแคลนน้้าเพื่อการเกษตรกรรม และอุปโภค บริโภค
4.2) การประสบภัยน้้าท่วมภายในพื้นที่หมู่บ้าน
สาเหตุภัยน้้าท่วม
- ฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวัน และน้้าจากล้าน้้าก่้าล้นตลิ่งท่วมนาข้าวของชาวบ้าน
- ในช่วงฤดูฝนพอมีน้าท่วมขังในพื้นที่ การระบายน้้าลงสู่แม่น้าหรือล้าน้้าหลักอย่าง เช่น ล้าน้้าก่้าไหล
ลงสู่แม่น้าโขงเป็นไปได้ช้า ซึ่งเป็นอีกสาเหตุที่ท้าให้น้าท่วมขังและท่วมซ้้าซากอยู่ทุกปี
- มีหลายล้าน้้าไหลลงสู่หนองหาร แต่มีล้าน้้าเดียวที่ไหลออกจากหนองหาร ซึ่งปัจจุบันก้าลังตื้นเขิน
- การเปิดประตูสุรัสวดีในช่วงฤดูฝนที่น้ามีปริมาณมาก ปล่อยไหลผ่านล้าน้้าก่้าซึ่งมีขนาดเล็ก ท้าให้น้า
เอ่อล้นคันกั้นน้้าออกท่วมพื้นที่เขตบ้านบึงแดง-บ้านหนองใส ต้าบลโคกก่อง เกิดความเสียหายบ่อยครั้ง
- คลองระบายน้้าถูกบุกรุกมีการถมที่คลองระบายน้้า ท้าให้ตื้นเขิน
- ท่อระบายน้้าในชุมชนไม่เพียงพอต่อการระบายน้้า
- พื้นที่ส่วนมากเป็นที่ราบลุ่มน้้าติดกับหนองหาร
- มีผักตบชวาตามริมฝั่งหนองหาร ท้าให้การระบายน้้าช้าลง
- การสร้างถนนสี่เลนเปลี่ยนทางเดินน้้า
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ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากภัยน้้าท่วม
- น้้าท่วมพื้นที่อยู่ติดริมล้าน้้าก่้า และพื้นที่รอบๆหนองหาร ซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรม และที่อยู่อาศัย
ท้าให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายและประชากรในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน
4.3) รูปแบบหรือโครงการ การพัฒนาหนองหารในอนาคตที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
- โครงการขุดลอกหนองหาร เพื่อให้หนองหารมีความลึกมากขึ้น และสามารถเก็บกักน้้าได้มากขึ้น
พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
- โครงการพัฒนาหนองหาร เพื่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของชาวสกลนครและท้าหลักเขต
แนวรอบหนองหาร พร้อมทั้งท้าถนนรอบหนองหารและสะพานข้ามหนองหารเพื่อเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน
สามารถสัญจรไปมาได้
- โครงการบ้าบัดน้้าเสียหนองหารและพื้นที่โดยรอบ เพื่อก้าจัดวัชพืช ผักตบชะวา สาหร่าย โดยมี
ระบบบ้าบัดน้้าเสียรอบบริเวณหนองหารในจุดที่ปล่อยน้้าลงหนองหาร และให้เปิดประตูระบายน้้าลงสู่น้าก่้า
เพื่อไม่ให้น้าเสีย
- โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายส่งน้้า เพื่อผันน้้าจากหนองหารไปยังหมู่บ้านต่างๆ รอบหนองหาร
และติดตั้งเครื่องสูบน้้าส่งน้้ามายังหมู่บ้าน
4.4) ปัญหาและผลกระทบที่ได้รับจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดี
- ในช่วงฤดูฝนก็เปิดประตูน้าจนน้้าล้นตลิ่งของล้าน้้าก่้าเข้าท่วมไร่นาของเกษตรกรได้รับความเสียหาย
อยู่ทุกปี พอหน้าแล้งก็ปิดประตูน้า เกษตรกรไม่สามารถน้าน้้ามาใช้ท้าเกษตรได้
- ในการสร้างประตูระบายน้้าสุรัสวดี และทางระบายน้้าล้นของทางหน่วยราชการ เมื่อมีปริมาณฝนตก
ลงมามากเกินความสามารถของการระบายน้้าออกจากประตูระบายน้้า น้้าส่วนหนึ่งก็จะไหลข้ามทางระบายน้้า
ล้น แต่ในความเป็นจริงก่อนที่น้าจะไหลข้ามทางระบายน้้าล้น น้้าได้ท่วมนาข้าวเสียหายก่อน เนื่องจากพื้นที่นา
ข้าวอยู่ต่้ากว่าทางระบายน้้าล้น
- ต้นน้้ากว้าง ปลายน้้าแคบ ท้าให้ปลายน้้าท่วมที่นาของราษฎรในหมู่บ้านบ่อยครั้ง
- เวลาช่วงฤดูฝน เมื่อฝนตกหนักท้าให้มีปริมาณน้้าที่มาก เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลได้เปิดประตูระบายน้้าขึ้น
มากจนหมดทุกประตู ท้าให้น้าในล้าน้้าก่้าไหลเอ่อล้นตลิ่ง ท่วมไร่นาข้าวของราษฎร์เป็นจ้านวนมาก
- การปล่อยน้้าไม่สัมพันธ์กับความต้องการของคนท้ายน้้า
- เมื่อมีฝนตกมาทางกรมประมงจะปิดประตูระบายน้้าไว้และให้น้าไหลล้นทางระบายน้้าล้นแทน แต่
เมือ่ มีชาวบ้านร้องเรียนเรื่องน้้าท่วมนาข้าวเสียหายจึงเปิดประตู
4.5) แนวทางการแก้ปัญหาจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
- ขุดลอกล้าน้้าก่้าตอนล่างทั้งหมด ท้าคลองน้้าที่ลึกและกว้างขึ้น พร้อมทั้งเสริมตลิ่งให้คงทนถาวร และ
ท้าคันดินกั้นน้้าหลังประตูระบายน้้าไม่ให้น้าเอ่อล้นท่วมที่นาของราษฎร
- ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเปิด-ปิดประตูระบายน้้า เพื่อการบริหารจัดการน้้าตลอดทั้ง
ปีอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ศึกษาระดับการเปิด-ปิดประตูระบายน้้า เพื่อไม่ให้เกิดน้้าท่วมพื้นที่หนาประตู
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ระบายน้้า ศึกษาการเปิดประตูสุรัสวดีให้มีความสัมพันธ์กับประตูระบายน้้าที่อยู่ถัดมา เพื่อให้มีปลากลับมา
เหมือนเดิม ศึกษารูปแบบการเปิด-ปิดประตูระบายน้้าตลอดทั้งปี เพื่อให้ช่วงฤดูฝนน้้าไม่ท่วมและในช่วงฤดูแล้ง
ไม่ขาดแคลนน้้า เป็นต้น
- ภาครัฐหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ ควรแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และ
ต่อเนื่อง
4.6) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในปัจจุบัน
- มีการก้าหนดวัน-เดือน ของการเปิด ปิดประตู
- มีการประกาศก่อนว่าจะเปิดหรือปิดวันไหน เวลาไหน
- หน่วยงานของกรมประมง เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการปิด-เปิดประตูระบายน้้า
- เมื่อมีปริมาณน้้ามากก็จะท้าการเปิดประตูสุรัสวดี และเมื่อมีปริมาณน้้าน้อยก็จะปิดประตูหรือช่วงที่มี
การปลูกนาปรังก็จะเปิดประตูน้า เพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ในล้าน้้าก่้าได้ใช้น้าท้านาช่วงเดือน ม.ค.-ก.พ.
- ช่วงหน้าฝนจะเปิดประตูระบายน้้าออกหมด ส่วนในช่วงหน้าแล้ง จะท้าการปิดประตูน้า
4.7) รูปแบบการบริหารจัดการประตูสุรัสวดีในอนาคตที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการ
- ควรด้าเนินการขยายประตูระบายน้้าและก้าจัดวัชพืช รอบๆพื้นที่ของประตูน้าสุรัสวดี เพื่อให้น้าได้
ระบายออกทันท่วงที
- ในการเปิด-ปิดประตูระบายน้้าควรพิจารณาถึงความต้องการใช้น้าของประชาชนในพื้นที่ ปริมาณน้้า
ที่คงค้างอยู่ในแต่ละหมู่บ้านรอบพื้นที่หนองหารโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เป็นต้น
- ศึกษาหาข้อมูลความต้องการใช้น้าภาคเกษตรกรรมของประชาชน
- เพื่อไม่เกิดผลกระทบต่อพื้นที่หน้าประตูสุรัสวดี และหลังประตูสุรัสวดีต้องมีการศึกษา และหาทาง
แก้ไขระบบการกักเก็บน้้าและระบบการบริหารน้้าที่มีประสิทธิภาพให้ได้มาตรฐานและมีการวางแผนวางผังให้
เป็นมาตรฐาน
- ในการเปิดปิดประตูระบายน้้าให้ท้าการประสานกับคนในชุมชน และหน่วยงานต่างๆ เพื่อลดปัญหา
การบริหารจัดการปล่อยน้้าที่ประตูระบายน้้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เตรียมแผนการระบายน้้าและการกักเก็บน้้าให้รอบคอบ โดยประสานกันกับประตูน้าแต่ละแห่งให้
เปิดปิดน้้าสัมพันธ์กัน
4.8) ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
- การเปิดปิดประตูน้าสุรัสวดี ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการระบายน้้า
- ต้องการให้มีฝายน้้าล้น หรือประตูน้ากั้นล้าน้้าก่้าอีกระยะหนึ่ง เพื่อจะได้กักเก็บน้้าไว้เพื่อท้าการ
เกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรจะได้ใช้น้าอย่างเพียงพอ
- ควรเปิดประตูน้าตามความเหมาะสม เพื่อให้สัตว์น้าจากแม่น้าโขงขึ้นมาวางไข่ในเขตพื้นที่แหล่งน้้า
หนองหารได้
- ต้องการเห็นโครงการพัฒนาหนองหารต่างๆ ที่มีมาเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
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- ต้องการให้หมู่บ้านติดหนองหารมีระบบบ้าบัดน้้าเสียก่อนทิ้งลงสู่หนองหาร
- ต้องการให้น้าประปามีมาตรฐาน สามารถดื่มกินได้
- ต้องการให้มีเครื่องสูบน้้าจากล้าน้้าพุงแล้วท้าคลองส่งเข้าหมู่บ้าน
- ต้องการให้หนองหารพัฒนาการส่งน้้าให้ชาวบ้านเขตพื้นที่รอบๆ หนองหารให้มากกว่านี้
- ต้องการได้งบมาท้าประปาหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาให้ชาวบ้าน และอยากให้มีหน่วยงานมารับรู้ปัญหา
ของชาวบ้านบ้าง
- ต้องการให้มีคันดินป้องกันน้้าท่วมที่เกิดจากหนองหาร
- ต้องการให้ประปาส่วนภูมิภาคขยายเขตบริการไปยังพื้นที่อื่นๆ ที่มีความต้องการใช้น้าประปา
4.2.8 แนวทางการแก้ปัญหา ภัยแล้งและน้้าท่วมที่เกิดในพื้นที่หนองหารและบริเวณใกล้เคียง
จากลักษณะทางชลศาสตร์ ปริมาณน้้าฝน ปริมาณน้้าท่า และข้อมูลจากแบบสอบถามของประชาชน
ในพื้นที่หนองหารและบริเวณโดยรอบที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้น้ามาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหาสาเหตุของการเกิด
ภัย แล้ งและภั ย น้้ าท่ว มที่เ กิด ขึ้น ในพื้น ที่ ห นองหารและบริ เวณโดยรอบ พบว่า หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อ งและ
ประชาชนในพื้นที่ ควรที่จะด้าเนินการในโครงการดังต่อไปนี้
1) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาหนองหารและบริเวณโดยรอบ
วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษา และออกแบบการขุดลอกหนองหารให้สามารถรองรับน้้าในช่วงฤดูฝนไม่ให้เกิดน้้าท่วม
และสามารถน้าไปใช้ได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
- เพื่อศึกษาและหาแนวทางการก้าจัดวัชพืชในหนองหาร โดยกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาให้น้อยที่สุด
- เพื่อพัฒนาหนองหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โครงการย่อยที่ควรด้าเนินการ ประกอบด้วย
- โครงการศึกษาความเหมาะสมในการขุดลอกหนองหาร
- โครงการศึกษา ออกแบบ และประเมินราคาการขุดลอกหนองหาร
- โครงการศึกษาความเหมาะสมในการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการก้าจัดวัชพืช
- โครงการศึกษาและออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- โครงการขุดลอกและก้าจัดวัชพืช
- โครงการก่อสร้าง และปรับภูมิทัศน์หนองหาร เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ระยะเวลาการด้าเนินงาน 5 ปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า กรมประมง
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2) โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายล้าน้้า และอาคารชลศาสตร์
วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษา และออกแบบระบบโครงข่ายล้าน้้า สระ อ่างเก็บน้้า และอาคารชลศาสตร์
- เพื่อศึกษาความต้องการใช้น้าในทุกภาคส่วน
- เพื่อศึกษาศักยภาพการขยายพื้นที่รับบริการจากหนองหาร
โครงการย่อยที่ควรด้าเนินการ ประกอบด้วย
- โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบโครงข่ายล้าน้้า สระ อ่างเก็บน้้า และอาคารชลศาสตร์
- โครงการศึกษาความสมดุลน้้าเพื่อขยายพื้นที่รับบริการจากหนองหาร
- โครงการศึกษาการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า
ระยะเวลาการด้าเนินงาน 10 ปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า

3) โครงการป้องกันและเตือนภัยน้้าท่วมด้วยระบบโทรมาตร
วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาพื้นที่เสี่ยงน้้าท่วมที่คาบการเกิดซ้้า 5, 10, 25, 50 และ 100 ปี
- เพื่อศึกษา ออกแบบ ประเมินราคาระบบโทรมาตร
- เพื่อศึกษา และวิเคราะห์การบริหารจัดการน้้า ส้าหรับรองรับการเกิดน้้าท่วมในช่วงฤดูฝน และการ
ขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง
โครงการย่อยที่ควรด้าเนินการ ประกอบด้วย
- โครงการศึกษาความเหมาะสมการติดตั้งระบบโทรมาตร
- โครงการศึกษาพื้นที่เสี่ยงน้้าท่วม และการบริหารจัดการน้้าในหนองหาร
- โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบโทรมาตร
ระยะเวลาการด้าเนินงาน 5 ปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนงานการปกครองท้องถิ่น (อปท.) กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้้า
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4) โครงการบริหารจัดการน้้าบริเวณประตูสุรัสวดี
วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษา และวิเคราะห์การบริหารจัดการน้้าการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดีให้มีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดน้้าท่วมในช่วงฤดูฝน และการขาดแคลนน้้าในช่วงฤดูแล้ง
- เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศบริเวณประตูสุรัสวดี
โครงการย่อยที่ควรด้าเนินการ ประกอบด้วย
- การออกแบบ Rule curve ที่รองรับการพัฒนาหนองหารในอนาคต
- การสร้างระบบสนับสนุนการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบลุ่มน้้า ประกอบด้วยลุ่มน้้าพุง หนองหาร
และลุ่มน้้าก่้า
ระยะเวลาการด้าเนินงาน 1 ปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
กรมประมง กรมชลประทาน และส่วนการปกครองท้องถิ่น
5) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหนองหาร
วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษา และวางแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หนองหารที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการย่อยที่ควรด้าเนินการ
- การจัดตั้งคณะท้างาน/คณะกรรมการหนองหาร จากทุกภาคส่วน
- การสร้างแผนพัฒนาหนองหาร
ระยะเวลาการด้าเนินงาน 1 ปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จังหวัดสกลนคร หน่วยงานของกรมประมง
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4.3 คุณภาพน้้า
4.3.1 การวิเคราะห์คุณภาพแหล่งน้้าตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.
2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง
ก้าหนดมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน
1) คุณภาพน้้าสถานี NHK01 (บริเวณจุดสูบน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร)
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 4 ซึ่ง
เป็นคุณภาพน้้าที่เสื่อมโทรมทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายต่้า (DO 1.72 มก./ลิตร) และมีค่าบี โอดี
(BOD) ที่สู งกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่ งน้้าผิ ว ดินประเภทที่ 4 (2.2 มก./ลิ ตร) ปริมาณแอมโมเนี ย
ไนโตรเจน ไนเตรท และฟอสฟอรัสทั้งหมดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน รวมทั้งการปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่พบสารฆ่าศัตรูพืช
และสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด ดังตารางที่ 4.21 และรูปที่ 4.11 จัดว่าเป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรม
บางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้ อโรคตามปกติ
และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน และ (2) การอุตสาหกรรม
ตารางที่ 4.21 คุณภาพน้้าในหนองหารตามมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดิน
สถานี
NHK01
NHK02
NHK03
NHK04
NHK05
NHK06
NHK07
NHK08
NHK09
NHK10

ต้าแหน่ง

แหล่งน้้าผิว
ดินประเภทที่
บริเวณจุดสูบน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร
4
บริเวณต้าบลธาตุนาเวง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
4
บริเวณต้าบลฮางโฮง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
4
บริเวณต้าบลเชียงเครือ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
2
บริเวณจุดสูบน้้าโรงประปา เทศบาลต้าบลท่าแร่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
2
บริเวณต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
2
บริเวณบ้านท่าศาลา/บ้านจอมแจ้ง ต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
2
สกลนคร
บริเวณต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
3
บริเวณต้าบลเหล่าปอแดง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
3
บริเวณต้าบลงิ้วด่อน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
3
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คุณภาพน้้า
51 (เสื่อมโทรม)
51 (เสื่อมโทรม)
47(เสื่อมโทรม)
71(ดี)
74 (ดี)
73 (ดี)
71 (ดี)
69 (พอใช้)
71 (ดี)
63 (พอใช้)
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รูปที่ 4.11 บริเวณจุดเก็บน้้า NHK01 (บริเวณจุดสูบน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร)
2) คุณภาพน้้าสถานี NHK02 (บริเวณต้าบลธาตุนาเวง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 4 ซึ่ง
เป็นคุณภาพน้้าที่เสื่อมโทรมทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายต่้า (DO 1.72มก./ลิตร) และมีค่าบีโอดี
(BOD) ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (6.25 มก./ลิตร) ) ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรท และฟอสฟอรัส
ทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการปนเปื้อน
ของโลหะหนักต่างๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่พบสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมดดัง ตาราง
ที่ 4.21 และรูปที่ 4.12 จัดว่าเป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์
เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้า
เป็นพิเศษก่อน และ (2) การอุตสาหกรรม

รูปที่ 4.12 NHK02 (บริเวณต้าบลธาตุนาเวง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
3) คุณภาพน้้าสถานี NHK03 (บริเวณต้าบลฮางโฮง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 4ซึ่ง
เป็นคุณภาพน้้าที่เสื่อมโทรมทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายต่้า (DO 1.14 มก./ลิตร) และมีค่าบีโอดี
(BOD) ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 4 (3.00 มก./ลิตร) รวมทั้ งมีแอมโมเนีย
ไนโตรเจนสู ง (NH3-N 1.09 มก./ลิ ตร) ปริ มาณไนเตรท และฟอสฟอรัส ทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่ มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน และไม่พบสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมดดังตารางที่ 4.21 และ รูปที่ 4.13 จัดว่า
เป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภค
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โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่ อน และ (2) การ
อุตสาหกรรม

รูปที่ 4.13 NHK03 (บริเวณต้าบลฮางโฮง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
4) คุณภาพน้้าสถานี NHK04 (บริเวณต้าบลเชียงเครือ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 2 ซึ่ง
เป็นคุณภาพน้้าที่ดีทั้งนี้มีปริมาณออกซิเจนละลาย (DO 2.3 มก./ลิตร)ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรท
และฟอสฟอรั ส ทั้งหมด แบคทีเรี ย กลุ่ มโคลิ ฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่ มฟีคอลโคลิ ฟอร์มอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานการปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่พบสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี
คลอรีนทั้งหมดดังตารางที่ 4.21 และ รูปที่ 4.14 จัดว่าเป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถใช้ป ระโยชน์ เพื่อ (1) การอุป โภคและบริโ ภคโดยต้องผ่ านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่ าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน (2) การอนุรักษ์สัตว์น้า (3) การประมง และ (4) การว่ายน้้าและ
กีฬาทางน้้า

รูปที่ 4.14 NHK04 (บริเวณต้าบลเชียงเครือ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
5) คุณ ภาพน้้า สถานี NHK05 (บริ เ วณจุดสูบน้้า โรงประปา เทศบาลต้า บลท่า แร่ อ้า เภอเมือ ง
จังหวัดสกลนคร)
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 2 ซึ่ง
เป็นคุณภาพน้้าที่ดีทั้งนี้มีปริมาณออกซิเจนละลาย (DO 6.34 มก./ลิตร) และมีค่าบีโอดีที่ < 2 มก./ลิตร) การ
ปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่พบสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมด
จัดว่าเป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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บริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรั บปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน (2) การ
อนุรักษ์สัตว์น้า (3) การประมง และ (4) การว่ายน้้าและกีฬาทางน้้า ดังตารางที่ 4.21 และ รูปที่ 4.15

รูปที่ 4.15 NHK05 (บริเวณจุดสูบน้้าโรงประปา เทศบาลต้าบลท่าแร่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
6) คุณภาพน้้าสถานี NHK06 (บริเวณต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร)
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 2 ซึ่ง
เป็นคุณภาพน้้าที่ดีทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายสู ง (DO 7.16 มก./ลิตร) และมีค่าบีโอดี < 2 มก./
ลิตร ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรท และฟอสฟอรัสทั้งหมด แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
และไม่พบสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมดดังตารางที่ 4.21 และรูปที่ 4.16 จัดว่าเป็นแหล่งน้้าที่
ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการ
ฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุ ณภาพน้้าทั่วไปก่อน (2) การอนุรักษ์สัตว์น้า (3) การ
ประมง และ (4) การว่ายน้้าและกีฬาทางน้้า

รูปที่ 4.16 NHK06 (บริเวณต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร)
7) คุณภาพน้้าสถานี NHK07 (บริเวณบ้านท่าศาลา/บ้านจอมแจ้ง ต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนา
แก้ว จังหวัดสกลนคร)
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 2 ซึ่ง
เป็นคุณภาพน้้าที่ดี ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายสูง (DO 6.35 มก./ลิตร) และมีค่าบีโอดีอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 2 (< 2 มก./ลิตร) ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรท
และฟอสฟอรั ส ทั้งหมด แบคทีเรี ย กลุ่ มโคลิ ฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่ มฟีคอลโคลิ ฟอร์มอยู่ในเกณฑ์
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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มาตรฐานการปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และไม่พบสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มี
คลอรีนทั้งหมดดังตารางที่ 4.21 และรูปที่ 4.17 จัดว่าเป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และ
สามารถใช้ประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน (2) การอนุรักษ์สัตว์น้า (3) การประมง และ (4) การว่ายน้้าและกีฬาทางน้้า

รูปที่ 4.17 NHK07 (บริเวณบ้านท่าศาลา/บ้านจอมแจ้ง ต้าบลบ้านแป้น จังหวัดสกลนคร)
8) คุณภาพน้้าสถานี NHK08 (บริเวณต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร)
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณ ภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่ง
เป็นคุณภาพน้้าพอใช้ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายสูงปานกลาง (DO 4.16 มก./ลิตร) และมีค่าบีโอ
ดี < 2 มก./ลิตร ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรท และฟอสฟอรัสทั้งหมดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
และแบคทีเรีย กลุ่ มฟีคอลโคลิ ฟอร์ มอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานการปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน และไม่พบสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมดดัง ตารางที่ 4.21 และรูปที่ 4.18 จัดว่า
เป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภค
โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน และ (2) การเกษตร

รูปที่ 4.18 NHK08 (บริเวณต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร)
9) คุณภาพน้้าสถานี NHK09 (บริเวณต้าบลเหล่าปอแดง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่ง
เป็นคุณภาพน้้าพอใช้ ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายสูงปานกลาง (DO 5.26 มก./ลิตร) และมีค่าบีโอ
ดีอยู่ใน < 2 มก./ลิตร ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรท และฟอสฟอรัสทั้งหมดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม
ทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ อยู่ในเกณฑ์
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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มาตรฐาน และไม่พบสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมดดังตารางที่ 4.21 และรูปที่ 4.19 จัดว่า
เป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภค
โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน และ (2) การเกษตร

รูปที่ 4.19 NHK09 (บริเวณต้าบลเหล่าปอแดง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
10) คุณภาพน้้าสถานี NHK10 (บริเวณต้าบลงิ้วด่อน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่ง
เป็นคุณภาพน้้าพอใช้ ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายสูงปานกลาง (DO 4.53 มก./ลิตร) และมีค่าบีโอ
ดี 3.36 มก./ลิตร ปริมาณแอมโมเนีย ไนโตรเจน ไนเตรท และฟอสฟอรัสทั้งหมดแบคทีเรียกลุ่มโคลิ ฟอร์ม
ทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการปนเปื้อนของโลหะหนักต่างๆ อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน และไม่พบสารฆ่าศัตรูพืชและสัตว์ชนิดที่มีคลอรีนทั้งหมดดัง ตารางที่ 4.21 และรูปที่ 4.20 จัดว่า
เป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภค
โดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน และ (2) การเกษตร

รูปที่ 4.20 NHK10 (บริเวณต้าบลงิ้วด่อน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
11) คุณภาพน้้าสถานี BNH01 (ห้วยสมอ ต้าบลธาตุนาเวง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 4ซึ่ง
เป็นคุณภาพน้้าที่เสื่อมโทรมทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายปานกลาง (DO 3.66 มก./ลิตร) มีค่าบีโอดี
ที่สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้้า ผิวดินประเภทที่ 5 (4.2 มก./ลิตร) มีปริมาณไนเตรทสูง (NO3- -N)
2.03 มก./ลิตรปริมาณแอมโมเนีย ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสทั้งหมดแบคทีเรียกลุ่ มโคลิ ฟอร์มทั้งหมดและ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังตารางที่ 4.22 และรูปที่ 4.21 จัดว่าเป็นแหล่งน้้าที่
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ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่าน
การฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน และ (2) การอุตสาหกรรม
ตารางที่ 4.22 คุณภาพน้้าในล้าห้วยสาขาบางล้าห้วย ที่ไหลลงสู่หนองหารตามมาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่ง
น้้าผิวดิน
สถานี

ต้าแหน่ง

BNH01
BNH02
BNH03
BNH04
BNH05
BNH06
BNH07
BNH08

ห้วยสมอ ต้าบลธาตุนาเวง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ห้วยลาก ต้าบลเชียงเครือ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ห้วยทุ่งแร่ ต้าบลท่าแร่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ห้วยลอง ต้าบลนาแก้ว อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
ล้าน้้าก่้า ต้าบลม่วงลาย อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
ล้าน้้าพุง ต้าบลเหล่าปอแดง อ้าเภอเมือง สกลนคร
ห้วยเดียก ต้าบลงิ้วด่อน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
น้้ า เข้ า ระบบปรั บปรุงคุ ณภาพน้้ า เทศบาลนครสกลนคร
อ้าเภอเมือง สกลนคร

แหล่งน้้าผิวดิน
ประเภทที่
4
3
3
2
2
2
2
4

คุณภาพ
53 (เสื่อมโทรม)
62 (พอใช้)
62 (พอใช้)
73 (ดี)
75 (ดี)
73 (ดี)
75 (ดี)
44 (เสื่อมโทรม)

รูปที่ 4.21 BNH01 (ห้วยสมอ ต้าบลธาตุนาเวง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
12) คุณภาพน้้าสถานี BNH02 (ห้วยลาก ต้าบลเชียงเครือ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่ง
เป็นคุณภาพน้้าที่พอใช้ ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายปานกลาง (DO 3.98 มก./ลิตร) มีค่าบีโอดี ที่
(3.5 มก./ลิตร)ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรท และฟอสฟอรัสทั้งหมดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังรูปที่ 4.22 จัดว่าเป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจาก
กิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน และ (2) การเกษตร
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รูปที่ 4.22 BNH02 (ห้วยลาก ต้าบลเชียงเครือ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
13) คุณภาพน้้าสถานี BNH03 (ห้วยทุ่งแร่ ต้าบลท่าแร่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 3 ซึ่ง
เป็นคุณภาพน้้าพอใช้ทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายสูงปานกลาง (DO 4.73 มก./ลิตร) และมีค่าบีโอ
ดี< 2 มก./ลิตรปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจนไนเตรท และฟอสฟอรัสทั้งหมดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด
และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังรูปที่ 4.23 จัดว่าเป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจาก
กิจกรรมบางประเภท และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรค
ตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน และ (2) การเกษตร

รูปที่ 4.23 BNH03 (ห้วยทุ่งแร่ ต้าบลท่าแร่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
14) คุณภาพน้้าสถานี BNH04 (ห้วยลอง ต้าบลนาแก้ว อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร)
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 2ซึ่ง
เป็นคุณภาพน้้าดีทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายสูงปานกลาง (DO 4.20มก./ลิตร) และมีค่าบีโอดี< 2
มก./ลิตร ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรท และฟอสฟอรัสทั้งหมดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังตารางที่ 4.22 และรูปที่ 4.24 จัดว่าเป็นเป็นแหล่งน้้า
ที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่าน
การฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน (2) การอนุรักษ์สัตว์น้า (3) การ
ประมง และ (4) การว่ายน้้าและกีฬาทางน้้า
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รูปที่ 4.24 BNH04 (ห้วยลอง ต้าบลนาแก้ว อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร)
15) คุณภาพน้้าสถานี BNH05 (ล้าน้้าก่้า ต้าบลม่วงลาย อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
ซึ่งเป็นล้าน้้าที่ไหลออกจากหนองหารเมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า
เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 2ซึ่งเป็นคุณภาพน้้าดีทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายสูงปานกลาง (DO
5.34มก./ลิตร) และมีค่าบีโอดี < 2 มก./ลิตร ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรท และฟอสฟอรัสทั้งหมด
แบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังตารางที่ 4.22
และรูปที่ 4.25 จัดว่าเป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ (1)
การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไป
ก่อน (2) การอนุรักษ์สัตว์น้า (3) การประมง และ (4) การว่ายน้้าและกีฬาทางน้้า

รูปที่ 4.25 BNH05 (ล้าน้้าก่้า ต้าบลม่วงลาย อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
16) คุณภาพน้้าสถานี BNH06 (ล้าน้้าพุง ต้าบลเหล่าปอแดง อ้าเภอเมือง สกลนคร)
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 2 ซึ่ง
เป็นคุณภาพน้้าดีทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายสูงปานกลาง (DO 5.82 มก./ลิตร) และมีค่าบีโอดี< 2
มก./ลิตรปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรท และฟอสฟอรัสทั้งหมดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานดังตารางที่ 4.22 และรูปที่ 4.26 จัดว่าเป็นแหล่งน้้าที่
ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการ
ฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน (2) การอนุรักษ์สัตว์น้า (3) การ
ประมง และ (4) การว่ายน้้าและกีฬาทางน้้า
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รูปที่ 4.26 BNH06 (ล้าน้้าพุง ต้าบลเหล่าปอแดง อ้าเภอเมือง สกลนคร)
17) คุณภาพน้้าสถานี BNH07 (ห้วยเดียก ต้าบลงิ้วด่อน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
เมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 2 ซึ่ง
เป็นคุณภาพน้้าดีทั้งนี้เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนละลายสูงปานกลาง (DO 5.95 มก./ลิตร) และมีค่าบีโอดี< 2
มก./ลิตร ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรท และฟอสฟอรัสทั้งหมดแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมดและ
แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์มอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานดังตารางที่ 4.22 และรูปที่ 4.27 จัดว่าเป็นแหล่งน้้าที่
ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท และสามารถใช้ประโยชน์เพื่อ (1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการ
ฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่ านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าทั่วไปก่อน (2) การอนุรักษ์สัตว์น้า (3) การ
ประมง และ (4) การว่ายน้้าและกีฬาทางน้้า

รูปที่ 4.27 BNH07 (ห้วยเดียก ต้าบลงิ้วด่อน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)
18) คุณภาพน้้าสถานี BNH08 (น้้าเข้าระบบปรับปรุ งคุณภาพน้้าเทศบาลนครสกลนคร อ้าเภอ
เมือง สกลนคร)
ซึ่งเป็นล้าน้้าที่ไหลออกจากหนองหารเมื่อเทียบตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้้าในแหล่งน้้าผิวดินพบว่า
เป็นแหล่งน้้าผิวดินประเภทที่ 4ซึ่งเป็นคุณภาพน้้าเสื่อมโทรมทั้งนี้เนื่องจากมี ปริมาณออกซิเจนละลายต่้า (DO
0.48 มก./ลิตร) และมีค่าบีโอดี 49 มก./ลิตร ปริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน ไนเตรท และฟอสฟอรัสทั้งหมดอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานดังตารางที่ 4.22 และรูปที่ 4.28 จัดว่าเป็นแหล่งน้้าที่ได้รับน้้าทิ้งจากกิจกรรมบางประเภท
และสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ (1) การอุ ปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคตามปกติ และผ่าน
กระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้้าเป็นพิเศษก่อน และ (2) การอุตสาหกรรม
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รูปที่ 4.28 BNH08 (น้้าเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้้าเทศบาลนครสกลนคร อ้าเภอเมือง สกลนคร)
4.3.2 การวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้้า (Water Quality Index)
1) ดัชนีคุณภาพน้้าส้าหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้้า (Water Quality Index for the
Protection of Aquatic life (WQIal)
ในการวิเคราะห์คุณภาพน้้าโดยใช้ดัชนีคุณภาพน้้าส้าหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้้าดัง รูปที่ 4.29 และ
ตารางที่ 4.23 พบว่า น้้าในหนองหารมีคุณภาพพอใช้ถึงดีส้าหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้้า ทั้งนี้โดยส่วนใหญ่
คุณภาพน้้าในหนองหารส้าหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้้า มีคุณภาพปานกลาง (Class C) โดยสถานีเก็บน้้าที่มี
คุณภาพน้้าระดับปานกลาง (Class C) ได้แก่ NHK01 (บริเวณจุดสูบน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัด
สกลนคร) NHK04(บริ เวณต้าบลเชีย งเครื อ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) NHK05 (จุดสู บน้้าโรงประปา
เทศบาลต้าบลท่าแร่ อ้าเภอเมืองจังหวัดสกลนคร) NHK07 (บริเวณบ้านท่าศาลา/บ้านจอมแจ้ง ต้าบลบ้านแป้น
อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร) NHK09 (บริเวณต้าบลเหล่าปอแดง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) และ
NHK10 (บริเวณต้าบลงิ้วด่อน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) ทั้งนี้คุณภาพน้้าระดับดี (Class B) ส้าหรับการ
ด้ารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในน้้า ได้แก่ NHK02 (บริเวณต้าบลธาตุนาเวง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) NHK03
(บริ เวณต้าบลฮางโฮง อ้าเภอเมือง จั งหวัดสกลนคร) NHK06 (บริเวณต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว
จังหวัดสกลนคร) และ NHK08 (บริเวณต้าบลนาตงวัฒนา อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร)จะเห็นได้ว่า
คุณภาพน้้าในหนองหารยังเหมาะสมส้าหรับการด้าชีวิตของสัตว์น้าอยู่บางแห่ง ทั้งนี้บริเวณที่คุณภาพน้้าที่อยู่ใน
ระดับพอใช้ควรมีการพิจารณาถึงการก้าจัดธาตุอาหาร โดยเฉพาะแอมโมเนียไนโตรเจน ซึ่งมีพิษต่อสัตว์น้า
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รูปที่ 4.29 การวิเคราะห์คุณภาพน้้าตามดัชนีดัชนีคุณภาพน้้าส้าหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้้า
ส้าหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้้าตามดัชนีคุณภาพน้้าส้าหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้้า ในห้วยสาขาทั้ง 8
จุด พบว่า มีคุณภาพระดับดีถึงดีมาก ซึ่งล้าห้ วยที่มีคุณภาพน้้าระดับไม่ดี (Class D) ได้แก่ BNH01 (ห้วยสมอ
ต้าบลธาตุน าเวง อ้าเภอเมือง จั งหวัดสกลนคร) ซึ่งพบว่า มีปริมาณออกซิเจนละลายต่้าและ แอมโนเนีย
ไนโตรเจนและไนเตรทสูง เนื่องจากห้วยสมอ เป็นห้วยที่รับน้้าเสียจากชุมชนเมืองธาตุนาเวงไหลลงสู่หนองหาร
ซึ่งไม่ผ่านการบ้าบัดน้้าเสีย ห้วยที่มีคุณภาพน้้าระดับปานกลาง (Class C) ส้าหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้้า
ได้แก่ BNH03 (ห้วยทุ่งแร่ ต้าบลท่าแร่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร)และ BNH08 (น้้าเข้าระบบปรั บปรุง
คุณภาพน้้าเทศบาลนครสกลนคร อ้าเภอเมือง สกลนคร) โดยส่วนใหญ่ล้าห้วยน้้าไหลลงสู่หนองหารมีคุณภาพ
น้้าระดับดีส้าหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้้าห้วยที่มีคุณภาพน้้าระดับดี (Class B) ส้าหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิต
ในน้้าได้แก่ BNH02 (ห้วยลาก ต้าบลเชียงเครือ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) BHN04 (ห้วยลอง ต้าบลนาแก้ว
อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร) BNH07 (ห้วยเดียก ต้าบลงิ้วด่อน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) ทั้งนี้ห้วย
ที่มีคุณภาพน้้าระดับดีมาก (Class A) ส้าหรับการป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้้า ได้แก่ BNH05 (ล้าน้้าก่้า ต้าบลม่วงลาย
อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) ซึ่งเป็นล้าห้วยที่ไหลออกจากหนองหาร และ BNH06 (ล้าน้้าพุง ต้าบลเหล่าปอ
แดง อ้าเภอเมือง สกลนคร) ซึ่งเป็นล้าน้้าหลักที่ไหลเข้าสู่หนองหารคุณภาพน้้าส้าหรับป้องกันสิ่งมีชีวิตในน้้าใน
ล้าห้วยโดยรวม ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางและดี สามารถใช้ในการเลี้ยงสัตว์น้า หรือท้าประมงได้ ซึ่งจะเห็นได้
ว่า ห้วยสมอ มีคุณภาพน้้าในระดับที่ไม่ดี จึงควรพิจารณาให้มีการบ้าบัดน้้าเสียตามชุมชนต่างๆ ก่อนปล่อยลงสู่
ล้าห้วย
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ตารางที่ 4.23 ผลการวิเคราะห์ดัชนีวิเคราะห์คุณภาพน้้า (WQI) หนองหาร ปี 2559
สถานี

ดัชนีคุณภาพ
น้้าส้าหรับ
การป้องกัน
สิ่งมีชีวิตใน
น้้า

ดัชนีคุณภาพส้าหรับ
การป้องกันสุขภาพ
มนุษย์โดยมุ่งเน้น
ความสามารถในการ
รับของมนุษย์

NHK01
NHK02
NHK03
NHK04
NHK05
NHK06
NHK07
NHK08
NHK09
NHK10
BNH01
BNH02
BNH03
BNH04
BNH05
BNH06
BNH07
BNH08

C (พอใช้)
B (ดี)
C (พอใช้)
C (พอใช้)
C (พอใช้)
B (ดี)
C (พอใช้)
B (พอใช้)
C (พอใช้)
C (พอใช้)
D (ไม่ดี)
B (ดี)
C (พอใช้)
B (ดี)
A (ดีมาก)
A (ดีมาก)
B (ดี)
C (พอใช้)

C (พอใช้)
C (พอใช้)
C (พอใช้)
C (พอใช้)
B (ดี)
C (พอใช้)
B (ดี)
B (ดี)
A (ดีมาก)
B (ดี)
C (พอใช้)
C (พอใช้)
C (พอใช้)
C (พอใช้)
B (ดี)
B (ดี)
C (พอใช้)
D (ไม่ดี)

ดัชนีคุณภาพน้้าในการใช้ประโยชน์
ในการเกษตร
ดัชนีคุณภาพน้้า ดัชนีคุณภาพ
เพื่อชลประทาน
น้้าเพื่อการ
ทั่วไป
ชลประทาน
ส้าหรับท้านา
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)
A (ดี)

แหล่งน้้าผิว
ดินประเภทที่

คุณภาพน้้า
(WQI)

4
4
4
2
2
2
2
3
3
3
4
3
3
2
2
2
2
4

51 (เสื่อมโทรม)
51 (เสื่อมโทรม)
47(เสื่อมโทรม)
71(ดี)
74(ดี)
73 (ดี)
71 (ดี)
69 (พอใช้)
71(ดี)
63 (พอใช้)
53(เสื่อมโทรม)
62(พอใช้)
62 (พอใช้)
73 (ดี)
75(ดี)
73 (ดี)
75(ดี)
44(เสื่อมโทรม)

2) ดัชนีคุณภาพส้าหรับการป้องกันสุขภาพมนุษย์ (Water Quality Index for the Protection
of Human Health with a focus on Human Acceptability (WQIha)
จากการประเมิ น คุ ณ ภาพน้้ า ตามดั ช นี คุ ณ ภาพส้ า หรั บ การป้ อ งกั น สุ ข ภาพมนุ ษ ย์ โ ดยมุ่ ง เน้ น
ความสามารถในการรับของมนุษย์ ทั้ง 10 จุดในหนองหารดังรูปที่ 4.30 และตารางที่ 4.23 พบว่า น้้าในหนอง
หารมีคุณภาพระดับปานกลางถึงดีมาก ส้าหรับการป้องกันสุขภาพมนุษย์โดยมุ่งเน้นความสามารถในการรับของ
มนุษย์ ซึ่งหมายถึงคุณภาพน้้ า ไม่ได้มาตรฐานตามที่ก้าหนดน้อยมากในบางแห่ง และได้คุณภาพน้้าได้ต าม
มาตรฐานที่ก้าหนดบางครั้งและตลอดเวลา ซึ่งสถานีที่มีคุณภาพน้้าระดับปานกลาง (Class C) ได้แก่ NHK01
(บริเวณจุดสูบน้้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร) NHK02 (บริเวณต้าบลธาตุนาเวง อ้าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร) NHK03 (บริเวณต้าบลฮางโฮง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) NHK04 บริเวณต้าบล
เชียงเครือ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และ NHK06 (บริเวณต้าบลบ้ านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัด
สกลนคร) ซึ่งสถานีเหล่านี้พบค่าซีโอดีค่อนข้างสูงเนื่องจากมีปริมาณสารอินทรีย์ที่ย่อยสลายยาก ซึ่งเกิดจาก
การย่อยสลายซากพื้นซากสัตว์ที่มีอยู่ในน้้าและน้้าเสียจากชุมชน สถานีที่มีคุณภาพน้้าระดับดี (Class B) ได้แก่
NHK05 (บริเวณจุดสูบน้้าโรงประปา เทศบาลต้าบลท่าแร่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) NHK07 (บริเวณบ้าน
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ท่าศาลา/บ้านจอมแจ้ง ต้าบลบ้านแป้น อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร) NHK08 (บริเวณต้าบลนาตงวัฒนา
อ้าเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร) และ NHK10 (บริเวณต้าบลงิ้วด่อน อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) และ
สถานีที่มีคุณภาพน้้าระดับดีมาก (Class A) ได้แก่ NHK09 (บริเวณต้าบลเหล่าปอแดง อ้าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร)

รูปที่ 4.30 การวิเคราะห์คุณภาพน้้าตามดัชนีคุณภาพส้าหรับการป้องกันสุขภาพมนุษย์
ในการวิเคราะห์คุณภาพน้้ าตามล้าห้วยที่ไหลลงสู่ห นองหารและไหลออกจากหนองหารตามดัชนี
คุณภาพส้าหรับการป้องกันสุขภาพมนุษย์โดยมุ่งเน้นความสามารถในการรับของมนุษย์ทั้ง 8 ล้าห้วย พบว่า มี
คุณภาพระดับไม่ดีถึงดีส้าหรับการป้องกันสุขภาพมนุษย์โดยมุ่งเน้นความสามารถในการรับของมนุษย์ซึ่งส่วน
ใหญ่จ ะมีคุณภาพระดับ ปานกลาง(Class C) เนื่องจากมี ค่าซีโ อดีค่อนข้างสู งทุกล้ าห้ ว ย ทั้งนี้ส ถานีเก็บน้้า
BNH05 (ล้าน้้าก่้า ต้าบลม่วงลาย อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร) ซึ่งเป็นล้าน้้าหลักที่ไหลออกจากหนองหาร
และ BNH06 (ล้าน้้าพุง ต้าบลเหล่าปอแดง อ้าเภอเมือง สกลนคร) ซึ่งเป็นล้าน้้าหลักที่ไหลเข้าสู่หนองหารมมี
คุณภาพดี (Class B)
คุณภาพน้้าในหนองหารตามดัชนีคุณภาพน้้าส้าหรับการป้องกันสุขภาพมนุษย์โดยมุ่งเน้นความสามารถ
ในการรับของมนุษย์ โดยภาพรวมจะเห็นได้ว่ายังสามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ทั้งนี้ ควรมีการปรับปรุงคุณภาพ
น้้าก่อนการน้าไปใช้ประโยชน์และควรมีการพิจารณาให้มีการบ้าบัดน้้าเสียก่อนปล่อยลงแต่ละล้าห้วย
3) ดัชนีคุณภาพน้้าในการใช้ประโยชน์ในการเกษตร (Water Quality Index for Agricultural
Use (WQIag)
ดัชนีคุณภาพน้้าเพื่อใช้ในการเกษตรวิเคราะห์โ ดยค่าการน้าไฟฟ้า (Electrical conductivity)จาก
MRC (2015) มีการวิเคราะห์ดัชนีการวิเคราะห์คุณภาพน้้าเพื่อการเกษตรเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ดัชนีคุณภาพ
น้้าเพื่อชลประทานทั่วไป ดัชนีคุณภาพน้้าเพื่อการชลประทานส้าหรับท้านา ในการวิเคราะห์คุณภาพน้้าส้าหรับ
ดัชนีคุณภาพน้้าส้าหรับการเกษตรพบว่า ดัชนีคุณภาพน้้าเพื่อชลประทานทั่วไปทั้ง 10 จุดในหนองหาร ดังรูปที่
4.31 พบว่า มีคุณภาพดี (Class A) พบว่าน้้าในหนองหารเหมาะส้าหรับการชลประทานและการใช้ในการท้านา
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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รูปที่ 4.31 การวิเคราะห์คุณภาพน้้าตามดัชนีคุณภาพน้้าเพื่อชลประทานทั่วไป
ส้าหรับการวิเคราะห์คุณภาพน้้าในล้าห้วยตาม ดัชนีคุณภาพน้้าในการใช้ประโยชน์ในการเกษตรทั้ง 8
ล้าห้วยพบว่า ดัชนีคุณภาพน้้าเพื่อชลประทานทั่วไปทั้ง 8 ล้าห้วยอยู่ในระดับดี (Class A) เช่นกัน คุณภาพน้้า
ในหนองหารโดยภาพรวมมีความเหมาะสมส้าหรับการท้าการชลประทาน การเกษตร และการท้านาข้าวดัง รูป
ที่ 4.32

รูปที่ 4.32 การวิเคราะห์คุณภาพน้้าตามดัชนีคุณภาพน้้าเพื่อการท้านา
การรายงานคุณภาพน้้า สามารถแสดงได้ดังในตารางที่ 4.24-4.26 ในทุกรายการตรวจวัด

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560
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ตารางที่ 4.24 คุณภาพน้้าในหนองหารทางเคมี
ตัวอย่างน้้า
NHK01
NHK02
NHK03
NHK04
NHK05
NHK06
NHK07
NHK08
NHK09
NHK10

Temp
(C)
28.0
27.5
27.4
28.3
27.5
27.9
28.3
28.9
27.8
28.78

pH
7.55
6.92
7.62
7.36
7.23
7.47
7.55
7.60
7.60
7.41

Turbidity
(NTU)
3.78
304
7.79
24.4
19.9
0.82
2.74
2.04
63.2
1.80

EC
(mS/m)
27.8
35.3
14.9
8.58
21.2
11.9
13.9
17.8
8.35
18.4

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

DO
(mg/L)
1.72
1.93
1.14
2.30
6.34
7.16
6.35
4.16
5.26
4.53

รายการที่ตรวจ
TKN
NH3-N
(mg/L)
(mg/L)
7.00
0.11
24.3
0.03
4.76
1.09
34.1
0.17
5.04
0.12
8.84
0.21
3.92
0.25
7.28
0.20
85.1
0.15
34.1
0.11

มีนาคม 2560

COD
(mg/L)
32.0
51.2
38.4
28.8
16
25.6
16.0
9.6
6.4
19.2

BOD
(mg/L)
2.20
6.25
3.00
3.00
<2
<2
<2
<2
<2
3.36

TP
(mg/L)
0.01
0.00
0.00
0.06
0.00
0.09
0.08
0.08
0.10
0.07

Nitrate
(mg/L)
0.46
0.38
0.20
0.38
0.80
0.18
2.48
0.26
0.51
0.23
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ตารางที่ 4.24 คุณภาพน้้าในหนองหารทางเคมี (ต่อ)
ตัวอย่างน้้า

NHK01
NHK02
NHK03
NHK04
NHK05
NHK06
NHK07
NHK08
NHK09
NHK10

TS
(mg/L)

SS
(mg/L)

TDS
(mg/L)

Oil&Grease
(mg/L)

192
660
126
94
205
92
111
90
103
56

22
436
8
13
57
8
6
2
9
11

112
151
96
68
128
66
96
84
92
66

0.16
0.18
0.12
0.11
0.11
0.12
0.05
0.06
0.08
0.06

Total
Hradness
(mg/L)
62.0
79.0
83.0
45.0
116
44.0
59.0
48.0
57.0
85.0

รายการที่ตรวจ
Alkalinity Sulfate
(mg/L)
(mg/L)
9.50
5.00
5.00
3.50
3.60
3.00
2.50
3.00
5.00
1.50

1.47
4.96
1.61
3.71
2.86
0.55
0.50
0.67
7.33
0.72

หมายเหตุ : ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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Choride
(mg/L)

TCB
(MPN/100mL)

FCB
(MPN/100mL)

54.5
67.0
30.0
20.0
36.0
25.0
23.0
23.0
13.5
34.0

2400
2400
220
920
240
2.00
7.00
220
540
130

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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ตารางที่ 4.24 คุณภาพน้้าในหนองหารทางเคมี (ต่อ)
ตัวอย่างน้้า
NHK01
NHK02
NHK03
NHK04
NHK05
NHK06
NHK07
NHK08
NHK09
NHK10

Fe
(mg/L)
3.15
4.07
0.54
1.18
1.94
1.36
2.00
1.13
3.81
5.72

Pb
(mg/L)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Cd
(mg/L)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

As
(mg/L)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Cr
(mg/L)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

รายการที่ตรวจ
Cu
(mg/L)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Mn
(mg/L)
0.06
0.01
0.01
0.01
0.02
0.02
0.01
0.01
0.02
0.01

หมายเหตุ : ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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Zn
(mg/L)
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

Ca
(mg/L)
12.56
18.17
20.31
6.91
18.03
8.81
10.79
10.41
8.86
10.34

Mg
(mg/L)
2.53
2.84
2.47
1.49
3.92
1.82
2.04
1.97
1.41
2.15

Hg
(mg/L)
<0.0005
<0.0005
ND
ND
ND
ND
ND
<0.0005
ND
ND

K
(mg/L)
2.91
4.37
2.73
1.50
4.17
1.42
1.63
1.59
1.68
1.58
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ตารางที่ 4.25 คุณภาพน้้าของน้้าทีไ่ หลลงสู่หนองหาร
รายการที่ตรวจ
BHK01
BHK02
BHK03
BHK04
BHK05
BHK06
BHK07
BHK08

Temp
(C)
30.3
31.8
31.6
31.6
31.5
31.1
32.3
30.1

pH
7.59
7.82
8.04
7.33
7.19
7.84
7.23
7.00

Conductivity
(mS/m)
221
144
113
118
192
128
190
684

DO
(mg/l)
3.66
3.98
4.73
4.20
5.34
5.82
5.95
0.48

NH3-N
(mg/l)
0.12
0.08
0.16
0.05
0.03
0.08
0.04
0.06

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ตัวอย่างน้้า
COD
BOD
(mg/l) (mg/l)
38.4
4.20
25.6
3.50
28.8
<2
25.6
<2
16.0
<2
16.0
<2
32.0
<2
120
49

Nitrate
(mg/l)
2.03
0.22
0.44
0.16
0.06
0.47
0.89
0.52

มีนาคม 2560

TP
(mg/l)
0.06
0.05
0.03
0.04
0.08
0.06
0.12
0.09

TCB
FCB
(MPN/100ml) (MPN/100ml)
280
ND
46
ND
46
2
17
2
49
ND
920
ND
180
ND
5,400
12

4 - 96

ตารางที่ 4.26 คุณภาพน้้า Organochlorine group ในหนองหาร
รายการทีต่ รวจ
Organochlorine NHK01 NHK02 NHK03 NHk04
Group
Alpha – BHC
ND
ND
ND
ND
Beta – BHC
ND
ND
ND
ND
Gamma – BHC
ND
ND
ND
ND
Heptachlor
ND
ND
ND
ND
Aldrin
ND
ND
ND
ND
Dicofol
ND
ND
ND
ND
Hepta epoxide
ND
ND
ND
ND
Gamma – Chlordane
ND
ND
ND
ND
2,4-DDE
ND
ND
ND
ND
Alpha-endosulfan
ND
ND
ND
ND
Alpha- Chlordane
ND
ND
ND
ND
Dieldrin
ND
ND
ND
ND
4,4 –DDE
ND
ND
ND
ND
2,4-DDD
ND
ND
ND
ND
Endrin
ND
ND
ND
ND
Beta-endosulfan
ND
ND
ND
ND
2,4’ – DDT
ND
ND
ND
ND
4,4’ – DDD
ND
ND
ND
ND
Endosulfan-sulfate
ND
ND
ND
ND
4,4’ – DDT
ND
ND
ND
ND

ตัวอย่างน้้า
NHK05 NHK06
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

NHK08
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

NHK09 NHK10
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND

หมายเหตุ : ND = Not detected (ตรวจไม่พบ)

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
ND
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4.3.3 ข้อเสนอแนะส้าหรับการจัดการการระบายน้้าเสียลงสู่หนองหาร
1) การปลูกจิตส้านึกในการระบายน้้าเสียจากครัวเรือนและชุมชน
การปลูกจิตส้านึกของประชาชนโดยรอบหนองหารโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชน โดยการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้้า และทางระบายน้้าสาธารณะ นอกจากนี้
ควรมีการรณรงค์ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้า และลดปริมาณขยะในบ้านเรือน ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี
ปุ๋ย สารก้าจัดศัตรูพืช ในกิจกรรมทางการเกษตรหรือสารเคมีที่ใช้ในบ้านเรือนและสร้างจิตส้านึกของประชาชน
ในตระหนักถึงความส้าคัญของการรักษาคุณภาพแหล่งน้้าและประหยัดการใช้น้าเท่าที่จ้าเป็น นอกจากนี้ควรมี
การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเยาวชนรักษ์หนองหารในลักษณะ 1 โรงเรียน ต่อ 1 ล้าห้วยสาขา โดยรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้า ในแต่ละล้าห้วยสาขาที่ไหลลงสู่หนอง
หารและบริเวณหนองหาร และมีการรายงานผลคุณภาพน้้าในล้าห้วยสาขาและในบริเวณหนองหารต่อประชา
ชนในเขตจังหวัดสกลนคร เพื่อให้เกิดความตระหนักและสร้างจิตส้านึกในการลดปริมาณของเสียที่จะระบายลง
สู่ล้าห้วยสาขาและลงสู่หนองหารดังกล่าว
2) การติดตั้งระบบบ้าบัดน้้าเสีย ณ แหล่งก้าเนิดก่อนระบายลงสู่หนองหาร
การระบายน้้าเสียลงสู่หนองหารในปัจจุบันเกิดขึ้น จากชุมชนโดยรอบหนองหารทั้งในเขตชุมชนเมือง
และชุมชนเกษตรกรรมที่ มีการระบายน้้าเสี ยลงสู่ล้าห้วยต่างๆ ก่อนระบายลงสู่หนองหาร ซึ่งปัจจุบันพบว่ามี
ระบบบ้าบัดน้้าเสียที่มีการรวบรวมเพื่อการบ้าบัดเพียง 2 แห่ง ได้แก่ เขตเทศบาลนครสกลนคร และเทศบาล
ต้าบลท่าแร่ โดยที่ชุมชนอื่นๆ ยังไม่มีระบบรวบรวมน้้าเสียและบ้าบัดน้้าเสีย ดังนั้นจึงควรมีการติดตั้งระบบ
บ้าบัดส้าหรับแต่ละชุมชนหรือกลุ่มชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ในการจะด้าเนินการก่อสร้างระบบ
บ้าบัดน้้าเสียในแต่ละชุมชนหรือกลุ่มชุมขน จะต้องมีการศึกษาความเป็นไปได้ และการออกแบบรายละเอียด
ของระบบบ้าบัดน้้าเสียที่มีความเหมาะสมในแต่ละชุมชนดังกล่าว รวมทั้งการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เบื้องต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบดังกล่าวมีความเหมาะสมทั้งในด้านเทคโนโลยี ระบบมีการดูแลได้ง่าย
ไม่ซับซ้อน ความคุ้มทุนและเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจการลงทุน และที่ส้าคัญไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และมีความเหมาะสมทางด้านสังคม เพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
และก่อให้เกิดความยั่งยืนต่อการพัฒนาต่อไป
3) การปรับปรุงคุณภาพน้้าทิ้งก่อนลงสู่หนองหารโดยระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบึงประดิษฐ์
จากการส้ารวจคุณภาพน้้าในหนองหารพบว่าในบริเวณชุมชนเมือง ได้แก่ บริเวณจุดสูบน้้าประปา การ
ประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนคร บริเวณต้าบลธาตุนาเวง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บริเวณต้าบลฮาง
โฮง อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บริเวณต้าบลเชียงเครือ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร บริเวณจุดสูบน้้าโรง
ประปา เทศบาลต้าบลท่าแร่ อ้าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มีคุณภาพน้้าระดับพอใช้ส้าหรับการน้าไปอุปโภค
บริโภค ทั้งนี้จากการศึกษาพบว่า มีค่าซีโอดีสูงกว่าเกณฑ์การประเมินและมีค่าออกซิเจนละลายต่้า รวมทั้งใน
การประเมินตามดัชนีชี้วัดคุณภาพส้าหรับสิ่งมีชีวิตในน้้าพบว่าอยู่ในเกณฑ์พอใช้บางจุด ซึ่งมีปริมาณแอมโมเนีย
ไนโตรเจนสูงเกินเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากบริเวณดังกล่าวรองรับน้้าทิ้งและน้้าเสียบางส่วนที่
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ไม่ผ่านการบ้าบัดใดๆ ดังนั้นในการป้องกันปัญหาดังกล่าว จึงควรมีการบ้าบัดน้้าเสียก่อนปล่อยลงสู่หนองหาร
ซึ่งควรใช้ระบบธรรมชาติ ดูแลบ้ารุงรักษาง่าย และมีความกลมกลืนกับสภาพแวดล้อม รวมทั้งสามารถน้ามาใช้
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ ทั้งนี้ระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบึงประดิษฐ์มีคุณลักษณะที่เหมาะสมน้ามาใช้ตาม
ข้อเสนอแนะดังกล่าว โดยวางแนวบริเวณระบบบึงประดิษฐ์ในบริเวณชุมชนเมืองบริเวณพื้นที่รองรับน้้าทิ้งและ
น้้าเสีย
บึงประดิษฐ์เป็นระบบบ้าบัดน้้าเสียที่อาศัยกระบวนการทางธรรมชาติ เป็นที่นิ ยมมากขึ้นในปัจจุบัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้ปรับปรุงคุณภาพน้้าทิ้งที่ผ่านการบ้าบัดแล้ว แต่ต้องการลดปริมาณไนโตรเจนและ
ฟอสฟอรัสก่อนระบายออกสู่แหล่งน้้าธรรมชาติ นอกจากนี้ ระบบบึงประดิษฐ์ยังสามารถใช้เป็นระบบบ้าบัดน้้า
เสียในขั้นที่ 2 (Secondary Treatment) ส้าหรับบ้าบัดน้้าเสียจากชุมชนได้อีกด้วย ซึ่งข้อดีของระบบนี้ คือ ไม่
ซับซ้อนและไม่ต้องใช้เทคโนโลยีในการบ้าบัดสูงเมื่อน้้าเสียไหลเข้ามาในบึงประดิษฐ์ส่วนต้น สารอินทรีย์ส่วน
หนึ่งจะตกตะกอนจมตัวลงสู่ก้นบึง และถูกย่อยสลายโดยจุลินทรีย์ ส่วนสารอินทรีย์ที่ละลายน้้าจะถูกก้าจัดโดย
จุลินทรีย์ที่เกาะติดอยู่กับพืชน้้าหรือชั้นหินและจุลินทรีย์ที่แขวนลอยอยู่ในน้้า ระบบนี้จะได้รับออกซิเจนจาก
การแทรกซึมของอากาศผ่านผิวน้้าหรือชั้นหินลงมา ออกซิเจนบางส่วนจะได้จากการสังเคราะห์แสงแต่มีปริมาณ
ไม่มากนัก ส้าหรับสารแขวนลอยจะถูกกรองและจมตัวอยู่ในช่วงต้น ๆ ของระบบ การลดปริมาณไนโตรเจนจะ
เป็นไปตามกระบวนการไนตริฟิเคชัน (Nitrification) และดีไนตริฟิเคชัน (Denitrification) ส่วนการลดปริมาณ
ฟอสฟอรัสส่วนใหญ่จะเกิดที่ชั้นดินส่วนพื้นบ่อ และพืชน้้าจะช่วยดูดซับฟอสฟอรัสผ่านทางรากและน้าไปใช้ใน
การสร้างเซลล์ นอกจากนี้ระบบบึงประดิษฐ์ยังสามารถก้าจัดโลหะหนัก (heavy metal) ได้บางส่วนอีกด้วย
4) ปริมาณน้้าเสีย
ปัจจุบันมีน้าเสียในเขตชุมชนใน ต้าบลธาตุนาเวง ต้าบลธาตุเชิงชุม ต้าบลฮางโฮง ต้าบลเชียงเครือ และ
ต้าบลท่าแร่ มีปริมาณ 22,600 ลบ.ม./วัน โดยมีระบบบ้าบัดน้้าเสีย 2 แห่งที่บ้าบัดน้้าเสียก่อนปล่อยลงสู่ หนอง
หาร ได้แก่ ระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครสกลนคร ซึ่งเป็นระบบบ้าบัดแบบบึงประดิษฐ์ และ ระบบบ้าบัดน้้า
เสียเทศบาลต้าบลท่าแร่ ซึ่งเป็นระบบบ้าบัดแบบบ่อปรับเสถียร ซึ่งข้อมูลของระบบบ้าบัดน้้าเสียของทั้ง 2 แห่ง
ในปี 2557 มีดังนี้
- ระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลนครสกลนคร ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียครอบคลุมพื้นที่ 19.25 ตาราง
กิโลเมตร จากพื้นที่เทศบาลทั้งหมด 54.54 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 29.9) ปริมาณน้้าเสียเข้าระบบ 12,000
ลบ.ม/วัน ออกแบบรองรับน้้าเสียได้ 16,000 ลบ.ม/วัน (ร้อยละ 75) ซึ่งในปัจจุบันมีน้าเข้าระบบประมาณ
9,000 ลบ.ม./วัน
- ระบบบ้าบัดน้้าเสียรวมเทศบาลต้าบลท่าแร่ ระบบท่อรวบรวมน้้าเสียครอบคลุมพื้นที่ 1.4 ตาราง
กิโลเมตร จากพื้นที่เทศบาลทั้งหมด 2.2 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 63.6) ปริมาณน้้าเสียเข้าระบบ 60 ลบ.ม/วัน
ออกแบบรองรับน้้าเสียได้ 2,054 ลบ.ม/วัน (ร้อยละ 2.9) ปัจจุบันหากค้านวณปริมาณน้้าเสียจากประชากร
จ้านวน 8,327 คน จะเกิดน้้าเสีย 1,249 ลบ.ม/วัน
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5) การประมาณการพื้นที่ที่ต้องการใช้ และค่าก่อสร้างส้าหรับระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบึงประดิษฐ์
-

อัตราการการไหลรวมของน้้าเสียจากชุมชน 22,600 ลบ.ม./วัน
BOD5 น้้าเสียเฉลี่ย = 120 มก./ลิตร
BOD loading = (120 x 22,600)/1000 = 2,712 กก/วัน
Effective area for constructed wetland = 100 kg/ha/day

ดังนั้นพื้นที่ออกแบบส้าหรับระบบบึงประดิษฐ์ เท่ากับ 2,710/100 = 27.1 ha หรือ 271,200 ตาราง
เมตร (169.5 ไร่) ความลึก 1.5-2.0 เมตร หรือตามสภาพธรรมชาติ โดยมีค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างระบบบ้า บัด
ประมาณ 339,000,000 บาท (ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างต่อหน่วยบ้าบัด 15,000 บาท/ลบ.ม.) โดยมีค่าดูแล
ระบบและบ้ารุงรักษา 40 บาท/ลูกบาศก์เมตร/เดือน (กรมควบคุมมลพิษ, 2547)
6) ต้าแหน่งที่เหมาะสมในการวางระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบึงประดิษฐ์
บริเวณที่เหมาะสมในการวางระบบบ้าบัดแบบบึงประดิษฐ์มีทั้งหมด 5 จุด ดังแสดงในรูปที่ 4.33 ได้แก่

รูปที่ 4.33 ต้าแหน่งและแนวบริเวณที่ควรมีการติดตั้งระบบบึงประดิษฐ์
จุดที่ 1 ระบบบ้าบัดน้้าเสียคูหมากเสื่อ เทศบาลนครสกลนคร ซึ่งปัจจุบันมีสภาพเป็นระบบบึงประดิษฐ์
แต่ควรมีการปรับปรุงทางเดินของน้้าให้ไหลเวียนสะดวก และทัศนียภาพเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านเป็นสถานที่
พักผ่ อนหย่ อนใจ การน้ าพืช ที่มีป ระสิ ทธิภ าพสู ง มาช่ว ยในการบ้ าบัด ฯลฯ ซึ่งรูปแบบการปรับปรุง ควรมี
การศึกษาและออกแบบโดยละเอียด
จุดที่ 2 บริเวณหลังชุมชนหนองหารหลวง ซึ่งรับน้้าจากห้วยโมงบางส่วน รวมทั้งชุมชนหนองหารหลวง
ซึ่งยังไม่ผ่านการบ้าบัดใดๆ เป็นบริเวณที่น้ามีความสกปรกค่อนข้างสูง ดังนั้นจึงควรมีการศึกษา และออกแบบ
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ถึงแนวบริเวณก่อสร้างระบบบ้าบัดแบบบึงประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพต่อไปรวมทั้งอาจมีการบ้าบัดน้้าเสียเพื่อลด
ปริมาณสารอินทรีย์ก่อนเข้าสู่ระบบบึงประดิษฐ์
จุดที่ 3 บริเวณห้วยสมอ ต.ธาตุนาเวง เป็นล้าห้วยที่รับน้้ามาจากชุมชนธาตุนาเวง โดยไม่ผ่านการ
บ้าบัด ซึ่งล้าห้วยมีคุณภาพน้้าอยู่ในระดับเสื่อมโทรม ดังนั้นจึงควรมีการบ้าบัดก่อนปล่อยลงสู่หนองหาร
จุดที่ 4 บริเวณห้วงลอง ต.เชียงเครือ เป็นล้าห้วยที่รับน้้าจากต้าบลเชียงเครือ โดยไม่ผ่านการบ้าบัด ซึ่ง
ล้าห้วยมีคุณภาพน้้าระดับพอใช้ และมีแนวโน้มที่จะเสื่อมโทรมเนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนและปล่อยน้้า
เสียลงล้าห้วยอย่างต่อเนื่อง
จุดที่ 5 ระบบบ้าบัดน้้าเสียเทศบาลต้าบลท่าแร่ ซึ่งมีสภาพเป็นบ่อปรับเสถียร ทั้งนี้หากมีการบ้าบัดต่อ
โดยระบบบึงประดิษฐ์จะช่วยลดธาตุอาหารของพื ชได้แก่ ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส ลงสู่แหล่งน้้า ลดปัญหาการ
เจริญเติบของสาหร่ายในน้้าได้
ทั้งนี้ในการด้าเนิ น การก่อสร้างระบบบ้าบัดน้้าเสียแบบบึงประดิษฐ์ ดังกล่าวควรมีการศึกษาความ
เหมาะสมทางสิ่งแวดล้อมและการออกแบบรายละเอียด และรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนก่อนที่จะมี
การติดตั้งระบบบ้าบัดดังกล่าว
4.4 การวิเคราะห์การไหลเวียนกระแสน้้า
4.4.1 ระบบล้าน้้าหนองหาร
หนองหารมีต้นก้าเนิดจากล้าน้้าสาขา 21 ห้วย และปริมาณน้้าที่ไหลเข้าหนองหารสายหลัก มาจากล้า
น้้าพุง โดยปริมาณน้้าจากหนองหารจะระบายออกทางประตูระบายน้้าสุรัสวดี จากนั้นจะไหลไปบรรจบเป็นน้้า
ก่้า และจะไหลไปตามแนวทิศตะวันตก-ตะวันออกโดยประมาณ ลงสู่แม่น้าโขงที่อ้าเภอธาตุพนม ดังแสดงในรูป
ที่ 4.34 และ 4.35
ระบบลุ่มน้้าหนองหารสามารถแบ่งส่วนพื้นที่เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าได้เป็น 3 ส่วน คือ ต้น
น้้า (ลุ่มน้้าพุง) กลางน้้า (ลุ่มน้้าหนองหาร) และปลายน้้า (ลุ่มน้้าก่้า) ซึ่งมีระบบน้้าที่เชื่อมต่อกัน เมื่อมีการ
พัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน หรือกิจกรรมต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้้า ก็จะส่งผลกระทบต่อกันเป็ นระบบทั้ง
ด้านบวกและด้านลบ โดยระบบการไหลของน้้าในลุ่มน้้าทั้งสามสามารถแสดงได้ดังในรูปที่ 4.36
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รูปที่ 4.34 ระบบล้าน้้าหนองหาร

รูปที่ 4.35 โครงข่ายระบบล้าน้้าหนองหาร
ที่มา ดัดแปลงจาก วีรพล แต้สมบัติ (2549)
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รูปที่ 4.36 ระบบลุ่มน้้าของหนองหาร โดยแบ่งเป็นต้นน้้า (ลุ่มน้้าพุง) กลางน้้า (ลุ่มน้้าหนองหาร) และปลายน้้า
(ลุ่มน้้าก่้า)
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4.4.2 การศึกษาการไหลเวียนกระแสน้้าด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์
การศึกษาระบบการไหลของน้้า ในพื้นที่หนองหารนั้น ได้มีการจัดท้าแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์เพื่อ
วิเคราะห์ปริมาณน้้าท่าของแต่ละลุ่มน้้าที่มีอิทธิพลต่อหนองหาร และการไหลเวียนของน้้าในหนองหาร โดยเริ่ม
จากการตรวจสอบและคัดเลือกข้อมูลที่น้ามาใช้ในการวิเคราะห์ด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์ ดังแสดงวิธี
การศึกษาในรูปที่ 4.37 ซึง่ มีรายละเอียดของวิธีการใช้แบบจ้าลองในการวิเคราะห์ประเด็นส้าคัญต่างๆ ดังนี้
1)
2)
3)
4)

สมการควบคุม และสมการที่เกี่ยวข้อง ของแบบจ้าลองต่างๆ
ข้อมูลน้าเข้าของแบบจ้าลอง เช่น แหล่งที่มาของข้อมูล ช่วงเวลา เป็นต้น
การปรับเทียบแบบจ้าลอง เช่น ตัวแปรที่ใช้ปรับเทียบ ผลการปรับเทียบ เป็นต้น
การประยุกต์ใช้

การศึกษาด้วยแบบจ้าลองทางคณิตศาสตร์นั้นเป็นการใช้สมการทางคณิตศาสตร์จ้าลองระบบล้าน้้าของ
พื้นที่ศึกษา เพื่อศึกษาปริมาณน้้าท่าในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาต่างๆด้วยแบบจ้าลองทางอุทกวิยา จากบริเวณพื้นต้น
น้้ารวมไปถึงการใช้แบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์ศึกษาการไหลเวียนของกระแสน้้าในพื้นที่หนอง บึง

รูปที่ 4.37 การศึกษาด้วยแบบจ้าลองทางคณิศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรน้้าของหนองหาร
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1) แบบจ้าลองทางอุทกวิยา คือ แบบจ้าลองที่ใช้ส้าหรับปรับเปลี่ยนปริมาณฝนเป็นปริมาณน้้าท่า ซึ่ง
แบบจ้าลองทางอุทกวิทยาที่น้ามาใช้ส้าหรับจ้าลองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของการเปลี่ยนน้้าฝนเป็นน้้าท่า
ได้อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี หรือตลอดฤดูกาลโดยมีแนวความคิดทางอุทกวิทยาที่เปลี่ยนข้อมูลปริมาณฝนและ
อัตราการระเหยให้ เป็ น ปริ ม าณน้้ า ท่า ณ จุดออก (Outlet) ของพื้นที่ระบายน้้า ขั้นตอนการพิจารณาจะ
ประกอบไปด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้
- ปริมาณฝนที่ตกลงสู่พื้นที่ระบายน้้า เมื่อถูกลดทอนด้วยปริมาณการระเหยแล้ว จะถูกแบ่งออกเป็น
2 ส่วน อันได้แก่ น้้าท่าและน้้าไหลซึมลงดิน โดยความสามารถในการซึมซับน้้าของดินจะท้าหน้าที่ในการแบ่ง
สัดส่วนระหว่างน้้าท่าและน้้าไหลซึมลงดิน
- ปริมาณน้้าท่าจะถูกแปลงไปเป็นปริมาณน้้าท่าผิวดิน โดยการเคลื่อนตัวผ่านกระบวนการเก็บกักบน
พื้นผิว
- ปริมาณน้้าไหลซึมลงดินจะถูกแปลงไปเป็นปริมาณน้้าใต้ดิน โดยการเคลื่อนตัวผ่านกระบวนการเก็บ
กักน้้าใต้ดิน
- ปริมาณน้้าท่าจะเกิดจากการรวมกันของน้้าท่าผิวดิน และน้้าใต้ดิน ที่เวลาเดียวกัน
2) แบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์ คือ แบบจ้าลองที่ใช้ส้าหรับการจ้าลองสภาพทางน้้าและการไหลผ่าน
อาคารชลศาสตร์ต่างๆ การจ้าลองสภาพการไหลล้นตลิ่งและสภาพการท่วมของพื้นที่น้าท่วม โดยจ้าลองการ
ไหลของทางน้้าให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นในสภาพทางน้้าใน
ปัจจุบัน และวิเคราะห์ผลกระทบเมื่อทางน้้าหรือมีอาคารชลศาสตร์เพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อให้การจ้าลองการไหลของ
ทางน้้าสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง ต้องมีการการทดสอบและปรับแก้ค่าพารามิเตอร์และตัวแปรต่างๆ ให้
เหมาะสม ทั้งนี้ถ้าข้อมูลทางกายภาพของทางน้้าหรือการไหลหลากมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลดังกล่าวจะต้องถูก
น้ามาปรับแก้ไขในแบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์ด้วย หากแบบจ้าลองอุทกพลศาสตร์ไม่ได้มีการปรับแก้ข้อมูล
ดังกล่าวแล้ว ย่อมจะส่งผลให้ค้านวณการไหลเวียนของกระแสน้้าที่มีความผิดพลาด
การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ใ ช้ แ บบจ้ า ลองทางคณิ ต ศาสตร์ MIKE11 RR NAM และ MIKE 21 HD วิ เ คราะห์
ปริมาณน้้าท่าจากฝนที่ตกในพื้นที่รับน้้าบริเวณต้นน้้าของหนองหารและการไหลเวียนกระแสน้้าในหนองหาร
ตามล้าดับ
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4.4.2.1 แบบจ้าลอง MIKE NAM
NAM เป็นแบบจ้าลองวัฏจักรทางอุทกวิ ทยาของน้้าทั้งในอากาศและดินที่อธิบายด้วยชุดสมการทาง
คณิตศาสตร์ที่ไม่ซับซ้อน และแยกการสร้างภาพแบบจ้าลองส่วนประกอบของกระบวนการน้้าฝน-น้้าท่า โดย
แบ่งความจุน้าเป็น สี่ส่วนที่มีการเก็บ กักน้้ าที่สั มพันธ์กัน ซึ่งแต่ละส่วนจะใช้แทนด้ว ยสมการเฉพาะส้ าหรับ
ประเมินพื้นที่รับน้้าที่มีสภาพทางกายภาพแตกต่างกัน สามารถใช้ NAM คาดการณ์ปริมาณน้้าฝน-น้้าท่าได้ทั้ง
ระยะยาวและระยะสั้น เช่น คาดการณ์ปริมาณน้้าฝน-น้้าท่าในช่วงสิบปี หรือ คาดการณ์ปริมาณน้้าท่าจาก
น้้าฝนที่ตกในแต่ละครั้ง NAM ใช้สมการทางคณิตศาสตร์ที่มีตัวแปรส้าหรับปรับเทียบมาอธิบายกระบวนการ
ทางธรรมชาติของวัฏจักรน้้าแบบบูรณาการ จัดเป็นเครื่องมือที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับในการประยุกต์ใช้
กับพื้นที่รับน้้าที่มีลักษณะทางอุทกวิทยา และสภาพภูมิประเทศที่แตกต่างกันทั่วโลก
แบบจ้าลองน้้าฝน-น้้าท่า หรือ NAM Model เป็นแบบจ้าลองใช้ส้าหรับค้านวณปริมาณน้้าท่าจาก
ข้อมูลปริมาณน้้าฝน โดยฝนที่ตกที่สถานีวัดน้้าฝนต่างๆ จะถูกน้ามาค้านวณเป็นฝนเฉลี่ยของลุ่มน้้าย่อยต่างๆ
โดยใช้แฟกเตอร์ถ่วงน้้าหนัก จากนั้นจึงจะค้านวณเป็นปริมาณน้้าท่าของลุ่มน้้าย่อย โดยใช้พารามิเตอร์ที่ได้จาก
การปรับเทียบแบบจ้าลอง หลักการท้างานของแบบจ้าลอง NAM จะเลียนแบบลักษณะทางกายภาพของลุ่มน้้า
โดยน้ า สมการทางคณิ ต ศาสตร์ ม าใช้จ้ า ลองสภาพทางธรรมชาติ ในแบบจ้ า ลอง NAM (ดั ง แสดงแผนภูมิ
โครงสร้างของแบบจ้าลอง NAM ในรูปที่ 4.38) จะแบ่งชั้นดินออกเป็น 4 ชั้น ได้แก่
o ชั้นที่ปกคลุมด้วยหิมะ (Snow Storage) – ไม่ได้ใช้งานในประเทศไทย
o ชั้นผิวดิน (Surface Storage)
o ชั้นรากพืช (Root Zone)
o ชั้นน้้าใต้ดิน (Groundwater Storage)

รูปที่ 4.38 ลักษณะโครงสร้างของแบบจ้าลอง NAM
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4.4.2.2 แบบจ้าลอง MIKE 21 HD
MIKE 21 HD เป็นแบบจ้าลองที่ใช้ส้าหรับการจ้าลองสภาพการไหลในแม่น้า หนอง บึงแบบ 2 มิติเพื่อ
ศึกษาทิศทางการไหลเวียนและความเร็วของกระแสนน้้า โดยมีสมการควบคุม คือ สมการกฎทรงมวลและสมการ
โมเมนตัมของการไหลของน้้าในแบบทิศทาง 2 มิติ และให้ผ ลการค้านวณ คือ ค่าระดับน้้า ความเร็ว และ
ทิศทางกระแสน้้าที่จุดต่างๆ ในเวลาที่ก้าหนด ดังแสดงในสมการที่ 4.1 ถึง 4.8
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ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของกระแสลม
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= ความหนืดเชิงจลน์ u และ v คือ ความเร็วน้้าตามแนวแกน x และ y

Radiation Stress ในกรณีที่มีการพิจารณาถึงกระแสน้้าที่เกิดจากการเหนี่ยวน้าโดยคลื่น จะมีการเพิ่ม
เทอมของ Radiation Stress เข้าไปในสมการโมเมนตัม ดังนี้
โมเมนตัมในแกน x:
โมเมนตัมในแกน y:
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4.4.3 การประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง MIKE11 RR NAM
ในการประเมินน้้าท่าด้วยแบบจ้าลอง MIKE11 RR NAM นั้นจ้าเป็นต้องคัดเลือกสถานีวัดน้้าท่าที่มี
การบันทึกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ศึกษาเพื่อเป็นสถานีตัวแทนในการหาค่าพารามิเตอร์ของลุ่มน้้า อย่างไรก็ตาม
บริเวณพื้นที่หนองหารมีสถานีวัดน้้าท่า 023202 (สถานีน้าพุงที่สะพานบ้านทามไฮ) ที่มีการบันทึกอย่างต่อเนื่อง
โดยกรมทรัพยากรน้้าเพียงสถานีเดียว และสถานีดังกล่าวได้รับอิทธิพลต่อการระบายน้้าจากเขื่อนน้้าพุง จากรูป
ที่ 4.39 แสดงปริมาณน้้าท่าที่สถานี 023202 (สีด้า) กับ ปริมาณน้้าระบายน้้าจากเขื่อนน้้าพุง (สีแดง) โดยที่ปี
2006 มีการระบายน้้าจากเขื่ อนน้้าพุงน้อยไม่มีผลต่อปริมาณน้้าท่าจากฝนในพื้นที่ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้ได้
คัดเลื อกปริ มาณน้้ าท่าที่ส ถานี 023202 ช่ว งปี 2006 เป็นข้อมูล ในการหาพารามิเตอร์ข องลุ่ มน้้ า และใช้
หลักการความคล้ายคลึงทางอุทกวิทยาเนื่องจากอยู่ในลุ่มน้้าเดียวกัน โดยการใช้ค่าพารามิเตอร์ดั งกล่าวข้างต้น
ประเมินน้้าท่าของลุ่มน้้าสาขาที่ไหลลงหนองหารด้วยต่อไป
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รูปที่ 4.39 ปริมาณน้้าท่าสถานีน้าพุงที่สะพานบ้านทามไฮ (สีด้า) และปริมาณน้้าระบายน้้าจากเขื่อนน้้าพุง
(สีแดง)
4.4.3.1 ข้อมูลที่ใช้แบบจ้าลอง MIKE11 RR NAM
1) ข้อมูลปริมาณฝนจากสถานีตรวจวันฝนในพื้นที่ลุ่มน้้าสาขาหนองหารและพื้นที่ข้างเคียง 8 สถานี
จากการบันทึกจากกรมอุตุนิยมวิทยา กรมชลประทานดังแสดงในตารางที่ 4.27
ตารางที่ 4.27 สถานีตรวจวันฝนในพื้นที่หนองหารและพื้นที่ข้างเคียง
ล้าดับ
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

รหัส
สถานี
50170
50180
50220
50350
50112
50013
50072

ชื่อสถานี

ห้วยไทรขมินทร์
ภูเพ็ก
ห้วยน้้าบ่อ
ห้วยเดียก
ที่ว่าการอ้าเภอกุสมุ าลย์
สตอ.สกลนคร
สถานีทดลองข้าวสกลนคร
อ้าเภอเมือง
50122 สกษ.สกลนคร
ประตูระบายน้า้ สุรัสวดี
500304 อ่างเก็บน้้าน้้าพุง

ต้าบล

อ้าเภอ

จังหวัด

หน่วยงาน

ต.พังขว้าง
ต.นาหัวบ่อ
ต.ขมิ้น
ต.ห้วยยาง
ต.กุสุมาลย์
ต.ธาตุเชิงชุม
ต.ธาตุนาแวง

อ.เมืองสกลนคร
อ.พรรณานิคม
อ.เมืองสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร
อ.กุสุมาลย์
อ.เมืองสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร

จ.สกลนคร
จ.สกลนคร
จ.สกลนคร
จ.สกลนคร
จ.สกลนคร
จ.สกลนคร
จ.สกลนคร

กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมชลประทาน
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา

ต.ห้วยยาง
ต.ม่วงลาย

อ.เมืองสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร
อ.เมืองสกลนคร

จ.สกลนคร
จ.สกลนคร
จ.สกลนคร

กรมอุตุนิยมวิทยา
กรมประมง
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

2) ข้อมูลการระเหยจากสถานีตรวจวัดการระเหยที่เป็นตัวแทนของพื้นที่ศึกษาได้แก่ สถานีจังหวัด
สกลนคร จากการบันทึกจากกรมอุตุนิยมวิทยา
3) ข้อมูลอัตราการไหล เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับเทียบแบบจ้าลอง NAM เพื่อหาค่าพามิเตอร์ที่เหมาะสม
ของลุ่มน้้า สถานีที่เป็นตัวแทนของปริมาณน้้าท่าที่เกิดจากฝนได้แก่ 023202 (สถานีน้าพุงที่สะพานบ้านทามไฮ)
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้ได้คัดเลือกสถานีดังกล่าวเป็นสถานีปรับเทียบ และใช้ค่าพารมิเตอร์จากการปรับเทียบ
เพื่อค้านวณปริมาณน้้าท่าของลุ่มน้้าสาขาของหนองหาร
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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4.4.3.2 การปรับเทียบแบบจ้าลอง MIKE11 RR NAM
ด้าเนินการน้าเข้าแบบจ้าลอง ด้วยข้อมูลปริมาณฝนและอัตราการระเหย ตามล้าดับ โดยแสดงแผนที่
ต้าแหน่งสถานีวัดน้้าฝนและสถานีวัดอัตราการระเหย รวมไปถึงได้ค้านวณค่าถ่วงน้้าหนักสถานีอุตุนิยมวิทยาที่มี
อิทธิพลต่อลุ่มน้้า ในตารางที่ 4.28
ตารางที่ 4.28 ค่าถ่วงน้้าหนักสถานีอุตุนิยมวิทยาที่มีอิทธิพลต่อลุ่มน้้า
ล้าดับที่
1

ลุ่มน้้า
ห้วยแล้ง

2

ห้วยเดียก

3

ห้วยโมง

4

ห้วยทราย

5

ห้วยสมอ

6

ห้วยลอง

7

ห้วยลาก

8

ห้วยม่วง

9

น้้าพุง

สถานีฝน
50072
ประตูระบายน้า้ สุรัสวดี
500304
50122
50013
50350
50072
50122
50013
50350
50072
50122
50013
50072
50170
50122
50013
50072
50170
50013
ประตูระบายน้า้ สุรัสวดี
50112
50013
50170
50013
50170
50013
50072
ประตูระบายน้า้ สุรัสวดี
500304
50350

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ค่าถ่วงน้้าหนัก
0.480
0.130
0.020
0.004
0.086
0.280
0.222
0.319
0.083
0.376
0.658
0.271
0.071
0.262
0.243
0.412
0.083
0.037
0.597
0.366
0.473
0.282
0.245
0.713
0.287
0.347
0.653
0.017
0.239
0.680
0.064
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การปรับเทียบแบบจ้าลองน้้าฝน-น้้าท่าบริเวณพื้นที่รับน้้าหนองหาร ใช้สถานีวัดน้้าท่า 023202 เป็น
ตัวแทนในการปรับเทียบ โดยใช้ข้อมูลในช่วงปี พ.ศ. 2545-2547 (ค.ศ.2002-2004) เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ของ
แบบจ้าลอง และตรวจสอบการค้านวณในปี พ.ศ. 2548-2549 (ค.ศ.2005-2006)
ผลการปรับเทียบแบบจ้าลองพบว่าค่า R2 = 0.73 ดังแสดงใน รูปที่ 4.40 ผลการตรวจสอบแบบจ้าลอง
พบว่าค่า R2 = 0.76 ดังแสดงในรู ปที่ 4.41 ซึ่งผลการค้านวณสอดคล้ องกับปริ มาณน้้า ท่าสถานีวัด น้้ า ท่ า
023202 ดังนั้น ค่าพารามิเตอร์ลุ่มน้้าสรุปได้ใน ตารางที่ 4.29

รูปที่ 4.40 ผลการปรับเทียบแบบจ้าลองน้้าฝน-น้้าท่า

รูปที่ 4.41 ผลการตรวจสอบแบบจ้าลองน้้าฝน-น้้าท่า

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

4 - 111

ตารางที่ 4.29 ค่าพารามิเตอร์ลุ่มน้้า
ลุ่มน้้า

พื้นที่
พารามิเตอร์
(ตร.กม) Umax Lmax CQOF CKIF CK1,2 TOF TIF
TG CKBF Cqlow Cklow
น้้าพุง
720 14.7 302 0.903 222.4 40.2 0.259 0.636 0.0113 1811 34.6 11556.6

หมายเหตุ พื้นที่รับน้้าท้ายเขื่อนน้้าพุง
4.4.3.3 การวิเคราะห์ปริมาณน้้าท่า
หลังจากหาค่าพารามิเตอร์ที่เป็นตัวแทนของลุ่มน้้าที่ไหลลงหนองหารแล้วเสร็จ ปริมาณน้้าท่าจากลุ่ม
น้้าสาขา 8 ลุ่มน้้าดังแสดงในตารางที่ 4.30 และรูปที่ 4.42 โดยลุ่มน้้าดังกล่าวไหลลงหนองหารดังแสดงใน จะ
ถูกวิเคราะห์ด้วยแบบจ้าลอง MIKE11 RR NAM เพื่อประเมินปริมาณน้้าท่าจากฝนตกในพื้นที่รับน้้า 8 ลุ่มน้้าน้้า
ดังแสดงในรูปที่ 4.43 ถึง 4.50
ตารางที่ 4.30 ล้าน้้าสาขาไหลลงหนองหาร
ล้าดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8

ล้าน้้าสาขาหนองหาร
ห้วยลอง
ห้วยเดียก
ห้วยแล้ง
ห้วยลาก
ห้วยม่วง
ห้วยโมง
ห้วยสมอ
ห้วยทราย

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

พื้นที่รับน้้า (ตร.กม.)
159
150
110
65
40
36
36
33
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รูปที่ 4.42 ล้าน้้าสาขาที่ไหลลงสู่หนองหาร ที่ใช้ส้าหรับการศึกษาระบบการไหลของน้้า

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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รูปที่ 4.43 ผลการค้านวณปริมาณน้้าท่าห้วยลอง

รูปที่ 4.44 ผลการค้านวณปริมาณน้้าท่าห้วยเดียก

รูปที่ 4.45 ผลการค้านวณปริมาณน้้าท่าห้วยแล้ง

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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รูปที่ 4.46 ผลการค้านวณปริมาณน้้าท่าห้วยลาก

รูปที่ 4.47 ผลการค้านวณปริมาณน้้าท่าห้วยม่วง

รูปที่ 4.48 ผลการค้านวณปริมาณน้้าท่าห้วยโมง

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

4 - 115

รูปที่ 4.49 ผลการค้านวณปริมาณน้้าท่าห้วยสมอ

รูปที่ 4.50 ผลการค้านวณปริมาณน้้าท่าห้วยทราย
การผลการศึกษาการใช้แบบจ้าลองในการค้านวณปริ มาณน้้าท่า ที่ไหลลงสู่หนองหารจากลุ่มน้้าย่อยต่างๆ
สามารถจะน้ามาเป็นแนวทางในการวางแผนการบริหารจัดการน้้าได้ โดยอาศัยแบบจ้าลองการค้านวณปริมาณ
น้้ าท่า และภาพเหตุการณ์ที่จ้ าลองให้เกิด (scenario) เพื่อให้ การบริห ารจัดการหนองหารมีความถูกต้องและ
แม่นย้ายิ่งขึ้น

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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4.4.4 การประยุกต์ใช้แบบจ้าลอง MIKE21 HD
4.4.4.1 ข้อมูลที่ใช้แบบจ้าลอง MIKE21 HD
1) ข้อมูลส้ารวจระดับภูมิประเทศพื้นที่หนองหาร เป็นข้อมูลน้าเข้าในแบบจ้าลอง โดยจ้าลองพื้นท้องน้้า
จากข้อมูลส้ารวจในรูปแบบ Mesh เพื่อให้การค้านวณระดับน้้าและความเร็วกระแสน้้าแบบ 2 ทิศทางตามลักษณะ
พื้นท้องน้้าดังแสดงในรูปที่ 4.51

รูปที่ 4.51 การจ้าลองพื้นที่หนองหารเพื่อศึกษาการไหลเวียนของกระแสน้้า
2) ข้อมูลลักษณะด้านวิศวกรรมของประตูระบายน้้าสุรัสวดี โดยเป็นข้อมูลน้าเข้าในแบบจ้าลองประตู
ระบายน้้าสุรัสวดี ตั้งอยู่บนล้าน้้าก่้า ประกอบด้วยอาคารที่ส้าคัญ 3 ประเภทคือ ประตูระบายน้้าบานเลื่อน ฝายน้้า
ล้นสันมน และ บันไดปลาโจน ดังแสดงในรูปที่ 4.52 การควบคุมระดับน้้าในบึงหนองหารจะขึ้นอยู่กับการเปิด -ปิด
ประตูระบายน้้าบานเลื่อนเป็นหลัก ในสภาวะปกติ ปริมาณน้้าที่ไหลออกส่วนใหญ่จะไหลผ่านเฉพาะประตูระบาย
น้้าและบันไดปลาโจน แต่ในสภาวะน้้าหลาก น้้าจะไหลผ่านทั้งประตูระบายน้้า บันไดปลาโจน และฝายน้้าล้น ขนาด
ของอาคารที่ใช้ในการจ้าลองแบบแสดงในตารางที่ 4.31
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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รูปที่ 4.52 ประตูระบายน้้าสุรัสวดี
ตารางที่ 4.31 ลักษณะด้านวิศวกรรมประตูระบายน้้าสุรัสวดี
ชนิดอาคาร
1.ประตูระบายน้้า
2.ฝายน้้าล้น
3.บันไดปลาโจน

รายละเอียด
ประตูน้าบานตรง ขนาด 6.5 x 8.0 ม. จ้านวน 3 บาน
ระดับธรณีอาคารเท่ากับ +152.00 ม.รทก.
ฝายสันมนยาว 200 ม. สันฝายกว้าง 2 ม.
ระดับธรณีอาคารเท่ากับ +152.00 ม.รทก.
ระดับสันฝายเท่ากับ +157.00 มรทก.
ช่องสี่เหลี่ยมขนาด 3.0 x 5.0 เมตร
ระดับธรณีอาคารเท่ากับ +152.00 ม.รทก.

3) ข้อมูลระดับน้้าและอัตราการไหลของประตูระบายน้้าสุรัสวดี เพื่อใช้เป็นข้อมูลปรับเทียบแบบจ้าลอง
MIKE21 HD เพื่อหาค่าพามิเตอร์สัมประสิทธ์ความขรุขระของพื้นท้องน้้าหนองหาร

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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4.4.4.2 การวิเคราะห์ความเร็วกระแสน้้า
ปริมาณน้้าท่าจากการประเมินด้วยแบบจ้าลอง MIKE11RR NAM รวม 8 ลุ่มน้้า และปริมาณน้้าท่าของล้า
น้้าพุงจะเป็นข้อมูลน้าเข้าในแบบจ้าลอง MIKE21 HD ในการศึกษาการไหลเวียนของกระแสน้้าในหนองหาร เพื่อ
วิเคราะห์สภาพปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้น รวมไปถึงวิเคราะห์ปริมาณน้้าในช่วงฤดูแล้งดังแสดงผลการค้านวณความเร็ว
กระแสน้้าในรูปที่ 4.53 และ 4.54

การไหลเวียนกระแสน้้าบริเวณพื้นที่ตอนบนหนองหาร ช่วงฤดูแล้ง

การไหลเวียนกระแสน้้าบริเวณพื้นที่ตอนล่างหนองหาร ช่วงฤดูแล้ง
รูปที่ 4.53 ผลการจ้าลองการไหลเวียนกระแสน้้าหนองหารในช่วงแล้ง

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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การไหลเวียนกระแสน้้าบริเวณพื้นที่ตอนบนหนองหาร ช่วงฤดูฝน

การไหลเวียนกระแสน้้าบริเวณพื้นที่ตอนล่างหนองหาร ช่วงฤดูฝน
รูปที่ 4.54 ผลการจ้าลองการไหลเวียนกระแสน้้าหนองหารในช่วงน้้าหลาก
ฤดูแล้ง
บริเวณพื้นที่ตอนบน มีการไหลเวียนกระแสน้้าน้อยเนื่องจาก
มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้้าตอนบนน้อย ท้าให้มีปริมาณ
น้้าไหลลงพื้นที่หนองหารน้อยลง
บริเวณพื้นที่ตอนล่าง มีปริมาณน้า้ จากน้้าพุงไหลลง
หนองหารท้าให้เกิดการไหลเวียนกระแสน้้าจากน้้าพุงเข้าสู่
หนองหารและไหลผ่านประตูระบายน้้าสุรสั วดี

ฤดูฝน
บริเวณพื้นที่ตอนบน มีการไหลเวียนกระแสน้้าสูงเนื่องจากมี
ปริมาณน้้าไหลลงพื้นที่หนองหารอันเนื่องมาจาก มีปริมาณ
ฝนตกในพื้นที่ลุ่มน้้าตอนบน
มีปริมาณน้้าจากน้้าพุงและลุม่ น้้าสาขาจากปริมาณฝนตกใน
พื้นที่ส่งผลให้มีการไหลเวียนในพื้นที่ตอนล่างของหนองหาร
สูง

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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4.4.5 ความลึกและแบบจ้าลองท้องน้้าหนองหาร
จากผลการส้ารวจ และข้อมูลระดับความลึกของหนองหาร สามารถน้ามาสร้างเป็นแบบจ้าลอง 3 มิติ ที่
แสดงให้เห็นถึงบริเวณตื้นและลึกของหนองหาร โดยมีความลึกสุดประมาณ 3 เมตร ซึ่งสามารถแสดงได้ดังรูปที่
4.55 และ 4.56

ความสูงจากระดับน้้าทะเล
ปานกลาง (mMSL)

รูปที่ 4.55 แบบจ้าลองความลึกของน้้าในหนองหาร ในลักษณะ 3 มิติ
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ความสูงจากระดับน้้าทะเล
ปานกลาง (mMSL)

รูปที่ 4.56 แบบจ้าลองความลึกของน้้าในหนองหาร ในลักษณะ 2 มิติ
การสร้างภาพ 2 และ 3 มิติเพื่อแสดงความลึกของหนองหารนั้น จะช่วยให้คณะท้างานทางด้านการขุด
ลอก และทางด้านชลศาสตร์ ได้เข้าใจและสามารถวางแผนการจัดการตะกอนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ระบบนิเวศ
ของหนองหารและระบบการไหลของน้้าอยู่ในสภาพที่ดี
4.5 สรุป
ทรัพยากรน้้าหนองหาร และระบบลุ่มน้้าประกอบด้วยลุ่มน้้าพุง หนองหารและลุ่มน้้าก่้า มีพืชน้้าเด่น เช่น
สาหร่ายหางกระรอก ตับเต่านา ผักตบชวา ผักตบไทย บัวหลวง บัวสาย กกตุ้มหู และหญ้าใบคม เป็นพืชเด่นใน
พื้นที่ มีปลาที่เป็นปลาชนิดเด่น คือ ปลาตะเพียนทราย ปลาไส้ตันตาแดง ปลาบู่ทราย และปลาหมอเทศข้างลาย
เป็นต้น ปริมาณน้้าท่ารายเดือนสูงสุดจะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน และมีปริมาณต่้าสุดในเดือนธันวาคม
ถึงมกราคม ปริมาณน้้าท่า 712.98 ล้าน ลบ.ม. เกิดขึ้นในฤดูฝน และ 24.74 ล้าน ลบ.ม. เกิดขึ้นในฤดูแล้ง มี
ปริมาณน้้าเกิดขึ้น ร้อยละ 83-96 เกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน และร้อยละ 3-17 เกิดขึ้นในช่วงฤดูแล้ง ปัญหาของการ
จัดการน้้าคือ ระดับน้้าและการบริหารจัดการของประตูน้าสุรัสวดี ในช่วงฤดูฝน และฤดูแล้ง ด้านคุณภาพน้้าของ
หนองหาร จะมีปัญหาด้านการน้าไปใช้เพี่อการอุปโภค-บริโภค ส่วนการน้าไปใช้เพื่อการเกษตร ยังสามารถใช้ได้ดี
การไหลเวียนกระแสน้้าน้อยในตอนบนของหนองหาร และมีการไหลเวียนมากในตอนล่างของหนอหาร เนื่องจาก
ทางน้้าเข้าและใกล้ทางน้้าออก จึงมีการไหลเวียนมากในเฉพาะส่วนนั้น ปัญหาส่วนใหญ่ของหนองหารคือ คุณภาพ
น้้า การไหลเวียนของน้้าในหนองหาร และปริมาณตะกอนที่ตกทับถมในหนองหาร
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บทที่ 5
ผลการศึกษาเรื่องดินและทรัพยากรที่ดิน ในพื้นที่โดยรอบบริเวณหนองหาร
ผลการศึกษาเรื่อง ดินในพื้นที่โดยรอบบริเวณหนองหาร ได้แบ่งรายละเอียดผลการศึกษาออกเป็น พื้นที่
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยรอบหนองหารและบริเวณใกล้เคียง คุณภาพของดินรวมถึงการสารวจคุณภาพของดินใน
พื้นที่โดยรอบหนองหาร
และการถือครองที่ดินการใช้ที่ดินสาธารณะและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่โดยรอบหนองหารและส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 พื้นที่ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยรอบหนองหารและบริเวณใกล้เคียง
5.1.1 แผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยรอบหนองหาร
การศึกษาครั้งนี้ได้กระทาการวิเคราะห์ภาพถ่ายจากทางอากาศประกอบการสารวจภาคสนาม โดยกาหนด
ขอบเขตพื้นที่ศึกษาครอบคลุมบริเวณหนองหารและรัศมีโดยรอบเป็นพื้นที่ขนาดประมาณ 23 x 21 ตารางกิโลเมตร
คิดเป็นเนื้อที่ศึกษา 306,701.60 ไร่ พบว่ามีการใช้ที่ดินในบริเวณพื้นที่โครงการ และรัศมีโดยรอบทั้งสิ้น 21 รูปแบบ
แสดงดังรูปที่ 5.1 และผลการคานวณหาเนื้อที่ในแต่ละประเภทการใช้ที่ดิน ทั้งตามขอบเขตพื้นที่ศึกษา และเฉพาะ
ในส่วนขอบเขตพื้นที่โครงการหนองหาร ได้ผลดังตารางที่ 5.1
รายละเอียดของการใช้ที่ดินในแต่ละประเภท มีดังนี้
(1) ป่าดิบแล้ง เป็นป่าธรรมชาติที่พบเพียงเล็กน้อย มีเนื้อที่ 175.38 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ศึกษา
โดยพบอยู่บนเกาะดอนสวรรค์ใหญ่ในพื้นที่เขตหนองหาร 156.66 หรือร้อยละ 0.21 ของพื้นที่เขตหนองหาร
(2) ป่าเต็งรัง เป็นป่าธรรมชาติที่พบมากที่สุดในพื้นที่ พบกระจายอยู่ทั่วไป บางบริเวณมีสภาพที่เสื่ อม
โทรม และบางส่วนมีการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เพื่อการทาการเกษตรของราษฎร การใช้ที่ดินรูปแบบนี้ มีเนื้อที่
28,794.97 ไร่ หรือร้อยละ 9.39 ของพื้นที่ศึกษา โดยพบในเขตหนองหาร 550.73 หรือร้อยละ 0.74 ของพื้นที่เขต
(3) ป่าละเมาะ มีลักษณะเป็นป่าไม้พุ่มเตี้ย ต้นไม่ใหญ่มากนัก พบเป็นหย่อมเล็ก ๆ พบอยู่ในเขตพื้นที่
หนองหาร เนื้อที่รวม 31.14 ไร่ หรือร้อยละ 0.04 ของพื้นที่เขต
(4) ไม้ยืนต้นผสม มีลักษณะเป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ใกล้แหล่งที่อยู่อาศัย มีไม้ยืนต้นให้ร่มหลากชนิดปะปน
กัน และมีไม้ผลบ้างเล็กน้อย มี เนื้อที่ 3,378.08 ไร่ หรือร้อยละ 1.10 ของพื้นที่ศึกษา โดยพบอยู่ในขอบเขตของ
พื้นที่หนองหาร 187.14 ไร่ หรือร้อยละ 0.25 ของพื้นที่เขต
(5) สวนไม้ผล เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ปลูกไม้ผล เช่น มะม่วง มะละกอ กล้วย เป็นต้น มีเนื้อที่ 691.92
ไร่ หรือร้อยละ 0.23 ของพื้นที่ศึกษา แต่ไม่พบในเขตพื้นที่หนองหาร
(6) นาข้าว เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่พบมากที่สุดในพื้นที่ มีเนื้อที่ 167,468.52 ไร่ หรือร้อยละ 54.60 ของ
พื้นที่ศึกษา โดยพบอยู่ในขอบเขตของพื้นที่หนองหาร 6,866.41 ไร่ หรือร้อยละ 9.25 ของพื้นที่เขต
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สัญลักษณ์
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รูปที่ 5.1 การใช้ที่ดินบริเวณพื้นที่ศึกษาเรื่องที่ดินรอบหนองหาร

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

5-3

ตารางที่ 5.1 การใช้ที่ดินของพื้นที่ศึกษา
ประเภทการใช้ที่ดิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

ป่าดิบแล้ง
ป่าเต็งรัง
ป่าละเมาะ
ไม้ยืนต้นผสม
สวนไม้ผล
นาข้าว
พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ
พื้นที่ลุ่มน้าท่วมขัง
พื้นที่น้าท่วมถึง/วัชพืช
พื้นที่เพาะเลี้ยวสัตว์น้า
พื้นที่รกร้าง/หญ้า
พื้นที่โล่ง
อาคาร/สิ่งก่อสร้าง
โรงงาน
ท่าอากาศยาน
สนามกีฬา
แนวถนน
สันเขื่อน/ฝาย
บ่อพักน้า
แหล่งน้า
พื้นที่อื่นๆ

พื้นที่ศึกษา
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ
175.38
0.06
28,794.97
9.39
31.14
0.01
3,378.08
1.10
691.92
0.23
167,468.52
54.60
14,177.60
4.62
634.15
0.21
16,421.45
5.35
1,813.26
0.59
1,578.39
0.51
1,185.76
0.39
15,079.78
4.92
361.99
0.12
199.49
0.07
178.50
0.06
4,987.42
1.63
2.64
0.00
523.84
0.17
48,774.99
15.90
242.32
0.08
306,701.60
100.00

แนวหลักเขตหนองหาร
เนื้อที่ (ไร่)
ร้อยละ
156.66
0.21
550.73
0.74
31.14
0.04
187.14
0.25
6,866.41
9.25
1,456.42
1.96
630.40
0.85
14,625.10
19.70
77.39
0.10
1,578.39
2.13
548.85
0.74
283.98
0.38
4.03
0.01
234.87
0.32
2.64
0.001
428.09
0.58
46,583.37
62.74
74,245.61
100.00

(7) พื้นที่เกษตรกรรมอื่นๆ มีเนื้อที่ 14,177.60 ไร่ หรือร้อยละ 4.62 ของพื้นที่ศึกษา แต่พบอยู่ในพื้นที่
หนองหาร 1,456.42 ไร่ หรือร้อยละ 1.96 ของพื้นที่เขต
(8) พื้นที่ลุ่มน้าท่วมขัง เป็นบริเวณที่ลุ่มติดกับหนองหารที่มีน้าท่วมขังเกือบตลอดปี โดยช่วงฤดูฝนน้าจะ
ท่วมสูงมาก ไม่สามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ได้ ในช่วงปลายฤดูฝนบางส่วนของพื้นที่จะถูกใช้เพื่อปลูกข้าว มีเนื้อที่รวม
634.15 ไร่ หรือร้อยละ 0.21 ของพื้นที่ศึกษา โดยอยู่ในเขตพื้นที่หนองหาร 630.40 ไร่ หรือร้อยละ 0.85 ของพื้นที่
เขตหนองหาร
(9) พื้นที่น้าท่วมถึง/วัชพืช เป็นพื้นที่บริเวณรอบหนองหาร ลักษณะน้าท่วมถึง พื้นที่ส่วนใหญ่ปกคลุมไป
ด้วยวัชพืชต่าง ๆ มีเนื้อที่ 16,421.45 ไร่ หรือร้อยละ 5.35 มีพบอยู่ในพื้นที่เขตหนองหาร 14,625.10 ไร่ หรือร้อย
ละ 19.70 ของพื้นที่เขตหนองหาร
(10) สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้า มีเนื้อที่ 1,813.26 ไร่ หรือร้อยละ 0.59 ของพื้นที่ศึกษา พบอยู่ในเขตของ
พื้นที่หนองหาร 77.39 ไร่ หรือร้อยละ 0.10 ของพื้นที่เขตหนองหาร
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(11) พื้นที่รกร้าง ลักษณะเป็นพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ถูกปล่อยรกร้าง มักปกคลุมไปด้วยหญ้าและไม้พุ่ม
เตี้ย มีเนื้อที่ 1,578.39 ไร่ หรือร้อยละ 0.51 ของพื้นที่ศึกษา พบอยู่ในเขตของพื้นที่หนองหาร 1,578.39 ไร่ หรือ
ร้อยละ 2.13 ของพื้นที่เขตหนองหาร
(12) พื้นที่โล่ง เป็นพื้นที่ลานดินว่างเปล่า หรือมีหญ้าปกคลุมเล็กน้อย มีเนื้อที่ 1,185.76 ไร่ หรือร้อยละ
0.39 ของพื้นที่ศึกษา อยู่ในเขตของพื้นที่หนองหาร 548.85 ไร่ หรือร้อยละ 0.74 ของพื้นที่เขตหนองหาร
(13) อาคารสิ่งก่อสร้าง เป็นย่านที่อยู่อาศัย สถานที่ราชการ ย่านการค้า มีเนื้อที่รวมกัน 15,079.78 ไร่
หรือร้อยละ 4.92 ของพื้นที่ศึกษา มีพบอยู่ในพื้นที่เขตหนองหาร 283.98 ไร่ หรือร้อยละ 0.38 ของพื้นที่เขตหนอง
หาร
(14) โรงงาน เป็นการใช้ที่ดินเพื่อการผลิตหรืออุตสาหกรรมขนาดหย่อมนอกเขตเมือง มีเนื้อที่ 361.99 ไร่
หรือร้อยละ 0.12 ของพื้นที่ศึกษา โดยอยู่ในเขตพื้นที่เขตหนองหาร 4.03 ไร่ หรือร้อยละ 0.01 ของพื้นที่เขตหนอง
หาร
(15) ท่าอากาศยาน เป็นบริเวณสนามบิน มีเนื้อที่ 199.49 ไร่ หรือร้อยละ 0.07 ของพื้นที่ศึกษา แต่ไม่พบ
ในพื้นที่โครงการฯ
(16) สนามกีฬา มีเนื้อที่ 178.50 ไร่ หรือร้อยละ 0.06 ของพื้นที่ศึกษา ไม่ปรากฏในพื้นที่โครงการฯ
(17) แนวถนน มีเนื้อที่ 4,987.42 หรือร้อยละ 1.63 ของพื้นที่ศึกษา พบในพื้นที่เขตหนองหาร 234.87 ไร่
หรือร้อยละ 0.32 ของพื้นที่เขตหนองหาร
(18) สันเขื่อน เป็นบริเวณฝายล้นน้ามีเนื้อที่ 2.64 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่เขตหนองหาร
(19) บ่อพักน้า เป็นพื้นที่เพื่อการบาบัดปรับสภาพน้า มีเนื้อที่ 523.84 ไร่ หรือร้อยละ 0.17 ของพื้นที่
ศึกษา โดยส่วนใหญ่อยู่ในเขตหนองหาร เนื้อที่ 428.09 ไร่ หรือร้อยละ 0.58 ของพื้นที่เขตหนองหาร
(20) แหล่งน้า ทั้งที่เป็นแหล่งน้าขนาดใหญ่คือ หนองหาร และแหล่งน้าอื่นๆ มีเนื้อที่รวม 48,774.99 ไร่
หรือร้อยละ 15.90 ของพื้นที่ศึกษา พบอยู่ในพื้นที่เขตหนองหาร 46,583.37 ไร่ หรือร้อยละ 62.74 ของพื้นที่เขต
หนองหาร
(21) พื้นที่อื่นๆ นอกเหนือจากรูปแบบการใช้ที่ดินข้างต้น มีเนื้อที่รวมกัน 242.32 ไร่ หรือร้อยละ 0.08
ของพื้นที่ศึกษา ไม่มีอยู่ในเขตหนองหาร
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5.1.2 พื้นที่แปลงกรรมสิทธิ์ และการทับซ้อนกับพื้นที่กฤษฏีกา
หนองหาร อาเภอเมืองสกลนคร และอาเภอโพนนาแก้ว ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือ และตะวันออกของตัว
เมืองสกลนคร เกิดจากลาน้าพุง และลาน้าสาขาต่างๆ ที่ไหลลงมาจากเทือกเขาภูพาน และระบายลงสู่ แม่น้า
โขง ด้ ว ยล าน้ าก่ าที่ อ าเภอธาตุ พ นม จั ง หวั ด นครพนม หนองหารเป็ น ทะเลสาบน้ าจื ด ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอันดับ 2 ของประเทศรองจาก บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ก่อนปี พ.ศ. 2484
หนองหาร สกลนครถูกจัดอันดับให้เป็นทะเลสาบน้าจืดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่มากกว่า 150000 ไร่ พระ
ราชกฤษฎีกาประกาศเขตหวงห้ามที่ดินของอาเภอเมืองสกลนคร กาหนดให้เขตพื้นที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร
เป็ น พื้ น ที่ บ ารุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์ น้ า เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 110,000 ไร่ ต่ อ มาอี ก 30 ปี พ.ศ. 2515 กระทรวงมหาดไทย
ประกาศใช้บางส่วนของหนองหารเป็นพื้นที่ทางธารณประโยชน์ เหลือพื้นที่ 77,000 ไร่จนถึงปัจจุบัน หนองหาร
สกลนคร ยังเคยเป็นพื้นที่ที่เคยจับปลาน้าจืดได้มากที่สุดในประเทศ พันธุ์ปลาหายากในอดีตที่เคยพบ เช่น ปลาลาด
(เสือตอ) ปลาผาไล (กระเบนน้าจืด) และอีกหลายชนิดที่สามารถพบได้ ในแม่น้าโขง ปัจจุบันยังอุดมสมบูรณ์อยู่มาก
ทางประมงจังหวัดสกลนครจะประกาศห้ามจับปลา ในฤดูวางใข่ทุกปี หนองหารยังมีพื้นที่ส่วนที่เป็นเกาะอีก 30
กว่าเกาะ อาทิ เช่น เกาะดอนสวรรค์ เป็นเกาะที่ขนาดใหญ่ที่สุด บนเกาะมีต้นยางอายุกว่า 100 ปีหลายต้น มีสิม
(โบสถ์) ที่สร้างด้วยศิลาแลง ซึ่งเป็นโบราณสถานของขอมอยู่บนเกาะ และรอยพระพุทธบาท พระพุทธรูป ปัจจุบันมี
การสร้างโบสถ์หลังใหม่ ครอบฐานเดิมไว้ ในสมัย 20 กว่าปีที่ก่อนจะมีชาวประมงมาสร้างกระท่อมอยู่ตามเกาะต่าง
ๆ เพื่อสะดวกต่อการจับปลา และนาวัว ควาย มาเลี้ยงไว้ ปัจจุบัน เกาะต่างๆ จะเป็นที่รวบรวมความหลากหลายทั้ง
พันธุ์พืช และนกนานาชนิด ปกติหนองหารจะมีความลึกเฉลี่ย 2.5 เมตร และมีลึกสุดถึง 20 เมตร แม้น้าจะลึกแต่น้า
หนองหารใส จนสามารถมองเห็นพื้ นเบื้องล่างได้ มีลาน้าสาขาหลายสายจากเทือกเขาภูพานไหลลงสู่หนองหาร จึง
ทาให้มีน้าเต็มอยู่ตลอดทั้งปี ด้านทิศตะวันตกเป็นที่ตั้งของสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สกลนครกับสวนเจ้าฟ้ากัลยา
นิวัฒนา และเป็นที่ตั้งของตัวเมืองสกลนคร
ในการกาหนดขอบเขตหนองหารก่อนปี พ.ศ 2484 ทาการกาหนดด้วยแบบดังรูปที่ 5.2 และเมื่อพิจารณา
เขตต่างๆ สามารถนาเสนอได้ดังรูปที่ 5.3
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รูปที่ 5.2 การกาหนดขอบเขตหนองหารก่อนปี พ.ศ 2484
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รูปที่ 5.3 การถือครองที่ดินโดยรอบเขตหนองหาร
5.1.3 เส้นระดับชั้นความสูงและความลึกของหนองหารและพื้นที่โดยรอบ
เส้นระดับชั้นความสูงและความลึกของหนองหาร เป็นข้อมูลสาคัญที่จะนาไปใช้ในการพัฒนาเพื่อใช้เป็น
โยชน์ในด้านต่างๆ อาทิเช่น การประมง การขุดลอก การบริหารจัดการน้า การวิเคราะห์ทิศทางการไหลของน้า
การสร้างแบบจาลอง เป็นต้น ในการดาเนินการศึกษาครั้งนี้ คณะทางานได้รวบรวมข้อมูลการสารวจชั้นความลึก
โดยกรมอุ ท กศาสตร์ กองทั พ เรื อ และข้ อ มู ล ชั้ น ความสู ง ของกรมแผนที่ ท หาร ดั ง แสดงใน รู ป ที่ 5.4 ส าหรั บ
รายละเอียดของจุดระดับความลึก แสดงไว้ในภาคผนวก เพื่อสะดวกต่อการนาไปใช้สร้างแบบจาลองต่อไป
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รูปที่ 5.4 เส้นระดับชั้นความสูงและความลึกของหนองหารและพื้นที่โดยรอบ

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

5-9

5.2 คุณภาพของดิน รวมถึงการสารวจคุณภาพของดินในพื้นที่โดยรอบหนองหาร
5.2.1 คุณภาพของดินในเชิงวิศวกรรม
5.2.1.1 ผลการเจาะสารวจของดิน
การเจาะสารวจดิน
การสารวจสภาพชั้นดิน ได้ดาเนินการเจาะสารวจดิน จานวน 3 หลุม ในการเจาะสารวจได้ใช้เครื่องเจาะ
แบบสามขา (Tripod) ควบคู่กับโครงเหล็ก (Portable Derrick) โดยใช้การเจาะแบบฉีดล้าง (Wash Boring) ซึ่งหัว
เจาะมี ข นาด 3 นิ้ ว และเพื่ อ ป้ อ งกั น การพั ง ของหลุ ม เจาะได้ ใ ส่ ท่ อ กรุ กั น ดิ น พั ง (Steel Casing) ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร ในชั้นดินช่วงบนหรือในช่วงความลึกที่จาเป็นขณะเจาะสารวจ แผนที่ตั้งบริเวณ
โครงการและตาแหน่งหลุมเจาะสารวจแสดงไว้ในรูปที่ 5.5

รูปที่ 5.5 ตาแหน่งหลุมเจาะสารวจ BH-1 BH-2 และ BH-3 ตามลาดับ
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การเจาะเก็บตัวอย่างชั้นดินและการตอกทดสอบ SPT (Standard Penetration Test)
การเจาะในชั้นดิน (Overburden) หลุมเจาะมีขนาด NW (เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 76 มิลลิเมตร) ช่วง
บนของหลุมเจาะได้ใส่ท่อกรุ (Casing) ขนาด NW เพื่อกันหลุมพังและเก็บตัวอย่างดินด้วยการตอกทดสอบมาตรฐาน
พีนีเตรชั่น (Standard Penetration Test, SPT) ในชั้นดินทุก ๆ ความลึก 1.50 เมตร ตามมาตรฐาน ASTM D
1586 – 84
การตอกทดสอบมาตรฐานพีนีเตรชั่น (SPT) เป็นวิธีหากาลังของดินทรายหรือดินแข็งในสนามโดยอาศัย
หลักการที่ว่า ระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุในมวลดินเนื่องจากการกระทาของแรงจะแปรผกผันกับความแข็งหรือ
ความแน่นของมวลดิน กล่าวคือดินแข็งจะมีความต้านทานสูงทาให้ระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุในมวลดินต่า
ส่วนดินอ่อนจะมีความต้านทานต่าทาให้ระยะทางการเคลื่อนที่ของวัตถุในมวลดินสูง ตามมาตรฐาน ASTM D 1586
– 84 ได้ ก าหนดกระบอกตอก (Split Spoon Sampler) ขนาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางภายนอก 50.8 มิ ล ลิ เ มตร
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 34.9 มิลลิเมตร ทาการตอกลงไปในชั้นดินด้วยลูกตุ้มหนัก 63.5 กิโลกรัม ระยะตกกระแทก
76 เซนติเมตร นับจานวนครั้งที่ตอกลงไปในชั้นดินทุก ๆ ระยะ 15 เซนติเมตร จานวน 3 ครั้ง รวม 45 เซนติเมตร
ผลรวมของจานวนครั้งที่ตอกลึก 30 เซนติเมตร 2 ครั้งหลัง ถือเป็นค่า Standard Penetration Resistance (N –
Value) ของชั้นดิน
ความต้านทานของมวลดิน (N – Value) จากการตอกทดสอบมาตรฐาน พีนีเตรชั่น จะมีความสัมพันธ์ กับ
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของมวลดินจาพวกดินทราย กาลังของดินเหนียว ดัง ตารางที่ 5.2 และสัมพันธ์ต่อมุมเสียด
ทานภายใน ดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าตอกทดสอบ ความหนาแน่นสัมพัทธ์และกาลังของดิน
ความหนาแน่นสัมพัทธ์ของทราย
กาลังของดินเหนียว
ความต้านทาน ความหนาแน่น สภาพ
ความต้านทาน หน่วยแรงวัด
พีนีเตรชั่น,N
สัมพัทธ์
ของดิน
พีนีเตรชั่น,N
แกนเดียว
(ครั้ง/ฟุต)
(ครั้ง/ฟุต)
(ตัน/ฟุต)
0–4
0 – 0.2
หลวมมาก
น้อยกว่า 2
น้อยกว่า 0.25
4 – 10
0.2 – 0.4
หลวม
2–4
0.25 – 0.50
10 – 30
0.4 – 0.6
ปานกลาง
4–8
0.50 – 1.00
30 – 50
0.6 – 0.8
แน่น
8 – 15
1.00 – 2.00
มากกว่า 50
0.8 – 1.0
แน่นมาก
15 – 30
2.00 – 4.00
มากกว่า 30
มากกว่า 4.00
ที่มา: วิศวกรรมปฐพีและฐานราก (2533)
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แข็ง
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ตารางที่ 5.3 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานของมวลดินจาพวกไม่มีความเหนียว กับค่าของมุมเสียดทาน
ภายใน
ความต้านทานพีนีเตรชั่น
มุมเสียดทานภายใน,องศา
มาตรฐาน N (ครั้ง/ฟุต)
เพค (Peck, 1974)
เมเยอร์ฮอฟ (Mayerhof, 1986)
0–4
น้อยกว่า 29
น้อยกว่า 30
4 – 10
29 – 30
30 – 35
10 – 30
30 – 36
35 – 40
30 – 50
36 – 41
40 – 45
มากกว่า 50
มากกว่า 41
มากกว่า 45
ที่มา: วิศวกรรมปฐพีและฐานราก (2533)
5.2.1.2 การทดสอบในห้องปฏิบัติการ
การทดสอบตัวอย่างดินในห้องปฏิบัติการประกอบด้วยการทดสอบหาคุณสมบัติทางกายภาพของดิน ซึ่งจะ
กระทากับ ตัว อย่ า งดิน ที่เ ป็ น ตัว แทน (Representative Sample) ที่ได้จากขั้นตอนการเจาะส ารวจดิน ในการ
ทดสอบในห้องปฏิบัติการนี้ ใช้วิธีการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM
การทดสอบหาปริมาณน้าในมวลดินตามธรรมชาติ และขีดพิกัดแอตเตอร์เบอร์ก
ปริมาณน้าในมวลดินตามธรรมชาติและขีดพิกัดแอตเตอร์เบอร์ก เป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานที่สาคัญของดิน
คุณสมบัติดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับตัวแปรหลายชนิด อาทิเช่น ส่วนประกอบทางเคมี ความข้นเหลว (Consistency)
กาลังของดิน (Soil Strength) ประวัติความเค้น (Stress History) และลักษณะการยุบอัดตัวของมวลดิน เป็นต้น
โดยเมื่อพิจารณาร่วมกับการกระจายขนาดของเม็ดดินแล้ว ค่าขีดพิกัดแอตเตอร์เบอร์กจะช่วยในการจาแนกดินชนิด
มวลละเอียด และส่วนละเอียดของดินมวลหยาบ
การทดสอบหาขนาดเม็ดดิน
ขนาดของเม็ดดินมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีดินมวลหยาบ
เม็ดดินนั้นมีขนาดแตกต่างกันนับตั้งแต่ขนาดใหญ่กว่า 300 มิลลิเมตร ไปจนถึงขนาดเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตร
สามารถจาแนกชนิดของดินตามขนาดของเม็ดดินได้ดังนี้
 กรวดมนใหญ่ (Boulder) ขนาดใหญ่กว่า 300 มิลลิเมตร
 กรวดมนเล็ก (Cobble) ขนาด 75 มิลลิเมตร - 300 มิลลิเมตร
 กรวด (Gravel) ขนาด 4.75 มิลลิเมตร - 75 มิลลิเมตร
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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 ทราย (Sand) ขนาด 0.074 มิลลิเมตร – 4.75 มิลลิเมตร
 ทรายแป้ง (Silt) ขนาด 0.002 มิลลิเมตร - 0.074 มิลลิเมตร
 ดินเหนียว (Clay) ขนาดเล็กกว่า 0.002 มิลลิเมตร
มวลดินที่เม็ดขนาดใหญ่กว่า 0.074 มิลลิเมตร ขึ้นไป เป็นดินมวลหยาบ ซึ่งเสถียรภาพของมวลดินชนิดนี้
จะขึ้น อยู่ กับ ความเสี ย ดทานของผิ ว เม็ดดิ น เรียกดินมวลหยาบชนิดนี้ว่า ดินเสี ยดทาน โดยเป็นดินที่ไม่ มี แ รง
เหนี่ยวนาระหว่างผิวของเม็ดดิน การหาขนาดของเม็ดดินชนิดนี้ทาได้โดยการร่อนผ่านตะแกรง (Sieving) เบอร์
ต่างๆ ซึ่งเรียงลาดับความละเอียดโดยตะแกรงละเอียดที่สุดไว้ข้างล่าง และหยาบที่สุดไว้ข้างบน
จากผลการทดสอบขีดพิกัดแอตเตอร์เบอร์กและขนาดเม็ดดิน สามารถนาไปใช้ในการจาแนกชนิดดินได้
โดยการจาแนกในการศึกษาครั้งนี้อาศัยมาตรฐานของ Unified Soil Classification System (USCS) ซึ่งระบบ
การจาแนกดินนี้อาศัยปริมาณของขนาดเม็ดดินส่วนใหญ่ในการเรียกชื่อหลักของดิน (Principle Name) และอาศัย
ปริมาณของขนาดเม็ดดินส่วนน้อยในการเรียกชื่อประกอบ (Supplementary Name) ดังนี้
ชื่อหลัก: ดินขนาดใดๆ ที่มีปริมาณ 50 - 100% ของปริมาณดินตัวอย่างทั้งหมด (Gravel, sand, silt, clay)
ชื่อประกอบ: Trace คือ ดินขนาดใดๆ ที่มีปริมาณน้อยกว่า 5% ของปริมาณดินตัวอย่างทั้งหมด
(Gravel, sand, silt, clay) Few คือ ดินขนาดใดๆ ที่มีปริมาณ 5 - 10% ของปริมาณดินตัวอย่างทั้งหมด
Little คือ ดินขนาดใดๆ ที่มีปริมาณ 15 - 25% ของปริมาณดินตัวอย่างทั้งหมด
Some คือ ดินขนาดใดๆ ที่มีปริมาณ 30 - 45% ของปริมาณดินตัวอย่างทั้งหมด
การทดสอบหาหน่วยน้าหนักของมวลดินรวม
ตัวอย่างดินถูกนาไปศึกษาน้าหนักของมวลดินรวมซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐานของดินโดยวิธีชั่งน้าหนักและวัด
ขนาด โดยอาศัยหลักการ
ความหนาแน่น =

มวล
ปริมาตร
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5.2.1.3 ผลการสารวจสภาพชั้นดิน
ผลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ
ข้อมูลผลการทดสอบดินถูกนามาวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึงการกระจายขนาดของเม็ดดิน ปริมาณน้าในมวล
ดินตามธรรมชาติ และขีดพิกัดแอตเตอร์เบอร์ก หลังจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลแล้วนาผลมาสรุปและ
นาเสนอดังแสดงไว้ใน Boring Log และ Summary of Test Results
ลักษณะการเรียงลาดับชั้นดิน (Subsurface Stratigraphy)
ข้อมูลลักษณะการจัดเรียงตัวและคุณสมบัติของดินแต่ละชั้น (Borehole Logs and Soil Properties) ที่
ได้จากการสารวจจากหลุมเจาะ และรวบรวมเข้ากับผลการทดสอบต่างๆ จากห้องปฏิบัติการ สามารถนามาจัดเรียง
ตัวลาดับชั้นดินจากบนลงล่าง ดังรูปที่ 5.6 ภาพตัดขวางแสดงลักษณะชั้นดินในบริเวณโครงการ

รูปที่ 5.6 ภาพตัดขวางแสดงลักษณะชั้นดินบริเวณโครงการ
รายละเอียดลักษณะการเรียงลาดับชั้นดิน (Subsurface Stratigraphy) ของหลุมเจาะแต่ละหลุมแสดงใน
ตารางที่ 5.4-5.6 และรูปที่ 5.7-5.9 แสดงการขุดเจาะหลุมตัวอย่าง

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ตารางที่ 5.4 รายละเอียดหลุมเจาะที่ 1 (BH-1) สถานที่ : บ.ดอนงิ้วพัฒนา ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร
หลุมเจาะ ชั้นที่
ที่
BH-1

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ความลึก
(เมตร)

ลักษณะชั้นดิน

ค่ากาลังต้านทานของดิน
Su
(SPT-N)
ตันต่อตร.ม ครั้งต่อฟุต
5-11
4
7
28-36

เริ่มต้น

สิ้นสุด

0.00
2.50
3.00
4.00-3.00
ชั้นทราย
(SM)
7.00
8.50
10.00
13.00
14.50

2.50
3.00
4.00
7.00

ชั้นทรายปนดินเหนียว หลวมถึงแน่นปานกลาง (SM-SC)
ชั้นทรายละเอียด หลวม (SM)
ชั้นดินเหนียวปนทราย แข็งปานกลาง (CL)
ชั้นทรายละเอียด แน่นปานกลางถึงแน่น (SM)

8.50
10.00
13.00
14.50
15.45

ชั้นทรายคละขนาดไม่ดีปนกรวดเล็กน้อย แน่นมาก (SP-SM)
ชั้นดินเหนียว แข็งมาก (CL)
ชั้นทรายละเอียด แน่นมาก (SM)
ชั้นทรายคละขนาดไม่ดี แน่นมาก (SP-SM)
ชั้นทรายละเอียดปนกรวดเล็กน้อย แน่นมาก (SM)

-

51
24
>50
>50
>50

ตารางที่ 5.5 รายละเอียดหลุมเจาะที่ 2 (BH-2) สถานที่ : บ.ดอนเชียงคูณ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
หลุมเจาะ ชั้นที่
ที่
BH-2

1
2
3
4
5
6
7
8
9

ความลึก
(เมตร)

ลักษณะชั้นดิน

ค่ากาลังต้านทานของดิน

เริ่มต้น

สิ้นสุด

0.00
2.00
3.00
7.00 3.00
ชั้นทราย
(SM)
8.50
16.00
17.50
20.50
14.50

2.00
3.00
7.00
8.50

Su
(SPT-N)
ตันต่อตร.ม ครั้งต่อฟุต
ชั้นดินเหนียวปนทรายปนกรวด อ่อนถึงแข็งปาน (CL)
4-9
ชั้นตะกอนปนดินเหนียว แข็งปานกลางถึงแข็ง (ML,CL-ML)
6-11
ชั้นดินเหนียวปนกรวดเล็กน้อย แข็งถึงแข็งดาน (CL)
12-32
ชั้นทรายละเอียดและปนดินเหนียว แน่นปานกลาง (SM-SC)
20

16.00
17.50
20.50
21.45
15.45

ชั้นดินเหนียวปนทรายและปนกรวด แข็งมากถึงแข็งดาน (CL)
ชั้นทรายละเอียดปนกรวดเล็กน้อย แน่นมาก (SM)
ชั้นดินเหนียวปนกรวดเล็กน้อย แข็งมากถึงแข็งดาน (CL)
ชั้นทรายคละขนาดไม่ดี แน่นมาก (SP-SM)
ชั้นทรายละเอียดผสมกรวด แน่นมาก (SM)

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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18-31
>50
26ถึง >50
>50
>50

มีนาคม 2560

5 - 15

ตารางที่ 5.6 รายละเอียดหลุมเจาะที่ 3 (BH-3) สถานที่ : บ.แป้น ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
หลุมเจาะ ชั้นที่
ที่
BH-3

1
2
3
4

ความลึก
(เมตร)

ลักษณะชั้นดิน

เริ่มต้น

สิ้นสุด

0.00
1.50
3.00
-

1.50
3.00
6.45
-

ชั้นทรายปนดินเหนียวผสมกรวด แน่นปานกลาง (SC)
ชั้นดินเหนียวปนกรวดเล็กน้อย แข็งถึงแข็งมาก (CH)
ชั้นดินเหนียว แข็งดาน (CL)
พบชั้นหิน (MUDSTONE)

ค่ากาลังต้านทานของดิน
Su
(SPT-N)
ตันต่อตร.ม ครั้งต่อฟุต
26
11-24
39ถึง >50
-

รูปที่ 5.7 ถ่ายขณะเจาะสารวจดินหลุมเจาะ BH-1

รูปที่ 5.8 ถ่ายขณะเจาะสารวจดินหลุมเจาะ BH-2
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รูปที่ 5.9 ถ่ายขณะเจาะสารวจดินหลุมเจาะ BH-3
คุณสมบัติดินด้านการบดอัดและการซึมน้า
การบดอัดดินเป็นกระบวนการที่ใช้แรงหรือน้าหนักจากเครื่องกล กระทาให้เม็ดดินเบียดตัวชิดกัน เพิ่ม
ความหนาแน่นและความสามารถในการรับน้าหนักของ ลดการทรุดตัวและการซึมผ่านของดิน ในการศึกษาครั้งนี้
จะศึกษาคุณสมบั ติ ก ารบดอั ดของดิ น ด้ว ยวิธี Standard Proctor (1933) ซึ่งเป็นการทดสอบหาความสั ม พั น ธ์
ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความชื้นกับความแน่นของดิน (Density) ที่จากจากการบดอัดในห้องปฏิบัติการ โดยทาการบด
อัดดินใน Mold ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว สูง 5 นิ้ว โดยใช้ค้อยตอกหนัก 5.5 ปอนด์ แบ่งดินออกเป็น 3 ชั้น
ยกค้อนตอกสู ง 12 นิ้ ว การตอกแต่ล ะชั้น เท่ากับ 56 ครั้ง ซึ่งจะให้ พลั งงานรวม 12,400 ft-lb/ft3โดยทาการ
เปลี่ยนแปลงความชื้น ซึ่งในการทดสอบจะต้องการทราบค่าความหนาแน่นสูงสุด (Maximum dry density) และ
ค่า เปอร์เซ็นต์ความชื้นที่ความหนาแน่นสูงสุด (optimum water content)
คุณสมบัติการซึมน้าของดินเป็นคุณสมบัติที่สาคัญ เพื่อวิเคราะห์ความสามารถในการป้องกันการรั่วซึมของ
น้าผ่านดิน งานระบบระบายน้า ความมั่นคงของลาดถนนหรือคันดิน วิเคราะห์อัตราการทรุดที่เกิดจากโครงสร้าง
ตลอดจนใช้ในการวิเคราะห์การแพร่ของเกลือหรือสารเคมี ผ่านชั้นดิน ซึ่งในการทดลองหาค่าความซึมน้าอาจทาได้
หลายวิธี เช่น แบบความดัน น้ าคงที่ (Constant Head)หรือความดันน้าเปลี่ ย น (Variable Head)หรือการท า
Consolidation Test ตารางที่ 5.7 แสดงวิธีการทดสอบที่ควรใช้สาหรับดินแต่ละชนิด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5.7 วิธีทดทดสอบหาค่าความซึมน้าที่เหมาะสม
ลักษณะดิน
ช่วงค่าความซึมน้า (cm/s)
ดินเหนียวคงสภาพ
10-5 – 10-9
ดินทราย
10-1 – 10-4
ดินลูกรังบดอัด
10-3 – 10-8
ดินเหนียวบดอัด
10-4 – 10-9

วิธีที่ควรใช้
Variable Head หรือ Consolidation
Constant head
Constant head เพิ่มความดัน
Constant head หรือ Consolidation

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

5 - 17

ผลการทดสอบดินที่ประกอบด้วยตาแหน่งการเก็บตัวอย่าง ชนิดของดิน ค่า Atterberg’s Limit (รูปที่
5.10) ซึ่งประกอบด้วย Liquid limit (LL.) Plastic Limit (PL.) Plasticity Index (P.I) ค่าคุณสมบัติการบดอัด ซึ่ง
ประกอบด้วย Optimum water content ในสนามที่ระดับตื้น (ความลึก 0 เมตร - 2 เมตร) สามารถสรุปได้ดัง
ตารางที่ 5.8 โดยตัวอย่างดินที่ 1 และ 2 เก็บตัวอย่างจาก บ้านดอนงิ้วพัฒนา ต.งิ้วด่อน อ.เมือง จ.สกลนคร จัดเป็น
ดินที่เป็นทรายมีทรายแป้งและดินเหนียวผสม (SM-SC, SM) สามารถหาค่า Aterberg’s limit ได้ มีค่า Optimum
water content อยู่ ที่ 11.2 % และ 9.4 % ค่ า Maximum dry density อยู่ ที่ 1.78 g/cm3 มี ค่ า Hydraulic
Conductivity อยู่ที่ 1.94x10-4 cm/s และ 1.05x10-4 cm/s

รูปที่ 5.10 ตัวอย่างการทดสอบทดสอบ Atterberg’s Limits ในห้องปฏิบัติการ
ตัวอย่างดินที่ 2 และ 3 เก็บตัวอย่างจาก บ้านดอนเชียงคูณ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร จัดเป็น
ดินที่เป็นทรายแป้งโดยมีดินเหนียวผสม (CL-ML, CL) สามารถหาค่า Aterberg’s limit ได้ มีค่า Optimum water
content อ ยู่ ที่ 1 0. 4 % แ ล ะ 9 . 2 % ค่ า Maximum dry density อ ยู่ ที่ 1 . 7 8 g/cm3 มี ค่ า Hydraulic
Conductivity อยู่ที่ 1.85x10-4 cm/s และ 1.74x10-4 cm/s ตามลาดับ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

5 - 18

ตารางที่ 5.8 สรุปผลการทดสอบของชั้นดินในระดับผิวตื้นจานวน 6 ตัวอย่าง
ตัวอย่างที่ ตาแหน่ ชนิดดิน Atterberg's Limit
Compaction Properties
ง
LL. PL. PI. Optimum water Maximum dry
content (%)
density (g/cm3)
1
2
3
4
5
6

BH-1
BH-1
BH-2
BH-2
BH-3
BH-3

SM-SC
SM
CL-ML
ML
CH
CH

21.1
18.4
25.8
21.1
61.3
56

16.1
15.6
17.9
17.3
26.5
24.2

16.1
2.76
7.85
3.87
34.8
31.8

11.2
9.4
10.4
9.2
14.5
15.3

1.78
1.82
1.85
1.74
1.87
1.81

Hydraulic
Conductivity
(cm/s)
1.94x10-4
1.05x10-4
5.03x10-6
2.05x10-6
No flow
No flow

ตัวอย่างดินที่ 4 และ 5 เก็บตัวอย่างจาก บ้านแป้น ต.บ้านแป้น อ.เมือง จ.สกลนคร จัดเป็นดินที่เป็น
ดินเหนียวที่มีค่าพลาสติกสูง (CH) สามารถหาค่า Aterberg’s limit ได้ มีค่า Optimum water content อยู่ที่
14.5 % และ 15.3 % ค่ า Maximum dry density อยู่ ที่ 1.87 g/cm3 และ 1.81 g/cm3 ไม่ ส ามารถหาค่ า
Hydraulic Conductivity เนื่องจากดินมีความทึบน้ามาก
5.2.1.4 ข้อเสนอแนะที่ได้จากการเจาะสารวจดินและทดสอบดินในห้องปฏิบัติการ
ผลการเจาะสารวจดิน เนื่องจากตาแหน่งหลุมเจาะสารวจทั้ง 3 หลุม มีระยะห่างกันพอสมควรและอยู่
กระจายรอบพื้นที่หนองหาร พบว่า
บริเวณหลุมเจาะ BH-1 บริเวณบ้านดอนงิ้วพัฒนา ตาบลงิ้วด่อน อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ระดับผิว
ดินลงไปจนถึงสิ้นสุดความลึกของหลุมเจาะที่ระดับความลึ ก 15.45 เมตร โดยส่วนมากพบเป็นชั้นทรายชนิด SMSC,SM และ SP-SM สภาพหลวมถึงแน่นปานกลางในช่วงบน และสภาพแน่นมากตั้งแต่ระดับ 7.00 เมตรลงไป โดยพบ
ชั้นดินเหนียว ชนิด CL แข็งปานกลางถึงแข็งมาก แทรกที่ระดับความลึก 3.00-4.00 เมตร และที่ระดับความลึก 8.5010.00 เมตร
บริเวณหลุมเจาะ BH-2 บริเวณบ้านดอนเชียงคูณ ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่
ระดับผิวดินลงไปจนถึงสิ้นสุดความลึกของหลุมเจาะที่ระดับความลึก 21.45 เมตร โดยส่วนมากพบเป็นชั้นดิน
เหนียว ชนิด CL อ่อนถึงแข็งปานกลางช่วงบนที่ระดับความลึก 0.00-2.00 เมตร และถัดลงไปพบดินเหนียวแข็งถึง
แข็งดาน ตลอดความลึกของหลุมเจาะ โดยพบว่าแทรกสลับด้วยชั้นทรายชนิด SM-SC และ SM สภาพแน่นปาน
กลางถึงแน่นมากที่ปลายหลุมเจาะ
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บริเวณหลุมเจาะ BH-3 บริเวณบ้านแป้น ตาบลบ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ระดับ
ผิวดินลงไปจนถึงสิ้นสุดความลึกของหลุมเจาะที่ระดับความลึก 6.45 เมตร ดินชั้นบนสุดพบเป็นชั้นทราย ชนิด SC
แน่นปานกลางที่ระดับความลึก 0.00-1.50 เมตร และถัดลงไปพบดินเหนียวแข็งถึง แข็งดาน ชนิด CH และ CL
ตลอดความลึกของหลุมเจาะ และรองรับด้วยชั้นหิน Mudstone ที่ปลายหลุมเจาะ
5.2.2 การวิเคราะห์เกลือในดิน
การวิเคราะห์ความเค็มในดิน โดยทั่วไปจะทาการวัดการนาไฟฟ้าของดิน (Electrical conductivity; ECe)
มีหน่วยความเข้มข้นเป็น dS/m ค่าการนาไฟฟ้ าของดินที่สกัดได้จากดินวัดจากการละลายขณะที่อิ่มตัวด้วยน้า
(Electrical conductivity at Saturationextract; ECe) ที่ 25 องศาเซลเซียส มาใช้ประเมินปริมาณเกลื อและ
อิทธิพลของเกลือในดินต่อการเจริญเติบโต ในทางปฏิบัตินิยมนาดินมาทาเป็นสารแขวนลอยโดยเติมน้าลงไปใน
อัตราส่วน ดิน : น้า เท่ากับ 1:5 วัดค่าการนาไฟฟ้าและอุณหภูมิแล้วคานวณหาค่า ECe จากสมการ
ECe = (ECt × 6.0)/(1 + 0.02(t − 25))

t = อุณหภูมิของสารแขวนลอย
ECt = ค่าการนาไฟฟ้าของสารแขวนลอยดินที่วัดได้
และผลผลิตของพืชซึ่งแสดงความสัมพันธ์กับระดับความเค็มที่สังเกตได้พอสังเขปดังแสดงในตารางที่ 5.9
ตารางที่ 5.9 การจาแนกระดับความเค็มที่มีผลกระทบต่อพืช (U.S. Soil Salinity Laboratory Staff, 1954)
ค่าการนาไฟฟ้า (ECe)
(dS/m)
น้อยกว่า 2
2-4
4-8
8-16
มากกว่า 16

ระดับความเค็ม
ไม่เค็ม
เค็มน้อย
เค็มปานกลาง
เค็มมาก
เค็มจัด

ผลต่อการเพาะปลูก
ไม่มผี ลกระทบต่อพืช
มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชไม่ทนเค็ม
มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชหลายชนิด
เฉพาะพืชทนเค็มเท่านั้นจึงเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้
เฉพาะพืชทนเค็มจัดจึงเจริญเติบโตให้ผลผลิตได้

ผลการศึกษาในตารางที่ 5.10 เป็นการทดสอบ 1 จุดตัวอย่างที่มีความกังวลเกี่ยวชั้นเกลือ และเป็นพื้นที่
เคยมีการรายงานเรื่องชั้นเกลือตื้น ดังนี้จึงทาการทดสอบ ณ จุดบ้านดอยเชียงคูณ ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมือง
สกลนคร ผลการทดสอบค่าการนาไฟฟ้าเปรียบเทียบกับจาแนกระดับความเค็มที่มีผลกระทบต่อพืช (U.S. Soil
Salinity Laboratory Staff, 1954) จากตัว อย่างที่เก็บส ารวจได้ที่บ้านดอนเชียงคูณ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.
สกลนคร พบว่าที่ความลึก0-3 เมตร ไม่พบความเค็มที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของพืช (ค่า ECe < 2ds/m)
จากนั้นจะเริ่มพบความเค็มของดินเพิ่มมากขึ้น โดยที่ความลึก 3-6 เมตร จะเป็นดินที่มีความเค็มน้อย (ค่า EeC <
2-4 ds/m) ที่ความลึก 6-15 เมตรจะเป็นดินที่มีความเค็มปานกลาง (ค่า ECe อยู่ระหว่าง 4-8 ds/m) หลังความ
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ลึก 15 เมตรเป็นต้นไปดินจะมีความเค็มมาก (ค่า ECe อยู่ระหว่าง 8-16 ds/m) ซึ่งมีความเป็นไปได้มากว่าชั้นดิน
ณ บ้านดอนเชียงคูณ อาจตั้งอยู่บนชั้นเกลือ หากจะมีการขุดขนาดลึกควรพิจารณาโอกาสการปนเปื้อนของเกลือใน
น้าหนองหารด้วย รูปตัวอย่างและวิธีการวัดค่าการนาไฟฟ้าเพื่อนาไปวิเคราะห์ความเค็มของดินสามารถแสดงได้ใน
รูปที่ 5.11
ตารางที่ 5.10 ผลการทดสอบค่าการนาไฟฟ้าเปรียบเทียบกับจาแนกระดับความเค็มที่มีผลกระทบต่อพืช (U.S.
Soil Salinity Laboratory Staff, 1954) จากตัวอย่างที่บ้านดอนเชียงคูณ ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร
ตัวอย่างดิน
บ้านดอนเชียงคูณ
1) 0.00 เมตร - 0.45 เมตร
2) 3.00 เมตร - 3.45 เมตร

ผลการทดลอง
ค่าการนาไฟฟ้า
(dS/m)
1.85
2.71

3) 6.00 เมตร - 6.45 เมตร

4.47

4) 9.00 เมตร - 9.45 เมตร

6.20

5) 12.00 เมตร - 12.45 เมตร

6.49

6) 15.00 เมตร - 15.45 เมตร

9.43

7) 18.00 เมตร - 18.45 เมตร

16.24

จาแนกระดับความเค็มที่มีผลต่อพืช (FAO, 1976)
ค่าการนาไฟฟ้า ระดับความ
อาการของพืช
(dS/m)
เค็ม
น้อยกว่า 2 ไม่เค็ม
ไม่มผี ลกระทบต่อพืช
2-4
เค็มน้อย
มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต
ของพืชไม่ทนเค็ม
4-8
เค็มปานกลาง มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ
พืชหลายชนิด
4-8
เค็มปานกลาง มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ
พืชหลายชนิด
4-8
เค็มปานกลาง มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของ
พืชหลายชนิด
8-15
เค็มมาก
เฉพาะพืชทนเค็มเท่านั้นจึงจะ
เจริญเติบโตให้ผลผลิตได้
มากกว่า 15 เค็มจัด
เฉพาะพืชทนเค็มจัดจึงจะ
เจริญเติบโตให้ผลผลิตได้
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รูปที่ 5.11 ตัวอย่างและการทดสอบความเค็มของดิน
5.2.3 คุณภาพของดินในเชิงปฐพีวิทยา
การวิเคราะห์คุณภาพดินในพื้นที่ดินรอบหนองหาร ประกอบด้วยกิจกรรม 3 ส่วน คือ ตรวจสอบคุณภาพ
ดินรอบหนองหารตามลุ่มน้าสาขา 7 สายหลักคือ ห้วยทุ่งแร่ ห้วยลอง ลาน้าก่า ห้วยลาก ห้วยสมอ ห้วยเดียก และ
ลาน้าพุง,วิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่วิจัยเพื่อใช้ในกิจกรรมทางการเกษตร หลังจากมีการบริหารจัดการน้าหนอง
หาร และสนับสนุนกิจกรรมปรับปรุงดินและการบูรณาการปรับปรุงดินร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมี
แนวทางการดาเนินงานดังรูปที่ 5.12

รูปที่ 5.12 ขั้นตอนและวิธีดาเนินงานการติดตามพัฒนาการและวิเคราะห์คุณภาพดิน
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

5 - 22

ผลการศึกษา หนองหารมีลาน้าสาขา/ลาห้วย ที่เชื่อมต่อกับหนองหารอยู่ทั้งหมด 8 สายหลัก คือ ห้วยทุ่ง
แร่ ห้วยลอง ลาน้าก่า ห้วยลาก ห้วยสมอ ห้วยเดียก ลาน้าพุงและบริเวณระบบการปรับปรุ งคุณภาพน้าเทศบาล
เมืองสกลนคร จึงได้วางแผนเก็บตัวอย่างดินตามลุ่มน้าทั้ง 7 สาย (ยกเว้นบริเวณระบบการปรับปรุงคุณภาพน้า
เทศบาลเมืองสกลนคร) โดยเก็บตัวอย่างดินบริเวณพื้นที่ใช้น้าจากลาน้า ๆ ละ 2 ตัวอย่าง เก็บจุดที่อยู่ใกล้หนองหาร
และไกลหนองหารที่ระดับความลึก 0-30 เซนติเมตร โดยแต่ละแปลงสุ่มเก็บตัวอย่าง 3-5 จุดรวมทั้งหมด 14
ตัวอย่าง (รูปที่ 5.13) นามาวิเคราะห์คุณภาพดินคือความเป็นกรด ด่าง ความเค็ม ปริมาณอินทรียวัตถุ ปริมาณธาตุ
อาหารหลัก ประกอบด้วยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม เพื่อใช้เป็นข้อมูลบ่งชี้ถึงความอุดมสมบูรณ์ของ
ดิน และการบริหารจัดการการปลูกพืช

รูปที่ 5.13 จุดเก็บตัวอย่างดิน จานวน 14 จุด
ที่มา: https://www.google.co.th/maps/
สภาพพื้นที่ จุดเก็บตัวอย่าง และผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน
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1) ห้วยทุ่งแร่บริเวณตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
จากข้อมูลดินเบื้องต้นของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าดินในพื้นที่ตาบลท่าแร่ ประกอบไปด้วย กลุ่มชุดดินที่ 17
25 และ 49 โดยพบกลุ่มชุดดินที่ 49 ซึ่งมีสมบัติโดยทั่วไปคือ เนื้อดินบนเป็นดินร่วนปนทราย ดินล่างเป็นดินเหนียว
ปนลูกรังหรือเศษหินทราย ดินมีสีน้าตาลหรือเหลือง ใต้ลงไปเป็นดินเหนียวสีเทา มีจุดประสีน้าตาล สีแดง และศิลา
แลงอ่อนปะปนอยู่ด้วยเป็นจานวนมาก มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลางเป็นพื้นที่มากที่สุด เป็นดินที่ไม่
เหมาะสมในการทานาและปลูกพืชสวนต่างๆ เนื่องจากดินมักขาดน้าในฤดูเพาะปลูก และมีข้ อจากัดในการกักเก็บ
น้าเพื่อการเกษตรกรรม
จากจุดที่เก็บตัวอย่างบริเวณห้วยทุ่งแร่ โดยเก็บตัวอย่างดินจุดที่ใกล้หนองหาร (รูปที่ 5.14ก) และบริเวณ
ไกลจากหนองหาร (รูปที่ 5.14ข) พบว่า ปัจจุบันเกษตรกรใช้พื้นที่ในการทานาข้าวในช่วงฤดูฝน และมีการปลูก
ข้าวโพดข้าวเหนียวหลังการทานาโดยใช้ความชื้นของดินที่เหลืออยู่ ซึ่งจากการสอบถามเกษตรกรพบว่าปริมาณน้า
ที่ใช้เพื่อการปลูกพืชดังกล่าวยังมีปริมาณไม่เพียงพอและมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยมีการสูบน้าจากแหล่งน้า
ใกล้เคียงเข้ามาใช้ในการปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง

รูปที่ 5.14 สภาพพื้นที่ และพิกัดเก็บเก็บตัวอย่างดินบริเวณห้วยทุ่งแร่
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินพบว่าดินบริเวณนี้เป็นดินกรดจัด ไม่เป็นดินเค็ม ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่า
ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชอยู่ในระดั บปานกลาง (ตารางที่ 5.11) และยังพบอีกว่าดินบริเวณไกลหนองหารจะ
ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์กว่าบริเวณใกล้หนองหาร ทั้งนี้เนื่องจากมีผลตกค้างจาการการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลหมู) ในการ
ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว ซึ่งส่งผลให้ข้าวมีการเจริญเติบโตดีกว่าบริเวณใกล้หนองหาร
ตารางที่ 5.11 สมบัติทางเคมี และปริมาณธาตุอาหารหลักของดินในพื้นที่ห้วยทุ่งแร่
ตัวอย่างดิน

ความเป็นกรด
ด่าง
(1:1)

ความเค็ม
(เดซิซีเมนต่อ
เมตร)

ปริมาณ
ไนโตรเจน
(กรัมต่อ
กิโลกรัม)
1.59
(สูง)

ปริมาณฟอสฟอรัส
(มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม)

0.48
(ไม่เค็ม)

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ
(กรัมต่อ
กิโลกรัม)
17.10
(ต่ามาก)

10.00
(ต่าปานกลาง)

ปริมาณ
โพแทสเซียม
(มิลลิกรัมต่อ
กิโลกรัม)
81.95
(ปานกลาง)

ห้วยทุ่งแร่
(ใกล้หนอง
หาร)
ห้วยทุ่งแร่
(ไกลหนอง
หาร)

4.83
(กรดจัดมาก)
5.25
(กรดจัด)

0.33
(ไม่เค็ม)

16.98
(ต่ามาก)

1.12
(ปานกลาง)

11.03
(ปานกลาง)

67.63
(ปานกลาง)

2) ห้วยลองบริเวณตาบลบ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
จากข้อมูลดินเบื้องต้นของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่าดินในพื้นที่ตาบลบ้านแป้น ประกอบไปด้วยกลุ่มชุดดินที่
15 17 18 และ 49 โดยพบกลุ่มชุดดินที่ 49 ที่มีจุดประสีเทาเป็นพื้นที่มากที่สุด และพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่เ หมาะสมใน
การทานา และปลูกพืชสวนต่างๆ เนื่องจากเป็นที่ค่อนข้างดอน ดินจึงขาดน้าในฤดูเพาะปลูก
สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณห้วยลองจากเก็บตัวอย่างดินจุดที่ใกล้หนองหาร (รูปที่ 5.15ก) และ
บริเวณไกลจากหนองหาร (รูปที่ 5.15ข) พบว่าปัจจุบันเกษตรกรใช้พื้นที่ในการทานาข้าว และเห็นได้ชัดว่าปริมาณ
น้ายังไม่เพียงพอกับการทานาจากสภาพดินที่มีความชื้นค่อนข้างต่า ดินแน่น และค่อนข้างแข็งกว่าบริเวณอื่นๆ
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินพบว่าดินบริเวณนี้เป็นดินกรดจัดมาก ไม่เป็นดินเค็ม ปริมาณอินทรียวัตถุในดิน
ต่ามาก ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 5.12)

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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/

รูปที่ 5.15 สภาพพื้นที่ และพิกัดเก็บเก็บตัวอย่างดินบริเวณห้วยลอง
ตารางที่ 5.11 สมบัติทางเคมี และปริมาณธาตุอาหารหลักของดินในพื้นที่ห้วยลอง
ตัวอย่างดิน

ความเป็นกรด
ด่าง
(1:1)

ความเค็ม
(เดซิซีเมน
ต่อเมตร)

ห้วยลอง1
(ใกล้หนองหาร)
ห้วยลอง2
(ไกลหนองหาร)

4.65
(กรดจัดมาก)
5.02
(กรดจัดมาก)

0.25
(ไม่เค็ม)
0.31
(ไม่เค็ม)

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ
(กรัมต่อ
กิโลกรัม)
11.03
ต่ามาก)
9.78
(ต่ามาก)

ปริมาณ
ไนโตรเจน
(กรัมต่อ
กิโลกรัม)
0.83
(ปานกลาง)
0.91
(ปานกลาง)

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ปริมาณฟอสฟอรัส
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

ปริมาณโพแทสเซียม
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

1.25
(ต่ามาก)
1.72
(ต่ามาก)

83.64
(ปานกลาง)
151.26
(สูงมาก)
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3) ลาน้าก่า บริเวณตาบลโคกก่อง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
ข้อมูลดินเบื้องต้นของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่า ดินในพื้นที่ตาบลโคกก่อง ประกอบไปด้วยกลุ่มชุดดินที่ 15
และ 40 โดยพบกลุ่มชุดดินที่ 40 ที่มีจุดประสีเทา แสดงถึงการขังน้าในช่วงหนึ่งของปีเป็นพื้นที่มากที่สุด ทั้งนี้พบว่า
ดินส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในการทานา สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณลาน้าก่าจากเก็บตัวอย่างดินจุดที่ใกล้
หนองหาร (รูปที่ 5.16ก) และบริเวณไกลจากหนองหาร (รูปที่ 5.16ข) พบว่าปัจจุบันเกษตรกรใช้พื้นที่ในการทานา
ข้าว ส่วนในช่วงฤดูแล้งมีการปลูกพืชชนิดอื่นๆ เช่น มะเขือเทศ มันฝรั่งจากการสารวจพื้นที่ดังกล่าวพบว่ามีหนอง
น้าธรรมชาติที่สามารถเก็บน้าไว้ใช้ทางการเกษตรได้ ซึง่ ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน พบว่า ดินบริเวณนี้เป็นดินกรด
รุ น แรง ไม่เป็ น ดิน เค็ม ปริ มาณอิน ทรี ย วัตถุในดินต่ามาก ปริมาณธาตุอาหารหลั กของพืช อยู่ในระดับสู ง ทั้งนี้
เนื่องจากมีการใช้พื้นที่ในช่วงฤดูแล้งในการปลูกมะเขือเทศ ซึ่งมีการดูแลพื้นที่ และมีการบารุงดินอย่างต่อเนื่อง
(ตารางที่ 5.12)

รูปที่ 5.16 สภาพพื้นที่ และพิกัดเก็บเก็บตัวอย่างดินบริเวณลาน้าก่า
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ตารางที่ 5.12 สมบัติทางเคมี และปริมาณธาตุอาหารหลักของดินในพื้นที่ลาน้าก่า
ตัวอย่างดิน

ความเป็นกรด
ด่าง
(1:1)

ความเค็ม
(เดซิซีเมน
ต่อเมตร)

ลาน้าก่า 1
(ใกล้หนองหาร)
ลาน้าก่า 2
(ไกลหนองหาร)

4.47
(กรดรุนแรงมาก)
5.03
(กรดจัดมาก)

0.26
(ไม่เค็ม)
0.21
(ไม่เค็ม)

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ
(กรัมต่อ
กิโลกรัม)
7.31
(ต่ามาก)
14.58
(ต่ามาก)

ปริมาณ
ไนโตรเจน
(กรัมต่อ
กิโลกรัม)
0.54
(ต่า)
1.03
(ปานกลาง)

ปริมาณฟอสฟอรัส
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

ปริมาณโพแทสเซียม
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

177.60
(สูงมาก)
29.16
(สูง)

117.74
(สูง)
121.28
(สูงมาก)

4) ห้วยลาก บริเวณตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
จากข้อมูลดินเบื้องต้นของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่ากลุ่มชุดดินในตาบลเชียงเครือ ประกอบไปด้วย กลุ่มชุด
ดินที่ 17 18 22 25 และ 49 โดยพบกลุ่มชุดดินที่ 25 และ 49 ที่มีชั้นดาน พบในปริมาณใกล้เคียงกัน และพบว่าดิน
ส่วนใหญ่เหมาะสมในการทานา แต่เนื้อดินค่อนข้างทราย และมีลูกรังปนอยู่ ทาให้มีข้อจากัดในการกักเก็บน้าเพื่อ
การเกษตรกรรม
สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณห้วยลากจากเก็บตัวอย่างดินจุดที่ใกล้หนองหาร (รูปที่ 5.17ก) และ
บริเวณไกลจากหนองหาร (รูปที่ 5.17ข) พบว่าปัจจุบันเกษตรกรใช้พื้นที่ในการทานาข้าว และบางส่วนไม่ได้ใช้
ประโยชน์ที่ดิน
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินพบว่าดินบริเวณนี้เป็นดินกรดจัด ไม่เป็นดินเค็ม ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่า
ถึงต่ามาก ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง จากผลของดินเห็นได้ว่าบริเวณที่อยู่ใกล้หนอง
หารดินนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าบริเวณที่อยู่ไกลหนองหารออกไป ทั้งนี้อาจเนื่องจากอิทธิพลของตะกอน
ดินจากหนองหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง และมีการบารุงดินอย่างต่อเนื่อง (ตารางที่ 5.13) แต่
อย่ างไรก็ตามพืช ปลูกอาจขาดน้ าได้เนื่องจากธรรมชาติของดินในบริเวณนี้เป็นดินเนื้อทราย และดินลู กรังที่มี
ความสามารถในการกักเก็บน้าต่า

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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รูปที่ 5.17 สภาพพื้นที่ และพิกัดเก็บเก็บตัวอย่างดินบริเวณห้วยลาก
ตารางที่ 5.13 สมบัติทางเคมี และปริมาณธาตุอาหารหลักของดินในพื้นที่ห้วยลาก
ตัวอย่างดิน

ความเป็นกรด
ด่าง
(1:1)

ความเค็ม
(เดซิซีเมน
ต่อเมตร)

ห้วยลาก1
(ใกล้หนองหาร)
ห้วยลาก2
(ไกลหนองหาร)

4.94
(กรดจัดมาก)
4.53
(เป็นกรดจัด)

0.37
(ไม่เค็ม)
0.21
(ไม่เค็ม)

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ
(กรัมต่อ
กิโลกรัม)
25.73
(ต่า)
12.24
(ต่ามาก)

ปริมาณ
ไนโตรเจน
(กรัมต่อ
กิโลกรัม)
1.26
(สูง)
0.80
(ปานกลาง)

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ปริมาณฟอสฟอรัส
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

ปริมาณโพแทสเซียม
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

1.98
(ต่ามาก)
3.49
(ต่า)

115.38
(สูง)
87.08
(ปานกลาง)
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5) ห้วยสมอ บริเวณตาบลฮางโฮงอาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
จากข้อมูลดินเบื้องต้นของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่ากลุ่มชุดดินในเขตพื้นที่ตาบลฮางโฮง ประกอบไปด้วย
กลุ่มชุดดินที่ 18 22 25 และ 49 โดยกลุ่มชุดดินที่พบแจกกระจายมากที่สุดคือกลุ่มชุดดินที่ 22 และพบว่าดินส่วน
ใหญ่เหมาะสมในการทานา แต่โครงสร้างดิน/เนื้อดิน ค่อนข้างเหนียวหรือเป็นทราย ทาให้มีข้อจากัดเรื่องการ
จัดการน้า สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณห้วยสมอจากการสารวจและเก็บตัวอย่างดินจุดที่ใกล้หนองหาร (รูปที่
5.18ก) และบริเวณไกลจากหนองหาร (รูปที่ 5.18ข) พบว่าปัจจุบันเกษตรกรใช้พื้นที่บริเวณใกล้ลาน้าในการทานา
ข้าว
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินพบว่าดินบริเวณห้วยสมอเป็นดินกรดจัด ไม่เป็นดินเค็ม ปริมาณอินทรียวัตถุใน
ดินต่า ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชอยู่ในระดับต่าลักษณะดินที่พบมีความสามรถอุ้มน้าต่า ควรมีการบริหาร
จัดการน้า และการปรับปรุงดินเพื่อให้มีศักยภาพในการผลิตพืชเพิ่มมากขึ้น (ตารางที่ 5.14)

รูปที่ 5.18 สภาพพื้นที่ และพิกัดเก็บเก็บตัวอย่างดินบริเวณห้วยสมอ

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ตารางที่ 5.14 สมบัติทางเคมี และปริมาณธาตุอาหารหลักของดินในพื้นที่ห้วยสมอ
ตัวอย่างดิน

ความเป็นกรด
ด่าง
(1:1)

ความเค็ม
(เดซิซีเมน
ต่อเมตร)

ห้วยสมอ1
(ใกล้หนองหาร)
ห้วยสมอ2
(ไกลหนองหาร)

4.90
(กรดจัดมาก)
5.33
(กรดจัด)

0.28
(ไม่เค็ม)
0.40
(ไม่เค็ม)

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ
(กรัมต่อ
กิโลกรัม)
10.42
(ต่ามาก)
7.59
(ต่า)

ปริมาณ
ไนโตรเจน
(กรัมต่อ
กิโลกรัม)
0.75
(ต่า)
0.50
(ต่า)

ปริมาณฟอสฟอรัส
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

ปริมาณโพแทสเซียม
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

3.33
(ต่า)
5.10
(ต่า)

83.95
(ปานกลาง)
75.67
(ปานกลาง)

6) ห้วยเดียกบริเวณตาบลงิ้วด่อนอาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
จากข้อมูลดินเบื้องต้นของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่ากลุ่มชุดดินในเขตพื้นที่ตาบลงิ้วด่อน ประกอบไปด้วย กลุ่ม
ชุดดินที่ 1822 และ 40 โดยพบกลุ่มชุดดินที่ 22 ที่เป็นดินที่ลุ่ม เนื้อดินค่อนข้างหยาบเป็นพื้นที่มากที่สุด โดยดินนี้มี
ความเหมาะสมในการทานา แต่เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ทาให้มีข้อจากัดในการกักเก็บน้าเพื่อการเกษตรกรรม
สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณห้วยเดียก ในเขตพื้นที่ตาบลงิ้วด่อนทั้งจุดที่ใกล้หนองหาร (รูปที่ 5.19ก) และ
บริเวณไกลจากหนองหาร (รูปที่ 5.19ข) นั้น พบว่าปัจจุบันเกษตรกรใช้พื้นที่ในการทานาข้าว
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินพบว่าดินบริเวณห้วยเดียกเป็นดินกรดจัด ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ามาก
ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชอยู่ในระดับค่อนข้างต่า นอกจากนี้ จุดที่น่าสั งเกต และระวังเป็นพิเศษคือดินใน
บริเวณห้วยเดียก จุดที่ใกล้หนองหารนั้นมีปริมาณเกลือที่ละลายได้สูง จัดเป็นดินเค็มน้อย สังเกตได้จากการที่มีต้น
ข้าวตายเป็นหย่อมๆ แตกต่างจากจุดเก็บตัวอย่างอื่นๆ (ตารางที่ 5.16) ซึ่งการใช้ประโยชน์พื้นที่ และการใช้น้า
อย่างเหมาะสมในพื้นที่นี้ จะเป็นการช่วยลดความเค็มของดิน และการแพร่กระจายดินเค็มได้

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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รูปที่ 5.19 สภาพพื้นที่ และพิกัดเก็บเก็บตัวอย่างดินบริเวณห้วยเดียก
ตารางที่ 5.16 สมบัติทางเคมี และปริมาณธาตุอาหารหลักของดินในพื้นที่ห้วยเดียก
ตัวอย่างดิน

ความเป็นกรด
ด่าง
(1:1)

ความเค็ม
(เดซิซีเมน
ต่อเมตร)

ห้วยเดียก 1
(ใกล้หนองหาร)
ห้วยเดียก 2
(ไกลหนองหาร)

4.21
(กรดรุนแรงมาก)
4.59
(กรดจัดมาก)

4.05
(เค็มน้อย)
0.20
(ไม่เค็ม)

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ
(กรัมต่อ
กิโลกรัม)
10.41
(ต่ามาก)
6.38
(ต่ามาก)

ปริมาณ
ไนโตรเจน
(กรัมต่อ
กิโลกรัม)
0.56
(ต่า)
0.47
(ต่า)

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ปริมาณฟอสฟอรัส
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

ปริมาณโพแทสเซียม
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

4.48
(ต่า)
9.69
(ต่าปานกลาง)

67.37
(ปานกลาง)
68.59
(ปานกลาง)
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7) ลาน้าพุงบริเวณตาบลเหล่าปอแดง อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
จากข้อมูลดินเบื้องต้นของกรมพัฒนาที่ดิน พบว่ากลุ่มชุดดินในเขตพื้นที่ตาบลเหล่าปอแดง ประกอบไป
ด้ว ย กลุ่ มชุดดิน ที่ 18 22 และ 40 โดยพบกลุ่ มชุดดินที่ 40 ที่พบจุดประสี เทาเป็นพื้นที่มากที่สุ ด และพบว่า
ทรัพยากรดินสามารถใช้ทานาได้ แต่มีข้อจากัดเรื่องการบริหารจัดการน้า
สภาพการใช้ประโยชน์พื้นที่บริเวณลาน้าพุง ทั้งจุดที่ใกล้หนองหาร (รูปที่ 5.20ก) และบริเวณไกลจาก
หนองหาร (รูปที่ 5.20ข) นั้น พบว่าปัจจุบันเกษตรกรใช้พื้นที่ในการทานาข้าว
ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินพบว่าดินบริเวณลาน้าพุงเป็นดินกรดจัด ไม่เป็นดินเค็ม ปริมาณอินทรี ยวัตถุใน
ดินต่ามาก ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชอยู่ในระดับปานกลาง (ตารางที่ 5.17) ในช่วงแล้งพื้นที่นี้มักขาดน้า
ดังนั้นถ้ามีการบริหารจัดการน้าที่ดี จะทาให้พื้นที่นี้สามารถนามาใช้ประโยชน์ได้ตลอดปี

รูปที่ 5.20 สภาพพื้นที่ และพิกัดเก็บเก็บตัวอย่างดินบริเวณลาน้าพุง

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ตารางที่ 5.17 สมบัติทางเคมี และปริมาณธาตุอาหารหลักของดินในพื้นที่ลาน้าพุง
ตัวอย่างดิน

ความเป็นกรด
ด่าง
(1:1)

ความเค็ม
(เดซิซีเมน
ต่อเมตร)

ลาน้าพุง1
(ใกล้หนองหาร)
ลาน้าพุง2
(ไกลหนองหาร)

5.57
(กรดจัด)
5.55
(กรดจัด)

0.54
(ไม่เค็ม)
0.29
(ไม่เค็ม)

ปริมาณ
อินทรียวัตถุ
(กรัมต่อ
กิโลกรัม)
23.14
(ต่ามาก)
10.73
(ต่ามาก)

ปริมาณ
ไนโตรเจน
(กรัมต่อ
กิโลกรัม)
1.13
(ปานกลาง)
0.80
(ปานกลาง)

ปริมาณฟอสฟอรัส
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

ปริมาณโพแทสเซียม
(มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม)

6.51
(ต่าปานกลาง)
32.50
(สูง)

127.40
(สูง)
66.17
(ปานกลาง)

5.2.4 สรุปผลการวิจัยคุณภาพของดินในเชิงปฐพีวิทยา
จากการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลจากฐานข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถสรุปได้ว่าดินในพื้นที่
ศึกษาจะอยู่ในกลุ่มชุดดินที่ 49 ซึ่งเป็นกลุ่มชุ ดดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติในระดับปานกลางเป็นพื้นที่
มากที่สุด รองลงมาคือกลุ่มชุดดินที่ 40 และกลุ่มชุดดินที่ 22 และ 25 ที่พบว่ามีพื้นที่แจกกระจายใกล้เคียงกัน และ
จากผลการวิเคราะห์สมบัติทางเคมีของดินพบว่าดินส่วนใหญ่นั้นมีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีศักยภาพในการ
ปลูกข้าวได้ในฤดูฝน (ในกรณีที่ปีนั้นมีปริมาณฝนเพียงพอ) แต่ก็ยังมีข้อจากัดเรื่องการขาดน้า เนื่องจากดินส่วนใหญ่
มีเนื้อดินค่อนข้างหยาบ บางพื้นที่มีปริมาณกรวดลูกรังมาก ความสามารถในการอุ้มน้าต่า ส่วนในช่วงฤดูแล้งนั้น
เกษตรกรมักมีปัญหาเรื่องการใช้น้า เนื่องจากปริมาณน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปลูกพืช ทั้งนี้พบว่าคุณภาพของดิน
บริเวณนี้มีศักยภาพที่จะสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชอื่นๆ ได้ เช่นข้าวโพด มะเขือเทศ พริก แตงโม
และพืชผักต่างๆ เป็นต้น แต่ควรมีการจัดการเรื่องของปริมาณอินทรียวัตุในดินให้เพิ่มขึ้น เนื่องจากดินบริเวณนี้ส่วน
ใหญ่มีปริมาณต่า ซึ่งทาได้หลายวิธี เช่นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ การปลูกพืชตระกูลถั่วบารุงดิน หรือลดการไถพรวนดิน
กล่าวคือการบริหารจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่หนองหารอย่างมีประสิทธิภาพ จะสามารถทาให้พื้นที่รอบหนอง
หาร มีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น มีความหลากหลายของพืชปลูกมากขึ้น และช่วยให้เกษตรกรมี
ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป
5.2.5 แนวทางการแก้ปัญหาดินและการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฐพีวิทยา
ดินบริเวณรอบหนองหารส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง มีศักยภาพในการปลูกข้าวได้ในฤดูฝน
แต่บางพื้นที่ก็ยังมีข้อจากัดเรื่องการขาดน้า เนื่องจากดินส่วนใหญ่มีเนื้อดินค่อนข้างหยาบ บางพื้นที่มีปริมาณกรวด
ลูกรังมาก ความสามารถในการอุ้มน้ าต่า ส่วนในช่วงฤดูแล้งนั้นเกษตรกรมักมีปัญหาเรื่องการใช้น้า เนื่องจาก
ปริ มาณน้ าที่ไม่เพี ย งพอต่ อการปลู ก พืช ทั้งนี้พบว่าคุณภาพของดิ นบริเวณนี้มี ศั กยภาพที่จะสามารถนามาใช้
ประโยชน์ในการปลูกพืชอื่นๆ หลังจากการทานาได้ เช่นข้าวโพด มะเขือเทศ มันฝรั่ง ถั่วลิสง แตงโม และพืช ผัก
ต่างๆ เป็นต้น โดยตารางที่ 5.18 พบว่า ในจังหวัดสกลนครนั้นสามารถที่จะผลิตพืชดังกล่าวได้เป็นอย่างดี และมี
ตลาดรองรับ แต่อย่างไรก็ตาม ควรมีการจัดการเรื่องของปริมาณอินทรียวัตุ และปริมาณธาตุอาหารพืชในดินให้
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืช เพราะพืชดังกล่าวต้องการดินที่สามารถเก็บกักน้าได้พอสมควร และมีปริมาณ
ธาตุอาหารที่เพียงพอ โดยสามารถทาได้หลายวิธี เช่นการใส่ปุ๋ยอินทรีย์ การใส่เศษวัสดุ เหลือใช้ทางการเกษตรใน
ท้องถิ่น (ฟางข้าว ตอซังข้าว ต้นข้าวโพด) การปลูกพืชตระกูลถั่วบารุงดิน หรือลดการไถพรวนดิน การใส่ปุ๋ยตามค่า
การวิเคราะห์ดิน (ปุ๋ยสั่งตัด)ทั้งนี้ต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมถึงวิธีการที่เหมาะสม และสามารถนามาปรับให้เกษตรกร
รอบหนองหารใช้อย่างยั่งยืนต่อไป กล่าวโดยสรุปคือการบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้าในพื้นที่หนองหารอย่าง
มีประสิทธิภาพร่วมกับการปรับปรุงคุณภาพดินบริเวณรอบหนองหาร และการเลือกชนิดพืชที่ปลูกนั้น จะสามารถ
ทาให้พื้นที่รอบหนองหาร มีศักยภาพในการผลิตทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น และสร้างสังคมเกษตรที่มั่นคงและยั่งยืน
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี
ตารางที่ 5.18 ผลผลิตต่อไร่ และราคาต่อกิโลกรัมของพืชหลังนา จังหวัดสกลนคร
ชนิดพืช
ผลผลิต (กิโลกรัมต่อไร่)
ราคาที่เกษตรขายหน้าแปลง (บาทต่อกิโลกรัม)
ข้าวโพดหวาน
2,307
9
ข้าวโพดฝักอ่อน
996
8
มันฝรั่ง
3,225
14
มะเขือเทศ
3,870
12
ถั่วลิสงเปลือกสด
400-500
20
ถั่วลิสงแห้งคละ
300
43
พืชผักต่างๆ
ตามชนิดผัก
ตามชนิดผัก
ที่มา: ศูนย์สารสนเทศเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2559 (http://www.oae.go.th/production.html)

5.2.6 พื้นที่เหมาะสมในการนาไปใช้ประโยชน์ในทางการเกษตร
5.2.6.1 การใช้ประโยชน์ที่ดินทางเกษตรกรรม (ข้าว) ตามกลุ่มชุดดิน
การใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกข้าวพบว่า พื้นที่ศึกษาส่วนใหญ่มีความเหมาะสมในการปลูกข้าว แต่มี
ข้อจากัดเรื่องการขาดน้าในช่วงฤดูเพาะปลูก เนื่องจากดินส่วนใหญ่มีเนื้อดินค่อนข้างหยาบ ความสามารถในการอุ้ม
น้าต่า
จากข้อมูลของกรมพัฒนาที่ดินสามารถจาแนกพื้นที่เหมาะสมสาหรับการปลูกข้าวได้ดัง รูปที่ 5.21-5.30
โดยจาแนกเป็น พื้นที่ดินมีความเหมาะสม (สีเขียว ) ดินมีความเหมาะสมแต่เนื้อดินเป็นทราย (สีน้าเงิน )
และดินไม่ค่อยเหมาะสม เนื่องจากขาดน้าในฤดูเพาะปลูก (สีเทา )
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รูปที่ 5.21 แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว ตาบลบ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว

รูปที่ 5.22 แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว ตาบลนาตงวัฒนา อาเภอโพนนาแก้ว
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รูปที่ 5.23 แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว ตาบลนาฮางโฮง อาเภอเมืองสกลนคร

รูปที่ 5.24 แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว ตาบลงิ้วด่อน อาเภอเมืองสกลนคร
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รูปที่ 5.25 แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว ตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร

รูปที่ 5.26 แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร
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รูปที่ 5.27 แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว ตาบลธาตุเชิงชุม อาเภอเมืองสกลนคร

รูปที่ 5.28 แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว ตาบลธาตุนาเวง อาเภอเมืองสกลนคร

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

5 - 39

รูปที่ 5.29 แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว ตาบลดงชน อาเภอเมืองสกลนคร

รูปที่ 5.30 แผนที่ความเหมาะสมในการเพาะปลูกข้าว ตาบลโคกก่อง อาเภอเมืองสกลนคร
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5.2.6.2 การใช้ประโยชน์ที่ดินทางเกษตรกรรมในช่วงฤดูแล้ง และหลังการเก็บเกี่ยวข้าวนาปี
จากการวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่รอบหนองหาร พบว่า มีพื้นที่ 3 แห่งที่สามารถทากิจกรรมทางการ
เกษตรได้ดีในช่วงฤดูแล้ง และเป็นพื้นที่แนะนาให้ปลูกพืชหลังนานาร่อง ได้แก่
1. พื้นที่บริเวณลาน้าพุง เนื่องจากมีน้าตลอดทั้งปี เพียงพอต่อการปลูกพืช แต่เกษตรกรยังไม่นิยมทา
การเกษตรหลังนา
2. พื้นที่บริเวณห้วยทุ่งแร่ ก่า เนื่องจากมีการข้าวโพด มะเขือเทศ อยู่แล้ว แต่ขาดแคลนน้าอยู่ในบางพื้นที่
3. บริเวณลาน้าก่า เนื่องจากมีการข้าวโพด มะเขือเทศ อยู่แล้ว แต่ขาดแคลนน้าอยู่ในบางพื้นที่
พืชที่แนะนาสาหรับการทาการเกษตรหลังนาปี ได้แก่ มะเขือเทศ พริก ถั่วลิสง และพืชผักต่างๆ ซึ่งสามารถ
สร้างรายได้ และมีตลาดรองรับสินค้าเกษตรเหล่านี้ในพื้นที่ทั้งจังหวัดสกลนคร เช่ น โครงการหลวงเต่างอย, และมี
องค์ความรู้ในการปลูก และจัดการพืชต่างๆ เหล่านี้ผ่านทางหน่วยงานวิชาการด้านการเกษตร ในจังหวัดสกลนคร
ซึ่งแสดงในตารางที่ 5.19 และ รูปที่ 5.31ก-ค โดยแสดงให้เห็นพื้นที่เป้าหมายที่สามารถดาเนินการใช้ประโยชน์
พื้นที่ในการทากิจกรรมปลูกพืชหลังนาได้ในช่วงฤดูแล้ง
ตารางที่ 5.19 พืชที่แนะนาสาหรับการทาการเกษตรหลังนา ในพื้นที่รอบหนองหาร ที่มีศักยภาพ และสามารถ
ส่งเสริมได้ทันที
พื้นที่
พื้นที่บริเวณห้วยทุ่งแร่
พื้นที่บริเวณลาน้าพุง
บริเวณลาน้าก่า

พืชที่แนะนา
มะเขือเทศ พริก และถั่วลิสง
มะเขือเทศ พริก ถั่วลิสง และพืชผักต่างๆ
มะเขือเทศ พริก ถั่วลิสง และพืชผักต่างๆ
รวม
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ขนาดพื้นที่โดยประมาณ (ไร่)
4,200
27,500
13,500
45,200
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ก. พื้นที่บริเวณห้วยทุ่งแร่

ข. พื้นที่บริเวณน้าก่า

ค. พื้นที่บริเวณลาน้าพุง
รูปที่ 5.31 พื้นทีแ่ นะนาสาหรับการทาการเกษตรหลังนาปี
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5.3 การถือครองที่ดินการใช้ที่ดินสาธารณะและอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยรอบ
หนองหารและส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5.3.1 การถือครองที่ดินการใช้ที่ดินสาธารณะ
พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช
๒๔๘๔ กาหนดแนวเขตที่ดินของหนองหารตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา ดังรูปที่ 5.32

รูปที่ 5.32 แผนที่การถือครองที่ดินการใช้ที่ดินสาธารณะรอบหนองหาร
พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
พุทธศักราช ๒๔๘๔ กาหนดแนวเขตที่ดินที่จะเวนคืนตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ดังรูปที่ 5.33
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รูปที่ 5.33 แนวเขตที่ดินที่จะเวนคืน ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกา
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5.3.2 การถือครองที่ดิน ในเขต น.ส.ล.
การถือครองที่ดินในเขต น.ส.ล. สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5.34

รูปที่ 5.34 แผนที่ นสล.และขอบเขตการปกครองของตาบลต่างๆ รอบหนองหาร
จากข้อมูลแผนที่การถือครองในอดีต สามารถนามาวิเคราะห์การทับซ้อนกันของพื้นที่ได้ดังรูปที่ 5.35 การ
ถือครองที่ดินในเขตหนองหาร ในอดีต พ.ศ.2477 ตามทะเบียนที่สงวนไว้เพื่อเป็นที่สาธารณะประโยชน์ หนองหาร
มีพื้นที่เพียง 1,667 ไร่ หลังจากนั้นได้มีการออก พรฎ. พ.ศ.2484 และออก นสล. พ.ศ. 2540 ซึ่งในปัจจุบันกรม
ที่ดิน ได้ดาเนินการออกเอกสารสิทธิ ไปแล้ว 9,037 แปลง
ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ พบว่า หากมีการยกเลิก พรฎ. พ.ศ. 2484 จะทาให้เกิดพื้นที่การใช้
ประโยชน์แก่ประชาชน โดยคิดเป็นพื้นที่และมูลค่าได้ดังนี้
พื้นที่ พรฎ. – พื้นที่ นสล. = 42,716 ไร่
ราคาประเมิน เฉลี่ย ไร่ละ 90,000 บาท
มูลค่าที่ดินทั้งหมด
4,083.5 ล้านบาท
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รูปที่ 5.35 แผนที่การทับซ้อนของพื้นที่ พรฎ. และพื้นที่ นสล. รอบหนองหาร
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5.3.2 อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยรอบหนองหารและส่วนราชการอื่นๆที่
เกี่ยวข้อง (รูปที่ 5.36)

รูปที่ 5.36 แผนผังอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยรอบหนองหาร และส่วนราชการอื่นๆ
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กาเนิดหนองหารในด้านกฎหมาย
หนองหารเป็นแหล่งน้าที่สาคัญของจังหวัดสกลนคร ซึ่งนอกจากจะเป็นแหล่งบารุงรักษาพันธุ์สัตว์น้าต่างๆ
แล้ว ยังเป็นแหล่งน้าดิบที่ใช้ในการทาน้าประปาเพื่อใช้อุปโภคบริโภคของแหล่งชุมชนที่อยู่รอบๆหนองหารอีกด้วย
โดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาคที่ผลิตน้าประปาเพื่อใช้สอยในตัวจังหวัดสกลนคร นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้าเพื่อ
ทาการเกษตรกรรมในพื้นที่ชุมชนรอบหนองหาร อันเป็นตัวชี้ให้เห็นว่าในปัจจุบันหนองหารมิใช่เพียงแต่เป็นแหล่ง
อาหารด้านสัตว์น้าเท่านั้น แต่ยังเป็นแหล่งน้าที่สาคัญในด้านการผลิตน้าประปาและด้านเกษตรกรรมอีกด้วย ซึ่ง
หนองหารมีพัฒนาการด้านกฎหมาย ดังต่อไปนี้
1) พระราชกฤษฎี ก าก าหนดเขตต์ ห วงห้ า มที่ ดิ น ในท้ อ งที่ อ าเภอเมื อ งสกลนครจั ง หวั ด สกลนคร
พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว่าง
เปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ วางหลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา ๓ ให้ข้าหลวงประจาจังหวัดสกลนครเป็นเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจในการหวงห้ามที่ดินตามพระราช
กฤษฎีกานี้
มาตรา ๔ ให้หวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าในเขตต์ตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ไว้ เพื่อประโยชน์ใน
การบารุงพันธุ์สัตว์น้า
ห้ามมิให้ผู้ใด เข้าหักร้าง จัดทา หรือปลูกสร้างด้วยประการใดๆในที่ดินนั้น เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็น
หนังสือจากเจ้าหน้าที่
2) พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการหวงห้ า มที่ ดิ น รกร้ า งว่ า งเปล่ า อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่น ดิน
พุทธศักราช ๒๔๗๘ ซึ่งได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา ๔ ถ้ารัฐบาลต้องการจะหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน เพื่อประ
โยชน์ใดๆ ก็ให้ดาเนินการหวงห้ามตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ การหวงห้ามที่ดินรกร้างว่างเปล่ า ให้ออกเป็นพระราชกฤษฎีกา และประกาศในราชกิ จจา
นุเบกษา
ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุ
o ความประสงค์ที่หวงห้าม
o เจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจในการหวงห้าม
o ที่ดินซึ่งกาหนดว่าต้องหวงห้าม
ให้มีแผนที่แสดงเขตต์ที่ดินดังกล่าวแล้วติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกา แผนที่ที่กล่าวนี้ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
แห่งพระราชกฤษฎีกานี้ฯ
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3) พระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัด
สกลนคร พุทธศักราช ๒๔๘๔ ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา ๓ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้ได้มีกาหนด ๕ ปี
มาตรา ๔ ให้อธิบดีกรมเกษตรและการประมงเป็นเจ้าหน้าที่จัดการเพื่อดาเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
ตามพระราชกฤษฎีกานี้
มาตรา ๕ บริเวณที่ดินที่จะทาการสารวจเพื่อเวนคืนตามพระราชกฤษฎีกานี้ อยู่ในท้องที่อาเภอเมื อง
สกลนคร จังหวัดสกลนคร ตามแนวเขตต์ในแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้
4) พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พุทธศักราช ๒๔๗๗ ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา ๕ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งรัฐบาลต้องการเพื่อกิจการใดๆอันเป็นสาธารณูปโภค หรือเพื่อการเหมืองแร่
นั้น เมื่อมิได้ตกลงในเรื่องการโอนไว้เป็นอย่างอื่น ท่านให้เวนคืนตามบทแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ เมื่อรัฐบาลได้ตกลงจะกระทากิจการใดอันเกี่ยวแก่สาธารณูปโภค แต่ยังมิได้ทาการสารวจที่ที่
เจาะจงให้แน่นอนไซร้ จะได้ออกพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์ที่ดินในบริเวณที่ที่คิดว่าจะเวนคืนนั้นขึ้นฉบับหนึ่ง
ในพระราชกฤษฎีกานั้นให้ระบุ
o ความประสงค์ที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์
o เจ้าหน้าที่เวนคืนอสังหาริมทรัพย์
o กาหนดเขตต์ที่ดินที่ต้องเวนคืน
ให้มีแผนที่หรือแผนผังประเมินเขตต์ที่ดินในบริ เวณที่คิดว่าจะต้องเวนคืนและแสดงเขตต์ที่ดินที่ อยู่ ใน
บริเวณที่ประเมินนั้นเป็นรายๆติดไว้ท้ายพระราชกฤษฎีกานั้น แผนที่หรือแผนผังที่กล่าวมานี้ให้ถือว่าเป็นส่วนแห่ง
พระราชกฤษฎีกา
พระราชกฤษฎีกาเช่นว่านี้มีอายุสองปีหรือตามกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในพระราชกฤษฎีกานั้น แต่ต้ องไม่เกิน
ห้าปีแล้วแต่จะเห็นว่าจาเป็นเพื่อทาการสารวจที่ดินที่เจาะจงต้องเวนคืนนั้น
มาตรา ๗ ภายในกาหนดอายุแห่งพระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความในมาตราก่อน เจ้าหน้าที่มีสิทธิเข้าไป
กระทากิจการใดๆในที่ดินซึ่งอยู่ภายในเขตต์ตามแผนที่เท่าที่เห็นว่าจาเป็นเพื่อการสารวจ แต่ ผู้เป็นเจ้าของหรือ
ผู้ปกครองทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องได้รับคาบอกกล่าวถึงกิจการที่ต้องกระทาไม่น้อยกว่าสามวันก่อนเริ่ม
กระทากิจการนั้น และชอบที่จะได้รับค่าทดแทนสาหรับความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากการที่กระทานั้น
มาตรา ๘ เมื่อได้กระทาการสารวจที่ซึ่งต้องเวนคืนตลอดทั้งหมดหรือเฉพาะแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว ให้
ออกพระราชบั ญญัติเวนคืน อสั งหาริ มทรั พย์อีกฉบับหนึ่ง เพื่อให้ เวนคืนอสั งหาริมทรัพย์และให้ ระบุที่ดินหรือ
อสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นที่ต้องเวนคืน พร้อมทั้งนามเจ้าของหรือผู้ปกครองทรัพย์สินโดยชอบด้วยกฎหมาย
ให้ มี แ ผนที่ ห รื อ แผนผั ง แสดงเขตต์ ท รั พ ย์ สิ น ที่ เ วนคื น อย่ า งชั ด เจนไว้ ท้ า ยพระราชบั ญ ญั ติ เ วนคื น
อสังหาริมทรัพย์และให้ถือว่าแผนที่หรือแผนผังนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งพระราชบัญญัตินั้น
เขตที่ดินนั้นต้องปักหลักหมายเขตต์ไว้โดยชัดเจนก่อนที่จะออกพระราชบัญญัติ
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5) พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.๒๔๙๗ ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา ๔ ตั้งแต่วันที่ประมวลกฎหมายที่ดินใช้บังคับ ให้ยกเลิก
6) พระราชบั ญ ญั ติ ว่ า ด้ ว ยการหวงห้ า มที่ ดิ น รกร้ า งว่ า งเปล่ า อั น เป็ น สาธารณสมบั ติ ข องแผ่น ดิน
พุทธศักราช ๒๔๗๘
มาตรา ๑๐ ที่ดินซึ่งได้หวงห้ามไว้เพื่อประโยชน์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการหวงห้ามที่ดินรกร้างว้าง
เปล่าอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน พุทธศักราช ๒๔๗๘ หรือตามกฎหมายอื่นอยู่ก่อนวันที่ประมวลกฎหมาย
ที่ดินใช้บังคับให้คงเป็นที่หวงห้ามต่อไป
7) ประมวลกฎหมายที่ดิน ๒๔๙๗ ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา ๘ บรรดาที่ดินทั้งหลายอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินหรือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนั้น ถ้าไม่มี
กฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้อธิบดีมีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาและดาเนินการคุ้มครองป้องกันได้ตามควรแก่
กรณี อานาจหน้าที่ดังว่านี้ รัฐมนตรีจะมอบหมายให้ทบวงการเมืองอื่นเป็นผู้ใช้ก็ได้
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมที่ดิน
มาตรา ๘ ตรี ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือใช้เพื่อประโยชน์ของ
แผ่นดินโดยเฉพาะ อธิบดีอาจจัดให้มีหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเพื่อแสดงเขตไว้เป็นหลักฐาน
แบบ หลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ที่ดิน ตามวรรคหนึ่ งแปลงใดยั งไม่มีห นังสื อส าคัญส าหรับที่ห ลวง เขตของที่ดินดังกล่ าวให้ เป็นไปตาม
หลักฐานของทางราชการ
8) กฎกระทรวง ๒๕๑๖ และ ๒๕๓๗ ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า
ข้อ 1 ทบวงการเมืองผู้มีอานาจหน้าที่ดูแลรักษาที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้
ร่วมกัน หรือใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะประสงค์จะให้มีหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงสาหรับที่ดินแปลง
ใดให้แสดงความประสงค์ต่ออธิบดี
ข้อ 2 เมื่อได้รับคาขอตามข้อ ๑ ให้อธิบดีจัดให้มีการสอบสวนและรังวัดทาแผนที่ ตามวิธีการรังวัดเพื่อออก
หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน และประกาศการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ให้ประชาชนทราบมีกาหนดสามสิบ
วัน โดยปิดไว้ในที่เปิดเผย ณ สานักงานที่ดินจังหวัดหรือสานักงาน ที่ดินสาขาหนึ่งฉบับ ณ ที่ว่าการอาเภอหรือกิ่ง
อาเภอท้องที่หรือที่ทาการเขตหนึ่งฉบับ ณ ที่ทาการกานัน หนึ่งฉบับ และในบริเวณที่ดินนั้นหนึ่งฉบับ สาหรับในเขต
เทศบาลให้ปิดไว้ ณ สานักงานเทศบาลอีก หนึ่งฉบับด้วย ในประกาศดังกล่าวให้มีแผนที่แสดงแนวเขตที่ดินที่จะ
ออกหนังสือส าคัญสาหรับ ที่ หลวงและกาหนดระยะเวลาที่ผู้ มีส่วนได้เสียจะคัดค้านไว้ด้วย ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วัน ประกาศ ถ้าไม่มีผู้คัดค้านให้ดาเนินการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงต่อไป
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

5 - 50

ในกรณีที่มีผู้คัดค้านอธิบดีรอการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงไว้แล้วดาเนินการ ดังนี้
(1) ในกรณีที่ผู้คัดค้านไม่มีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดินและไม่ไปใช้ สิทธิทางศาล
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คัดค้าน ให้ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงได้ หากผู้คัดค้านไปใช้สิทธิทางศาลให้รอ
การออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเฉพาะส่วนที่คัดค้านจนกว่า จะได้มีคาพิพากษาถึงที่สุดของศาลแสดงว่าผู้
คัดค้านไม่มีสิทธิในที่ดินนั้น
(2) ในกรณีที่ผู้คัดค้านมีหลักฐานแสดงสิทธิในที่ดินตามประมวลกฎหมายที่ดิน ให้รอการออกหนังสือสาคัญ
สาหรับที่หลวงเฉพาะส่วนที่คัดค้านไว้ก่อน และให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตรวจสอบสิทธิในที่ดินของผู้คัดค้านว่าได้มา
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ถ้าปรากฏว่าได้มาโดยไม่ชอบให้ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงและแจ้งให้ผู้คัดค้าน
ทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ ทราบผลการตรวจสอบ และถ้าปรากฏว่าได้มาโดยชอบ ให้แจ้งให้ผู้คัดค้านทราบ
โดยเร็ว แล้วระงับการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเฉพาะส่วนนั้น
9) ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขเสร็จที่ ๑๔/๒๕๓๓
เรื่อง อานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาหนองหาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งได้มีความเห็นไว้ว่า นายอาเภอแห่ง
ท้องที่นั้นจึงยังคงมีอานาจหน้าที่โดยทั่วไปที่จะดูแลรักษาที่ดินบริเวณ “หนองหาน”นี้อยู่ด้วย เท่าที่ไม่ขัดต่ออานาจ
หน้าที่โดยเฉพาะของกรมประมงตามพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2490 ฉะนั้น อานาจหน้าที่ในการดูแลรักษา
ที่ ดิ น บริ เ วณ “หนองหาน” จึ ง เป็ น ทั้ ง ของกรมประมงและนายอ าเภอแห่ ง ท้ อ งที่ ซึ่ ง ต่ า งก็ มี ห น้า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ดาเนินการรักษาดูแลด้วยกัน ตามขอบเขตและตามความมุ่งหมายของบทบัญญัติของกฎหมายที่แต่ละหน่วยงาน
รับผิดชอบอยู่ แต่ทั้งนี้ อานาจหน้าที่ในการดูแลรักษาที่ดินบริเวณ “หนองหาน” ของหน่วยงานดังกล่าวจะต้องเป็น
การดาเนินการไปเพื่อปกป้องรักษาสภาพการใช้ที่ดินบริเวณนี้เพื่อการบารุงพันธุ์สัตว์น้าหรือเป็นการกระทาที่มุ่ง
หมายให้เกิดประโยชน์ร่วมกันของประชาชนตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ในการสงวนหวงห้ามที่ดินบริเวณนี้ไว้
เท่านั้น โดยไม่อาจอนุญาตให้บุคคลใดๆเข้าไปกระทาการใดๆ เพื่อใช้ประโยชน์ในที่ดินบริเวณนี้เป็นประการอื่นที่
แตกต่างไปจากวัตถุประสงค์ของการสงวนหวงห้ามไว้ หรือเป็นการขัดขวางต่อสภาพการใช้ประโยชน์ร่วมกันของ
ประชาชนได้แต่อย่างใด
10) หนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ๒๕๔๐ สานักงานที่ดินจังหวัดสกลนครโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ได้ลงนามในหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์
๒๕๔๐ เพื่อแสดงเขตของที่ดินหนองหาร ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๗๖,๓๑๗ ไร่ ๒ งาน ๒๕ ตารางวา
11) พระราชกาหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา๒๖ให้มีคณะกรรมการประมงประจาจังหวัด ในจังหวัดที่รัฐมนตรีประกาศกาหนด ประกอบด้วย
ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผู้แทนกรมเจ้าท่า
อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ทาการอัยการจังหวัด พาณิชย์จังหวัด นายอาเภอในเขตท้องที่ที่มีการประมง นายก
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องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด เป็นกรรมการโดยตาแหน่ง และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดแต่งตั้งจานวนไม่เกินสิบสามคน เป็นกรรมการ
ให้ประมงจังหวัดเป็นกรรมการและเลขานุการ
ในจังหวัดใดมีอาณาเขตติดต่อกับชายฝั่งทะเลหรือแม่น้าโขง ให้มีผู้แทนกองทัพเรือเป็นกรรมการโดย
ตาแหน่งเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคน
มาตรา ๒๘ คณะกรรมการประมงประจาจังหวัดมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(1) รวบรวมข้อเสนอแนะและเสนอแนวทางในการส่งเสริมอาชีพการประมง การจัดการ การบารุงรักษา
การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้าขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาจัดทานโยบายตามมาตรา ๑๙(๑)
(2) พิจารณาและเสนอแนวทางในการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาการประมง หรือการจัดการการบารุงรักษา
การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์ในที่จับสัตว์น้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเสนอต่อรัฐมนตรี คณะกรรมการ
หรืออธิบดี
(3) ออกประกาศตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๗ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(4) ดาเนินการอื่นตามที่รัฐมนตรีหรือคณะกรรมการมอบหมาย
หนองหารในบริบทกฎหมายอื่น
หนองหารเป็นแหล่งน้าที่สาคัญของจังหวัดสกลนครและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ถือว่าเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน จึงมีกฎหมายหลายฉบับที่ได้บัญญัติไว้ในเรื่องการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกันสาธารณสมบัติของแผ่นดินไว้ ดังต่อไปนี้
1) พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา ๑๒๒ นายอาเภอมีหน้าที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกัน
ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันและสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์อื่นอันอยู่
ในเขตอาเภอ
นายอาเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มีอานาจใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินตามวรรคหนึ่ง
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดและปฏิบัติตามประมวลกฎหมายที่ดิน และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา ๕๐ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตาบลมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
o รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
o ให้มีและบารุงทางบกและทางน้า
o รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
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o
o
o
o
o
o

ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
บารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

มาตรา ๕๓ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลเมืองมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
o กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๐
o ให้มีน้าสะอาดหรือการประปา
o ให้มีโรงฆ่าสัตว์
o ให้มีและบารุงสถานที่ทาการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
o ให้มีและบารุงทางระบายน้า
o ให้มีและบารุงส้วมสาธารณะ
o ให้มแี ละบารุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
o ให้มีการดาเนินกิจการโรงรับจานาหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
มาตรา ๕๖ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลนครมีหน้าที่ต้องทาในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
o กิจการตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๕๓
o ให้มีและบารุงการสงเคราะห์มารดาและเด็ก
o กิจการอย่างอื่นซึ่งจาเป็นเพื่อการสาธารณสุข
o การควบคุมสุขลักษณะและอนามัยในร้านจาหน่ายอาหาร โรงมหรสพ และสถานบริการอื่น
o จัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยและการปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรม
o จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
o การวางผังเมืองและควบคุมการก่อสร้าง
o การส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยว
3. พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
o จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้าและทางบก
o รักษาความสะอาดของถนน ทางน้า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกาจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
o ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
o ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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o
o
o
o
o

ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจาเป็น
และสมควร

มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบลอาจจัดทากิจการในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(8) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
มาตรา ๖๙ อานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลตามมาตรา ๖๖ มาตรา ๖๗ และมาตรา ๖๘ นั้น
ไม่เป็นการตัดอานาจหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม หรือองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ ในอันที่จะดาเนินกิจการ
ใด ๆ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในตาบล แต่ต้องแจ้งให้องค์การบริหารส่วนตาบลทราบล่วงหน้าตามสมควร ใน
กรณีนี้หากองค์การบริหารส่วนตาบลมีความเห็นเกี่ยวกับการดาเนินกิจการดังกล่าว ให้กระทรวง ทบวง กรม หรือ
องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ นาความเห็นขององค์การบริหารส่วนตาบลไปประกอบการพิจารณาดาเนินกิจการ
นั้นด้วย
4. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา ๔๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจหน้าที่ดาเนินกิจการภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ดังต่อไปนี้
(1) ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย
(2) จัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และประสานการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่
คณะรัฐมนตรีกาหนด
(3) สนับสนุนสภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
(4) ประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
(5) แบ่งสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้แก่สภาตาบลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่น
(6) อานาจหน้าที่ของจังหวัดตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะ
ภายในเขตสภาตาบล
(7) คุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(8) จัดทากิจการใดๆ อันเป็นอานาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่ ว น
จังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจัดทา ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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(9) จัดทากิจการอื่นใดตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นกาหนดให้เป็นอานาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
5. กฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.
๒๕๔๐
ให้ กิ จ การดั ง ต่ อ ไปนี้ เ ป็ น กิ จ การที่ ร าชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น สมควรให้ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวัด ร่ว ม
ดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา
(1) จัดให้มีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
(2) กาจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
(3) บาบัดน้าเสีย
(4) บารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(5) วางผังเมือง
(6) จัดให้มีและบารุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
(7) จัดให้มีและบารุงรักษาทางน้า
(8) จัดให้มีท่าเทียบเรือ ท่าข้าม ที่จอดรถ และตลาด
(9) ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
(10) รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
(11) จั ด การศึ ก ษา ท านุ บ ารุ ง ศาสนา และบ ารุ ง รั ก ษาศิ ล ปะ จารี ต ประเพณี ภู มิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น หรื อ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
(12) จั ดให้ มีและบ ารุ งสถานที่ส าหรั บการกี ฬ า สถานพั กผ่ อ นหย่ อนใจ สวนสาธารณะและสวนสั ต ว์
ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสาหรับราษฎร
(13) จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการสาธารณูปการ
(14) ป้องกันและบาบัดรักษาโรค
(15) จัดตั้งและการบารุงสถานพยาบาล
(16) ส่งเสริมการท่องเที่ยว
(17) ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ
(18) กิจการที่ได้มีการกาหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สิ่งแวดล้อม หมายความว่า สิ่งต่างๆที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดย
ธรรมชาติและสิ่งที่มนุษ ย์ได้ทาขึ้น (มาตรา ๔ แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๓๕)
ทรั พยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่ งต่างๆ (สิ่ งแวดล้ อม) ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถ
นามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น บรรยากาศ ดิน น้า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน และกาลังแรงงานมนุษย์ เป็น
ต้น (เล่มที่ ๑๙ สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว)
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6. พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา ๑๖ ให้เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบลมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๒๔) การจัดการ การบารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ในการจัดระบบการ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้
(๕) การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(๒๔) จัดทากิจการใดอันเป็นอานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในเขต และกิจการ
นั้นเป็นการสมควรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นร่วมกันดาเนินการหรือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดทา
ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
(๒๕) สนับสนุนหรือช่วยเหลือส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพัฒนาท้องถิ่น
7. ความเห็นคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องเสร็จที่ ๑๖๘/๒๕๔๔ เรื่อง อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการดูแลรักษาที่สาธารณะ
ซึ่งได้มีความเห็นไว้ว่า เนื่องจากพระราชบั ญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจฯ มีความ
ประสงค์ที่จะให้มีการถ่ายโอนการจัดบริการสาธารณะไปยังท้องถิ่นเพิ่มขึ้นในปัญหาของความซ้าซ้อนนี้จึงบัญญัติให้
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอานาจฯ ตามมาตรา ๑๒ ที่จะพิจารณาว่าอะไรคือความซ้าซ้อน และ
ภารกิจใดที่สมควรจะให้มีการถ่ายโอน โดยกาหนดไว้ในแผนการกระจายอานาจตามมาตรา ๓๐ ส่วนความซ้าซ้อน
กับอานาจหน้าที่ของส่วนราชการอื่นนั้น คณะกรรมการการกระจายอานาจฯ ก็ย่อมต้องพิจารณาด้วยเช่นกันว่าจะ
คงความซ้าซ้อนไว้หรือไม่ หรือถ้าจะไม่ให้ขัดหรือแย้งกับกฎหมายอื่นหรือประสงค์ที่จะให้เป็นอานาจและหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเด็ดขาดแล้ว ก็จะต้องดาเนินการให้มีการเสนอแก้ไขกฎหมายนั้นๆ ในแผนปฏิบัติ
การตามมาตรา ๓๒๔ ต่อไป ดังนั้น แม้มาตรา ๑๖ (๒๗) จะกาหนดให้เป็นอานาจและหน้าที่ของเทศบาล เมือง
พัทยา และองค์การบริหารส่วนตาบล ในการดูแลรักษาที่ส าธารณะ แต่เมื่ออานาจดังกล่าวเป็นอานาจที่ซ้าซ้อน
ระหว่างรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอานาจดังกล่าวได้ จะต้องได้รับ
การถ่ายโอนตามมาตรา ๓๐ (๑) (ก) และกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบตามมาตรา ๓๐ (๒) เสียก่อน
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8. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ว่า
ข้อ ๕ ที่ดิน อัน เป็ น สาธารณสมบั ติของแผ่ นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่ว มกันที่อยู่ในบังคับของระเบีย บนี้
หมายถึง ที่ดินสาหรับประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ข้ อ ๖ อ านาจหน้ า ที่ ใ นการดู แ ลรั ก ษาและคุ้ ม ครองป้ อ งกั น ที่ ดิ น ตามข้ อ ๕ ให้ เ ป็ น อ านาจหน้ า ที่ ข อง
นายอาเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
๙.ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่ งน้าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขิน พ.ศ.
๒๕๔๗ ได้วางแนวทางปฏิบัติไว้ว่า
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“แหล่งน้าสาธารณประโยชน์ ” หมายความว่า ลาราง ห้วย หนอง คลอง บึง บาง และแหล่งน้าอื่นๆ ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน แต่ไม่รวมถึงน่านน้าตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้าไทย พระพุทธศักราช ๒๕๔๕
“การขุดลอก” หมายความว่า การขุด ดูด ตัก หรือการกระทาประการอื่นใดที่เป็นการนากรวด หิน ดิน
ทราย ที่ทับถมอยู่ใต้แหล่งน้าสาธารณประโยชน์ที่ตื้นเขินขึ้นมาบนพื้นดิน
ข้ อ ๕ เมื่ อ นายอ าเภอหรื อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นแล้ ว แต่ ก รณี พิ จ ารณาเห็ น ว่ า แหล่ ง น้ า
สาธารณประโยชน์ในท้องที่ใดตื้นเขิน สมควรทาการขุดลอก ให้นายอาเภอหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว
ทาการสารวจขอบเขต ปักแนวเขตแหล่งน้านั้นให้ชัดเจน พร้อมทั้งออกแบบการขุดลอก กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ
และระยะเวลาในการขุดลอกให้แล้วเสร็จ และเสนอเป็นโครงการเพื่อขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ว
จึงประกาศหาผู้ประสงค์ที่จะทาการขุดลอกมีกาหนดไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน นับแต่วันประกาศ
ในกรณีที่แหล่งน้านั้นมีหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง ให้ยึดถือแนวเขตตามหลักฐานหนังสือสาคัญสาหรับที่
หลวงนั้น
9. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ ได้มหี ลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา ๔๖ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ให้รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา กาหนดประเภทและขนาดของโครงการ
หรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ที่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอขอความเห็นชอบตามมาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๔๙
10. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กาหนดประเภทและขนาดของ
โครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติและแนวทางการจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๕ กาหนดให้โครงการหรือกิจการตามที่กาหนดไว้ในเอกสารท้ายประกาศ ๓ ซึ่งเป็นโครงการหรือกิจการของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จานวน ๓๕
รายการ คือ
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๑.การทาเหมืองแร่
๒.การพัฒนาปิโตรเลียม
๓.ระบบขนส่งปิโตรเลียมและน้ามันเชื้อเพลิงทางท่อ
๔.นิคมอุตสาหกรรม
๕.อุตสาหกรรมปิโตรเลียมที่มีกระบวนการผลิตทางเคมี
๖.อุตสาหกรรมกลั่นน้ามันปิโตรเลียม
๗.อุตสาหรรมแยกหรือแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ
๘.อุตสาหกรรมคลอ-แอลคาไลน์
๙.อุตสาหกรรมผลิตปูนซิเมนต์
๑๐.อุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษ
๑๑.อุตสาหกรรมที่ผลิตสารออกฤทธิ์หรือสารที่ใช้ป้องกันหรือกาจัดศัตรูพืชหรือสัตว์โดยใช้กระบวนการ
ทางเคมี
๑๒.อุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีโดยกระบวนการทางเคมี
๑๓.อุตสาหกรรมประกอบกิจการเกี่ยวกับน้าตาล
๑๔.อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า
๑๕.อุตสาหกรรมถลุงหรือแต่งแร่หรือหลอมโลหะ
๑๖.อุตสาหกรรมผลิตสุรา แอลกอฮอล์ รวมทั้งผลิตเบียร์และไวน์
๑๗.โรงงานปรับคุณภาพของเสียรวมเฉพาะสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน
๑๘.โรงไฟฟ้าพลังความร้อน
๑๙.ระบบทางพิเศษ ตามกฎหมายว่าด้วยทางพิเศษ
๒๐.ทางหลวงหรือถนน ตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง
๒๑.ระบบขนส่งมวลชนที่ใช้ราง
๒๒.ท่าเทียบเรือ
๒๓.ท่าเทียบเรือสาราญกีฬา
๒๔.การถมที่ดนิ ในทะเล
๒๕.การก่อสร้างหรือขยายสิ่งก่อสร้างบริเวณหรือในทะเล
๒๖.ระบบขนส่งทางอากาศ
๒๗.อาคาร ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีความสูงตั้งแต่ ๒๓ เมตรขึ้นไปหรือมีพื้นที่ตั้งแต่
๑๐,๐๐๐ ตารางเมตรขึ้นไป
๒๘.การจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือประกอบการพาณิชย์
๒๙.โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล
๓๐.โรงแรมหรือสถานที่พักตากอากาศ
๓๑.อาคารอยู่อาศัยรวม
๓๒.การชลประทาน
๓๓.โครงการทุกประเภทที่อยู่ในพื้นที่ชั้นคุณภาพลุ่มน้าชั้น ๑
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๓๔.การผันน้าข้ามลุ่มน้า
๓๕.ประตูระบายน้าในแม่น้าสายหลัก
11. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การกาหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม และหลั กเกณฑ์ วิธีการ ระเบี ยบปฏิบัติ และแนวทางการจั ดท ารายงานการวิเ คราะห์ ผ ลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๕๗) ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ กาหนดให้อุตสาหกรรมผลิตถ่าน
โค้ก เป็นลาดับที่ ๓๖
12. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา ๑๑ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิร้องขอให้มีการประเมินและมีสิทธิร่วมในกระบวนการประเมินผล
กระทบด้านสุขภาพจากนโยบายสาธารณะ บุคคลหรือคณะบุคคลมีสิทธิได้รับรู้ข้อมูล คาชี้แจง และเหตุผลจาก
หน่วยงานของรัฐก่อนการอนุญาตหรือการดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของตนหรือ
ของชุมชนและแสดงความเห็นของตนในเรื่องดังกล่าว
13. ประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ
ที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๕๒
ข้อ ๕ นโยบายสาธารณะ และการดาเนินกิจกรรมด้านการวางแผนพัฒนา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของชุมชนอย่างรุนแรงในอนาคต ควรทาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ เพื่อประกอบการตัดสินใจและการ
ป้องกันผลกระทบทางลบต่อสุขภาพของประชาชน มีดังต่อไปนี้
(๑๐) การวางแผนเพื่อดาเนินโครงการหรือกิจกรรมใดในพื้นที่ที่มีคุณค่าทางการอนุรักษ์ เช่น พื้นที่ต้นน้าลา
ธาร พื้นที่ลุ่มน้าชั้น ๑ พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับชาติและระดับนานาชาติ เป็นต้น
14. พื้นที่ชุ่มน้าในประเทศไทย
พื้นที่ชุ่มน้าที่มีความสาคัญระดับนานาชาติ ในประเทศไทยมีทั้งหมด 61 แห่ง แต่จะแสดงในรายงานนี้ใน
10 อันดับแรก ดังนี้
1. แอ่งเชียงแสน
2. หนองเล็งทราย
3. กว๊านพะเยา
4. ที่ราบลุ่มน้ายม
5. บึงสีไฟ
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6. บึงบอระเพ็ด
7. อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์
8. แม่น้าสาละวิน
9. หนองหารสกลนคร
10. หนองหานกุมภวาปี
15. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้
วางหลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา ๓ ในพระราชกฤษฎีกานี้
“จั ง หวั ด ” หมายความว่ า จั ง หวั ด ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยระเบี ย บบริห ารราชการแผ่ น ดิ น แต่ ไ ม่ ร วมถึง
กรุงเทพมหานคร
“ก.บ.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
“แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด ” หมายความว่ า รายการเกี่ ย วกั บ โครงการและแผนงานต่ า ง ๆ ของจั ง หวั ด ที่
จาเป็นต้องจัดทาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของจังหวัดในอนาคต
“แผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด ” หมายความว่า แผนที่แปลงแผนพัฒนาจังหวัดสู่การปฏิบัติโดย
ระบุถึงโครงการต่าง ๆ ที่จาเป็นต้องดาเนินการในจังหวัดในแต่ละปีงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และ
ทิศทางการพัฒ นาของจังหวัด ทั้งนี้ ไม่ว่าโครงการนั้นจะดาเนินการโดยจังหวัด กระทรวง ทบวง กรม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ หรือเอกชน
“งบประมาณจังหวัด” หมายความว่า รายการงบประมาณรายจ่ายประจาปีที่จังหวัดยื่นคาขอจัดตั้งต่อ
สานักงบประมาณเพื่อดาเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
มาตรา ๖ การบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการให้คานึงถึงหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) การบริหารงานให้เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดหรือแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แล้วแต่กรณี
(๒) การสร้างโอกาสและส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาสังคมในจังหวัด เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันและการแก้ไขปั ญหา
ร่วมกันเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๖) การบริหารงบประมาณจังหวัดให้เป็นไปตามวิธีการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามที่ ก.น.จ. กาหนด ตามข้อเสนอแนะของสานักงบประมาณ
มาตรา ๑๐ ในจังหวัดหนึ่ง ให้มีคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการคณะหนึ่งประกอบด้วย
(๑) ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานกรรมการ
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดทุกคน เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการที่มีสานักงานอยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะมีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลาง เป็นกรรมการ
(๔) ผู้แทนรัฐวิสาหกิจที่ดาเนินกิจการอยู่ในจังหวัด เป็นกรรมการ
(๕) ผู้แทนหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐที่มีสานักงานอยู่ในจังหวัด เป็นกรรมการ
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(๖) ผู้แทนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ
(๗) ผู้แทนภาคประชาสังคม เป็นกรรมการ
(๘) ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัด และประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด เป็นกรรมการ
ให้หัวหน้าสานักงานจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๑ ก.บ.จ. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) วางแนวทางปฏิบั ติและอานวยการให้การบริหารงานแบบบูรณาการในจังหวัดเป็นไปตามหลั กการ
นโยบาย และระบบตามที่ ก.น.จ. กาหนด
(๒) จัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเสนอต่อที่ประชุมตามมาตรา ๑๙ เพื่อรับฟังความคิดเห็น
(๓) ส่งเสริม ประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคประชาสังคมและภาคธุรกิจเอกชน เพื่อ
สร้างบรรยากาศให้เอื้ออานวยต่อการลงทุนและชักชวนภาคธุรกิจเอกชนมาลงทุนในจังหวัดและให้มีการพัฒนาให้
เป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน
(๔) จัดทาบันทึกความเข้าใจกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการ
ดาเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัด
(๕) วิเคราะห์ บูรณาการ และจัดทาแผนปฏิบัติราชการประจาปีของจังหวัดและคาของบประมาณจังหวัด
ก่อนนาเสนอต่อ ก.น.จ.
(๖) กากับ ให้คาแนะนา ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัด และรายงาน ก.น.จ.
(๗) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่มอบหมาย
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.น.จ. หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
16.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้วางหลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา ๕๒/๑ ให้จังหวัดมีอานาจภายในเขตจังหวัด ดังต่อไปนี้
(๕) จัดให้มีการส่งเสริม อุดหนุน และสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถดาเนินการตาม
อานาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้มีขีดความสามารถพร้อมที่จะดาเนินการตามภารกิจที่
ได้รับการถ่ายโอนจากกระทรวง ทบวง กรม
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของจังหวัดตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐที่ประจาอยู่ในเขตจังหวัดที่จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไปตามแผนพัฒนาจังหวัดตามมาตรา ๕๓/๑
มาตรา ๕๓/๑ ให้จังหวัดจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ในจังหวัดในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งทาการอยู่
ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่ว นภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัดรวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชน
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มาตรา ๕๗ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอานาจและหน้าที่ดังนี้
(๑) บริหารราชการตามกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และตามแผนพัฒนาจังหวัด
(๔) กากับดูแลการปฏิบัติราชการอันมิใช่ราชการส่วนภูมิภาคของข้าราชการซึ่งประจาอยู่ในจังหวัดนั้นให้
ปฏิ บั ติ ร าชการให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ค าสั่ ง ของกระทรวง ทบวง กรม หรื อ มติ ข อง
คณะรัฐมนตรี หรือการสั่งการของนายกรัฐ มนตรีหรือยับยั้งการกระทาใด ๆ ของข้าราชการในจังหวัดที่ ขัดต่ อ
กฎหมาย ระเบี ย บ ข้อบั งคับ หรื อคาสั่ ง ของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐ มนตรีห รื อ การสั่ ง การของ
นายกรัฐมนตรีไว้ชั่วคราวแล้วรายงานกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวข้อง
(๗) กากับดูแลการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย
17. พระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ ได้
วางหลักกฎหมายไว้ว่า
มาตรา ๗ เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาและการควบคุมโบราณสถานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
ให้อธิบดีมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาขึ้นทะเบียนโบราณสถานใดๆ ตามที่อธิบดีเห็นสมควรได้ และให้มี
อานาจกาหนดเขตที่ดินตามที่เห็นสมควรเป็นเขตของโบราณสถาน โดยให้ถือว่าเป็นโบราณสถานด้วยก็ได้ ประกาศ
ดังกล่าวนี้ อธิบดีจะเพิกถอนหรือแก้ไขเพิ่มเติมก็ให้กระทาได้โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดปลูกสร้างอาคารตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการก่อสร้างอาคาร ภายใน
เขตของโบราณสถาน ซึ่งอธิบดีได้ประกาศขึ้นทะเบียน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี
มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซม แก้ไข เปลี่ยนแปลง รื้อถอน ต่อเติมทาลายเคลื่อนย้ายโบราณสถาน
หรือส่วนต่างๆ ของโบราณสถาน หรือขุดค้นสิ่งใดๆ หรือปลูกสร้างอาคารภายในบริเวณโบราณสถาน เว้นแต่จะ
กระทาตามคาสั่งของอธิบดีหรือได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี และถ้าหนังสืออนุญาตนั้นกาหนดเงื่อนไขไว้
ประการใดก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขนั้นด้วย
ข้อเสนอแนะหนองหารในด้านกฎหมาย
หนองหารได้รับความคุ้มครองในด้านกฎหมายตามพระราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์หวงห้ามที่ดินในท้องที่
อาเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนคร พุทธศักราช ๒๔๘๔ เพื่อประโยชน์ในการบารุงพันธุ์สัตว์น้า โดยมีแนวเขต
ที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว และภายใต้แนวเขตที่ดินดังกล่าวนั้นเอง รัฐบาลในขณะนั้นได้มีพระ
ราชกฤษฎีกากาหนดเขตต์ที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุทธศักราช
๒๔๘๔ โดยมีอายุบังคับใช้ ๕ ปี แต่เจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ดาเนินการให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว
จึงถือว่าแนวเขตที่ดินของหนองหารตามพระราชกฤษฎีกาฉบับ พ.ศ.๒๔๘๔ ไม่มีผลบังคับใช้ เนื่องจากไม่ครบ
องค์ประกอบตามที่กฎหมายได้กาหนดไว้ อันสอดคล้องกับแนวคิดของจังหวัดสกลนครที่ได้ออกหนังสือสาคัญ
สาหรับที่หลวง เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๐ โดยยึดแนวเขตที่ดินตามที่ระดับน้าท่วมถึงเป็นประจาทุกปีและมีแนวเขตที่ดินแคบ
กว่าแนวเขตที่ดินตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาฉบับ พ.ศ.๒๔๘๔
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หนองหารในปัจจุบันนอกจากจะใช้เป็นแหล่งบารุงพันธุ์สัตว์น้าตามเจตนารมณ์ดั้งเดิมแล้ว หนองหารยัง
เป็นแหล่งน้าในกิจการประปาของการประปาส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่รอบหนองหารอีก
ด้วย นอกจากนั้นแล้วยังใช้ในการเกษตรกรรมต่างๆของพื้นที่ที่ อยู่รอบหนองหาร อันส่งผลให้ปริมาณน้าในหนอง
หารมีแนวโน้มไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค ซึ่งหากจะขุดลอกก็ไม่สามารถที่จะดาเนินการได้ทันทีหรือใช้เวลา
อันสั้นได้ เนื่องจากติดขัดกับข้อกฎหมายหลายฉบับที่ใช้กับหนองหารไม่ว่าจะเป็นพระราชกาหนดการประมง พ.ศ.
๒๕๕๘ พระราชบัญญั ติลักษณะปกครองท้องที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒
ดังนั้น เพื่อเป็นการบูรณาการงานของกระทรวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หนองหาร ให้มีความเป็นเอกภาพในการบารุงรักษาหนองหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมั่นคง
และยั่งยืนตลอดไป จึงเห็นสมควรที่จะได้มีการเสนอรัฐบาลให้มีการออกฎหมายในระดับพระราชบัญญัติเพื่อบริหาร
จัดการหนองหารขึ้นมาเป็นการเฉพาะก็จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในภาพรวมและส่งเสริมเศรษฐกิจของจังหวัด
สกลนครอีกทางหนึ่งด้วย
โดยสรุปประเด็นปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน สามารถสรุปประเด็นและแนวทางแก้ไขไว้ดังนี้
ประเด็นปัญหา
1. ราษฎรออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินไม่ได้ เนื่องจากอยู่ภายในแนวเขตที่ดินตาม พ.ร.ฎ.หวงห้ามที่ดิน 2484
2. ราษฎรออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินไม่ได้ เนื่องจากอยู่ภายในแนวเขตที่ดินตาม นสล. 2540
3. หน่วยงานของรัฐเข้าใช้ที่ดินภายในแนวเขตที่ดินตาม นสล. 2540 โดยไม่ได้รับอนุญาต
แนวทางแก้ไข
1. เจ้าพนักงานที่ดินสามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่ราษฎรได้ เนื่องจากแนวเขตที่ดินตาม พ.ร.ฎ.หวงห้าม
ที่ดิน 2484 ไม่มีผลบังคับใช้ เพราะไม่ได้มีการเวนคืนที่ดินภายใน 5 ปี นับตั้งแต่ พ.ร.ฎ.ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
2. ราษฎรเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ในการพิสูจน์ว่า สิทธิ์ในที่ดินของผู้ใดจะดีกว่ากัน หากราษฎรดีกว่า เจ้า
พนักงานที่ดินจะออกเอกสารสิทธิ์ให้ แต่ส่วนมาก มักจะยึดถือตามคาพิพากษาของศาล ดังนั้นราษฎรจึงต้องพึ่งศาล
ก่อนเสมอ
3. ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการประมงจังหวัด สั่งการให้นายอาเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครองท้องที่ ทาการสารวจพื้นที่ดินที่หน่วยงานของรัฐเข้า
ใช้ประโยชน์แล้วนาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประมงจังหวัด เพื่อดาเนินการขอใช้กับจังหวัดให้ถูกต้องต่อไป
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5.4 สรุป
การถือครองที่ดิน มีการสารวจพืน้ ทีร่ าษฎรออกเอกสารสิทธิ์ในที่ดินไม่ได้ เนื่องจากอยู่ภายในแนวเขตที่ดิน
ตาม นสล.2540 ราษฎรเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ในการพิสูจน์สิทธิ์ โดยยึดถือตามคาพิพากษาของศาล และหน่วยงาน
ของรั ฐ เข้าใช้ที่ดิน ต้องยึ ดตาม นสล.2540 ผู้ ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการประมงจังหวัด
สามารถสั่งการให้หน่วยงานของรัฐเข้าใช้ประโยชน์ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ด้านวิศวกรรมปฐพี ชั้นดินโดยรอบ
หนองหารประกอบด้วย ชั้นดินเหนียวสลับกับชั้นดินตะกอนทราย และมีการพบชั้นหินแข็ง Mud stone ที่ บ้าน
แป้น ตาบลบ้านแป้น ความหนาแน่นของดินอยู่ระหว่าง 1.7-1.8 กรัมต่อลูกบากศ์เซนติเมตร ความซึมน้าสูง อยู่
ระหว่าง 0.0001-0.0002 เซนติเมตรต่อวินาที ในดินทราย และซึมน้าได้ยากมากในดินเหนียว ความเค็มของดิน
ตัวอย่างที่เก็บจากบ้านดอนเชียงคูณ พบว่า ความเค็มของดินเพิ่มขึ้นตามความลึก และที่ความลึกตั้งแต่ 0 ถึง 8
เมตร ดินมีความเค็มน้อยจนถึงความเค็มปานกลางแต่หลังจากที่ความลึก 8 เมตรเป็นต้นไปดินมีความเค็มสูงมาก
เป็นไปได้สูงว่าจะมีชั้นหินเกลือไม่ลึกจากบริเวณนี้ ส่วนลักษณะดินเพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่จัดอยู่ในกลุ่มชุดดินที่
49 เป็นดินลูกรัง มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติในระดับปานกลาง มีศักยภาพในการปลูกข้าวได้ในฤดูฝน แต่มี
ข้อจากัดเรื่องการขาดน้า ดินมีศักยภาพที่จะสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการปลูกพืชหลังนาอื่นๆ ได้ เช่น ข้าวโพด
อ้อย มะเขือเทศ พริก แตงโม และพืชผักต่างๆ พื้นที่ที่แนะนาเพื่อทากิจกรรมทางการเกษตรได้ดีในช่วงฤดูแล้ง และ
เป็นพื้นที่แนะนาให้ปลูกพืชหลังนานาร่อง ได้แก่ พื้นทีบ่ ริเวณลาน้าพุง ห้วยทุ่งแร่ และลาน้าก่า
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เอกสารอ้างอิง บทที่ 5
กองสารวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน. 2559. ระบบนาเสนอแผนที่ชุดดิน และการใช้ประโยชน์ที่ดิน มาตราส่วน
1:25,000. แหล่งที่มา:http://eis.ldd.go.th/lddeis/PLM.aspx, วันที่ 2 พฤษภาคม 2559.
ศูนย์สารสนเทศเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2559. ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร. แหล่งที่มา :
http://www.oae.go.th/production.html, วันที่ 7 กันยายน 2559.
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บทที่ 6
การบริหารจัดการน้้าที่ประตูน้าสุรัสวดีที่มีผลกระทบต่อการใช้น้าและพื้นที่ท้ากินของประชาชนใน
พื้นที่รอบหนองหาร
6.1 พื้นที่ลุ่มน้้าหนองหารและลุ่มน้้าที่เกี่ยวข้อง
หนองหารประกอบด้วยลุ่มน้าที่เกี่ยวข้อง มีสองส่วนคือ ลุ่มน้าพุง หนองหาร และลุ่มน้าก่้า โดยมี
รายละเอียดดังนี
1) ลุ่มน้าแม่น้าพุง มีพืนที่ลุ่มน้า 836.54 ตร.กม. แนวสันปันน้าความสูงประมาณ 300 – 500 ม.รทก. เป็น
แนวแบ่งเขตระหว่างลุ่มน้าย่อยน้าพุงกับลุ่มน้าย่อยห้วยน้าอูน ลุ่มน้าย่อยห้วยน้าก่้า และลุ่มน้าย่อยห้วยบางทราย
จังหวัดสกลนคร อยู่ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของลุ่มน้าเป็นต้นก้าเนิดของลุ่มน้าพุง พืนที่ลุ่มน้าตอนบนเป็น
ภูเขาสูง ที่ลาดชันและลดหลั่นเป็นเนินสูง ตอนกลางถึงตอนล่างเป็ นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนลาด ครอบคลุมพืนที่
จังหวัดสกลนคร มีลุ่มน้าสาขา 2 ลุ่มน้า คือ น้าพุงตอนบน และน้าพุงตอนล่าง ลุ่มน้าพุง มีสภาพลาดชันในช่วงต้น
น้าไหลผ่านท้องที่อ้าเภอกุดบากลงสู่เขื่อนน้าพุงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต จากนันไหลผ่านอ้าเภอเต่างอย อ้าเภอโคก
ศรีสุพรรณและอ้าเภอเมืองสกลนคร แล้วไหลลงหนองหาร
2) ลุ่มน้าห้วยน้าก่้า มีพืนที่ลุ่มน้า 2,678.20 ตร.กม. ทางทิศเหนือและทิศตะวันตกของลุ่มน้าเป็นต้นก้าเนิด
ของล้าน้าบังและน้าก่้า พืนที่ลุ่มน้าตอนบนเป็นภูเขาสูงที่ลาดชันและลดหลั่นเป็นเนินสูง ตอนกลางเป็นที่ราบถึงลูก
คลื่นลอนลาด ตอนล่างเป็นที่ที่ค่อนข้างราบถึงราบเรียบ ครอบคลุมพืนที่ 2 จังหวัด คือ สกลนคร นครพนม มีลุ่มน้า
สาขา 6 ลุ่มน้า คือ ล้าน้าก่้าส่วนที่ 1 ล้าน้าก่้าส่วนที่ 2 ล้าน้าบังตอนบน ล้าน้าบังตอนล่าง ล้าน้าก่้าส่วนที่ 3 และล้า
น้าก่้าส่วนที่ 4 มีพืนที่รับน้าฝนประมาณ 3,440 ตารางกิโลเมตร พืนที่บริเวณสองฝั่งของล้าน้าส่วนใหญ่เป็นที่นา มี
หมู่บ้านตังกระจายอยู่บริเวณตามเนินตลอดล้าน้า นอกจากนี ยังมีหนองบึงธรรมชาติจ้านวนมากช่วงปลายล้าน้ามี
สภาพเป็นที่ลุ่มน้าท่วมถึงเป็นประจ้า ในฤดูฝนจะเกิดปัญหาอุทกภัยส่วนในฤดูแล้งในล้าน้าจะมีปริมาณน้าน้อยท้า
ให้การน้าน้าขึนมาใช้ประโยชน์ ท้าได้ยากจึงมักเกิดภาวะการขาดแคลนน้าเพื่อการเกษตร และอุปโภค-บริโภคของ
ราษฎร
ระบบน้าของหนองหารเริ่มต้นตังแต่ลุ่มน้าพุง และลุ่มน้าย่อยต่างๆ ไหลลงสู่งหนองหาร ผ่านประตูน้า
สุรัสวดี และไหลลงสู่ลุ่มน้าก่้าก่อนที่จะออกสู่แม่น้าโขง โดยมีระบบการไหลดังรูปที่ 6.1
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รูปที่ 6.1 ระบบน้าของหนองหาร และลุ่มน้าที่เกี่ยวข้อง
ที่มา: ดัดแปลงจาก วีรพล แต้สมบัติ (2549)
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6.2 การบริหารจัดการน้้าที่ประตูน้าสุรัสวดี
1) เกณฑ์การเก็บกักน้าสูงสุด ก้าหนดให้ช่วงฤดูน้าหลากต้องรักษาระดับน้าให้อยู่ระดับที่มีความเสี่ยงต่อ
การเกิดอุทกภัยรอบหนองหารและด้านท้ายน้าให้น้อยที่สุด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาน้าท่วมพืนที่ โดยจะท้าการลด
ระดับน้าลงในช่วงเดือนก่อนเข้าฤดูน้าหลาก โดยให้ระดับน้าในหนองหารไม่เกิน +157.00 ม.รทก. และเก็บน้าให้
เต็มหนองหารในช่วงปลายฤดูฝนเพื่อประโยชน์ในการใช้น้าเพื่อกิจกรรมต่าง ๆ
2) เกณฑ์ก ารเก็บ กัก น้ า ต่้ า สุด จากปริม าณน้ า ที ่เ หลือ เมื ่อ สิ นปลายฤดูฝ น สามารถน้ า น้ า มาใช้เ พื่อ
การเกษตรและกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีขึนด้านท้ายน้าในช่วงฤดูแล้งต่อไป แต่ในกรณีที่เกิดปีน้าแล้ งหรือระดับน้าใน
หนองหารเมื่อสินสุดฤดูฝนอยู่ต่้ากว่าที่เคยเกิดขึนในสภาวะปกติในอดีตที่ผ่านมา ต้องเตรียมการรักษาระดับน้าไว้
ให้อยู่ในระดับที่จะไม่เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดการขาดแคลนน้าที่อาจเกิดขึนในกรณีที่ปีต่อไปเป็นปีน้าแล้งด้วย
เช่นกัน โดยในสภาพปัจจุบันก้าหนดให้ระดับน้าต่้าสุดของหนองหารไม่ต่้ากว่า +156.00 ม.รทก.
6.2.1 การควบคุมระดับน้้า ณ ประตูน้าสุรัสวดี
การควบคุมระดับน้า และปริมาณน้าของหนองหาร ณ ประตูน้าสุรัสวดี โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
น้าจืดสกลนคร กรมประมง ได้บันทึกข้อมูล การบริหารจัดการระดับน้า 5 ปี ย้อนหลัง ตังแต่ ปี พ.ศ. 2554 ถึง
2559 โดยเป็นปีน้ามาก (wet year) คือ ปี พ.ศ. 2554 ส่วนปีน้าแล้ง (dry year) คือ ปี พ.ศ. 2558 และปีที่ถือ
เป็นปีปกติ (normal year) คือ ปี พ.ศ. 2557 ซึ่งสามารถแสดงกราฟระดับน้า ได้ดัง รูปที่ 6.2-6.6

รูปที่ 6.2 ระดับน้าท่าเหนือประตูน้าสุรัสวดี ปี พ.ศ. 2554 (ปีน้ามาก, Wet year)
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รูปที่ 6.3 ระดับน้าท่าเหนือประตูน้าสุรัสวดี ปี พ.ศ. 2555

รูปที่ 6.4 ระดับน้าท่าเหนือประตูน้าสุรัสวดี ปี พ.ศ. 2556
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รูปที่ 6.5 ระดับน้าท่าเหนือประตูน้าสุรัสวดี ปี พ.ศ. 2557 (ปีน้าปกติ, Normal year)

รูปที่ 6.6 ระดับน้าท่าเหนือประตูน้าสุรัสวดี ปี พ.ศ. 2558 (ปีน้าแล้ง, Dry year)
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6.2.2 แนวทางการบริหารจัดการ และการควบคุมระดับน้้า ณ ประตูน้าสุรัสวดี
เกณฑ์ควบคุมระดับน้าและปริมาณน้า (Rule Curve) ของหนองหารที่ใช้ในปัจจุบันดังแสดงไว้ในรูปที่
6.2 – 6.6 ยังสามารถด้าเนินการใช้ในการบริหารจัดการน้าของหนองหารต่อไปได้ เพราะกิจกรรมที่ใช้น้าจาก
หนองหารในปัจจุบัน ยังไม่ท้าให้หนองหารขาดแคลนน้า แต่อาจจ้าเป็นต้องพัฒนาแบบจ้าลอง หรือการศึกษาเชิง
ลึกเกี่ยวกับการพร่องน้าในช่วงฝน ให้สามารถกักเก็บน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อใช้ในฤดูแล้ง
ซึ่งจากการศึกษาของ JICA ได้ท้าการออกแบบ Rule curve ไว้ดังดังรูปที่ 6.7 โดยมีระดับน้าสูงสุดไม่
เกิน +157.00 ม.รทก. และต่้าสุดที่ +156.00 ม.รทก.

รูปที่ 6.7 ระดับน้าท่าเหนือประตูน้าสุรัสวดี ออกแบบโดย JICA
จากการศึก ษาการบริห ารจัด การน้า และเพื่อ ให้ร องรับ การเปลี ่ย นแปลงการใช้ป ระโยชน์ที่ดิน และ
กิจกรรมต่างๆ ในอนาคตของหนองหาร จึงจ้าเป็นต้องมีการออกแบบการบริหารจัดการน้าใหม่ดังแสดงใน รูปที่
6.8 ซึ่งเป็นการออกแบบจากการประเมินการใช้น้าจากการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน และกิจกรรมที่จะเพิ่มขึนใน
อนาคต
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รูปที่ 6.8 ระดับน้าท่าเหนือประตูน้าสุรัสวดี ออกแบบใหม่เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์
หนองหารในอนาคต
6.3 สรุป
การบริหารจัดการน้าของหนองหาร มีน้าไหลเข้าหนองหารจาก 21 ลุ่มน้าย่อย และมีลุ่มน้าที่มีน้าไหลเข้า
มากที่สุดของล้าน้าพุง และมีประตูน้าสุรัสวดี เป็นที่ควบคุมระดับน้า ก่อนปล่อยลงสู่งลุ่มน้าก่้าต่อไป หัวใจส้าคัญ
ของการบริหารจัดการน้าจึงอย ู่ที่ประตูน้าสุรัสวดี การบริหารจัดการน้าในอดีตจนถึงปัจจุบัน อยู่ที่ระดับ สูงสุดไม่
เกิน +157.00 ม.รทก. และต่้าสุดที่ +156.00 ม.รทก. โดยปัจจุบันยังมีปัญหาน้าท่วมบริเวณลุ่มน้าก่้า ตอนบน
เป็นผลเนื่องมาจากการบริหารจัดการของประตูสุรัสวดี ซึ่งมีการพร่องน้า เพื่อรอรับน้าฝนในฤดูฝนยังไม่เหมาะสม
จึงควรมีการศึกษาทังระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการน้าตังแต่ลุ่มน้าพุง หนองหาร และลุ่มน้า
ก่้า ต่อไป
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บทที่ 7
แนวทางการทาแผนพัฒนาหนองหารในอนาคตโดยมีประชาชนและภาคส่วนต่างๆ
เข้ามามีส่วนร่วม
ผลการศึกษาเรื่องแผนพัฒนาหนองหารในอนาคตโดยมีประชาชนและภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วม
สามารถแบ่งออกเป็นเรื่องแนวคิดในการพัฒนา แผนระยะเร่งด่วน แผนระยะสั้น และแผนระยะยาว ดังนี้
7.1 กรอบแนวคิดในการพัฒนาหนองหาร
เพื่อให้ได้แนวทางการพัฒนาหนองหารในอนาคตเป็นไปด้วยความยั่งยืนโดยมีภาคประชาชนและภาค
ส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมที่ป รึกษาได้ดาเนินการออกเป็นหัว ข้อหลักดังนี้ (1) รวบรวมข้อมูลโครงการพัฒ นา
หนองหารจากในอดีตถึงปัจจุบันจากหน่วยงานต่า งๆที่เกี่ยวข้อง (2) รวบรวมโครงการที่อยู่ในแผนที่จะดาเนินการ
ในการพัฒนาหนองหารในอนาคต (3) รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนจากเวทีแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและแบบสอบถามที่ส่งไปยังหมู่บ้านที่อยู่โดยรอบหนองหาร
การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล
o วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขั้นจากโครงการพัฒนาหนองหารที่ผ่านมา
o การวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนโดยรอบหนองหาร
o จัดลาดับความสาคัญของปัญหาและความต้องการของประชาชน
o จัดทาแนวทางการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับพื้นที่และงบประมาณของแผ่นดิน
o วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวข้องกับการใช้ประโยชน์จากหนองหาร
ทาสรุปรายงาน
1)
การเสนอแผนพัฒนาหนองหารในระยะเร่งด่วน
2)
การเสนอแผนพัฒนาหนองหารระยะสั้น 3-5 ปี
3)
การเสนอแผนพัฒนาหนองหารระยะยาว 5-10 ปี
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7.2 การวิเคราะห์ข้อมูลโครงการพัฒนาหนองหารจากในอดีตถึงปัจจุบัน
จากผลการศึกษาการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อการพัฒนาหนองหารในช่วงปี พ.ศ. 2552-2560 รายละเอียด
ดังภาคผนวกพบว่า
7.2.1 แหล่งที่มาของงบประมาณ
มีที่มาของแหล่งของงบประมาณหลายแห่งดังนี้
1) งบประมาณรายจ่ายจังหวัดสกลนคร
2) งบประมาณรายจ่ายกลุ่มจังหวัด สกลนคร นครพนม มุกดาหาร
3) งบประมาณรายจ่ายกรมประมง
4) งบประมาณรายจ่ายกรมท่องเที่ยว
5) งบโครงการพัฒนาตาม ครม สัญจร
6) งบกลางรายการเงินสารองจ่ายในอานาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมากร)
7.2.2 รูปแบบของการดาเนินการ
เฉพาะในส่วนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากวัชพืชน้าและการตื้ นเขินของหนองหาร ในบริเวณต่างๆ
ดังรูปที่ 7.1 มีรูปแบบการดาเนินการ 3 รูปแบบ คือ
1) การกาจัดวัชพืชด้วยเรือตักผักตบชวา
- เป็นการใช้เรือที่ติดตั้งสายพานเพื่อชักลากผักตบชวาและวัชพืชที่ลอยน้าขึ้นมาเก็บไว้บนเรือ ขันเคลื่อน
เรือเข้าฝั่ง แล้วใช้รถตักยกเศษวัชพืชออกจากเรือ
- บริเวณที่ดาเนินการ คือ หลังศูนย์วิจัยประมงน้าจืดสกลนครดอนสะอาง ดอนขาม ดอนลังกา อาเภอ
เมือง จุดชมวิวท่าแร่ตาบลท่าแร่อาเภอเมือง บึงสูตรหน้าประตูน้าสุรัสวดีตาบลนาตงวัฒนาโนนสาวเอ้อาเภอเมือง
- ข้อจากัดคือ เรือตักทางานได้ช้า การเคลื่อนตัวช้า เข้าไปทางานไม่ได้ในพื้นที่ระดับน้าตื้น กาจัดได้เฉพาะ
วัชพืชที่ลอยน้า
2) การขุดลอกด้วยเรือดูดเลน
- เป็นการใช้เรือดูดดินเลนทรายที่อยู่ใต้ท้องน้า
- บริเวณที่ดาเนินการ คือ บ้านดอนตาลโง๊ะตาบลฮางโฮงอาเภอเมืองดอนสะครามอาเภอเมืองโนนสาวเอ้
อาเภอเมือง ริมฝั่งสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์อาเภอเมือง ริมฝั่งจุดชมวิวท่าแร่ตาบลท่าแร่อาเภอเมืองปากแม่น้าพุง
มุ่งหน้าไปทางเกาะดอนสวรรค์ตาบลเหล่าปอแดง
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รูปที่ 7.1 พื้นที่ริมฝั่งหนองหารด้านอาเภอเมือง เขตตาบลธาตุนาเวง และธาตุเชิงชุมที่มีการใช้งบประมาณ
เพื่อการขุดลอกหนองหารเป็นจานวนมาก
- ข้อจากัด และข้อเสียของเรือดูดเลน คือทางานได้ช้า ค่าใช้จ่ายในการทางานสูง และการลาเลียงตะกอน
ดินไปทิ้งก็ลาบากต้องการพื้นที่ทิ้งเลนดินที่มีสัดส่วนน้าในดินเลนสูง ต้องการพื้นที่การทิ้งดินเลนที่สามารถตาก
ตะกอนให้แห้ง
อย่างไรก็ตามการขุดลอกตะกอนดินด้วยเรือดูดมีข้อดีคือ สามารถออกไปทางานนอกฝั่งได้ไกลแค่ใหนก็ได้
สามารถทาได้ทุกช่วงเวลาไม่ว่าจะเป็นฤดูน้าแล้งหรือน้าหลาก สามารถเลือกพื้นที่ที่ไม่กระทบกระเทือนระบบนิเวศ
ของสิ่งมีชีวิตใต้น้า เช่น สัตว์หน้าดิน หรือพื้นที่วางไข่ของปลา
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3) การขุดลอกด้วยการทาคันดินกันนาเพื่อใช้รถขุดและรถตัก
- เป็นการทาการขุดลอกในพื้นที่ดินที่แห้งแล้ว ด้วยการทาคันดินแล้วสูบน้าออกจากพื้นที่ที่ต้องการขุดลอก
สามารถนาเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ เช่นรถตัก รถบรรทุกดิน เข้าไปทางาน จึงสามารถทางานขุดลอกตะกอนดินได้
จานวนมาก
- บริเวณที่ดาเนินการ คือ หลังโรงเรียนเซนต์โยเซฟอาเภอเมือง บ้านดอนเชียงบานตาบลท่าแร่อาเภอเมือง
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืดสกลนครอาเภอเมืองสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์อาเภอเมือง
- ข้อจากัดคือ โดยหลักการปกติแล้ว ถ้าเป็นการทางานในฤดูแล้งเครื่องจักรจะทางานได้เร็ว มีค่าใช้จ่ายใน
ในการทางานต่า แต่วิธีนี้ก็มีข้อจากัดไม่สามารถออกไปทางานห่างฝั่งมาก และไม่สะดวกในการทางานที่พื้นดินทรุด
ตัวง่าย หรือบริเวณที่ดินเป็นดินเหนียว และไม่เหมาะที่จะทางานในช่วงฤดูน้าหลาก การขุดลอกด้วยวิธีนี้จะทาลาย
ระบบนิเวศใต้น้าทั้งหมด ซึ่งอาจใช้เวลาหลายปีเพื่อให้สัตว์น้าเข้ามาอยู่อาศัยได้อย่างเดิม
7.2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการขุดลอกทาความสะอาดหนองหาร
1) การกาจัดผักตบชวาและวัชพืชลอยนาไม่เพียงพอ อาจมีสาเหตุจากจานวนเรือตักไม่เพียงพอ และ
ความถี่ในการเข้าไปทางานไม่เพียงพอ และควรคิดหาวิธีเปลี่ยนผักตบชวาให้เป็นวัสดุบารุงดินและมีข้อคิดเห็น
เพิ่มเติมดังนี้
- การเกิดผักตบชวา และวัชพืชลอยน้าเกิดขึ้นมากในพื้นที่บริเวณหลังโรงเรียนเซนต์โยเซฟ หลังศูนย์วิจัย
ประมงหลังศูนย์วิจัยข้าว และจากพื้นที่ตาบลธาตุนาเวงที่เป็นที่ตั้งตลาดสี่แยกบ้านธาตุ และมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนคร ในบริเวณดังกล่าวจะมีน้าทิ้งที่ไม่ผ่ านการบาบัดไหลลงหนองหารในปริมารมาก จึงอาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่
ทาให้เกิด ผักตบชวา และวัชพืชลอยน้า เกิดเป็นจานวนมาก และมีพื้นที่คลอบคลุมออกไปนอกริมฝั่งหนองหารถึง
ดอนขามดอนลังกา โนนสาวเอ้ ดอนสะอาง ดอนตาลโง๊ะ
- การนาผักตบชวาและวัชพืชน้าออกจากบริเวณดังกล่าว ต้องคานึงถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมว่าเข้าไปเก็บ
ผักตบชวาและวัชพืชในช่วงใด และจะให้แล้วเสร็จในเวลาใด ถ้าจัดการได้ก่อนช่วงฤดูน้าหลาก (สิงหาคม -ตุลาคม)
ก็จะเป็นการดี มิเช่นนั้นกระแสน้าที่ไหลลงหนองหารในช่วงฤดูฝนจะพัดพาผักตบชวาและวัชพืชลอยน้าออกสู่พื้นที่
อื่นในหนองหาร
- การนาวัชพืชน้า ผักตบชวา ขึ้นมากองไว้บนริมฝั่งหนองหาร ยังไม่ได้ศึกษาถึงความเหมาะสม เนื่องจาก
เมื่อทิ้งไว้นานวัตถุอินทรีย์เหล่านี้จะถูกย่อยสลายด้วยจุลลินทรีย์ จะเน่าเสีย บางส่วนเป็นน้าเสียที่มีความเข้มข้นของ
จุลลินทรีย์สูง จึงควรหาทางป้องกันไม่ให้ไหลกลับลงสู่แหล่งน้าธรรมชาติ (รูปที่ 7.2)
- ควรใช้วิธีเร่งการสลายตัวของวัชพืชน้าและผักตบชวา ให้สลายตัวเป็นปุ๋ยอินทรีย์ภายในสามเดือน เพื่อให้
สามารถนาไปใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ หรือ เป็นวัสดุปรับปรุงดินได้ทันกับฤดูกาลปลูกข้าวประจาปี ที่จะเริ่มทานาหว่าน
ประมาณเดือนมิถุนายน
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รูปที่ 7.2 รูปแบบการกาจัดวัชพืชลอยน้าด้วยเรือตักผักตบชวา
2) การขุดลอกตะกอนดินการเกิดตะกอนดิน เกิดการสะสมตะกอนดินเป็นจานวนมากในพื้นที่ฝั่งด้าน
อาเภอเมือง อาจพิจารณาตามลักษณะของภูมิประเทศของหนองหารที่อยู่ในที่ราบลุ่มรองรับการไหลของน้าที่ไหล
มาจากที่สูงทางเทือกเขาภูพาน ซึ่งมีการชะล้างหน้าดินลงสู่หนองหารมาด้วยเช่นกัน ดังนั้นการตื้นเขินในฝั่งด้าน
อาเภอเมืองที่อยู่ติดกับเทือกเขาภูพาน จะมีพื้นที่ตื้นเขินมากกว่าในฝั่งด้านอาเภอโพนนาแก้วการเลือกรูปแบบการ
ขุดลอกด้วยวิธีตั้งคันดิน (รูปที่ 7.3) สูบน้าออก และเข้าไปขุดลอก จะสามารถทาได้ดีเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ดังนั้นส่วน
ราชการที่รับผิดชอบจะต้องวางแผนการทางานให้รวดเร็วทันเวลาของฤดูกาล และสาหรับตะกอนดินก็ควรมีวิธีนา
กลับไปใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ เช่น ดินเลน เมื่อแห้งสนิทแล้ว ใช้ทาวัสดุปลู กบรรจุถุงขายได้
ตะกอนทรายใช้ในงานปรับพื้นที่ท่องเที่ยวหาดทราย ดินลูกรังใช้สร้างแนวป้องกันน้าท่วมหรือถนน
3) พืนที่ทางฝั่งตาบลท่าแร่ และ บ้านแป้น วัชพืชน้าที่ลอยน้าได้จะถูกกระแสลมในช่วงฤดูหนาวพัดมา
สะสมริมฝั่งเป็นจานวนมาก มีความต้องการนาวัชพืชน้าขึ้นจากหนองหาร ช่วงเวลาที่เหมาะสม ควรเป็นช่วงฤดูแล้ง
ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ถึงเดือนเมษายนของทุกปี
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รูปที่ 7.3 รูปแบบการขุดลอกตะกอนดินด้วยวิธีตั้งแนวคันดินแล้วสูบน้าออกจากพื้นที่ทางาน
7.2.4 การปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว การทาถนนเลียบหนองหาร การทาท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว
จากการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณในช่วง5 ปี ที่ผ่านมา พบว่า ในส่วนของการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อ
การท่องเที่ยว การทาถนนเลียบหนองหาร การทาท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว พบว่า มีการดาเนินการแล้ วดังนี้
- การปรับปรุงจุดจอดเรือสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ดอนสวรรค์ อาเภอเมืองสกลนคร
- การปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนเลียบหนองหาร บริเวณจุดชมวิวหนองหารเชื่อมกับดอนเกิน ตาบลท่าแร่
อาเภอเมืองสกลนคร
- การปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนหนองหารหลวง ติดพิพิธภัณฑ์ภูพาน อาเภอเมืองสกลนคร
- การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติสิรินธร หนองหารน้อย ตาบลเชียงเครือ อาเภอ
เมืองสกลนคร
- การปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งให้เป็นสถานที่พักผ่อน บ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว
- การปรับปรุงแหล่งเพาะพันธ์สัตว์น้า บริเวณเชียงเครือ-ท่าแร่ พัฒนาเป็นทะเลหนองหารหลวง อาเภอ
เมืองสกลนคร
- การปรับปรุงระบบนิเวศและพัฒนาทรัพยากรหนองหารบริเวณจุดชมวิวท่าแร่เชื่อมต่อ ตาบลเชียงเครือ
อาเภอเมืองสกลนคร
- การศึกษาความเหมาะสมเส้นทางเลียบหนองหารเส้นทางใหม่เข้าสู่เมืองสกลนคร อาเภอเมืองสกลนคร

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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- การก่อสร้างพิพิธภัณฑ์บ้านท่าวัดและการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม ตาบลเหล่าปอแดง อาเภอเมือง
สกลนคร
-การทาแนวป้องกันวัชพืชในเขตพื้นที่จุดชมวิวหนองหารวางทุนยาว5 กม. ต.ท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร
ทั้งหมดเป็นโครงการที่เกิดขึ้นบนริมฝั่งหนองหาร ยกเว้นการไปวางทุนป้องกันวัชพืชลอยน้าที่ ตาบลท่าแร่
อาเภอเมืองสกลนคร
7.2.5 ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาพืนที่ริมฝั่งหนองหาร
1) การพัฒนาบนพื้นที่ริม ฝั่งหนองหารมีการใช้งบประมาณก่อสร้างเป็นจานวนมาก แต่จะทยอยได้รับ
งบประมาณในลั ก ษณะการขอปี ต่ อ ปี ท าให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ในการก่ อ สร้ า งให้ ส าเร็ จ ตามเป้ า หมายที่ ว างไว้
ตัวอย่างเช่น การพัฒนาพิพิธภัณฑ์ภูพาน ใช้เวลาก่อสร้างหลายปี จึงจะเปิดให้คนเข้าชมได้ การพัฒนาอุทยานบัว
เฉลิมพระเกียรติสิริธร ใช้เวลาก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง ปีพ.ศ. 2559 จึงสามารถทาพิธีเปิดได้อย่า งเป็น
ทางการ และการทยอยขอรับงบประมาณปีต่อปีเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก มีความลาบากในการส่งเรื่องขออนุมัติ
โครงการ และไม่เป็นที่แน่ชัดว่าจะได้รับงบประมาณมาก่อสร้างต่อจนแล้วเสร็จในเวลาใด
2) การก่อสร้างท่าเทียบเรือท่องเที่ยว ถนนเลียบหนองหาร และสวนสาธารณะ มักเกี่ยวข้องการเข้าไปใช้
พื้น ที่ของหนองหาร ซึ่งต้องขออนุ ญาตเข้ าใช้ พื้นที่ ให้ ถู กต้ องเป็น ไปตามระเบียบข้อ บังคั บของกฎหมาย ซึ่งมี
กฎหมายหลายฉบับที่ใช้บังคับการขอใช้พื้นที่เหล่ านี้ จึงเป็นอุปสรรคอย่างมากขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
(อปท.) ถึงแม้จะมีงบประมาณ แต่ก็ไม่สามารถดาเนินการได้
3) การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่ดาเนินการโดยรัฐ แต่ไม่ได้ให้ภาคประชาชนในพื้นที่ รวมถึงองค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมคิดร่วมออกแบบตั้งแต่ต้น ทาให้สถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจบางแห่งถุกปล่อยปะละเลย
ไม่มีการเข้าไปบารุงรักษา หรือพัฒนาเพิ่มเติม ประชาชนมิได้ยอมรับว่า เป็นของตน ชุมชนมีหน้าที่เข้าไปบริหาร
จัดการให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และพักผ่อนที่ดี ตัวอย่างเช่น สวนสาธารณะดอนขามดอนลังกา เป้นต้น
7.3 การวิเคราะห์สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
7.3.1 ลักษณะทางด้านเศรษฐกิจของประชาชนจังหวัดสกลนคร
1) โครงสร้างประชากร
o จานวนประชากรจังหวัดสกลนคร มีจานวนทั้งสิ้น 1,142,737 คน (พ.ศ.2558)
o ประชากรชาย 570,833 คน
o ประชากรหญิง 571,904 คน
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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o เฉพาะที่อาเภอเมืองมีประชากร 110,458 คน และที่อาเภอโพนนาแก้ว 36,532 คน (ตารางที่
7.1และ 7.2 แหล่งที่มา กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ระบบสถิติทางการทะเบียน
ธันวาคม 2558)
ตารางที่ 7.1 สัดส่วนของประชากร (เฉพาะทีผ่ ู้ที่มีสัญชาติไทย และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน)
ปี
2554
2555
2556
2557
2558

0 - 14 ปี
281,323 คน
225,379 คน
223,188 คน
220,165 คน
231,886 คน

วัยแรงงาน 15 - 59 ปี
775,709 คน
782,330 คน
784,511 คน
786,368 คน
780,578 คน

วัยสูงอาย 60 ปีขึนไป
129,028 คน
123,158 คน
126,523 คน
132,076 คน
135,165 คน

ตารางที่7.2 โครงสร้างประชากรเฉพาะตาบลในพื้นที่ศึกษาที่อยู่โดยรอบหนองหาร
จานวนประชากร
ชาย
หญิง
1) ตาบลบ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว
3472
3554
2) ตาบลท่าแร่ อ.เมืองสกลนคร
1839
1828
3) ตาบลเชียงเครือ อ.เมืองสกลนคร
8369
9147
4) ตาบลฮางโฮง อ.เมืองสกลนคร
4467
4445
5) ตาบลธาตุนาเวง อ.เมืองสกลนคร
1564
1689
6) ตาบลธาตุเชิงชุม อ.เมืองสกลนคร
26561
27048
7) ตาบลงิ้วด่อน อ.เมืองสกลนคร
4183
4242
8) ตาบลเหล่าปอแดง อ.เมืองสกลนคร
3717
3772
9) ตาบลม่วงลาย อ.เมืองสกลนคร
2415
2418
10) ตาบลดงชน อ.เมืองสกลนคร
2317
2378
11) ตาบลโคกก่อง อ.เมืองสกลนคร
2074
2101
12) ตาบลนาตงวัฒนา อ.โพนนาแก้ว
3405
3393
รวม
64,383
66,015
ที่มา: สถิติประชากรถึงเดือนธันวาคม 2558
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รวม
1,123,060 คน
1,130,867 คน
1,134,322 คน
1,138,609 คน
1,147,629 คน

รวม
7026
3667
17516
8912
3253
53609
8425
7489
4833
4695
4175
6798
130,398
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2) รายได้และรายจ่ายของประชาชนในจังหวัดสกลนคร
ผลการศึกษาวิเคราะห์ ของรายได้และรายจ่าย สามารถแสดงในตารางที่ 7.3
ตารางที่7.3 รายได้และรายจ่ายของประชาชน
กรณีรายได้
พิจารณาภาพรวมของจังหวัด
- รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี คือ 213,767 บาท
- รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี คือ 66,245 บาท

กรณีรายจ่าย
พิจารณาภาพรวมของจังหวัด
- รายจ่ายเฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี คือ 121,513 บาท
- รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี คือ 37,656 บาท

พิจารณาค่าสูงสุด ต่าสุด ในระดับอาเภอ
- อาเภอวาริชภูมิ มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีสูงสุด คือ 77,120
บาท
- อาเภอกุดบาก มีรายได้เฉลีย่ ต่อคนต่อปีต่าสุด คือ 47,464
บาท

พิจารณาค่าสูงสุด ต่าสุด ในระดับอาเภอ
- อาเภอวาริชภูมิ มีรายจ่ายเฉลีย่ ต่อคนต่อปีสูงสุด คือ
43,522บาท
- อาเภอกุดบาก มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปีต่าสุด คือ 27,582
บาท

พิจารณาในอาเภอที่ติดหนองหาร
พิจารณาในอาเภอที่ติดหนองหาร
- อาเภอเมือง มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี คือ 73,601บาท
- อาเภอเมือง มีรายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี คือ 42,058บาท
(ลาดับที่ 2 จาก 18)
(ลาดับที่ 2 จาก 18)
- อาเภอโพนนาแก้ว มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี คือ 49,487
- อาเภอโพนนาแก้ว มีรายจ่ายเฉลีย่ ต่อคนต่อปี คือ 29,564
บาท (ลาดับที่ 17 จาก 18)
บาท (ลาดับที่ 17 จาก 18)
หมายเหตุ รายได้เฉลี่ยต่อคนในครัวเรือน เกิดจากการนารายได้ทั้งหมดในรอบปีของทุกคนในครัวเรือนมารวมกันแล้วหารด้วย
จานวนสมาชิกทั้งหมดในครัวเรือน ถ้าต่ากว่า 30,000 บาท จะตกเกณฑ์มาตรฐาน จปฐ.
ที่มา เอกสารเผยแพร่ รายงานแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี 2560-2562 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

การวิเคราะห์ข้อมูล
1) ประชากรที่อ ยู่ ใ นพื้น ที่ การศึก ษา จานวน 12 ตาบล มีประชากรรวมกั น ทั้งสิ้ น 130,398 คน เมื่ อ
เปรียบเทียบกับประชากรทั้งสิ้นของจังหวัดสกลนคร ที่มีจานวนประชากร 1,147,629 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4
2) สัดส่วนประชากรสูงวัยที่มีอายุเกิน 60 ปี ของจังหวัดสกลนครมีจานวนร้อยละ 11.8 จานวนประชากร
ในเด็กที่อายุไม่เกิน 14 ปีมีสัดส่วนร้อยละ 20.2 ส่วนประชากรในแรงงานอายุ 15 - 59 ปี มีสัดส่วนร้อยละ 68.0
3) ประชากรที่อยู่โดยรอบหนองหารอยู่ในเขตการปกครองของ 2 อาเภอ คือ อาเภอโพนนาแก้ว และ
อาเภอเมือง โดยประชากรของตาบลบ้านแป้นและตาบลนาตงวัฒนาของอาเภอโพนนาแก้ว มีประชากรรวมกันได้
จานวน 13,824 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรที่อยู่ในพื้นที่ศึกษารอบหนองหาร ที่มี
จานวนประชากร 130,398 คน ส่วนที่เหลือเป็นประชาชนรอบหนองหารที่ขึ้นกับอาเภอเมืองจานวนร้อยละ 89.4
4) รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชาชนในเขตอาเภอเมือง คือ 73,601บาทจัดเป็นลาดับที่ 2 จาก 18
อาเภอ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของประชาชนในเขตอาเภอโพนนาแก้ว คือ 49,487บาท จัดเป็นลาดั บที่ 17
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จาก 18 อาเภอการที่ประชาชนในเขตอาเภอโพนนาแก้วมีรายได้เกือบต่าสุดของจังหวัด จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่
จะต้องช่วยกันยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตอาเภอโพนนาแก้วให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างเร่งด่วน
7.4 ความต้องการพัฒนาหนองหารของภาคประชาชน
ความต้ อ งการพั ฒ นาหนองหาร เริ่ ม จากความคิ ด ของภาคประชาชนได้ น าโครงการที่ ถู ก บรรจุไ ว้ใน
แผนพัฒนา 3 ปี ขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ที่อยู่โดยรอบหนองหาร มาพิจารณาหาแนวทางการพั ฒ นา
หนองหาร เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีระบบการสารวจรวบรวมความคิดเห็น และมีการจัดเวทีภาคประชาสังคม
เพื่อลงประชามติในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาตาบล และสมาชิกของสภาตาบลที่เป็นตัวแทนประชาชน ได้
ลงมติเลือกโครงการต่างๆ ที่จะใช้งบประมาณของท้องถิ่นของตน เพื่อการพัฒนาพื้นที่ตาบลของตน และเป็น
โครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคประชาชน โดยแผนพัฒนา 3 ปีนี้ จะดาเนินการในปี พ.ศ. 25602562 การรวบรวมโครงการตามแผนพัฒนาสามปีของตาบลต่างๆ มีดังนี้
7.4.1 เทศบาลนครสกลนคร
ยุทธศาสตร์การพัฒ นาทรั พยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อมอย่างสมดุลยั่งยืน และแนวทางการบริ ห าร
จัดการและพัฒนาระบบระบายน้าระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสีย
โครงการ
1. โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้าถนนเสรีไทย
(ชุมชนหนองทรายขาว)

2. โครงการบริหารจัดการ
และบารุงรักษาระบบ
ระบายน้า และระบบ
รวบรวมน้าเสีย
3. โครงการก่อสร้างระบบ
ระบายน้า และป้องกันน้า
ท่วม

เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
เริ่มจากถนนสุขาวดีไปทางทิศใต้
- วางท่อระบายน้าเหลีย่ ม 1.20 x 1.20 เมตร
รวมยาวประมาณ 679 เมตร
- วางท่อระบายน้าเหลีย่ ม 1.50 x 1.50 เมตร
รวมยาวประมาณ 316 เมตร
- วางท่อ มอก. ชั้น 3 Ø 0.80 เมตร พร้อมบ่อ
พัก รวมยาวประมาณ 126 เมตร
- จ้างเหมาลอกท่อระบายน้าได้ไม่น้อยกว่า 15
กิโลเมตร- จัดทาฐานข้อมูลท่อระบายน้าและฝา
บ่อพักจานวนร้อยละ 50 ของทั้งหมด
1. ก่อสร้างระบบระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
พื้นที่ระบายน้าชุมชนเมืองเดิม-ท่อเหลี่ยม 1.25
x 1.25 ม. ยาว 885 ม.
2. ก่อสร้างระบบระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
พื้นที่ระบายน้าชุมชนรอบหนองสนม ความยาว
962 ม.

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

งบประมาณ (บาท)
2559
2560
2561
20,989,000
-

-

-

600,000

-

-

17,656,629

-

-

26,231,698
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
3. โครงการก่อสร้างระบบ 3. ก่อสร้างระบบระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
ระบายน้า และป้องกันน้า พื้นที่ระบายน้าชุมชนลุม่ น้าห้วยนาหลุม
ท่วม (ต่อ)
4. ก่อสร้างระบบระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
พื้นที่ระบายน้าชุมชนลุม่ น้าห้วยโมง
5. ก่อสร้างระบบระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
พื้นที่ระบายน้าชุมชนลุม่ น้าห้วยทราย
6. ก่อสร้างระบบระบายน้าและป้องกันน้าท่วม
พื้นที่
7. ระบายน้าชุมชนรุ่งพัฒนา
- งานปรับปรุงขุดลอกคูรมิ ถนนทางหลวง
หมายเลข 22 จานวน 1 แห่ง
- งานปรับปรุงระบบระบายน้า 3 สาย
4. โครงการศึกษาออกแบบ 1. ศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ
และก่อสร้างระบบรวบรวม รายละเอียดระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียส่วน
และบาบัดน้าเสีย
เพิ่มเติมจานวน 1 ชุด
2. ก่อสร้างระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียระยะ
ที่ 2 ส่วนเพิ่มเติม จานวน 1 แห่ง
3. ออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บาบัดน้าเสียระยะที่ 3
3.1 ระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียพื้นที่
ชุมชนระหว่างบ้านธาตุกับตัวเมืองความยาวท่อ
32.9 กิโลเมตร
3.2 ระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียพื้นที่ด้าน
ตะวันออกและทิศใต้ของเทศบาลความยาวท่อ
ประมาณ 22.1 กิโลเมตร
3.3 ระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียพื้นที่หน้า
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร(บ้านรุ่งพัฒนา)
ความยาวท่อประมาณ 1 กิโลเมตร พร้อมระบบ
บาบัดน้าเสียขนาดเล็ก1 แห่ง
3.4 ระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียพื้นที่ด้าน
ตะวันตกของเทศบาล(ไม่รวมบ้านรุ่งพัฒนา)
ความยาวท่อประมาณ 14.2 กิโลเมตร
3.5 ระบบรวบรวมและบาบัดน้าเสียจากพื้นที่
ตลาดบ้านธาตุ
4. ออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บาบัดน้าเสียหนองสนมจานวน 1 แห่ง

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

งบประมาณ (บาท)
2559
2560
2561
444,634,978
-

-

337,039,588

-

-

235,605,859

-

-

87,646,289

-

-

-

-

-

5,000,000

-

-

140,154,200

-

-

492,040,000

-

-

5,000,000
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เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)
4. โครงการศึกษาออกแบบ 5. ออกแบบและก่อสร้างระบบรวบรวมและ
และก่อสร้างระบบรวบรวม บาบัดน้าเสียสระพังทองจานวน 1 แห่ง
และบาบัดน้าเสีย (ต่อ)
5. โครงการวางท่อระบาย
น้าเชื่อมระหว่างท่อในทาง
เท้าและท่อเมนใหญ่ถนน
รอบเมืองบริเวณหน้า รพ.
รักษ์สกล

งบประมาณ (บาท)
2559
2560
2561
5,000,000

- วางท่อระบายน้าเชื่อมระหว่างท่อในทางเท้า
และท่อเมนใหญ่ถนนรอบเมืองบริเวณหน้ารพ.
รักษ์สกล จานวน 1 แห่ง
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบระบายน้าในเขต
เทศบาลที่ชารุดเสียหาย อย่างน้อย 1 แห่ง

-

-

550,000

7.4.2 เทศบาลตาบลท่าแร่
โครงการ

ปี 2560

การพัฒนาการท่องเที่ยว
โครงการจัดซื้อรถราง
2,000,000
-เพื่ออานวยความสะดวกในการต้อนรับคณะทีม่ าศึกษาดูงานและ
นักท่องเที่ยวได้ขึ้นรถรางชมสถาปัตยกรรมบ้านโบราณและโบสถ์คริสต์รอบๆ
หมู่บ้าน
-เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น
โครงการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สวนสาธารณะเทศบาลตาบลท่าแร่
200,000
- สวนสาธารณะดอนเกิน
- ลานเอนกประสงค์
- จุดชมวิวหนองหารและดอนโพธิ์
- ภูมิทัศน์หนองหาร
- ศูนย์การเรียนรู้
- ถนนสายหลักในเขตเทศบาล
- ที่ว่างของชุมชนต่างๆ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์หนองหาร
- ก่อสร้างหาดทรายเทียมบริเวณชายฝั่งหนองหาร
- ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์จดุ พักชมวิว หนองหาร-ดอนโพธิ์
- กาจัดวัชพืชบริเวณชายฝั่งหนองหาร
50,000
การบาบัดนาเสียและกาจัดขยะ
โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้าเสียเทศบาลตาบลท่าแร่ ระยะที่ 2
100,000,000
-ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนสายสกลนคร-นครพนม
ขนาด 1.20x1.20 เมตรความยาว 4,830 เมตรบ่อพัก จานวน 326 บ่อ
-ก่อสร้างท่อระบายน้า คสล.พร้อมบ่อพัก ถนนสายท่าแร่-ศรีสงครามขนาด
0.60 เมตรจานวน 870 ท่อนบ่อพัก จานวน 58 บ่อ

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

ปี 2561

ปี 2562

-

-

200,000

200,000

50,000

4,000,000
10,000,000
50,000
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ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
โครงการศึกษาออกแบบความเหมาะสมโครงการก่อสร้างท่อรวบรวมน้าเสีย
2,000,000
ระยะที่ 2
โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างท่อรวบรวมน้าเสีย ระยะที่ 2
2,000,000
รวมงบประมาณที่ต้องการ
106,250,000
250,000
14,250,000
ที่มา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ของเทศบาลตาบลท่าแร่
ข้อสังเกต: ตาบลท่าแร่ เป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวริมหนองหารที่สวยงาม มีสะพานทางเดินเข้าสู่ดอนโพธิ์ระยะทางกว่า 400 เมตร
เป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกทีส่ วยงาม

การพัฒนาท่าเทียบเรือและถนนเลียบหนองหารที่สร้างจากการขุดลอกดินหนองหารขึ้นมา เป็นตัวอย่าง
การพัฒนาหนองหารที่ดีแบบหนึ่ง คือการขุดลอกหนองหารที่ได้ประโยชน์ 3 อย่าง คือ 1) เพิ่มแหล่งสารองน้าดิบ
สะอาดไว้ใช้ผลิตน้าประปา 2) เพิ่มพื้นที่สะอาดสาหรับเป็นแหล่งเพาะพันธ์ปลา 3) ใช้ดินจากการขุดลอกสร้างถนน
เลียบหนองหารรวมทั้งสร้ างท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยว นอกจากนี้ผู้บริหารของเทศบาลตาบลท่าแร่มีความ
พยายามรั กษาความสะอาดให้ แก่ห นองหาร ด้ว ยการสร้างระบบบัดน้าเสี ยจากชุมชนมานานแล้ ว แต่ก็ยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่ทุกส่วนของเทศบาลหรือตาบล จึงต้องการสร้างระบบรวมรวมน้าเสียในระยะที่สองต่อเข้ าระบบ
บาบัดน้าเสียเดิมที่มีอยู่
7.4.3 ตาบลบ้านแป้น
โครงการ
การพัฒนาการเกษตรกรรม
1. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
(บึงประชาราษฎร์ 2)
2. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร(บ้านน้าพุ)
3. โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (บ้านโพนงามโคก)
ก่อสร้างสถานีสูบน้าพร้อมคลองส่งน้า ระยะทาง 5,000 เมตร
4. โครงการก่อสร้างบ่อพักน้าพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้า สถานีสูบน้าบ้านโพน
งามท่า
5. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า
- สถานีสูบน้าบ้านท่าศาลา
- สถานีสูบน้าบ้านบึงประชาราษฎร์
- สถานีสูบน้าบ้านโพนงามท่า
- สถานีสูบน้าบ้านแป้น หมู่ 5,10
6. โครงการขุดลอกบึงสูตร เพื่อกักเก็บน้าไว้เพื่อการอุปโภค / เพื่อ
การเกษตรในฤดูแล้ง / เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้า
7. โครงการเครื่องสูบน้าพลังงานแสงอาทิตย์
8. โครงการกังหันลมเพื่อการเกษตร บ้านแป้นหมู่ท5ี่
9. โครงการขยายคลองส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านโพนงามท่า

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

25,000,000

-

-

30,000,000
-

25,000,000

-

-

2,400,000

2,400,000

2,000,000

2,000,000

2,000,000

-

-

900,000

350,000
2,500,000

2,000,000
2,500,000

2,500,000

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

7 - 14
โครงการ
10. โครงการขยายเขตคลองส่งน้าเพื่อการเกษตร (คลองซอย) บ้านบึง
ประชาราษฎร์หมู่ที่ 8
11. โครงการขยายคลองส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าศาลาขยายเขต
คลองส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านท่าศาลา จานวน 4 สาย ดังนี้
1) สายใต้หนองแสง
2) สายบ้านบึงประชาราษฎร์ ถึงบ้านท่าศาลา ระยะทาง700 เมตร
(คลองซอย)
3) สายหนองแสง (เพิ่มเติมสายเดิม)
4) สายบึงประชาราษฎร์ ถึง ท่าศาลา (คลองไส้ไก่)
12. โครงการขยายคลองส่งน้าสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าบ้านแป้น หมู่ที่ 5,10
ระยะที3่
- สายหนองเขียดเหลือง เพื่อส่งเสริมการเพาะปลูกในฤดูแล้ง
13. โครงการก่อสร้างโรงปุ๋ยชีวภาพ
- เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร
- เพื่อเป็นการกาจัดเศษขยะ เช่น ผักตบชวา เศษใบไม้ กากหอยเชอรี่
มาใช้ให้เป็นประโยชน์
- เพื่อเป็นแหล่งผลิตปุ๋ยของชุมชน
การพัฒนาการท่องเที่ยว
- โครงการขุดลอกท่าเรือ เพื่อให้เรือประมงของประชาชนในหมู่บ้านสัญจร
ทางน้าสะดวกสบายทุกหมู่บ้าน ตลอดแนวหนองหารทั้งตาบล รวม 8
หมู่บ้าน
การพัฒนาระบบประปา
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านท่าศาลา หมู่ที่ 1
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านบ้านน้าพุ หมู่ที่ 4
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพนบก หมู่ที่ 6
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจอมแจ้ง หมู่ที่ 7
การกาจัดขยะและนาเสีย
- โครงการก่อสร้างบ่อบาบัดน้าเสียชุมชน เพื่อแก้ไขและป้องกันการทิ้งน้า
เสียในชุมชนลงสู่แหล่งน้าสาธารณะ หมู่ที่ 1 – 10 ในพื้นที่ตาบลบ้านแป้น
รวมงบประมาณที่ต้องการ

ปี 2560
1,300,000

ปี 2561
1,300,000

ปี 2562
-

1,650,000

1,650,000

-

15,000,000

15,000,000

-

-

1,000,000

-

-

5,000,000

5,000,000

2,000,000
2,000,000
2,000,000
2,000,000

-

-

-

-

5,000,000

85,800,000

57,850,000

17,800,000

ที่มา: แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ของตาบลบ้านแป้น
ข้อสังเกต: ตาบลบ้านแป้นเป็นตาบลที่มีพื้นที่ติดหนองหารมากที่สุด มีความยาวริมฝั่งหนองหารมากกว่าตาบลอื่น
ประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่แต่เนื่องจากมีพื้นที่อยู่สูงกว่าระดับน้าในหนอง
หาร การใช้น้าเพื่อการเพาะปลูกจาเป็นต้องใช้การสูบขึ้ นมา จึงต้องการสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้าและคลองส่งน้า
กระจายเข้าสู่พื้นที่การเกษตร และยังต้องการโรงงานผลิตปุ๋ยเพื่อใช้ในชุมชนอีกหลายชุมชน นอกจากนี้หลาย
ชุมชนยังขาดน้าประปาสะอาดเอาใช้บริโภคภายในหมู่บ้าน เนื่องจากตาบลบ้านแป้นอยู่ติดกับหนองหารในฝั่งที่
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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สามารถมองเห็ น พระอาทิตย์ ตกดิน ผ่ านผื นน้าที่กว้างและเห็ นเทือกเขาภูพานพร้อมกัน จึงมีแหล่ งท่องเที่ยว
ธรรมชาติที่น่าสนใจ มีทิวทัศน์ที่งดงามหลายแห่ง
7.4.4 ตาบลงิวด่อน
โครงการ
การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติหนองหาร
พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหนองหาร
ดาเนินการ 5 กิจกรรม
-การปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหารก่อสร้างคันดิน/ถนนรอบหนองหาร
-การกาจัดวัชพืชบริเวณหนองหาร
-การอนุรักษ์สัตว์ในน้าหนองหาร
-การสร้างเครือข่ายการอนุรักษ์หนองหาร
-ขุดลอกตะกอนดิน/กาจัดวัชพืช อย่างน้อย 1 กิจกรรม/ปี
รวมงบประมาณที่ต้องการ
ที่มา แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ของเทศบาลตาบลงิ้วด่อน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

5,000,000

0

0

5,000,000

-

-

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

7.4.5 ตาบลเหล่าปอแดง
โครงการ

การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
300,000
- โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวลาห้วยหนองบัวสู่หนองหาร หมู่ที่1
300,000
300,000
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณหนองหาร บ้านดอนกกยาง หมู่ที่
10
300,000
300,000
- โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณบ้านดอกกกยาง หมู่ที่ 10
300,000
300,000
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองหารบริเวณ หมู่ที่ 3 ถึง หมู่ที่ 9
300,000
300,000
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านหนองแดง ถึงบ้านหนองปลาน้อย
300,000
300,000
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ้านกกส้มโฮง ถึง บ้านหนองสระ
1,000,000
1,000,000
- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมเกีย่ วกับการท่องเที่ยว (ขุด
ลอกผักตบชวาเขตบ้านท่าวัดหมู่ที่ 3,9)
500,000
500,000
- โครงการปรับปรุงทัศนียภาพริมฝั่งหนองหารแหล่งท่องเที่ยวบ้านท่าวัด
หมู่ที่ 3,9
รวมงบประมาณที่ต้องการ
300,000
3,000,000 3,000,000
ที่มา: แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ของเทศบาลตาบลเหล่าปอแดง
ข้อสังเกต: ประชาชนตาบลเหล่าปอแดง ที่อาศัยอยู่ที่ริมฝั่งหนองหารได้ร่วมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหนองหารมานานแล้ว โดย
เฉพาะที่บ้านท่าวัด ได้รับการสนับสนุนจากจังหวัด ให้เป็นชุมชนที่รองรับการท่องเที่ยวแบบโฮมสเตย์
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7.4.6 ตาบลธาตุนาเวง
โครงการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

การพัฒนาการเกษตรกรรม
1. โครงการขุดลอกลาห้วยโมง เพือ่ ให้ประชาชนมีน้าเพียงพอสาหรับทา
2,000,000
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
- ขุดลอกลาห้วย หมู่ที่ 2 ยาวประมาณ 2,000 เมตร
2. โครงการก่อสร้างฝายน้าล้นห้วยโมง เพื่อประชาชนมีฝายน้าล้นเพื่อรองรับ
500,000
น้าอย่างเพียงพอ จานวน 1แห่ง
3. โครงการขุดลอกลาห้วยสมอบ้านรุ่งพัฒนา –หนองบัวใหญ่เพื่อให้
500,000
500,000
ประชาชนมีน้าเพียงพอสาหรับทาการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง และเพื่อให้ลา
ห้วยระบายน้า
- ขุดลอกลาห้วยสมอ ปากกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ก้นลาห้วยกว้าง 6
เมตร ลึก 2 เมตร
4. โครงการขุดลอกลาห้วยทรายเพื่อให้ประชาชนมีน้าเพียงพอสาหรับทา
2,000,000
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
- ขุดลอกลาห้วย หมู่ที่ 4 ยาวประมาณ3,000 เมตร
การพัฒนาระบบประปา
- โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านหมู่ที่ 5 (คุ้มหนองสะเดา) บ้านมะขามป้อม 1,000,000
เพื่อให้ประชาชนมีน้าสาหรับอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ
รวมงบประมาณที่ต้องการ
1,500,000 1,000,000 4,000,000
ที่มา: แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ของเทศบาลตาบลธาตุนาเวง
ข้อสังเกต: ชุมชนตาบลธาตุนาเวง เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร มีหอพักอยู่อย่างหนาแน่นโดยรอบมหาวิทยาลัย

มีหมู่บ้านจัดสรรขนาดใหญ่หลายแห่ง มีสถานประกอบการร้านค้าอาหารและโรงแรม มีตลาดขนาดใหญ่ที่
สี่แยกบ้านธาตุ ชุมชนขนาดใหญ่แห่งนี้ยังไม่มีระบบบาบัดน้าเสีย มีการปล่อยน้าเสียลงสู่หนองหารโดยตรง ผ่านลา
ห้ ว ยโมง และล าห้ ว ยสมอ หมู่บ้ านหนองบั ว ของตาบลธาตุนาเวงมีพื้นที่อยู่ ติดกับหนองหารและเป็น ที่ตั้ ง ของ
สวนสาธารณะดอนขามดอนลังกาที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติมอีกมาก และปัจจุบันอยู่ในความดูแลขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร
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7.4.7 ตาบลเชียงเครือ
โครงการ
การพัฒนาระบบประปา
- ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 1
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 11
- ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่หมู่ที่ 14
- ปรับปรุงระบบประปาหมู่ที่ 16
- ก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 6
- ปรับปรุงระบบน้าประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5
- ขุดลอกอ่างเก็บน้าหนองหอย หมู่ที่ 17
- พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลในระบบประปา หมู่ที่ 17
การกาจัดขยะและรักษาความสะอาด
- จ้างเหมาบริการทิ้งขยะในบ่อกาจัดขยะจ่ายค่าธรรมเนียมในการขอใช้
สถานที่ทิ้งขยะ 1 ปี
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
- ก่อสร้างศาลาพักผ่อนริมหนองหารเพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ท่องเที่ยว
และพักผ่อนเพิม่ ขึ้น
- ก่อสร้างศาลาท่าเรือ หมู่ท1ี่ 3 ขนาด 9X9 ม.
รวมงบประมาณที่ต้องการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

2,788,000
4,091,000
500,000
650,000
500,000
2,000,000
-

-

5,030,000
500,000

3,300,000

3,500,000

3,800,000

-

100,000

-

13,829,000

3,600,000

300,000
9,630,000

ที่มา: แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ของเทศบาลตาบลเชียงเครือ
ข้อสังเกต: ตาบลเชียงเครือกาลังเร่งพัฒนาระบบผลิตน้าประปาผิวดินให้แก่ชุมชนหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่มีหอพัก และร้านอาหารเพิ่มขึ้นเป็นจานวนมาก รวมทั้งการแก้ปัญหาขยะที่เพิ่มขึ้นมากเช่นกัน และในส่วนพื้นที่
ห่างไกลแหล่งน้าก็จะใช้ระบบสูบน้าประปาด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
7.4.8 ตาบลดงชน
โครงการ
การพัฒนาระบบประปา
- ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่ามะแงว หมู่ที่ 1
- ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงชน หมู่ที่ 2
- ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านกุดแข้ หมู่ที่ 4
- ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน บ้านเหล่าละโมง หมู่ที่ 7
- ขยายเขตบริการประปาหมู่บ้าน 7 หมู่บ้าน
- โครงการน้าประปาดืม่ ได้ 1 แห่ง
การพัฒนาการเกษตรกรรม
- ก่อสร้างคลองส่งน้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเหล่ามะแงว หมู่ที่ 1 ความยาว
1,000 เมตร

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

50,000
600,000
600,000
-

50,000
500,000
500,000

600,000
50,000
-

500,000

-

-
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โครงการ
- ก่อสร้างบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านเหล่ามะแงว หมู่ที่ 1
- ก่อสร้างบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านป่าแพง หมู่ที่ 9
- ดาดคอนกรีตคลองส่งน้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านดงชน หมู่ที่ 2 ความยาว
1,000 เมตร
- ก่อสร้างบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร บ้านเหล่ามะแงว หมู่ที่ 1
รวมงบประมาณที่ต้องการ

ปี 2560
-

ปี 2561
100,000
-

ปี 2562
100,000
500,000

1,750,000

100,000
1,250,000

1,250,000

ทีม่ า: แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ของตาบลดงชน
ข้อสังเกต: ลักษณะภูมิประเทศของตาบลดงชน มีลักษณะภูมิประเทศส่วนมากจะเป็นที่ลุ่ม และเป็นที่สูงทางทิศ
ตะวันตกทางทิศตะวันออกของตาบลจะมีความเหมาะสมในการทานามาก พื้นที่ทางการเกษตรส่วนใหญ่อยู่ล้อมรอบ
แหล่งน้า โดยมีลาน้าพุงไหลผ่านใจกลางตาบลในหลายหมู่บ้าน จึงเป็นตาบลที่ควรให้ความสนใจในการชะลอการไหล
หรือเก็บน้าในลาห้วยที่อยู่ติดกับลาน้าพุ่ง
7.4.9 ตาบลโคกก่อง
โครงการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

การพัฒนาการเกษตรกรรม
- โครงการสร้างฝายกั้นน้าบึงแต้ บ้านหนองใส หมู่ท3ี่ เพือ่ ชะลอกักเก็บน้าไว้
300,000
300,000
ใช้ทาการเกษตรและเทาความเดือดร้อนไม่มีน้าใช้ในฤดูแล้ง
- โครงการวางท่อส่งน้าเพื่อการเกษตรลาห้วยยาง บ้านหนองใส หมูท่ ี่ 3 เพื่อ
200,000
200,000
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งน้าไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค
- โครงการคอนเวิรด์ บ้านยางอาด หมู่ที่ 7 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
400,000
400,000
ประชาชนซึ่งมีน้าไม่เพียงพอต่อการใช้อุปโภค
- โครงการขุดบ่อบาดาลภายในตาบลโคกก่องเพื่ออุปโภคและบริโภคทั้ง 8
300,000
300,000
300,000
หมู่บ้าน
รวมงบประมาณที่ต้องการ
1,000,000 1,200,000
500,000
ที่มา: แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ของตาบลโคกก่อง
ข้อสังเกต:ตาบลโคกก่อง เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ราบลุ่มติดกับหนองหารมีลาน้า 2 สายไหลผ่าน คือ ลาน้าพุง มีต้นกาเนิดจากเขื่อนน้าพุง
ไหลลงสู่หนองหาร โดยผ่านตาบลโคกก่อง และยังเป็นที่ตั้งของประตูน้าสุรัสวดี มักประสบปัญหาน้าท่วมในช่วงฤดูน้าหลาก ปัจจุบัน
รัฐเข้าไปแก้ปัญหาให้โดยการทาคันดินสูงริมลาน้าก่าเพื่อป้องการน้าไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร เนื่องจากมีลาน้าพุงไหลผ่านพื้นที่
จึงเป็นตาบลที่ควรให้ความสนใจในการชะลอการไหลหรือเก็บน้าในลาห้วยที่อยู่ติดกับลาน้าพุง
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7.4.10 ตาบลนาตงวัฒนา
โครงการ

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

การพัฒนาการเกษตรกรรม
- ท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร (นานางยอม นนท์สะเกษ– นานายสมศรี นาหมื่น
1,000,000
หงส์) ม. 1 ท่อ PVC 3.5 นิ้ว มีวาล์วเปิด-ปิดระยะทาง 800 เมตร
- ท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร (เส้นนา ผญ. สินชัย) ม. 4 ท่อส่งน้า PVC 3.50
3,000,000
นิ้ว วาล์วเปิด/ปิด ยาว 2,000 เมตร
- ท่อส่งน้าเพื่อการเกษตร (เส้นบึงสูตร –บึงศาลา –บึงกลาง) ม. 8 ท่อส่งน้า
2,000,000
PVC 12 นิ้ว มีวาล์วเปิด/ปิด ระยะทาง 700 เมตร
- ขยายคลองส่งน้าเพื่อการเกษตร (เส้นบ้านนางอุไร–นานายบัวเพลิน) ม. 6
1,600,000
ระยะทาง 800 เมตร
- ขยายคลองส่งน้าเพื่อการเกษตรม. 8 ระยะทาง 700 เมตร
1,400,000
- ก่อสร้างฝายน้าล้น ตามแบบ มข. 2527 ม. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11
8,000,000
หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท
- ขุดลอกลาห้วยซิ (พร้อมประตูประบายน้า) ม. 5 กว้าง 50 เมตร ยาว
15,000,000
4,000 เมตร ลึก 3.50 เมตร ประตูระบายน้า ขนาดกว้าง 3x3 เมตร จานวน
3 บาน
- ขุดลอกลาห้วยโสกหมู ม. 12 กว้าง 40 เมตร ยาว 420 เมตร ลึก 3.50
1,200,000
เมตร
การพัฒนาระบบประปา
- ก่อสร้างระบบประปาภายในหมูบ่ ้าน 4 หมู่บ้านๆ ละ 500,000 บาท
2,000,000
ประปาพร้อมหอถัง 2,500 ลิตร จานวน 4 ถัง
รวมงบประมาณที่ต้องการ
26,200,000 7,400,000 1,600,000
ที่มา: แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ของตาบลนาตงวัฒนา
ข้อสังเกต: ตาบลนาตงวัฒนา เป็นตาบลที่อยู่หลังประตูระบายน้าสุรัสวดี อยู่ในเขตอาเภอโพนนาแก้ว ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ส่วน
ใหญ่เป็นที่ราบ มีแหล่งน้าธรรมชาติ อ่างเก็บน้าและลาห้วยขนาดเล็กไหลผ่าน สภาพดินเป็นดินลูกรัง คิดเป็นร้อยละ 90 ของพื้นที่
ทั้งหมด ประชาชนในตาบลยังขาดแหล่งน้าสะอาดสาหรับการบริโภคในฤดูแล้ง มีหบู่บ้านที่ต้องการก่อสร้างระบบทาน้าประปา
หมู่บ้านจานวนหลายหมู่บ้าน
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7.4.11 ผลการศึกษาแนวทางการแก้ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาหนองหารด้านการใช้งบประมาณของรัฐ
จากการศึกษาปั ญหาของการใช้งบประมาณในอดี ตตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2552-2560 และความต้องการใช้
งบประมาณในอนาคตของหน่วยงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรอบหนองหาร ที่ได้ข้อมูลจากแผนพัฒนา 3 ปี
พ.ศ. 2560 - 2662 ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอวิธีการในการแก้ปัญหาและพัฒนาไว้ดังนี้
ปัญหาที่ 1 การพัฒนาบนพื้นที่ริมฝั่งหนองหารจาเป็นต้องใช้งบประมาณดาเนินการเป็นจานวนมาก แต่จะทยอย
ได้รับงบประมาณในลักษณะการขอปีต่อปี บางปีก็ไม่ได้รับ ทาให้การแก้ไขปัญหาไม่บรรลุผลสาเร็จ ทาให้เกิดความ
ล่าช้าในการทางาน งานไม่สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่นการขุดลอกตะกอนดิน การทาคลองส่งน้า การกาจัด
ผักตบชวา การฟื้นฟูแหล่งเพาะพันธุ์ปลา การบาบัดบาบัดน้าเสีย การทาประปาชุมชน เป็นต้น
แนวทางการแก้ปัญหา
1. กรณีที่เป็นโครงการที่ไม่สามารถทาให้แล้วเสร็จใน 1 ปี ขอให้ทาการศึกษาวิธีแก้ปัญหาอย่างละเอียด
ให้ถึงระดับการออกแบบงาน การประมาณการค่าใช้จ่าย ระยะเวลาดาเนินงาน และผลสาเร็จที่จะเกิดขึ้น เพื่อนาไป
จัดทาคาของบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ อาจต้องแยกการของบประมาณการศึกษาออกแบบไว้ต่างหาก จาก
งบประมาณการก่อสร้างหรืองบการจัดซื้อจัดจ้าง
2. ผลักดันให้หน่วยงานราชการภูมิภาคที่รับผิดชอบหนองหาร ได้แก่ ประมงจังหวัด ที่ดินจังหวัด เกษตร
จังหวัด ชลประทาน โยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท) และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร จัดทาโครงการขอรับงบประมาณผ่านต้นสังกัดที่อยู่ในส่วนกลาง และจัดทาคาของบประมาณที่
ต้องการใช้แบบต่อเนื่อง 3 - 5 ปี
ปัญหาที่ 2 การขาดความตกลงร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาหนองหารอย่างเป็นเอกภาพ และบูรณาการในด้าน
งบประมาณ กาลังคน การใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ร่วมกัน
แนวทางการแก้ปัญหา
1. ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐในท้องที่หนองหาร จาเป็นต้องมีข้อกาหนดนโยบายที่ชัดเจนจากหน่วยงานต้นสังกัด
และแจ้งให้แก่หน่วยงานอื่นทุกหน่วยงานได้ทราบนโยบายดังกล่าว ซึ่งหากเป็นข้อนโยบายที่ทาให้หน่วยอื่นทางาน
ไม่ได้ จาเป็นต้องนาข้อปัญหาเข้าหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงเพื่อหาข้อยุติโดยเร็ว เพื่อกาหนดเป็นข้อตกลงหรือ
แนวปฏิบัติที่เป็นคาสั่งจากกระทรวงต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงาน
2. ควรเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาหนองหารในระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
ให้มีอานาจสั่งการหรืออนุมัติโครงการเพื่อดาเนินการการแก้ปัญหาให้แก่หนองหารของหน่วยงานรัฐให้อยู่ใน
แนวทางเดียวกัน ร่วมทั้งการสั่งการให้หน่วยงานรัฐใช้งบประมาณ กาลังคน และ เครื่องจักรอุปกรณ์ร่วมกัน
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3. ควรกาหนดทิศทางการพัฒนาหนองหารของทุกหน่วยงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตามแผนแม่บทการ
พัฒนาหนองหารที่จังหวัดสกลนครจัดทาขึ้นและกาหนดใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้
7.5 ผลการสารวจความต้องการพัฒนาหนองหารจากภาคประชาสังคมในเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การสารวจความต้องการของภาคประชาสั งคมในการพัฒ นาหนองหารจากเวทีการแลกเปลี่ ยนความ
คิดเห็น จานวน 3 ครั้ง แล้วนาข้อคิดเห็นมาสรุปเป็นประเด็นที่สาคัญ สามารถสรุปได้ 7 ประเด็น คือ 1) ทรัพยากร
น้า 2) ทรัพยากรที่ดิน 3) การใช้ประโยชน์จากที่ดิน 4) การแก้ปัญหาภัยแล้ง และ อุทกภัย 5) การบริหารงาน
ประตูน้าสุรัสวดี 6) ประเด็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหนองหารและ 7) ประเด็นปัญหาการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
การรวบรวมปัญหา และความต้องการของประชาชนจากเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
1) ประเด็นทรัพยากรนา
- ควรหาปริมาณโลหะหนักในน้า
- การเพิ่มจานวนจุดเก็บตัวอย่างน้าที่อยู่ใกล้กับโรงกลึงโลหะที่หนองสนม
- คาอธิบายความเป็นพิษของสารต่างๆต่อสิ่งมีชีวิตในน้า
- การนาปลาที่ใกล้บ่อบาบัดน้าเสียมาจาหน่ายเป็นปลาสดและปลาแห้ง จะมีปัญหากับผู้บริโภคหรือไม่
- ขอให้เพิ่มระบบบาบัดน้าเสียรอบหนองหาร
- การเก็บผักตบชวาขึ้นจากหนองหาร
- การหาปลาได้น้อยลง
- ปลาซัคเกอร์ เป็นปลาที่คนไม่ต้องการ แพร่ขยายตัวรวดเร็ว
- การดักปลาที่ไหลเข้าหนองหาร จับปลาตัวเล็กเกินไป
- การหาแหล่งปลอดภัยให้ปลาผสมพันธุ์และวางไข่
- การจับปลาด้วยเครื่องมือผิดๆ และไม่ได้รับอนุญาต
- ขอให้ประมงช่วยเรื่องให้ปลาแม่น้าโขงขึ้นมาวางไข่ในหนองหาร มาไม่ได้เพราะประตูน้ากันเอาไว้เดิมมี
การอพยพของปลามาวางไข่แต่ปัจจุบันไม่ทราบหายไหน
- การเคลื่อนย้ายไปมาเพื่อวางไข่ของปลาในหนองหารมีการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไป
- ชนิดของปลาที่อยู่ในน้านิ่งมีจานวนเพิ่มขึ้นและส่วนปลาเศรษฐกิจราคาแพงหายไป
2) ประเด็นทรัพยากรที่ดิน
- คุณภาพดินเสื่อมโทรมและการแก้ปัญหาดินเค็ม
- หลายชุมชนเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้นจะสร้างปัญหาดินเสื่อมโทรมเร็วขึ้น
- การขุดลอกตะกอนดินในหนองหาร จุดที่ขุดมีปัญหาที่ตามมาหลากหลาย
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- บ้านดอนเชียงบานมีการขุดลอกในพื้นที่โดยไม่มีการแจ้งชุมชนและใช้เวลานานกระทบต่อการทานา
- ดินที่ขุดลอกขึ้นมากั้นทางไหลของน้า ที่เข้าออกของเรือน้าจากบ้านเชียงเครือและหนองหารน้อย
- ดินที่ขุดขึ้นมาขวางทางไหลลงหนองหารทาให้น้าท่วมหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตรของชาวบ้าน
- ดินที่ขุดมากองไว้เป็นดินเหนียวไม่สามารถทาการเกษตรหรือปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้
- การขุดลอกหนองหารควรทาในช่วงฤดูแล้ง แต่ทาไมไปทางานในฤดูฝน
- คุณภาพดินรอบหนองหารเหมาะแก่การปลูกพืชชนิดใด ต้องการตรวจสอบทางเคมี
- การสารวจสมบัติของชั้นตะกอนในพื้นที่จะขุดเพื่อหาทางการใช้ประโยชน์ทางการก่อสร้างและ
การเกษตร
- ต้องการทราบว่าพืชชนิดใดปลูกได้ในดินเค็มได้บ้าง เช่น ต้นกล้วย มะเขือเทศ ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว
- ต้องการทราบวิธีปรับปรุงดินเค็มเพื่อใช้ปลูกข้าว และพืชหลังจากการทานา
3) ประเด็นการใช้ประโยชน์จากที่ดิน
- การถือครองที่ดิน ไม่มีเอกสารกรรมสิทธิ์
- การกาหนดแนวเขตที่ดินทับที่ทากินของราษฎรยังมีที่ดินอีกจานวนมากที่ไม่สามารถออกโฉนดให้ได้
- การปล่อยให้มีพื้นที่รกร้าง อาคารเก่าที่ไม่ทาอะไร
- การตรวจสอบข้อกฎหมายที่ไม่เหมาะสม ปฏิบัติตามไม่ได้แล้ว หมดอายุความ ไม่ทันสมัย
- ตาบลที่ประชาชนอยู่แบบไม่มีเอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน และมีความต้องการให้รัฐช่วย มีดังนี้ ตาบลเหล่า
ปอแดงโคกก่องม่วงสายนาตงวัฒนา
- ประชาชนต้องการทราบวิธีการที่จะได้กรรมสิทธิ์การถือครองที่ดิน ไม่มีใครชี้แจงให้เข้าใจ
4) ประเด็นการแก้ปัญหาภัยแล้ง และ อุทกภัย
- สาเหตุที่ทาให้เกิดน้าท่วม มาจากการเก็บน้าไม่เหมาะสม ควรเปิดประตูน้าให้มากขึ้นก่อนน้าใหม่จะมา
- การถมที่ปิดทางไหลผ่านของน้าตามลาห้วยสาขา
- ท่อระบายน้า อุดตันจากขยะ
- ไม่มีการเก็บน้าไว้ในพื้นที่สูงกว่าหนองหาร
- การสร้างฝายเก็บน้าฝายชะลอน้า
- การสร้างหนองน้า และการขุดลอกหนองน้าเก่าที่ตื้นเขิน
5) ประเด็นการบริหารงานประตูนาสุรัสวดี
- การกาหนดเวลาการเปิดปิดประตูน้าให้ปลาขึ้นมาวางไข่ในช่วงต้นฤดูฝน เป็นปลาจากแม่น้าโขง
- ตาบลโคกก่องมีพื้นที่ติดกับประตูระบายน้าสุรัสวดีทุกปีในช่วงฤดูฝน จะประสบปัญหาน้าท่วม และ
ในช่วงฤดูแล้งกลับไม่มีน้าให้ปลูกพืช
- ขอให้มีการเปิดระบายน้าให้พื้นที่ด้านหลังประตูระบายน้าได้ใช้ปลูกพืชในฤดูแล้งบ้าง
- การบริหารจัดการประตูระบายน้าให้สมดุลกับปริมาณการใช้น้าเพื่อลดผลกระทบต่อชุมชนที่อยู่มนพื้นที่
ใต้ประตูระบายน้าด้วย
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6) ประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหนองหาร
- การประกาศให้หนองหารเป็นพื้นที่ชุมน้านานาชาติ
- การขุดลอกหนองหารที่ทาได้น้อย ทาตามงบที่ได้ และไม่รู้ว่าจะเสร็จอย่างสมบูรณ์อย่างไร
- การไม่มีเจ้าภาพหลักในการจัดการแก้ปัญหาหนองหาร
- การของบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้านเดียวของหน่วยงานของรัฐ
- การแก้ปัญหาเรื่องตะกอนด้วยการขุดลอกเป็นปลายเหตุ ควรแก้ที่ต้นเหตุที่แหล่งที่ทาให้เกิดตะกอน
- การแก้ปัญหาโดยการศึกษาวิจัยทามากพอได้แล้ว และทามานานแล้วขอให้ลงมือทาเลย
- การทางานแก้ปัญหาหนองหารทาได้ช้ามาก นานเป็น10ปีไม่เห็นว่าจะแก้ปัญหาได้จริง
- มีหลายหน่วยงานที่ใช้งบประมาณเข้าไปศึกษาวิจัย ใช้งบซ้าแล้วซ้าอีกก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ แล้วก็กลับมา
ของบศึกษาวิจัยเรื่องเดิม
- งานแก้ปัญหาการขาดแคลนน้า หรือภัยแล้ง รัฐแก้ปัญหาช้ามากไม่ทันต่อเหตุการณ์
7) ประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- การให้ประชาชนมามีส่วนร่วมยังกาหนดได้ไม่ชัดเจน จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจานวนกี่หมู่บ้าน
แบบสอบถามจานวนเท่าใดและศึกษาจานวนกี่หมู่บ้าน
- การศึกษาแผนพัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น้า ประมง ป่าไม้ ควรศึกษาการใช้ทรัพยากรในแบบ
การใช้อย่างเท่าเทียมกัน
- การได้มาซึ่งข้อมูลจากแบบสอบถาม วิธีการเก็บข้อมูล และจานวนกลุ่มตัวอย่าง
- การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโครงการที่กาลังศึกษาควรหาช่องทางนาเสนอผลการศึกษาตั้งแต่ต้นจนให้
ประชาชนได้รับทราบอยู่ตลอดเวลา
- การที่ภาคประชาชนไม่เข้าใจการทางานของภาครัฐ และได้เสนอข้อคิดเห็นไว้ว่า "การศึกษาวิจัยทามาก
พอแล้วจึงขอให้ลงมือทาเลยไม่ต้องใช้งบประมาณศึกษาซ้าแล้วซ้าอีก และการทางานแก้ปัญหาหนองหารทาได้ช้า
มาก นานเป็น10ปีแต่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้
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7.6 การกาหนดแผนการพัฒนาหนองหารในอนาคตโดยมีประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม
การจัดทาแผนพัฒนาหนองหาร จากที่ผู้เชี่ยวชาญได้รับข้อมูลมาการศึกษาหนองหารในบทก่อนหน้านี้
และการจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจานวน 3 ครั้ง สามารถจัดให้มีแผนพัฒนาได้ 4 แผนงาน ในแต่ละแผนงาน
อาจมีแนวทางดาเนินการได้หลายแนวทาง มีรายละเอียดดังนี้
แผนงานที่ 1 การแก้ปัญหาวัชพืชตะกอนระบบนิเวศในนาและเกาะดอนในหนองหาร
o แนวทางที่ 1 การขุดลอกตะกอนดินเพื่อเพิ่มการกักเก็บนาของหนองหาร
การตื้น เขิน ของหนองหาร ในปี พ.ศ. 2556 จากการส ารวจโดยกรมอุ ท กศาสตร์ กองทัพเรือร่ ว มกั บ
สานักงานประมงจังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่ 15-29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 พบว่าหนองหารหลวงมีพื้นที่ผิวน้า
ประมาณ 75 ตารางกิโ ลเมตร หรื อ 47,162 ไร่ โดยลดลงจาก ปี พ.ศ. 2535 ประมาณ 47.5 ตารางกิโ ลเมตร
(29,712 ไร่)ตามลาดับใน พ.ศ. 2535 มีพื้นที่ผิวน้า 123 ตารางกิโลเมตร (76,875 ไร่) ซึ่งพื้นที่ผิวน้าของแหล่งน้าที่
หายไปนั้นมีสาเหตุมาจากการการตื้นเขินของและแหล่งน้าและการเพิ่มขึ้นของกองสนุ่น พรรณไม้น้าและวัชพืชลอย
น้าบริเวณรอบๆ ริมฝั่งหนองหารหลวง
ตะกอนที่ตกสะสมในหนองหารประกอบด้วยตะกอนที่มาจากการชะล้างผิวดินในพื้นที่ลุ่มน้าลงสู่หนองหาร
และตะกอนที่เกิดจากการเน่ าเสี ย ของวัชพืช น้า ในส่ ว นของตะกอนดินที่ไหลมาพร้อมกับน้าที่เข้าสู่ห นองหาร
สามารถคานวณได้ว่ามีตะกอนไหลเข้าหนองหารปีละ 37,754 ตัน
การกักเก็บน้าของหนองหารในปัจจุบัน ที่ระดับความสูง ณ ประตูระบายน้าสุรัสวดี 155 ม.รทก ซึ่งคาดว่า
เป็นระดับต่าสุดที่จะเกิดในช่วงฤดูแล้ง หนองหารสามารถกักเก็บน้าได้ 63.4 ล้านลูกบาศก์เมตร และที่ระดับความ
สูง ณ ประตูระบายน้าสุรัสวดี 157 ม.รทก ซึ่งคาดว่าเป็นระดับสูงสุดที่จะเกิดในช่วงฤดูน้าหลาก หนองหารสามารถ
กักเก็บน้าได้ 266.9 ล้านลูกบาศก์เมตร
ปริมาณน้าที่ไหลเข้าหนองหาร จากการศึกษาด้านชลศาสตร์ ในรายงานนี้ หนองหารได้รับน้าท่าจากพื้นที่
โดยรอบและน้าจากลาน้าพุง ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2533 เป็นปริมาณน้าท่ารวมรายปีสูงสุด คือ 1,093 ล้าน ลบ.ม. และ
ในปี พ.ศ.2541 เกิดปริมาณน้าท่ารวมรายปีต่าสุด คือ 585 ล้าน ลบ.ม.สาหรับค่าเฉลี่ยน้าท่า(พ.ศ.2527-2558) มี
ค่า 742 ล้าน ลบ.ม และค่าเฉลี่ยน้าที่มาจากลาน้าพุง(พ.ศ.2539-2545) มีค่า 340 ล้าน ลบ.ม จึงเห็นได้ว่าการรับ
น้าของหนองหารขึ้นอยู่กับการปล่อยน้าของเขื่อนน้าพุงสูงถึง คิดเป็น 1/3 ของปริมาณน้าทั้งหมดที่ไหลเข้าหนอง
หารและสามารถกล่าวได้ว่าในแต่ละปีจะมีน้าไหลเข้าหนองหารประมาณ 1,000 ล้าน ลบ.ม.
ประสิทธิภาพการเก็บน้าของตามระบบบริหารจัดการน้าในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่ามีการเติมน้าให้เต็มหนอง
หารจากการลดระดับลดลงในช่วงฤดูแล้ง จานวนประมาณ 200 ล้าน ลบ.เมตร ส่วนน้าที่ล้นออกไปมีประมาณ 800
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ล้าน ลบ.ม จึงนับได้ว่าเราสูญเสียน้าไปถึงร้อยละ 80 ดังนั้นแนวทางการพัฒนาให้หนองหารกักเก็บน้าไว้ให้เพิ่มมาก
ขึ้นด้วยวิธีต่างๆน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการทาการเกษตร และป้องกันภัยแล้งได้
เครื่องมือที่ใช้ในการขุดลอกควรคานึงถึงลักษณะของตะกอน ได้แก่ ตะกอนดินเลนที่เกิดจากการเน่าเปื่อย
ของวัชพืชในน้า ดินที่อยู่ใต้ตะกอนดินเลนอาจเป็นดินเหนียว ดินทราย หรือดินลูกรัง
หากไม่ดาเนินการขุดลอกหนองหาร ภายใน 5 ปีข้างหน้า จะเกิดปัญหาใหญ่ที่แก้ไขยาก ดังนี้
- ประชาชนขาดแหล่งน้าดิบสะอาดสาหรับผลิตน้าประปาในฤดูแล้ง
- ชาวประมงริมฝั่งหนองหารขาดแหล่งน้าสะอาดสาหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้า และปลาในหนองหารลดลง
- เกษตรกรที่มีรายได้น้อยขาดแหล่งน้าสาหรับการปลูกพืชในช่วงหลังการทานา จะขาดรายได้เสริมจาก
การทานา
- ขาดน้าเพื่อรักษาระบบนิเวศในหนองหารที่เป็นที่อยู่อาศัยของ ปลา สัตว์น้า สัตว์หน้าดิน พืชน้า สาหร่าย
โครงการพัฒนาหนองหารเพื่อการแก้ปัญหาวัชพืชตะกอนระบบนิเวศในนาและเกาะดอนในหนองหาร
- โครงการขุดลอกร่องน้าเพื่อการไหลเวียนของน้า
- โครงการขุดลอกสันดอนปากลาน้าที่ไหลเข้าสู่หนองหาร
- โครงการขุดลอกร่องน้าเส้นทางการเดินเรือสาหรับชาวประมงเข้าออกหมู่บ้าน
- โครงการขุดร่องน้าลึกเพื่อเร่งระบายน้าป้องกันน้าท่วมหนองหารในช่วงฤดูน้าหลาก
- โครงการการขุดลอกร่องน้าเดิมผ่านประตูน้าแววพยัคฆ์คันเพื่อเพิ่มเส้นทางการเดินให้ปลาเข้ามาวางไข่
- การขุดลอกพื้นที่รอบเกาะดอนเพื่อสร้างพื้นที่การขยายพันธุ์ปลา
- โครงการระบายตะกอนผ่านประตูระบายน้าสุรัสวดี และ ประตูระบายเดิมน้าแววพยัคฆ์คัน
o แนวทางที่ 2 การควบคุมการแพร่กระจายของพรรณไม้นา วัชพืชผิวนาและกองสนุ่นในหนองหาร
เนื่องจากหนองหารเป็นที่รองรับน้าที่ผ่านพื้นที่การเกษตร พื้นที่ชุมชนเมือง จึงเกิดการชะล้างสารอาหาร
ของพืชลงสู่หนองหารเป็นจานวนมาก การเกิดผักตบชวา พรรณไม้ลอยน้าชนิดต่างๆ รวมทั้งสาหร่ายและต้นดีปลีใต้
น้า ซึ่งเป็นวิถีการบาบัดน้าเสีย(น้าที่มีสารอาหารสาหรับพืช) เป็นการเปลี่ยนสารอาหารในน้าให้เป็นพืชน้าขนาด
ใหญ่ขึ้น จึงเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะต้องนาผักตบชวาและวัชพืชน้าเหล่านี้ออกไปจากหนองหารเพื่อรักษา
ความสะอาดให้แก่น้าในหนองหาร
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โครงการพัฒนาหนองหารเพื่อการแก้ปัญหาวัชพืชตะกอนระบบนิเวศในนาและเกาะดอนในหนองหาร
1. โครงการนาผักตบชวาและวัชพืชลอยน้าออกจากหนองหาร
- ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนนาผักตบชวาออกจากหน้าบ้านของตน
- ให้งบประมาณซื้อเรือตักผักตบชวา
- สร้างโป๊ะลอยน้าพร้อมเครื่องตักหรือรถตักเก็บวัชพืชน้าและดินตะกอน
- สร้างเรือท้องแบนเก็บผักตบชวา
- ผลิตแห่และอวนใช้ล้อมผักตบชวาเพื่อลากขึ้นฝั่ง
- ผลิตแพไม้ใผ่นาผักตบชวาขึ้นมาตากให้แห้งบนแพ
- ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้ชุมชนนาผักตบชวามาใช้ประโยชน์ ใช้เลี้ยงไก่งวง สุกร ใช้ทา
ปุ๋ยพืชสด
2. โครงการขับเคลื่อนนโยบาย และติดตามและประเมินผล
- การศึกษารูปแบบการใช้ผักตบชวาเพื่อบาบัดน้าเสีย
- การจัดตั้งองค์กรชุมชนเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐไปดาเนินการ
- การจัดหาเครื่องมือทุนแรงนาผักตบชวาขึ้นจากน้า และบีบน้าออก เครื่องสับ เครื่องผสมปุ๋ย
- การจัดหาเครื่องมือตรวจคุณภาพน้าเบื้องต้น
- การจัดตั้งกลุ่มเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
แผนงานที่ 2 การแก้ปัญหาภัยแล้งและนาท่วมที่เกิดในพืนที่หนองหารและบริเวณใกล้เคียง
o แนวทางที่ 1 แก้ปัญหาภัยแล้งและนาท่วมที่เกิดในพืนที่หนองหารและบริเวณใกล้เคียง
จากการศึกษาของผู้เชี่ยวชาญ ได้ศึกษาลักษณะทางชลศาสตร์ ปริมาณน้าฝน ปริมาณน้าท่า และข้อมูล
จากแบบสอบถามของประชาชนในพื้นที่หนองหารและบริเวณโดยรอบที่มีส่วนได้ส่วนเสีย นามาวิเคราะห์เพื่อหา
สาเหตุของการเกิดภัยแล้งและภัยน้ าท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่หนองหารและบริเวณโดยรอบ พบว่ า หน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ ควรที่จะดาเนินการในโครงการดังต่อไปนี้
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1) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาหนองหารและบริเวณโดยรอบ
วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษา และออกแบบการขุดลอกหนองหารให้สามารถรองรับน้าในช่วงฤดูฝนไม่ให้เกิดน้าท่วม
และสามารถนาไปใช้ได้อย่างเพียงพอในช่วงฤดูแล้ง ให้เป็นไปตามหลักวิศวกรรม
- เพื่อศึกษาและหาแนวทางการกาจัดวัชพืชในหนองหาร โดยกระทบต่อระบบนิเวศวิทยาให้น้อยที่สุด
- เพื่อพัฒนาหนองหารให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
โครงการย่อยที่ควรดาเนินการประกอบด้วย
- โครงการศึกษาความเหมาะสมในการขุดลอกหนองหาร
- โครงการศึกษา ออกแบบ และประเมินราคาการขุดลอกหนองหาร
- โครงการศึกษาความเหมาะสมในการอนุรักษ์ระบบนิเวศและการกาจัดวัชพืช
- โครงการศึกษาและออกแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
- โครงการขุดลอกและกาจัดวัชพืช
- โครงการก่อสร้าง และปรับภูมิทัศน์หนองหาร เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ระยะเวลาการดาเนินงาน 5 ปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กรมประมง
2) โครงการพัฒนาระบบโครงข่ายลานา และอาคารชลศาสตร์
วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษา และออกแบบระบบโครงข่ายลาน้า สระ อ่างเก็บน้า และอาคารชลศาสตร์
- เพื่อศึกษาความต้องการใช้น้าในทุกภาคส่วน
- เพื่อศึกษาศักยภาพการขยายพื้นที่รับบริการจากหนองหาร
โครงการย่อยที่ควรดาเนินการ ประกอบด้วย
- โครงการศึกษาความเหมาะสมระบบโครงข่ายลาน้า สระ อ่างเก็บน้า และอาคารชลศาสตร์
- โครงการศึกษาความสมดุลน้าเพื่อขยายพื้นที่รับบริการจากหนองหาร
- โครงการศึกษาการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้า
ระยะเวลาการดาเนินงาน 10ปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า
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3) โครงการป้องกันและเตือนภัยนาท่วมด้วยระบบโทรมาตร
วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาพื้นที่เสี่ยงน้าท่วมที่คาบการเกิดซ้า 5, 10, 25, 50 และ 100 ปี
- เพื่อศึกษา ออกแบบ ประเมินราคาระบบโทรมาตร
- เพื่อศึกษา และวิเคราะห์การบริหารจัดการน้า สาหรับรองรับการเกิดน้าท่วมในช่วงฤดูฝน และการ
ขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ง
โครงการย่อยที่ควรดาเนินการประกอบด้วย
- โครงการศึกษาความเหมาะสมการติดตั้งระบบโทรมาตร
- โครงการศึกษาพื้นที่เสี่ยงน้าท่วม และการบริหารจัดการน้าในหนองหาร
- โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบโทรมาตร
ระยะเวลาการดาเนินงาน 5 ปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า
4) โครงการบริหารจัดการนาบริเวณประตูสุรัสวดี
วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษาและวิเคราะห์การบริหารจัดการน้าการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดีให้มีประสิทธิภาพ และ
ป้องกันการเกิดน้าท่วมในช่วงฤดูฝน และการขาดแคลนน้าในช่วงฤดูแล้ง
- เพื่ออนุรักษ์ระบบนิเวศบริเวณโดยระบประตูสุรัสวดี
โครงการย่อยที่ควรดาเนินการ ไม่มี
ระยะเวลาการดาเนินงาน 1ปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้า กรมประมง
5) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหนองหาร
วัตถุประสงค์
- เพื่อศึกษา และวางแนวทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หนองหารที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
โครงการย่อยที่ควรดาเนินการ ไม่มี
ระยะเวลาการดาเนินงาน 1ปี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนการปกครองท้องถิ่น กรมชลประทาน
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แผนงานที่ 3 การแก้ปัญหาคุณภาพนา
o แนวทางที่ 1 การแก้ไขปัญหาคุณภาพนาหนองหารที่เสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ทาให้น้าในหนองหารเสื่อมเสียอย่างรวดเร็ว มีดังนี้
- ปัจจัยทางกายภาพ คือ ปริมาตรความจุของหนองหารลดลง ส่งผลให้ความเข้มข้นของสารพิษที่เจือปนใน
หนองหารมีมากและการสะสมของตะกอนดินขัดขวางระบบการไหลเวียนถ่ายเทของเสียออกจากหนองหารที่เป็น
ระบบตามธรรมชาติ กล่าวคือการใช้น้าดี(น้าฝน)ไล่น้าเสียออกจากหนองหาร
- ปัจจัยทางชีวภาพ น้าทิ้งจากชุมชนที่ไม่ผ่านการบาบัดมีปริมาณเพิ่มขึ้น รวมไปถึงมลพิษที่ไหลมาจาก
พื้นที่ทางการเกษตรที่มีอยู่โดยรอบหนองหาร เกษตรกรมีการใช้ปุ๋ยและสารเคมีกาจัดวัชพืชเพิ่มขึ้น สารไนโตรเจน
และฟอสฟอรัสจากปุ๋ยจะส่งเสริมการเติบโตของพืชน้าจาพวกสาหร่ายชั้นสูงใต้น้าและผักตบชวาในหนองหารให้
เพิ่มจานวนขึ้นเป็นอย่างมาก
การเก็บตัวอย่างน้าในบริเวณโดยรอบหนองหาร ระหว่างปี พ.ศ.2550-2555 สานักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่
9 อุดรธานี รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพน้ามีข้อมูลที่ครอบคลุม สถานีเก็ บตัวอย่างน้า ช่วงเวลาที่เก็บ
แสดงให้เห็นว่าน้าหนองหารเปลี่ยนแปลงในลั กษณะที่มีคุณภาพน้าลดลงเรื่อยๆ โดยพบว่า การตรวจในเดือน
สิ งหาคม 2550 น้ ามีคุณภาพในระดับ เสื่ อ มโทรม และการตรวจในเดือนพฤศจิก ายน 2553 พบว่าน้ามีระดั บ
คุ ณ ภาพเสื่ อ มโทรมมากจากการเก็ บ ตั ว อย่ า งน้ าของที ม ผู้ เ ชี่ ย วชาญ พบว่ า ในเดื อ นพฤษภาคม พ.ศ.2559
รายละเอียดดังในรายงานบทที่4 บริเวณที่แหล่งน้าผิวดินมีคุณภาพน้าเสื่อมโทรม เนื่องจากมีปริมาณออกซิเจนใน
น้าต่าและมีปริมาณของเสียในน้าสูงเกินเกณฑ์มาตรฐาน คือ 1) บริเวณตาบลธาตุนาเวง อาเภอเมือง 2) บริเวณ
ตาบลฮางโฮง อาเภอเมือง และ 3) บริเวณจุดสูบน้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค จังหวัดสกลนครอนึ่งพื้นที่ทั้ง 3
แห่งนี้ไม่มีการบาบัดน้าเสียจากชุมชนก่อนปล่อยลงสู่หนองหาร
การส ารวจประสิ ทธิภ าพการทางานของระบบบาบัดน้าเสี ยที่มีอยู่ ส านักงานสิ่ งแวดล้ อมภาคที่ 9 ได้
รายงานผลการสารวจระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลนครสกลนครและเทศบาลตาบลท่าแร่ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม
2557 มีรายละเอียดดังนี้
1) ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย เทศบาลเมื อ งสกลนครระบบท่ อ รวบรวมน้ าเสี ย ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 1.36 ตาราง
กิโลเมตร จากพื้นที่เทศบาลทั้งหมด 4.54ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 29.9) ปริมาณน้าเสียเข้าระบบ 12,000 ลบ.ม/
วัน ออกแบบรองรับน้าเสียได้ 16,000 ลบ.ม/วัน (ร้อยละ 75)
2) ระบบบ าบั ด น้ าเสี ย รวมเทศบาลตาบลท่ า แร่ ระบบท่ อ รวบรวมน้ าเสี ย ครอบคลุ ม พื้ น ที่ 1.4 ตาราง
กิโลเมตร จากพื้นที่เทศบาลทั้งหมด 2.2 ตารางกิโลเมตร (ร้อยละ 63.6) ปริมาณน้าเสียเข้าระบบ 60ลบ.ม/วัน
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ออกแบบรองรับน้าเสียได้ 2,054 ลบ.ม/วัน (ร้อยละ 2.9) ปัจจุบันหากคานวณปริมาณน้าเสียจากประชากร จานวน
8,327 คน จะเกิดน้าเสีย 1,249ลบ.ม/วัน ขณะตรวจสอบ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
โครงการพัฒนาเพื่อแก้ไขปัญหาคุณภาพนาหนองหาร
- โครงการการลดปริมาณน้าเสียจากชุมชนเมืองที่มีประชากรอยู่อย่างหนาแน่น
- โครงการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการปล่อยน้าเสียออกจากอาคารโรงแรม หอพัก ตลาดสด และ ชุมชน
- โครงการสร้างระบบบาบัดน้าเสียขนาดใหญ่เพื่อรองรับปริมาณน้าทิ้งจากชุมชนที่มีประชากรอยู่อย่าง
หนาแน่น
- โครงการกาหนดเขตพื้นที่ไว้รองรับน้าเสียจากชุมชนขนาดเล็กเพื่อการบาบัดน้าเสียด้วยวิธีธรรมชาติ
- โครงการขุดร่องน้า ทาความสะอาดสิ่งกีดขวางทางไหลของน้า ให้เกิดการไหลเวียนนาน้าเสียออกจาก
พื้นที่สะสมน้าเสียของชุมชนที่ยังไม่มีระบบบาบัดน้าเสีย
- โครงการจัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายที่มาจากภาคประชาชนและเจ้ าหน้าที่ของรัฐเพื่อการ
กากับดูแลการปฏิบัติงานให้แก่โครงการตั้งแต่เริ่มต้นการของบประมาณจนสิ้นสุดโครงการ
แผนงานที่ 4 การแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ในพืนที่โดยรอบหนองหารและบริเวณใกล้เคียง
o แนวทางที่ 1 การแก้ปัญหาการถือครองที่ดินการใช้ที่ดินสาธารณะและอานาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพืนที่โดยรอบหนองหารและส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งของส่วนราษฎร์ และรัฐบาล ที่ทับซ้อนกับพื้นที่หนองหาร โดยมี
กรมที่ดิน,สปก. และ อบจ. เป็นผู้เข้าไปดาเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อการพัฒนาหนองหารอย่างยั่งยืน
o แนวทางที่ 2 การแก้ปัญหาดินและการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฐพีวิทยา (การแก้ปัญหาดินคุณภาพต่า
ให้มีคุณภาพเหมาะกับการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ)
จากผลการศึกษาคุณภาพดินในพื้นที่โดยรอบบริเวณหนองหารในบทที่5 ผู้เชี่ยวชาญได้จัดเก็บตัวอย่างดิน
ในบริเวณใกล้กับลาห้วยที่ไหลลงสู่หนองหาร จานวน 6 ลาห้วย และที่ทางออกของน้าในหนองหารที่ไหลไปยังลาน้า
ก่า 1 แห่ง โดยเก็บตัวอย่างแห่งละ 2 จุด เพื่อวิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารในดิน (ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และ
โพแทสเซียม) ความเป็นกรด ความเค็ม และปริมาณอินทรียวัตุถุในดิน พบว่า
1. ดินริมห้วยทุ่งแร่ ตาบลท่าแร่ อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
เป็นดินกรดจัด ไม่เป็นดินเค็ม ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ามาก ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชอยู่ใน
ระดับปานกลาง และยังพบอีกว่าดินบริเวณไกลจากหนองหารจะค่อนข้างอุดมสมบูรณ์กว่าบริเวณใกล้หนองหาร
ทั้งนี้เนื่องจากมีผลตกค้างจากการการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ (มูลหมู) ในการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียว
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2. ดินริมห้วยลอง ตาบลบ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว
เป็นดินกรดจัดมาก ไม่เป็นดินเค็ม ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ามาก ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืช
อยู่ในระดับปานกลาง
3. ดินริมลานาก่า บริเวณตาบลโคกก่อง อาเภอเมืองสกลนคร
เป็นดินกรดจัดมาก ไม่เป็นดินเค็ม ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ามาก ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืช
อยู่ในระดับสูง ทั้งนี้อาจเนื่องจากมีการใช้พื้นที่ในช่วงฤดูแล้งในการปลูกมะเขือเทศ ซึ่งมีการดูแลพื้นที่ และมีการ
บารุงดินอย่างต่อเนื่อง
4. ดินริมห้วยลาก ตาบลเชียงเครือ อาเภอเมืองสกลนคร
เป็นดินกรดจัด ไม่เป็นดินเค็ม ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าและต่ามาก ปริมาณธาตุอาหารหลักของ
พืชอยู่ในระดับปานกลางถึงสูง ดินที่อยู่ใกล้หนองหารดินนั้นจะมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่าบริเวณที่อยู่ไกลหนอง
หารออกไป ทั้งนี้อาจเนื่องจากอิทธิพลของตะกอนดินจากหนองหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสูง และมี
การบารุงดินอย่างต่อเนื่อง
5. ดินริมห้วยสมอ ตาบลฮางโฮง อาเภอเมืองสกลนคร
เป็นดินกรดจัด ไม่เป็นดินเค็ม ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่าและต่ามาก ปริมาณธาตุอาหารหลักของ
พืชอยู่ในระดับต่า ลักษณะดินที่พบมีความสามรถอุ้มน้าต่า ควรมีการบริหารจัดการน้า และการปรับปรุงดินเพื่อให้
มีศักยภาพในการผลิตพืชเพิ่มมากขึ้น
6. ดินริมห้วยเดียก ตาบลงิวด่อน อาเภอเมืองสกลนคร
ดินบริเวณห้วยเดียกเป็นดินกรดจัด ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ามาก ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืช
อยู่ในระดับค่อนข้างต่า นอกจากนี้ จุดที่น่าสังเกตและระวังเป็นพิเศษคือ จุดที่ใกล้หนองหารนั้นมีปริมาณเกลือที่
ละลายได้สูง แต่ยังจัดเป็นดินเค็มน้อย สังเกตได้จากการที่มีต้นข้าวตายเป็นหย่อมๆ
7. ดินริมลานาพุง ตาบลเหล่าปอแดง อาเภอเมืองสกลนคร
เป็นดินกรดจัด ไม่เป็นดินเค็ม ปริมาณอินทรียวัตถุในดินต่ามาก ปริมาณธาตุอาหารหลักของพืชอยู่ใน
ระดับปานกลาง ในช่วงแล้งพื้นที่นี้มักขาดน้า ดังนั้นถ้ามีการบริหารจัดการน้าที่ดีจักทาให้พื้นที่นี้สามารถนามาใช้
ประโยชน์ได้ตลอดปี
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จากการเก็บตัวอย่างดินทั้ง 7 แห่ง มีค่าความเป็นกรดของดินอยู่ระหว่าง pH 4.2-5.5 ปริมาณอินทรียวัตถุ
ที่ต่ามากพบว่าอยู่ในช่วง 10-25 กรัมต่อกิโลกรัม และผู้เชี่ยวชาญยังให้ความเห็นสาเหตุที่ดินกรด น่าจะเกิดจากการ
ใช้ปุ๋ยทางการเกษตร และ/หรือตะกอนของหนองหารที่มีการทับถมของเศษซากพืชน้าต่างๆ ในช่วงน้าหลาก การ
แก้ไขคือใส่ปูนขาว แคลไซต์ หรือโดโลไมต์ ทั้งนี้ก่อนใส่ต้องหาความต้องการปูนของดินก่อน เพื่อไม่ให้เกิดสภาพเกิน
ปูน การใช้ที่ดินที่เป็นกรดเพื่อการปลูกข้าว ดินแบบนี้ไม่มีผลมากนัก เนื่องจากการขังน้าจะทาให้ดินมีความเป็นกรด
ลดลง
การศึกษาความเค็มของดินในชั้นดินที่อยู่ลึกลงไปจากผิวหน้าดิน ผู้เชี่ยวชาญได้ เจาะสารวจชั้นดิน 3 แห่ง
หลุมเจาะที่ 1 อยู่ที่ริมฝั่งหนองหาร บ้านดอนงิ้วพัฒนา ตาบลงิ้วด่อนเจาะได้ลึก 21.5 เมตร หลุมเจาะที่ 2 อยู่ที่ริม
ฝั่งหนองหาร บ้านดอนเชียงคูณ ตาบลเชียงเครือ เจาะได้ลึก 15.5 เมตร และหลุมเจาะที่ 3 อยู่ที่ริมฝั่งหนองหาร
บ้านแป้น ตาบลบ้านแป้น เจาะได้ลึก 6.5 เมตรหยุดเจาะเพราะชนชั้นหินแข็ง
ผลการวิเคราะห์ความเค็มของดินบ้านดอนเชียงคูณ ต.เชียงเครือ พบว่า ที่ความลึก 0-3 เมตร ไม่พบความ
เค็มที่ส่งผลกระทบต่อการเติบโตของพืช จากนั้นจะเริ่มพบความเค็มของดินเพิ่มมากขึ้น โดยที่ความลึก 3-6 เมตร
จะเป็นดินทีม่ ีความเค็มน้อย ที่ความลึก 6-15 เมตรจะเป็นดินที่มีความเค็มปานกลาง หลังความลึก 15 เมตรเป็นต้น
ไปดินจะมีความเค็มมาก ซึ่งมีความเป็นไปได้มากว่าชั้นดิน ณ บ้านดอนเชียงคูณ อาจตั้งอยู่บนชั้นเกลือ หากจะมี
การขุดที่ลึกมากควรพิจารณาโอกาสการปนเปื้อนของเกลือที่จะออกจากดินสู่น้าในหนองหารด้วยส่วนการวิเคราะห์
ความเค็มของดิน ของอีกสองหลุมที่เหลือ
โครงการเพื่อการแก้ปัญหาดินและการนาไปใช้ประโยชน์ในเชิงปฐพีวิทยา
1. โครงการปรับปรุงคุณภาพดิน
2. การปรับปรุงดินลูกรังให้สามารถปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น
3. การปรับปรุงดินให้สามารถอุ้มน้าได้เพิ่มขึ้นด้วยการเพิ่มวัสดุอินทรีย์จากวัชพืชน้า
4. การใช้ปุ๋ยเคมีปรับปรุงดินให้เหมาะสมกับพืชที่ปลูก(ปุ๋ยสั่งตัด)
5. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากดินตะกอนและวัชพืชน้าในหนองหาร
โครงการจัดเขตพืนที่เพาะปลูก (โซนนิ่ง)
1. การจัดเขตพื้นที่เพาะปลูกให้เหมาะสมตามสภาพดินและพืชใช้น้าน้อย(ปลูกอ้อยแทนข้าว)
2. การจัดเขตพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์
3. การส่งเสริมและสนับสนุนเขตพื้นที่ปลูกพืชหลังการทานาที่มีได้รายได้สูง (พริก มะเขือเทศ ถั่วลิสง ใบ
ยาสูบ)
4. การสร้างเขตพื้นที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ธัญพืช เมล็ดพันธุ์ผัก
5. การสร้างเขตพื้นที่ฟาร์มที่ใช้ระบบน้าหยดหรือการปลูกในโรงเรือน
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โครงการจัดการผลผลิต
1. การสร้างโรงเก็บสินค้าเกษตรเพื่อชะลอการขาย เช่น ไซโลเก็บข้าว โรงเก็บพริกแห้ง ห้องเย็นเก็บผัก
ผลไม้สด
2. การสร้างโรงตากหรือโรงอบแห้งเมล็ดพืช
3. การสร้างตลาดสินค้าปลอดสารเคมีอันตราย
4. การส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเกษตรจากวัตถุดิบในถ้องถิ่น มะม่วง ข้าว สับประรด ใบ
ยาสูบ
5. การทาสัญญาซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ผลิตตามคาสั่งซื้อ ส่งเป็นห้วงเวลาตลอดปี
แผนงานที่ 5 การแก้ปัญหา การบริหารจัดการนาที่ประตูนาสุรัสวดีที่มีผลกระทบต่อการใช้นาและพืนที่ทากิน
ของประชาชนในพืนที่รอบหนองหารและใต้ประตูนาสุรัสวดีเฉพาะในเขตพืนที่จังหวัดสกลนคร
การบรูณาการองค์ความรู้ แนวทางพัฒนาหนองหาร ทั้งหมด เพื่อให้มีการบริหารจัดการน้าที่ประตูน้า
สุรัสวดีใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธาน มีศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้าจืด เป็นเลขานุการ
และมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการ ประกอบด้วย อบจ. กรมชลประทาน (โครงการพัฒนาลุ่มน้า
ก่ าอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ , ชลประทานจั ง หวัด สกลนคร) กรมทรั พ ยากรน้ า อบต.ที่ อ ยู่ ร อบหนองหาร
หน่วยงานภาควิชาการ และภาคประชาชน ในการบริหารและขับเคลื่อนการพัฒนาหนองหารตามแผนงาน และให้
มีความสัมพันธ์กับระบบการไหลของน้าหนองหาร
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7.7 สรุปแนวทางการพัฒนาหนองหารอย่างยั่งยืน
จากการศึกษา สามารถสรุปถึงประเด็นปัญหา และแนวทางการพัฒนาหนองหารได้ดังตารางที่ 7.4
ตารางที่ 7.4 ประเด็นปัญหาและแนวทางการพัฒนาหนองหาร
ประเด็นสถานการณ์
1. การเปลี่ยนแปลงความเป็นเมือง
มากขึ้น

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
-สัดส่วนของประชากรเมืองที่จะเพิ่มขึ้น
มากกว่าร้อยละ 50
-การใช้น้าในภาคเศรษฐกิจและการบริการ
เพิ่มขึ้น
2. การท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักการ - แหล่งท่องเที่ยวมีการขยายตัวอย่าง
เติบโตยังขยายได้ถ้าเศรษฐกิจโลก ต่อเนื่องทั้งแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพื้นที่
ยังขยายตัว
ใหม่
3. ภาคการเกษตรยังมีโอกาส
ขยายตัวถ้าสามารถผลิตพืชที่ตลาด
ต้องการ

- แหล่งท่องเที่ยวมีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่องทั้งแหล่งท่องเที่ยวเดิมและพื้นที่
ใหม่

4. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
เศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้น

-ภาคอุตสาหกรรมเป็นแหล่งสร้างงานหลัก
-นโยบายการเพิ่มมูลค่าจากห่วงโซ่การผลิต
โดยการเพิ่มอุตสาหกรรมต้นน้า

5. อุทกภัยน้าหลากดินถล่มเกิดขึ้น
บ่อยและรุนแรง

-พื้นที่ป่าต้นน้าแนวโน้มลดลงและการ
เปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินมีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงปริมาณน้าท่าระหว่างฤดูฝน
และฤดูแล้งรวมทั้งทาให้อัตราการไหลของ
น้าท่าเปลี่ยนแปลงสูงขึ้น
-การขยายตัวของชุมชนเมืองไม่เหมาะสม
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ทิศทางการจัดการ
- จัดหาน้าให้เมืองหลักในภูมิภาคและเมือง
การค้าชายแดนมีแนวโน้มเติบโตสูงมาก
-จัดหาน้าใช้พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเช่นในเขต
ชายแดนภาคใต้
- จัดหาแหล่งน้าในพื้นที่ท่องเที่ยวเดิมเริ่ม
ข้อจากัดและลงทุนสูง
-การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่รูปแบบต้อง
เหมาะสมกับการจัดหาแหล่งน้า
- มีความต้องการใช้น้าทั้งเพื่อเพิ่มผลผลิตและ
การผลิตนอกฤดู
-พัฒนาระบบชลประทานเพื่อลดความ
เสียหายจากภัยธรรมชาติ
-การผลิตในระบบชลประทานควรเป็นพืช
เศรษฐกิจสูง
- จัดหาน้าเพิ่มให้กับพื้นที่อุตสาหกรรมเดิม
และพื้นที่ใหม่ในอนาคต
- จัดหาน้าเพื่อรองรับอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
หรือกลุ่มอุตสาหกรรมต้นน้าที่จะเกิดขึ้นใหม่
-ความถี่และความรุนแรงของน้าหลากดิน
โคลนถล่มและการขาดแคลนน้าในฤดูแล้ง
-ปริมาณน้าหลากสูงเกินความสามารถในการ
ระบายน้า
-น้าท่วมชุมชนจะมีความรุนแรงและขยายมาก
ขึ้น
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7.8 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนาลุ่มนาหนองหารสกลนคร
ภายใต้ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ของรัฐบาล เมื่อ เดือนธันวาคม 2559 ได้กาหนดยุทธศาสตร์ให้กับ
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกฉัยงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร) โดยแบ่งได้ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ทางการค้า (Trade strategic position) คือ ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ และ
การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 2561-2564 ได้แบ่งออกเป็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. การพัฒนาการท่องเที่ยว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน
1.1 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว 3 ธรรมกลุ่มจังหวัด
1.2 โครงการยกระดับและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด “สนุก” เพื่อการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยว 3 ประเทศ (ไทย-ลาว-เวียดนาม)
1.3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด “สนุก”
1.4 โครงการจัดสร้างพุทธอุทยานหนองหารหลวงและพระมหาเจดีย์ประดิษฐานพระเกศาเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
1.5 โครงการส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์งานประเพณีสาคัญของกลุ่มจังหวัด
1.6 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด “สนุก” เชื่อมโยงกับ 3 ประเทศ
1.7 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว
หนองหารเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
1.8 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภูไท ในกลุ่มจังหวัด
2. การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่า เพิ่มทางการเกษตร
2.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอินทรีย์ครบวงจร
2.2 โครงการพัฒนาการเกษตรกลุ่มจังหวัดภายใต้ประชาคมอาเซียน
2.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป การตลาดโคเนื้อคุณภาพสู่อาเซียน
2.4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้า
3. การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้าการลงทุน
3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน กลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล
3.2 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษกลุ่มจังหวัด
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4. การพัฒนาสังคมและความมั่นคง
4.1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐ
4.2 โครงการรวมพลังประชารัฐเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์
4.3 โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
7.9 สรุป
การด าเนิน การของการพัฒ นาหนองหารที ่ผ ่า นมา จนถึง ปัจ จุบ ัน คือ การก าจัด วัช พืช ด้ว ยเรือ ตัก
ผักตบชวา การขุดลอกด้วยเรือดูดเลน การขุดลอกด้วยการทาคันดินกันน้าเพื่อใช้รถขุดและรถตัก การปรับปรุง
ภูมิทัศน์เพื่อการท่องเที่ยว การทาถนนเลียบหนองหาร และการทาท่าเรือเพื่อการท่องเที่ยว ปัญหาที่ผ่านมา คือ
1) การพัฒนาต้องการใช้งบประมาณก่อสร้างเป็ นจานวนมาก แต่ทยอยได้รับงบประมาณในลักษณะการขอปีต่อปี
ทาให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างให้สาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 2) การก่อสร้างมักเกี่ยวข้องกับการใช้พื้นที่
ของหนองหาร ซึ่งต้องขออนุญาตใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง แต่มีกฎหมายหลายฉบับที่ใช้บังคับการขอใช้พื้นที่เหล่ านี้ ทา
ให้ทางานไม่ได้ตามต้องการ 3) สิ่งปลูกสร้างดาเนินการโดยรัฐ ภาคประชาชนไม่ได้ร่วมตัดสินใจอย่างแท้จริง จึงไม่
มีการเข้าไปบารุงรักษาหรือพัฒนาเพิ่มเติมด้วยประชาชนมิได้ยอมรับว่าเป็นของตน แนวทางการแก้ปัญหา คือ
กาหนดไว้ 3 ช่วง จะใช้เวลารวม 15 ปี ดังนี้ 1) 5 ปีแรก เป็นการแก้ปัญหาที่เรื้อรังมานาน และวางพื้นฐานใหม่
2) ใน 5 ปีต่อมา เป็นการเดินหน้าพัฒนาอย่างเต็มกาลังคนและงบประมาณ และ 3) ในอีก 5 ปีสุดท้าย เป็นช่วง
การปรับแต่งงานต่างๆให้มีความสมบูรณ์มากที่สุด ทั้ง 3 ช่วง จึงเรียกว่า ช่วงทาให้มั่นคง ทาให้มั่งคั่ง และยั่งยืน
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บทที่ 8
แนวทางการนาแผนพัฒนาสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาหนองหารอย่างยั่งยืน
แนวทางการนาแผนพัฒนาหนองหารสู่การปฏิบัติ เป็นการนาเสนอหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการพัฒนา
หนองหารในระยะเวลา 15 ปี โดยกาหนดระยะเวลาดาเนินงานไว้ 3 ระยะ คือ ระยะสั้น (2561-2564) ระยะกลาง
(2565-2570) และระยะยาว (2570-2575)
ระยะแรก (มั่นคง) เป็นการแก้ไขปัญหาเดิมที่ เรื้อรังมานาน ได้แก่ การถือครองกรรมสิทธิ์ที่ดิน การปล่อย
น้าเสียลงหนองหาร การไม่ปฏิบัติตามกฎหมายที่ดิน และการส่งเสริมการทาอาชีพประมง พร้อมทาการศึกษา
ออกแบบ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพ
ระยะที่สอง (มั่งคั่ง) เป็นการดาเนินการพัฒนาที่มีงบประมาณและกาลังคนสนับสนุนอย่างเพียงพอ การ
ทางานเป็นไปอย่างเป็นเอกภาพ สามารถดาเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบข้อบังคับของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง ประชาชนเริ่มเก็บเกี่ยวผลผลิตหลายชนิดได้ตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้
ระยะที่สาม (ยั่งยืน) เป็นการบริหารจัดการโครงการต่างๆ ที่มีอยู่ให้ สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
และขยายพื้นที่ทางานครอบคลุมในทุกส่วนของลุ่มน้า ประชาชนได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนพัฒนาของรัฐ
อย่างคุ้มค่า สามารถส่งต่อความสาเร็จในการพัฒนาไปยังพื้นที่อื่นๆ
8.1 แผนพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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8-2
ปี พ.ศ.
2561-2564

2565-2570

2570 เป็นต้นไป

แผนการปรับปรุงและพัฒนาหนองหาร
1. ศึกษาออกแบบรายละเอียดและผลกระทบสิ่งแวดล้อม
2. ปรับปรุงศักยภาพโครงสร้างพื้นฐาน
3. การขุดลอกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้าอีก 200 ล้านลบ.ม.
4. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายและระบบบาบัดน้าเสีย
5. จัดการแปลงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจน
6. กาจัดขยะวัชพืชและลดมลพิษ
1. ระบบผลิตน้าประปาดื่มได้สาหรับชุมชน
2. จัดทาระบบบริหารจัดการน้าแบบครบวงจร
3. โรงไฟฟ้าพลังงานน้า/แสงอาทิตย์
4. แหล่งท่องเที่ยวรอบหนองหาร
5. ระบบการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้า
6. พัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์น้าในหนองหาร
1. ระบบชลประทานรองรับพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นอีก150,000ไร่
2. ศูนย์เรียนรู้เพื่อวิจัยพัฒนาในการบริหารจัดการน้า
3. ตานานและแนวคิดในการพัฒนาหนองหารในหลักสูตรการเรียนการสอน
4. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
5. การเป็นต้นแบบในการพัฒนาแหล่งน้าอื่นในประเทศไทย

8.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนาลุ่มนาหนองหารสกลนครปี 2561-2572
แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้าของหนองหารและลุ่มน้าที่เกี่ยวข้อง สามารถแบ่งออกได้
เป็น 5 กลุ่มยุทธศาสตร์ โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์ต่างๆ โดยมีแผนกลยุทธ์ 3 ระยะ คือ ระยะสั้น (2561-2562) ระยะ
กลาง (2563-2567) และระยะยาว (2568-2572) นอกจากนี้ ยังได้นาเสนอหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้ในแต่ละกล
ยุทธ์ ดังแสดงได้ดังต่อไปนี้
8.2.1. ยุทธศาสตร์การจัดการนาอุปโภคบริโภค
ความต้องการใช้น้าเพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชน และโรงเรียนในเขตพื้นที่รอบหนองหาร ในบางแห่ง
อยู่ในสภาพที่ขาดแคลนน้าประปา ระดับคุณภาพที่ใช้ดื่มได้ ในหลายพื้นที่มีเพียงการนาน้าบาดาลมาใช้ หรือใช้น้า
ผิวดินที่ผ่านขั้นตอนการทาความสะอาด และฆ่าเชื้อโรคที่ไม่ได้มาตรฐานสาหรับการบริโภค เพื่อให้ชุมชนสามารถ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สู่ง ควรวางแนวทางสาหรับการพัฒนาการใช้น้าเพื่อการบริโภคดังนี้
จัดแบ่งเขตพื้นที่การใช้น้า แล้วจัดสร้างระบบการผลิตน้าประปาให้เหมาะสมกับขนาดความต้องการของ
ชุมชน การสร้างแหล่งกักเก็บน้าผิวดินให้เพิ่มมากขึ้ น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเก็บกักสารองน้าจากลาห้วยที่ไหลลง
สู่หนองหารให้เพียงพอในฤดูแล้ง และการกาหนดเขตพื้นที่เฉพาะของหนองหารไว้ใช้เพื่อผลิตน้าประปา

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยัง่ ยืน
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กลยุทธ์

ระยะสัน

ระยะกลาง

ระยะยาว

2561-2562

2563-2567

2568-2572

1. จัดหาแหล่งน้าต้นทุนและ
ก่อสร้างระบบประปา

ร้อยละ 90 ของ
หมู่บ้านเป้าหมาย

ร้อยละ 10 ของ
หมู่บ้านเป้าหมาย

ดาเนินการต่อเนื่อง

สถ. ทบ. ทน.
อปท.

2. พัฒนาระบบประปาเมืองและ
พื้นที่เศรษฐกิจ

พัฒนาระบบประปา
เมือง ร้อยละ 17 ของ
เมืองเป้าหมาย

พัฒนาระบบประปา
เมือง ร้อยละ 48 ของ
เมืองเป้าหมาย

พัฒนาระบบประปา
เมือง ร้อยละ 35ของ
เมืองเป้าหมาย

กปภ.

3. การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ประปาชนบทและจัดหาแหล่งเก็บ
น้าฝน

ร้อยละ 10 ของ
หมู่บ้านเป้าหมาย

ร้อยละ 90 ของ
หมู่บ้านเป้าหมาย

ดาเนินการต่อเนื่อง

สถ. ทบ. ทน.
อปท.

4. จัดหาน้าดื่มให้โรงเรียนและ
ชุมชน

ร้อยละ 45 ของ
หมู่บ้านเป้าหมาย

ร้อยละ 55 ของ
หมู่บ้านเป้าหมาย

ดาเนินการต่อเนื่อง

ทบ.

5. การใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ

เมืองหลักที่มีแนวโน้ม
ขาดแคลนน้า

แหล่งท่องเที่ยวและ
ดาเนินการต่อเนื่อง
กปภ. อปท.
พื้นที่ขาดแคลนน้า
ต้นทุน
กปภ. = การประปาส่วนภูมิภาค
อปท. = องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ:

สถ. = กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ทบ. = เทศบาล
ทน. = กรมทรัพยากรน้า

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

8.2.2. ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงของนาภาคการผลิต (เกษตรและอุตสาหกรรม)
การเจริญเติบโตของชุมชนรอบหนองหาร ทาให้มีความต้องการใช้น้าเพื่อการเกษตรเพิ่มมาขึ้น ถึงแม้
หน่วยงานภาครัฐจะสร้างระบบเก็บกักน้าแบบต่างๆ และระบบสูบน้าด้วยไฟฟ้า สร้างระบบส่งน้าเพื่อให้เข้าไปยัง
พื้นที่การเกษตร หลายพื้นที่ก็ยังประสบปัญหาน้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรที่ใช้เพาะปลูก พืช
เศรษฐกิจ ในช่ว งฤดูแ ล้ง การวางแผนพัฒ นาเพื ่อ รองรับ ความต้อ งการการใช้น้ าของภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรม ประกอบด้วย การฟื้นฟูแหล่งเก็บกักน้าเดิมให้มีประสิทธิภาพการเก็บกับ และจัดส่งน้าได้ตามปกติ
การจัดสร้างแหล่งเก็บกักน้าใหม่ ทั้งที่เป็นน้าผิวดิน และน้าบาดาล การจัดการเขตการปลูกพืชให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และสภาพพื้นที่ และการจัดสรรการใช้น้าอย่างสมดุลให้กับทุกพื้นที่
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กลยุทธ์

ระยะสัน

ระยะกลาง

ระยะยาว

2561-2562

2563-2567

2568-2572

1. การจัดการด้านความต้องการ
(การจัดสรรน้าการกาหนดเขตการ
ใช้น้า)

ศึกษา ตรวจสอบการ
จัดสรรน้าใน ลุม่ น้าพุง
หนองหาร และน้าก่า

กาหนดเกณฑ์การ
จัดสรรน้าใน ลุม่ น้าพุง
หนองหาร และน้าก่า

ขยายผลในลุ่มน้าอื่นๆ

2. จัดการพื้นที่เกษตรกรรม
(Zoning) เพิ่มมูลค่าการใช้น้าต่อ
หน่วยให้สูงขึ้น

การบริหารจัดการน้าที่มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการจัดระบบปลูกพืช
อย่างเหมาะสมในพื้นที่ชลประทานเดิม 150,000 ไร่โดยมุ่งเน้นลุ่มน้าพุง
หนองหารและน้าก่า

ชป. พด.

3. การเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ
แหล่งน้าและระบบชลประทานเดิม

เพิ่มปริมาณเก็บกัก
200-250 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร

เพิ่มประสิทธิภาพ
โครงการอย่างน้อย
ร้อยละ 10

ขยายผลในลุ่มน้าอื่นๆ

ชป.

50 %
40 %
40 %
60 %

30 %
30 %
30 %
30 %

20 %
30 %
30 %
10 %

ทน. ปภ. ทบ.
พด.
ทบ.
พด.

5. พัฒนาแหล่งเก็บกักน้าและ
ระบบชลประทานใหม่

500 ล้านลบม.

น้าพุง หนองหาร และ
น้าก่า

ดาเนินการต่อเนื่อง

ชป.

6. พัฒนาระบบผันน้าและเชื่อมโยง

ศึกษาระบบลุ่มน้า

ดาเนินการต่อเนื่อง

ดาเนินการต่อเนื่อง

ชป.

4. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้าในพื้นที่
เกษตรน้าฝน
- ฟื้นฟูแหล่งน้าธรรมชาติ
- สนับสนุนการขุดแหล่งน้าใน ไร่นา
- พัฒนาน้าบาดาลเพื่อการเกษตร
- การสนับสนุนแหล่งน้าชุมชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ชป. ทน.

7. จัดหาแหล่งน้าต้นทุน รองรับ
จัดหาน้าเพิ่ม ร้อยละ
จัดหาน้าเพิ่ม ร้อยละ
จัดหาน้าเพิ่ม ร้อยละ
ชป.
พื้นที่เศรษฐกิจสาคัญของจังหวัด
60
30
10
หมายเหตุ:
ชป. = กรมชลประทาน
ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทน. = กรมทรัพยากรน้า
พด. = กรมพัฒนาที่ดิน
ทบ. = เทศบาล

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยัง่ ยืน
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8.2.3. การจัดการนาท่วมและอุทกภัย
การแก้ปัญหาน้าท่วม มีสาเหตุมาจากปริมาณน้าฝนที่ตกมีมากกว่าปกติในช่วงฤดูฝน ทาให้น้าท่วมไร่นา
ของเกษตรกร บางพื้น ที่เกิดเป็น ประจา โดยเฉพาะพื้นที่ท้ายประตูน้าสุรัส วดี แนวทางแก้ไข คือ การบริห าร
จัดการระบายน้า การผันน้าออกจากพื้นที่ การชะลอการไหลของน้า การพร่องน้าจากหนองหารเพื่อรองรับน้า
หลาก และการรับทราบข้อมูลปริมาณน้าฝนล่วงหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งการวางแผนการบริหาร
จัดการน้านั้น จาเป็นต้องมีการทางานอย่างเป็นเอกภาพ มีความร่วมมือกั นทั้งภาครัฐและเอกชน
กลยุทธ์

ระยะสัน

ระยะกลาง

ระยะยาว

2561-2562

2563-2567

2568-2572

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. ปรับปรุงลาน้าสายหลัก

110 กม.

442 กม.

322 กม.

ชป. ทน. ทส.

2. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้า
ผันน้า พื้นที่รับน้านอง ในลุ่มน้า
วิกฤต

ลุ่มน้าพุง หนองหาร
และน้าก่า

ดาเนินการต่อเนื่อง

ดาเนินการต่อเนื่อง

ชป.

3. ระบบป้องกันน้าท่วม

20 แห่ง

20 แห่ง

22 แห่ง

ยผ. อปท.

4. การกาหนดเขตการใช้ประโยชน์
ที่ดินลุ่มน้า และปรับปรุง/จัดทาผัง
เมือง

5 ผัง

14 ผัง

ดาเนินการต่อเนื่อง

ยผ.

ศึกษาในลุ่มน้าที่มี
ปัญหาเช่นน้าพุง
หนองหาร และน้าก่า

ดาเนินการต่อเนื่อง

ดาเนินการต่อเนื่อง

ชป.

5. การพัฒนาและบริหารจัดการ
แหล่งเก็บกักน้า ให้เต็มศักยภาพ

6. การสนับสนุนการปรับตัว และ
กลุ่มลุม่ น้าพุง
ดาเนินการต่อเนื่อง
กลุ่มลุม่ น้าอื่นๆ
ชป. ยผ. ทน.
หนีภัย
หนองหาร และน้าก่า
ปภ. อปท.
หมายเหตุ:
ชป. = กรมชลประทาน
ทน. = กรมทรัพยากรน้า
ยผ. = สานักงานโยธาธิการและผังเมือง
อปท. = องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ปภ. = กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ทส. = กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยัง่ ยืน
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8.2.4. ยุทธศาสตร์การจัดการคุณภาพนา
การที่คุณภาพน้าของหนองหารเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว มีปัจจัยหลายอย่าง ได้แก่การปล่อยน้าทิ้งที่ไม่
ผ่านการบาบัดจากชุมชนเมืองและเทศบาลขนาดใหญ่ที่ปล่อยทิ้งลงหนองหารอย่างไม่คานึงถึงผลเสียหายที่จะ
ตามมา การตื้นเขินของหนองหารทาให้เกิดการสะสมของเสียไว้ในปริมาณที่เข้มข้ นมากขึ้น การเติบโตของวัชพืชมี
ปริมาณมากและไม่สอดคล้องกับการกาจัดทิ้งในแต่ปี ที่กล่าวมานี้จาเป็นต้องใช้วิธีการบริหารจัดการที่เหมาะสม
เกี่ยวข้องกับหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐและองค์การปกครองส่วท้องถิ่นที่อยู่โดยรอบหนองหาร แนว
ทางการแก้ไขสามารถทาได้ดังนี้ การสารวจคุณภาพน้าเป็นประจาทั้งในฤดูน้าหลากและน้าแล้ง ทั้งในลาห้ว ย
สาขาของน้าที่ไหลลงหนองหารเพื่อกาหนดรูปแบบการป้องกันน้าเสียที่จะไหลลงหนองหาร ได้แก่ ระบบบาบัดน้า
เสียที่จะใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ การลดของเสียจากแหล่งกาเนิด วิธีการกาจัดขยะของเสียน้าเสียและวัช พืชน้าที่
อยู่ในแต่ละตาบล
กลยุทธ์

ระยะสัน

ระยะกลาง

ระยะยาว

2561-2562

2563-2567

2568-2572

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

1. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบรวบรวมและระบบบาบัดน้า
เสียรวมของชุมชน

2 แห่ง

14 แห่ง

กลุ่มลุม่ น้าอื่นๆ

สผ. คพ. อปท.
อจน.

2. ลดน้าเสียจากแหล่งกาเนิด

ร้อยละ 20 ของลุ่มน้า
หนองหาร

ร้อยละ 30 ของลุ่มน้า
หนองหาร และกลุ่ม
ลุ่มน้าอื่นๆ

ร้อยละ 50 ของลุ่มน้า
หนองหาร และกลุ่ม
ลุ่มน้าอื่นๆ

อปท. คพ.

3. การควบคุมระดับความเค็ม

ความเค็มไม่ให้เกินมาตรฐานของการเกษตรและการประปา โดยเฉพาะในลุ่ม
น้าพุง หนองหาร และน้าก่า

ชป.

4. การกาจัดวัชพืชและขยะมูลฝอย ลุ่มน้าพุง หนองหาร
กลุ่มลุม่ น้าอื่นๆ
กลุ่มลุม่ น้าอื่นๆ
คพ.
ในแหล่งน้า
และน้าก่า
หมายเหตุ:
สผ. = สานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม
คพ. = กรมควบคุมมลพิษ
ชป. = กรมชลประทาน
อปท. = องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
อจน. = องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยัง่ ยืน
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8.2.5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าต้นนาที่เสื่อมโทรมและป้องกันการพังทลายของดิน
การบริหารจัดการแหล่งต้นกาเนิดน้าของลุ่มน้าหนองหารมีแนวทางดังนี้ การปลูกป่าและดูแลรักษาป่า
ต้นน้าที่อยู่บนเทือกเขาภูพานจะมีผลต่อการชะลอความเร็วและการไหลของน้าในช่วงฤดูฝน ทาให้การระบายน้า
ในหนองมีเวลาเพิ่มขึ้น ลดความเสี่ยงของการเกิดน้าท่วมพื้นที่อย่างฉับพลัน นอกจากนี้การมีป่าที่อุดมสมบูรณ์
ระบบเครือข่ายของรากพืชจะช่วยซับน้าเก็บไว้แล้วค่อยๆปล่อยออกสู่ลาห้วย ทาให้มีน้าเติมเข้าหนองหารอย่าง
ต่อเนื่องยาวนานขี้น การรักษาป่าต้นน้ายังสามารถช่วยลดปริมาณตะกอนดินและทรายที่จะไหลลงหนองหาร ทา
ให้หนองหารตื้นเขิน
กลยุทธ์

ระยะสัน

ระยะกลาง

ระยะยาว

2561-2562

2563-2567

2568-2572

1. การอนุรักษ์ฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้าที่
เสื่อมโทรม

ร้อยละ 60 ของลุ่มน้า
พุง หนองหาร และน้า
ก่า

ร้อยละ 40 ของลุ่มน้า
พุง หนองหาร และน้า
ก่า

2. การป้องกันและลดการชะล้าง
พังทลายของดิน

ร้อยละ 60 ของลุ่มน้า
พุง หนองหาร และน้า
ก่า

ร้อยละ 40 ของลุ่มน้า กลุ่มลุม่ น้าอื่นๆ
พุง หนองหาร และน้า
ก่า
อส. = กรมอุทยาน สัตว์ป่า และพรรณพืช

หมายเหตุ:

ปม. = กรมป่าไม้
พด. = กรมพัฒนาที่ดิน

กลุ่มลุม่ น้าอื่นๆ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ปม. อส.

พด.

การประมาณการงบประมาณที่ต้องการใช้จ่ายในโครงการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่าง
ยั่งยืน ดังตารางข้างล่างนี้ เป็นการประมาณการงบประมาณที่ใช้แก้ไขปัญหาให้แก่หนองหนองในทุกมิติพร้อมกัน
และครอบคลุมพื้นที่ของลุ่มน้าหนองหารทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยแหล่งต้นน้าบนเทือกเขาภูพานที่มีลาน้าพุงเป็น
ลาน้าสายน้าหลัก ลาห้วยทุกสาขาที่ไหลลงหนองหาร และพื้นที่ตามลาน้าก่าทั้งหมด สามารถสรุปเสนอประมาณ
การงบประมาณได้ดังนี้

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยัง่ ยืน
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รายการ

ประมาณการ
1. งานสารวจและออกแบบ
408,693,250
2. งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
163,477,300
3. งานบริหารโครง
467,078,000
4. งานควบคุมโครงการ
817,386,500
5. งานติดตามแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
200,000,000
6. หมวดงานอาคารสิ่งก่อสร้าง
1,585,390,650
7. หมวดงานโครงสร้างถนน
1,110,294,640
8. หมวดงานสะพาน
146,164,300
9. หมวดงานอาคารควบคุมน้า
344,760,000
10. หมวดงานขุดลอก
7,169,514,040
11. หมวดงานระบบบาบัดน้าเสีย
722,486,000
12. หมวดงานระบบดักตะกอน
372,896,000
13. หมวดงานระบบผลิตน้าประปา
466,120,000
14. หมวดงานปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเดิม
687,527,000
15. หมวดงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้า
122,356,500
16. หมวดงานระบบการจัดการน้า
57,460,000
17. งานระบบชลประทานเพื่อการเกษตร
5,947,110,000
18. หมวดงานระบบกาจัดขยะและวัชพืช
229,840,000
19. งานอื่นๆ 10%
2,335,390,000
รวมทังสิน (สองหมื่นสามพันสามร้อยห้าสิบสามล้านเก้าแสนสีหมื่นสี่ พันบาท)
23,353,944,000
หมายเหตุ: การประมาณการงบประมาณที่ใช้อยู่บนพื้นฐานการบริหารจัดการทรัพยากรน้าของหนองหารและลุ่ม
น้าที่เกี่ยวข้อง น้าพุง หนองหาร และน้าก่า

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยัง่ ยืน
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8.3 ประเด็นความเชื่อมโยง และโครงการ/กิจกรรมที่ต้องดาเนินการโดยเร่งด่วน
ข้อมูลจากการศึกษา และรวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ สามารถนามาสรุปประเด็นความเชื่อมโยงของปัญหา
วิธีการแก้ไขปัญหา และแผนงานดาเนินการ โดยได้นาเสนอเพียงบางประเด็นเร่งด่วนที่จะควรจะได้รับการแก้ไข
โดยทันที ดังนี้
ปัญหาที่รวบรวม
1. ราษฎรออกเอกสารสิทธิ์ใน
ที่ดินไม่ได้ เนื่องจากอยู่ภายใน
แนวเขตที่ดินตาม พ.ร.ฎ.หวง
ห้ามที่ดิน 2484
2. ราษฎรออกเอกสารสิทธิ์ใน
ที่ดินไม่ได้ เนื่องจากอยู่ภายใน
แนวเขตที่ดินตาม นสล. 2540
3. หน่วยงานของรัฐเข้าใช้ที่ดิน
ภายในแนวเขตที่ดินตาม นสล.
2540 โดยไม่ได้รับอนุญาต

4. การพัฒนาต้องการใช้
งบประมาณก่อสร้างเป็น
จานวนมาก แต่ทยอยได้รับ
งบประมาณในลักษณะการขอ
ปีต่อปี ทาให้เกิดความล่าช้าใน
การก่อสร้างให้สาเร็จตามเปฃา
หมายที่วางไว้

วิธีการแก้ปัญหา
- เจ้าพนักงานที่ดินสามารถออกเอกสารสิทธิ์ให้แก่
ราษฎรได้ เนื่องจากแนวเขตที่ดินตาม พ.ร.ฎ.หวงห้าม
ที่ดิน 2484 ไม่มผี ลบังคับใช้ เพราะไม่ได้มีการเวนคืน
ที่ดินภายใน 5 ปี นับตั้งแต่ พ.ร.ฎ.ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา
- ราษฎรเจ้าของที่ดินมีหน้าที่ในการพิสูจน์ว่า สิทธิ์ใน
ที่ดินของผู้ใดจะดีกว่ากัน หากราษฎรดีกว่า เจ้าพนักงาน
ที่ดินจะออกเอกสารสิทธิ์ให้ แต่ส่วนมาก มักจะยึดถือ
ตามคาพิพากษาของศาล ดังนั้นราษฎรจึงต้องพึ่งศาล
ก่อนเสมอ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการ
ประมงจังหวัด สั่งการให้นายอาเภอ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ดูแลพื้นที่ตาม พ.ร.บ. ลักษณะปกครอง
ท้องที่ ทาการสารวจพื้นที่ดินที่หน่วยงานของรัฐเข้าใช้
ประโยชน์แล้วนาเข้าพิจารณาในคณะกรรมการประมง
จังหวัด เพื่อดาเนินการขอใช้กับจังหวัดให้ถูกต้องต่อไป
- กรณีที่เป็นโครงการที่ไม่สามารถทาให้แล้วเสร็จใน 1 ปี
ขอให้ทาการศึกษาวิธีแก้ปัญหาอย่างละเอียด ให้ถึงระดับ
การออกแบบงาน การประมาณการค่าใช้จ่าย ระยะเวลา
ดาเนินงาน และผลสาเร็จที่จะเกิดขึ้น เพื่อนาไปจัดทาคา
ของบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ อาจต้องแยกการ
ของบประมาณการศึกษาออกแบบไว้ต่างหาก จาก
งบประมาณการก่อสร้างหรืองบการจัดซื้อจัดจ้าง
- ผลักดันให้หน่วยงานราชการ ในภูมิภาคทีร่ ับผิดชอบ
หนองหาร ได้แก่ ประมงจังหวัด ที่ดินจังหวัด เกษตร
จังหวัด ชลประทาน โยธาธิการและผังเมือง กรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท) และองค์การบริหารส่วน
จังหวัดสกลนคร จัดทาโครงการขอรับงบประมาณผ่าน
ต้นสังกัดที่อยู่ในส่วนกลาง และจัดทาคาของบประมาณ
ที่ต้องการใช้แบบต่อเนื่อง 3-5 ปี
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แผนงาน/โครงการที่ดาเนินงาน
- อบจ. ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบในข้อกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างทั่วถึง
- อบจ. ควรประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบในข้อกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างทั่วถึง
- อบจ. นาเสนอผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

- แผนงาน: การจัดทาคาขอ
งบประมาณแบบบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ
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ปัญหาที่รวบรวม
2. การขาดความตกลงร่วมมือ
กันเพื่อแก้ปัญหาหนองหาร
อย่างเป็นเอกภาพ และบูรณา
การในด้านงบประมาณ
กาลังคน การใช้เครื่องจักร
อุปกรณ์ร่วมกัน

วิธีการแก้ปัญหา
แผนงาน/โครงการที่ดาเนินงาน
- ผู้ปฏิบัติงานภาครัฐในท้องที่หนองหาร จาเป็นต้องมี
- แผนงาน : การจัดตั้งองค์กรใหม่
ข้อกาหนดนโยบายที่ชัดเจนจากหน่วยงานต้นสังกัด และ ทีม่ ีอานาจหน้าที่บริหารงานในเขต
แจ้งให้แก่หน่วยงานอื่นทุกหน่วยงานได้ทราบนโยบาย
พืน้ ที่หนองหารโดยตรง
ดังกล่าว ซึ่งหากเป็นข้อนโยบายทีท่ าให้หน่วยอื่นทางาน
ไม่ได้ จาเป็นต้องนาข้อปัญหาเข้าหารือร่วมกันระหว่าง
กระทรวงเพื่อหาข้อยุตโิ ดยเร็วเพื่อกาหนดเป็นข้อตกลง
หรือแนวปฏิบัติที่เป็นคาสั่งจากกระทรวงต้นสังกัดของแต่
ละหน่วยงาน
- ควรเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการพัฒนาหนองหารใน
ระดับจังหวัดที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ให้มี
อานาจสั่งการหรืออนุมัติโครงการเพื่อดาเนินการการ
แก้ปัญหาให้แก่หนองหารของหน่วยงานรัฐให้อยู่ใน
แนวทางเดียวกัน ร่วมทั้งการสั่งการให้หน่วยงานรัฐใช้
งบประมาณ กาลังคน และ เครื่องจักรอุปกรณ์ร่วมกัน
- ควรกาหนดทิศทางการพัฒนาหนองหารของทุก
หน่วยงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน ตามแผนแม่บทการ
พัฒนาหนองหารที่จังหวัดสกลนครจัดทาขึ้นและกาหนด
ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นี้

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยัง่ ยืน
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8.4 โครงการ/กิจกรรมที่ต้องเริ่มดาเนินการโดยเร่งด่วน
โครงการ หรือ กิจ กรรมเร่ง ด่ว นที ่ค วรเร่ง ด าเนิน การ ได้น าเสนอโครงการกิจ กรรมย่อ ย ประมาณ
การงบประมาณ และหน่วยงานที่รับผิดชอบและสามารถนาไปดาเนินการได้ ดังแสดงได้ดังนี้
ประเด็นปัญหา /
สถานการณ์จริง

กิจกรรม/โครงการ

1. ปัญหาคุณภาพ 1. การปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
นาในหนองหาร บาบัดนาเสียก่อนปล่อยลงหนองหาร
1.1 โครงการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
และท่อรวบรวมน้าเสีย โรงพยาบาล
สกลนคร
1.2 โครงการก่อสร้างระบบบาบัดน้าเสีย
เทศบาลตาบลท่าแร่
1.3 โครงการบาบัดน้าเสียของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาประมงน้าจืดเขต 3
1.4 โครงการก่อสร้างระบบรวมน้าเสีย
หนองสนม
1.5 โครงการจัดทาระบบบาบัดน้าเสีย
ขนาดเล็ก (onsite treatment) แบบบึง
ประดิษฐ์ หรือพืชน้า รอบหนองหาร
1.6 โครงการจัดทาระบบบาบัดสิ่งปฏิกูล
พื้นที่รอบหนองหาร และการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน
1.7 การสร้างจิตสานึกและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟู
หนองหาร

ประมาณการ
งบประมาณ
(ล้านบาท)
(251)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ปี)
(1-2)

35

1

เทศบาลนครสกลนคร,
สาธารณสุข, อบจ.

123

1

6

1.5

43

2

13

1

4

2

27

1

เทศบาลท่าแร่, สาธารณสุข,
อบจ.
ประมงจังหวัด, เทศบาลนคร
สกลนคร, อบจ.
เทศบาลนครสกลนคร,
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด
เทศบาลนครสกลนคร,
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด อบจ.
เทศบาลนครสกลนคร,
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด, อบต.
เทศบาลนครสกลนคร,
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด, โรงรียน และอบต.

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยัง่ ยืน
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สามารถดาเนินการได้
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ประเด็นปัญหา /
สถานการณ์จริง
2. การเพิ่ม
ศักยภาพการใช้
ทรัพยากรดิน
และนา

3. ปัญหาการ
พัฒนาพืนที่รอบ
หนองหาร และ
โครงการพัฒนา
หนองหาร ที่ไม่
เป็นระบบ และ
ต้องตระหนักถึง
สิ่งแวดล้อม

กิจกรรม/โครงการ
2. การพัฒนาแหล่งนา และระบบ
ชลประทาน เพื่อดักดินตะกอน และเพิ่ม
พืนที่ทาการเกษตรกรรม
2.1 ก่อสร้างฝายชะลอน้า บ้านโพนงามโคก
ต.บ้านแป้น อ.โพนนาแก้ว
2.2 การขุดลอกลาห้วยต่างๆ (ห้วยหิน ห้วย
ทราย ห้วยดอนนกยาง ห้วยสองคอน ห้วย
พุงหลง ห้วยสร้างคอน ห้วยวังช้าง ห้วยแก
ห้วยเฮ ห้วยขีน ห้วยสมอ ห้วยเดียก และ
ห้วยแกลบ)
3. งานสารวจและออกแบบรายละเอียด
งานพัฒนา/ก่อสร้าง

ประมาณการ
งบประมาณ
(ล้านบาท)
(24.2)

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ปี)
(2)

หน่วยงานรับผิดชอบ หรือ
สามารถดาเนินการได้

0.7

2

ชลประทาน, อบต.

23.5

2

ชลประทาน, อบต.

(409)

(2)

สานักงานโยธาธิการ
จังหวัด, ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สกลนคร),
4. งานศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
(163)
(2)
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
ลุ่มนาหนองหารและลุ่มนาที่เกี่ยวข้อง
จังหวัด,
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(สกลนคร),
ที่มา: ดัดแปลงจาก แบบเสนอขอโครงการพัฒนาหนองหารจังหวัดสกลนครเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางน้าเชิงนิเวศ

8.5 โครงสร้างแนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ทังภาครัฐและเอกชน
การบริหารจัดการหนองหาร เพื่อให้เกิดการพัฒนาและความยั่งยืนของทรัพยากร จาเป็นต้องมีหน่วยงาน
หรือคณะทางานเพื่อขับเคลื่อน ติดตามตรวจสอบ วางแผนให้หนองหารดาเนินกิจกรรมต่างๆ ไปตามยุทธศาสตร์
ที่ได้ตั้ง ไว้ โดยจะขอนาเสนอ ร่างคณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อพัฒ นาหนองหาร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
สกลนคร เป็นประธาน และมีประมงจังหวัดสกลนคร ในฐานะเจ้าของพื้นที่รับผิดชอบเป็นเลขานุการ ดังแสดงได้
ดังรูปที่ 8.1

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยัง่ ยืน
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รูปที่ 8.1 ร่างคณะกรรมการ/คณะทางานเพื่อพัฒนาหนองหาร
8.6 สรุป
โครงการหรือกิจกรรมที่จาเป็นเร่งด่วนและสามารถดาเนินการได้ กลุ่มงานบาบัดน้าเสีย และการจัดการ
น้าเสีย เพราะปัญหาคุณภาพของหนองหาร อยู่ในระดับที่จาเป็นที่จะต้องมีการจัดการโดยทันที มิเช่นนั้นจะทาให้
เกิดผลกระทบในหลายด้านหลายมิติ และจะทาให้ยากต่อการจัดการ และต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการที่
สูงยิ่งขึ้น อาทิเช่น จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพน้าดิบเพื่อนาไปใช้ทาน้าประปา การที่คุณภาพน้าไม่ดีจะส่งผลต่อ
การเกิดวัชพืชน้า ทาให้เกิดการระบาด และแพร่กระจายมากยิ่งขึ้น ระบบนิเวศ และทรัพยากรทางประมงก็จะได้
ความเสียหายตาม ดังนั้น ตามข้อเสนอแนะข้างต้น จาเป็นที่จะต้องเร่งดาเนินการโดยทันที และจาเป็นอย่างยิ่ง
ต้องมีคณะทางาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยัง่ ยืน
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ภาคผนวก ก
แบบสอบถาม
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แบบสอบถามสาหรับหน่วยงาน
ว/ด/ป

ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ์
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงาน
ที่อยู่ เลขที่
อาเภอ

รหัสแบบสอบถาม
เบอร์โทร

เบอร์โทร
หมู่ที่

บ้าน
จังหวัด

2. ข้อมูลหนองหาร
2.1 ภัยแล้ง
จานวนครั้งที่เกิดในรอบ 10 ปี
สาเหตุเกิดจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานของท่าน

ตาแหน่ง
ตาบล
รหัสไปรษณีย์

ครั้ง

ภัยแล้งเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.
2.2 ภัยนาท่วม
สาเหตุเกิดจาก

จานวนครั้งที่เกิดในรอบ 10 ปี

ครั้ง

ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานของท่าน
ภัยน้าท่วมเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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2.3 รูปแบบ/โครงการ การพัฒนาหนองหารในอนาคตตามแนวความคิดของท่านควรจะเป็นอย่างไร

3. หน่วยงานของท่านได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดีหรือไม่
ผลกระทบ
3.1 ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดีอย่างไร

 ได้รับ
 ไม่ได้รับผลกระทบ (ข้ามไปข้อ 3.3)

3.2 แนวทางการแก้ปัญหา
3.3 รูปแบบการบริหารจัดการนาที่ประตูนาสุรัสวดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร
3.4 รูปแบบการบริหารจัดการนาที่ประตูนาสุรัสวดีในอนาคตตามแนวความคิดของท่านควรจะเป็นอย่างไร

4. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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แบบสอบถามสาหรับผู้ใหญ่บ้าน
ว/ด/ป

ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ์
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงาน
ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล
หน่วยงาน
ที่อยู่ เลขที่
อาเภอ

หมู่ที่

รหัสแบบสอบถาม
เบอร์โทร

เบอร์โทร

ตาแหน่ง

เบอร์โทร

ตาแหน่ง

บ้าน
จังหวัด

2. ข้อมูลการประสบภัยภายในพืนที่หมู่บ้านของท่าน
2.1 ภัยแล้ง
จานวนครั้งที่เกิดในรอบ 10 ปี
สาเหตุเกิดจาก
ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานของท่าน

ตาบล
รหัสไปรษณีย์
ครั้ง

ภัยแล้งเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.
2.2 ภัยนาท่วม
สาเหตุเกิดจาก

จานวนครั้งที่เกิดในรอบ 10 ปี

ครั้ง

ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานของท่าน

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ภัยน้าท่วมเกิดขึ้นครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.
3. ข้อมูลแหล่งนาผิวดิน
นอกจากหนองหาร ภายในหมู่บ้านของท่านมีอ่างเก็บน้า/สระน้า/หนองน้า/ฝาย อื่นหรือไม่  มี
 ไม่มี (ข้ามไปข้อ 4)
ขนาด (กว้างxยาวxลึก)
การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้านั้น (สามารถตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
 เกษตรกรรม (ตอบข้อ 3.1)
 อุตสาหกรรม (ตอบข้อ 3.2)
 ประปา (ตอบข้อ 3.3)
3.1 เกษตรกรรม (ทังหมดภายในหมู่บ้าน)
ฤดูแล้ง
เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
ฤดูฝน
เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
พืชที่ปลูก
ขนาดพื้นที่รวม
ไร่ ช่วงเวลาที่ปลูก
พืชที่ปลูก
ขนาดพื้นที่รวม
ไร่ ช่วงเวลาที่ปลูก
พืชที่ปลูก
ขนาดพื้นที่รวม
ไร่ ช่วงเวลาที่ปลูก
พืชที่ปลูก
ขนาดพื้นที่รวม
ไร่ ช่วงเวลาที่ปลูก
ปัญหาที่เกิดขึ้น
แนวทางการแก้ปัญหา
3.2 อุตสาหกรรม (ทังหมดภายในหมู่บ้าน)
ฤดูแล้ง เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
ฤดูฝน
เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

 เพียงพอ
 เพียงพอ
มีนาคม 2560

 ไม่เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
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ประเภทอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม
ปัญหาที่เกิดขึ้น

ปริมาณน้าที่ใช้
ปริมาณน้าที่ใช้

ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./วัน

แนวทางการแก้ปัญหา
3.3 ประปา (ทังหมดภายในหมู่บ้าน)
 ประปาหมู่บ้าน
ฤดูแล้ง เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
ฤดูฝน
เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
จานวนครัวเรือนที่รับบริการ
ครัวเรือน, ค่าน้าประปาที่หมู่บ้านเก็บได้
น้าประปา
บาท/ลบ.ม.
ปัญหาที่เกิดขึ้น

 ประปาภูมิภาค (ข้ามไปตอบข้อ 4)
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
บาท/เดือน, อัตราค่า

แนวทางการแก้ปัญหา

4. การใช้ประโยชน์จากหนองหาร
หมู่บ้านของท่านได้ใช้ประโยชน์จากหนองหารหรือไม่
 ได้ใช้
หมู่บ้านของท่านได้ใช้ประโยชน์จากหนองหารเพื่ออะไรบ้าง (สามารถตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
 เกษตรกรรม (ตอบข้อ 4.1)
 อุตสาหกรรม (ตอบข้อ 4.2)

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

 ไม่ได้ใช้ (ข้ามไปตอบข้อ 5)
 ประปา (ตอบข้อ 4.3)
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4.1 เกษตรกรรม (ทังหมดภายในหมู่บ้าน)
ฤดูแล้ง
เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
ฤดูฝน
เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
พืชที่ปลูก
ขนาดพื้นที่รวม
พืชที่ปลูก
ขนาดพื้นที่รวม
พืชที่ปลูก
ขนาดพื้นที่รวม
พืชที่ปลูก
ขนาดพื้นที่รวม
ปัญหาที่เกิดขึ้น

 เพียงพอ
 เพียงพอ
ไร่ ช่วงเวลาที่ปลูก
ไร่ ช่วงเวลาที่ปลูก
ไร่ ช่วงเวลาที่ปลูก
ไร่ ช่วงเวลาที่ปลูก

 ไม่เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ

แนวทางการแก้ปัญหา
4.2 อุตสาหกรรม (ทังหมดภายในหมู่บ้าน)
ฤดูแล้ง
ฤดูฝน
ประเภทอุตสาหกรรม
ประเภทอุตสาหกรรม
ปัญหาที่เกิดขึ้น

เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่  เพียงพอ
เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่  เพียงพอ
ปริมาณน้าที่ใช้
ปริมาณน้าที่ใช้

แนวทางการแก้ปัญหา

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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 ไม่เพียงพอ
ลบ.ม./วัน
ลบ.ม./วัน
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4.3 ประปา (ทังหมดภายในหมู่บ้าน)
 ประปาหมู่บ้าน
ฤดูแล้ง เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
ฤดูฝน
เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่
จานวนครัวเรือนที่รับบริการ
ครัวเรือน, ค่าน้าประปาที่หมู่บ้านเก็บได้
น้าประปา
บาท/ลบ.ม.
ปัญหาที่เกิดขึ้น

 ประปาภูมิภาค (ข้ามไปตอบข้อ 5)
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
 เพียงพอ
 ไม่เพียงพอ
บาท/เดือน, อัตราค่า

แนวทางการแก้ปัญหา
5. รูปแบบ/โครงการ การพัฒนาหนองหารในอนาคตตามแนวความคิดของท่านควรจะเป็นอย่างไร

6. หมู่บ้านของท่านได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดีหรือไม่
ผลกระทบ
6.1 ได้รับผลกระทบจากการเปิด-ปิดประตูสุรัสวดีอย่างไร

 ได้รับ
 ไม่ได้รับผลกระทบ (ข้ามไปข้อ 6.3)

6.2 แนวทางการแก้ปัญหา

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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6.3 รูปแบบการบริหารจัดการนาที่ประตูนาสุรัสวดีในปัจจุบันเป็นอย่างไร
6.4 รูปแบบการบริหารจัดการนาที่ประตูนาสุรัสวดีในอนาคตตามแนวความคิดของท่านควรจะเป็นอย่างไร

7. ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
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แบบสอบถามโรงประปา
ว/ด/ป

รหัสแบบสอบถาม
เบอร์โทร

ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ์
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อ-สกุลผู้ให้ข้อมูล
เบอร์โทร
ตาแหน่ง
ชื่อโรงประปา
เบอร์โทรศัพท์ของโรงประปา
ที่อยู่โรงประปา
2. ข้อมูลเฉพาะระบบประปา
กาลังการผลิต
ลบ.ม./วัน จานวนมิเตอร์ที่รับบริการ
มิเตอร์
จานวนประชากรที่รับบริการ
คน
ค่าน้าประปา
บาท/หน่วย รายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน
บาท/เดือน
หมู่บ้านที่รับบริการจากโรงประปา
3. ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากหนองหาร
3.1 ขนาดความจุอ่างเก็บน้า: ที่ระดับเก็บกักสูงสุด
ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกักต่าสุด
ลบ.ม. ที่ระดับเก็บกัก
ปกติ
ลบ.ม.
3.2 ระดับน้าเก็บกักสูงสุด
ม.
ระดับน้าเก็บกักต่าสุด
ม.
ระดับน้าเก็บกัก
ปกติ
ม.
3.3 จานวนเครื่องสูบน้า
เครื่อง
ขนาด
แรงม้า
3.4 อัตราการสูบน้าขึ้นไปใช้
ลบ.ม./วัน
หรือหน่วยอื่นๆ (ระบุ)
3.5 จานวนชั่วโมงในการสูบน้า
ชั่วโมง/วัน
จานวนวันที่สูบ
น้า
วัน/เดือน
3.6 อ่างเก็บน้าและโรงประปาอยู่ห่างกัน
ม. หรือ กม.
3.7 วิธีการลาเลียงน้าจากอ่างเก็บน้ามายังโรงประปา

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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3.8 สภาพการเปลี่ยนแปลงระดับน้าในช่วงเวลา 1 ปี
3.9 ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าในช่วงฤดูฝน

 ใช้งานได้ดี เพราะ
 ใช้งานได้ไม่ดี เพราะ
3.10 ปริมาณน้าในอ่างเก็บน้าในช่วงฤดูแล้ง  ใช้งานได้ดี เพราะ
 ใช้งานได้ไม่ดี เพราะ
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ภาคผนวก ข
หลักการและทฤษฎี
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การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้านอุทกวิทยาและด้านชลศาสตร์ เพื่อ ศึกษาถึงสภาพปัจจุบันของ
หนองหาร และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น ประกอบด้วยหลักการและทฤษฎี ดังต่อไปนี้
1) การหาปริมาณน้าท่าโดยวิธี SCS-CN Method
SCS-CN Method ถูกสร้างขึ้นมาในปี ค.ศ.1954 โดย Soil Conservation Services (SCS) แห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนไปเป็น NRCS หรือ Natural Resources Conservation Services จุดประสงค์
หลั ก ของ SCS-CN Method คื อ การสร้ า งมาตรการหรื อ ระเบี ย บต่ า งๆ เพื่ อ ป้ อ งกั น อุ ท กภั ย โดยน าผลการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการซึมผ่านผิวดิน (Infiltration) ซึ่งเกิดจากการทาฝนเทียมบนพื้นที่ 2 x 4 ตารางเมตร จานวน
10,000 แปลงทั่วประเทศ ที่ทาการศึกษาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1930 มาประยุกต์ใช้
หลักการของ SCS-CN Method คือ น้าฝนในส่วนที่เกินจากการเก็บกักของพื้นที่จะระบายให้กับพื้นที่ท้าย
น้าไปจนหมด โดยระบายทั้งทางผิวดิน (Surface runoff) และระบายทางใต้ผิวดิน (Subsurface flow) ซึ่งรวมกัน
เรียกว่า น้าไหลจากดินชั้นบน (Direct runoff) และการเก็บกักน้าของพื้นที่ต้นน้าจะขึ้นอยู่กับปั จจัยลักษณะภูมิ
ประเทศ ชนิดดิน และชนิดกับปริมาณพืชคลุมดิน โดยสมการที่ใช้ในหลักของ SCS-CN Method คือ
𝐹

𝐷𝑅

=
𝑆 ( 𝑃−𝐼

𝑎)

เมื่อ DR คือ ปริมาณน้าท่า (นิ้ว) , P คือ ปริมาณฝนที่ตกลงมา (นิ้ว), Ia คือ ปริมาณการสูญเสียครั้ง (นิ้ว),
F คือ ปริมาณการดูดซับจริงของลุ่มน้า (นิ้ว), S คือ ปริมาณศักยภาพสูงสุดในการดูดน้าของลุ่มน้า (นิ้ว)
ความสัมพันธ์ระหว่างฝน น้าท่า และการดูดซับน้าจริงของลุ่มน้า ดังแสดงในรูปผนวกที่ ข-1 ซึ่งสามารถ
เขียนสมการแสดงความสัมพันธ์ได้ว่า
𝐹 = 𝑃 − 𝐼𝑎 − 𝐷𝑅

แทนสมการ F ลงในสมการ
𝐷𝑅 =

(𝑃 − 𝐼𝑎 )2
(𝑃 − 𝐼𝑎 ) + 𝑆

จากการทดลองและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างฝนและน้าท่าพบว่า
แทนค่า

𝐼𝑎 = 0.2𝑆
𝐼𝑎 ;

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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รูปผนวกที่ ข-1 ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณน้าฝน น้าท่า และการดูดซับน้าของลุ่มน้า
(𝑃 − 0.2𝑆)2
𝐷𝑅 =
(𝑃 + 0.8𝑆)

จากการศึกษาในเชิงเอ็มไพริกัลป์
𝑆=

1000
− 10
𝐶𝑁

ค่ า CN จะหาได้ โ ดยการส ารวจสภาพดิ น การปกคลุ ม ดิ น และสภาพความชื้ น ของดิ น ในลุ่ ม น้ า การ
กาหนดค่า CN ให้กับพืชคลุมดิน
การกาหนดค่า CN ให้กับพืชคลุมดิน จะอยู่ภายใต้ 2 เงื่อนไข เงื่อนไขความสามารถในการดูดซับและการ
เก็บกักน้าของดิน (Hydrologic soil group) และเงื่อนไขของลักษณะอากาศ และสภาพภูมิประเทศที่ส่งเสริมให้มี
การดูดซับและเก็บกักน้าฝน ดังตารางผนวกที่ ข-1

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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ตารางผนวกที่ ข-1 Runoff curve number (CN) ของการใช้ประโยชน์ที่ดินชนิดต่างๆ ของ SCS
Land use
Hydrologic
Hydrologic Soil Group
condition
A
B
C
Wood and Forest land
Poor
45
66
77
(พื้นที่ป่าไม้)
Fair
36
60
73
Good
25
55
70
Wood-grass combination
Poor
57
73
82
(พื้นที่ผสมระหว่างป่าไม้กับทุ่งหญ้า)
Fair
43
65
76
Good
32
58
72
Rangeland and Herbaceous
Poor
80
87
(ทุ่งหญ้า)
Fair
71
81
Good
62
74
Agriculture land Base soil Crop 77
86
91
cover (พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่ว่าง Fair
76
85
90
เปล่า)
Good
74
83
88
Industrial districts (พื้นที่โรงงาน)
72%
81
88
91
A
เป็นดินเนื้อหยาบ ชั้นดินลึก ดูดซับน้าค่อนข้างดี ประมาณ 0.30 – 0.45 นิ้ว/ชม
B
เป็นดินที่มีเนื้อปานกลางถึงหยาบ ชั้นดินลึก ดูดซับน้าค่อนข้างดี ประมาณ 0.15 – 0.30 นิ้ว/ชม
C
เป็นดินเนื้อปานกลางถึงละเอียด ชั้นดินตื้น ดูดซับน้าไม่ค่อยดี ประมาณ 0.05 – 0.15 นิ้ว/ชม
D
เป็นดินที่มีเนื้อละเอียด และมักจะมีชั้นดินตื้น ดูดซับน้าได้น้อยมาก ประมาณ 0 – 0.05 นิ้ว/ชม

D
83
79
77
86
82
79
93
89
85
94
93
90
93

2) การหาปริมาณความต้องการใช้น้า
2.1) การหาปริมาณการใช้น้าของพืช
การหาปริมาณการใช้น้าของพืช สามารถแบ่งวิธีการหาออกเป็น 2 วิธีดังนี้
(1) การหาปริมาณการใช้น้าของพืชโดยการวัดโดยตรง
การวัดปริมาณการใช้น้าของพืชโดยตรงนั้น สามารถนาผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้ทันที่ ซึ่งอาจทาได้หลาย
วิธี แต่ละวิธีมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามการจะเลือกใช้วิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการข้อมูลที่
ละเอียดถูกต้อง ค่าใช้จ่ายในการซื้อและติดตั้งเครื่องมือ ชนิดของพืชที่ต้องการตรวจวัด และองค์ประกอบอื่นๆ วิธีที่
ใช้กันทั่วไปมี 3 วิธี คือ การวัดจากความชื้นในดิน การวัดจากแปลงทดลอง และการวัดจากถังการใช้น้าของพืช
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน
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(Lysimeter) วิธีการดังกล่าวให้ผลที่ถูกต้องและสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง แต่มีข้อจากัดคือ ได้ข้ อมูลที่
ถูกต้องกับสภาพพื้นที่ที่ทาการตรวจวัดไม่สามารถใช้กับสภาพพื้นที่อื่น ๆ ได้ เพราะค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลามาก
(2) การหาปริมาณการใช้น้าของพืชโดยใช้ข้อมูลจากภูมิอากาศ
การหาปริมาณการใช้น้าของพืชโดยใช้ข้อมูลจากภูมิอากาศ มีวิธี 3 วิธี ดังนี้
- การใช้ ค่ า ศั ก ย์ ก ารคายระเหยน้ า ของพื ช หรื อ ปริ ม าณการใช้ น้ า ของพื ช อ้ า งอิ ง (ETp ) และค่ า
สัมประสิทธิ์การใช้น้าของพืช (Kc)
เนื่องจากการหาปริมาณการใช้น้าจากการวัดโดยตรงมีข้อจากัด การหาปริมาณการใช้น้าของพืชโดยใช้
ข้ อ มู ล จากภู มิ อ ากาศ มี ห ลั ก การและแนวคิ ด ที่ ว่ า ปริ ม าณการใช้ น้ าของพื ช จะมี ป ริ ม าณเท่ า ใดนั้ น ขึ้ น อยู่ กั บ
องค์ประกอบที่สาคัญ 4 อย่าง คือ สภาพของดิน ชนิดและอายุของพืช สภาพภูมิอากาศรอบๆ ต้นพืช และการ
จัดการเพาะปลูก
หลักการในการดาเนินการก็คือ ให้พืชเจริญงอกงามดี มีอัตราการใช้น้าที่ไม่ขึ้นอยู่กับอายุ ได้รับน้าหรือ
ความชื้นสูงตลอดเวลา แต่ผลจากการใช้น้าของพืชจะไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเพาะปลูกหรือองค์ประกอบอื่นๆ
ทั้งนี้ เพื่อให้การใช้น้าของพืชที่เลือกมาศึกษาขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเพียงอย่างเดียวซึ่งพืชที่มีคุณสมบัติดังกล่าว
ก็คือ หญ้าอัลฟัลฟ่า ต่อมาก็มีพืชชนิดอื่นๆ มาศึกษา
การใช้น้าของพืชอ้างอิงที่เลือกไว้ เมื่อปลู กในดินที่มีความชื้นสูงตลอดเวลา เพื่อให้อัตราการใช้น้าขึ้นอยู่
กับ สภาพภูมิอากาศอย่ างเดีย วเรี ยกว่า “ศักย์การคายระเหยของน้า” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Potential
Evapotranspiration” ใช้ตัวย่อว่า “ETp ” และศักย์การคายระเหยของน้าจะหมายถึง ปริมาณการใช้น้าของพืช
อ้างอิง (ETp ) จากหลักการที่ว่าการใช้น้าของพืชอ้างอิงขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศรอบๆ ต้นพืชเพียงอย่างเดียวนี้ทา
ให้นักวิทยาศาสตร์ได้คิดสูตรสาหรับการหาศักย์การคายระเหยของน้า (ETp ) โดยการใช้ข้อมูลจากภูมิอากาศไว้
อย่ างมากมาย และต้องการทราบค่าปริ มาณการใช้น้าของพืช หรือการระเหยของน้าที่แท้จริง (Appearance
Evapotranspiration, ETa) ของแปลพืชชนิดอื่นๆ ที่ไม่ใช่พืชอ้างอิง
ในการหาปริมาณการใช้น้าของพืชต่างๆ จึงได้ทาการวิเคราะห์หาปริมาณการใช้น้าของพืชอ้างอิง (ETp)
จากการคานวณโดยวิธีการของ Penman ที่ปรับปรุงแล้ว (Modified Penman Method) รวมทั้งค่าสัมประสิทธิ์
การใช้น้าของพืช (Kc) ดังสมการต่อไปนี้
ETc = ETp x Kc
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เมื่อ ETc คือ ปริมาณการใช้น้าของพืชที่ต้องการทราบ (มม./วัน), ETp คือ ปริมาณการใช้น้าของพืชอ้างอิง
(มม./วัน), Kc คือ สัมประสิทธิ์การใช้น้าของพืช (Crop Coefficient)
- การใช้ค่าปริมาณการระเหยน้าจากถาดวัดการระเหยแบบเอ (Epan) สัมประสิทธิ์ถาดวัดการระเหย
ส้าหรับถาดวัดแบบเอ (Kp) และสัมประสิทธิ์การใช้น้าของพืช (Kc)
แนวคิดของการหาปริมาณการใช้น้าโดยวิธีนี้มาจากเมื่อไม่มีข้อมูลที่สามารถนาไปใช้หาการคานวณหา
ปริมาณการใช้น้าของพืชอ้างอิง (ETp) จากสูตรหรือวิธีต่างๆ โดยเครื่องมือที่ใช้วัดในการระเหยแบ่งออกเป็น 2 แบบ
คือ แบบที่เป็นถาดบรรจุน้าเรียกว่า “การวัดการระเหย” (Evaporation pan) ซึ่งน้าได้ระเหยจากผิวน้าโดยตรง
และอีกแบบหนึ่งซึ่งให้น้าระเหยจากผิวของวัสดุพรุนที่เปียกน้า
หลักการระเหยทั้งสองแบบคล้ายคลึงกัน คือเป็นการแพร่กระจายไอน้าสู่บรรยากาศ แต่เนื่องจากการ
คายน้าของพืชนั้นจะถูกควบคุมโดยการปิดเปิดของรูใบที่แตกต่างกันในการระเหยจากผิวน้าไม่มีอะไรควบคุม ดังนั้น
จึงจาเป็นใช้ค่าสัมประสิทธิ์มาคูณกับค่าการระเหยจากถาดวัดการระเหย ตามปกติจะใช้ถาดที่เรียกว่า “Class-A
pan” ของกรมอุตุนิยมวิทยาประเทศสหรัฐอเมริกา
แนวคิดของการหาปริมาณการใช้น้าแบบนี้มาจากเมื่อไม่มีข้อมูลที่สามารถใช้คานวณหาปริมาณการใช้น้า
ของพืชอ้างอิง (ETp) จึงกาหนดให้หาค่าของ (ETp) จากสมการดังต่อไปนี้
ETp = Epan x Kp
โดยสรุปข้อมูลปริมาณการระเหยของน้าจากถาสดวัดการระเหยแบบเอ (Epan) จะต้องอ่านค่าโดยตรงจาก
อุปกรณ์ที่ติดตั้งในแปลงพืชและค่าสัมประสิทธิ์ถาดวัดการะเหยสาหรับถาดวัดแบบเอ (Kp) และสัมประสิทธิ์การใช้
น้าของพืช (Kc) จะสามารถหาปริมาณการใช้น้าของพืชได้จากสมการ
ETc = Epan x Kp x Kc
เมื่อ ETc คือ ปริมาณการใช้น้าของพืช (มม./วัน), Epan คือ ปริมาณการระเหยน้าจากถาดวัดการระเหย
แบบเอ (มม./วัน), Kp คือ สัมประสิทธิ์ถาดวัดการระเหยแบบเอ, Kc คือ สัมประสิทธิ์การใช้น้าของพืช
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- การใช้ข้อมูลปริมาณการระเหยน้าจากถาดวัดการระเหยแบบเอ (Epan) และสัมประสิทธิ์ถาดวัดการ
ระเหยส้าหรับถาดวัดแบบ เอ (K´p )
การหาปริมาณการใช้น้าด้วยวิธีนี้มาจากถาดวัดการระเหยแบบเอ (Epan) หรือปริมาณการระเหยน้าจาก
ถาดวัดการระเหยแบบเอ เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ไม่มีทั้งข้อมูล ETp หรือปริมาณการใช้น้าของพืชโดยการ
คานวณจากค่าของ K´p หรือ สัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหยแบบเบ็ดเสร็จสาหรับถาดวัดแบบเอ แทน Kc และ
Kp นั่ น คือสามารถหาปริ มาณการใช้น้ าของพืช ด้ว ยหารคานวณจากการคูณค่าการระเหยแบบเอ (Epan) กับ
สัมประสิทธิ์ถาดวัดการระเหยแบบเบ็ดเสร็จสาหรับถาดวัดแบบเอ (K´p) ดังแสดงในสมการ
ETc = Epan x K´p
เมื่อ ETc คือ ปริมาณการใช้น้าของพืช (มม./วัน), Epan คือ ปริมาณการระเหยน้าจากถาดวัดการระเหย
แบบเอ (มม./วัน), K´p คือ สัมประสิทธิ์ของถาดวัดการระเหยแบบเบ็ดเสร็จสาหรับถาดวัดแบบเอ
(3) ค่าความต้องการใช้น้าส้าหรับพืช
ค่าความต้องการใช้น้าสาหรับพืชแต่ละชนิดจากกรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร กรมอุตุนิยมวิทยา
พบว่า ค่าความต้องการใช้น้าสาหรับพืชแต่ละชนิด แสดงได้ดังตารางที่ 2.1-1
ตารางที่ 2 ค่าความต้องการใช้น้าสาหรับพืชแต่ละชนิด
ชนิดพืช
1) ข้าวขาวดอกมะลิ 105 อายุ 98 วัน
2) ข้าวโพด อายุ 98 วัน
3) อ้อย
4) ยางพารา
5) พืชผัก
6) พริก
7) ปาล์มน้ามัน
8) ไม้ผลและพืชไร่ผสม
9) ยูคาลิปตัส
10) มันสาปะหลัง

ค่าความต้องการใช้น้า
(โดยประมาณ)
580.90
526.10
1,169
288.77
3-5
578
243.95
3
ไม่คิดความต้องการใช้น้า
ไม่คิดความต้องการใช้น้า

หน่วย
มม. (รวมตลอดอายุเก็บเกี่ยว)
มม. (รวมตลอดอายุเก็บเกี่ยว)
มม. (รวมตลอดอายุเก็บเกี่ยว)
มม. ต่อเดือน
มม. ต่อวัน
มม. (รวมตลอดอายุเก็บเกี่ยว)
มม. ต่อเดือน
มม. ต่อวัน
-
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2.2 การหาปริมาณการใช้น้าเพื่อการอุปโภค - บริโภค
กรมชลประทาน (2554) เป็นการหาความต้องการน้าเพื่อการอุปโภค – บริโภคของประชากรทั้งหมดที่
อาศัยอยู่ในเขตเมืองและนอกเมืองซึ่งมีความต้องการใช้น้าที่แตกต่างกัน
(1) การกาหนดอัตราการใช้น้าของประชากรในชุมชนลักษณะต่าง ๆ โดยประชากรที่อยู่ในเขตเทศบาลได้
วิเคราะห์จากข้อมูลปริมาณน้าจาหน่ายของการประปาส่วนภูมิภาค ส่วนอัตราการใช้น้าของประชากรนอกเขต
เทศบาลกาหนดให้ใช้ตามตามมาตรฐานการสารวจความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ดังสรุปได้ดังนี้
- เทศบาลนคร
- เทศบาลเมือง
- เทศบาลตาบล
- นอกเขตเทศบาล

กาหนดอัตราการใช้น้าเท่ากับ
กาหนดอัตราการใช้น้าเท่ากับ
กาหนดอัตราการใช้น้าเท่ากับ
กาหนดอัตราการใช้น้าเท่ากับ

250
200
120
50

ลิตร/คน/วัน
ลิตร/คน/วัน
ลิตร/คน/วัน
ลิตร/คน/วัน

(2) ในกรณีที่มีผู้ขอใช้น้าเพื่อการอุปโภค – บริโภค เช่น การประปาส่วนภูมิภาค องค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น ฯลฯ .ให้คิดความต้องการใช้น้าตามปริมาณที่ขอใช้ ดังนั้น
ความต้องการใช้น้า = จ้านวนประชากรในพืนที่ X อัตราการใช้น้าเฉลี่ย ( ลบ.เมตร/วัน)
3) ทฤษฏีสมดุลน้า
สมดุลน้า เป็นเครื่องมือในการอธิบายสภาพลุ่มน้าและช่วยในการจาแนกลุ่มน้าโดยอาศัยการประเมิน
แหล่งจ่ายน้า และปริมาณน้าที่ไหลออก เป็นการประยุกต์ใช้หลักการอนุรักษ์สสาร (Conservation of mass
principle) เข้ากับวักจักรของน้า คือ ทุกๆ อย่างจะไม่มีการสูญหาย และทุกๆ อย่างที่หายไปสามารถอธิบายได้
ซึ่งเป็นสมการที่รวมการนาน้าเข้าสู่ระบบตั้งแต่การเกิดหยาดน้าฟ้า (เช่น ฝน) และการนาน้าออกจากระบบ ในรูป
ของน้าไหลออกที่เกิดขึ้นจากการคายระเหยน้า และการเปลี่ยนแปลงในที่กักเก็บต่างๆ (ในรูปของความชื้นในดิน
และน้าใต้ดิน) ดังสมการต่อไปนี้
∆S = I – O
เมื่อ I คือ ปริมาณน้าไหลเข้า, O = ปริมาณน้าไหลออก และ ∆S = ปริมาณการเปลี่ยนแปลง
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4) แนวทางการแก้ไขปัญหาน้าแบบยั่งยืน
ปัญหาเรื่องน้าแตกต่างจากปัญหาอื่น คือไม่สามารถแก้ไขเฉพาะแห่งหรือเฉพาะจุดได้ เพราะลาน้ามีความ
ยาวและมีการไหลผ่านพื้นที่หรือชุมชนต่างๆ ต่อเนื่องกันไป ดังนั้น การแก้ปัญหาเรื่องน้าท่วมหรืออุทกภัยจะต้อง
อาศัยผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องน้าโดยเฉพาะโดยจะต้องศึกษา และวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบทั้งลุ่ม โดย
เสนอให้เป็นวาระแห่งชาติต้องดาเนินการโดยเร่งด่วนที่สุด
ปัญหาที่ทาให้เกิดน้าท่วมในประเทศไทยเกิดจากปัจจัยหลัก 2 อย่าง คือ ธรรมชาติ และมนุษย์ โดยปัจจัย
ข้อแรกควบคุมได้ยากมาก จึงจาเป็นต้องหาวิธีการ และบริหารจัดการให้ปัจจัยที่สองอยู่ร่วมกับปัจจัยแรกให้ ได้
เพื่อให้การแก้ไขปัญหามีผลกระทบน้อยที่สุด แนวทางแก้ไขปัญหาควรพิจารณาจากทั้งมาตรการใช้สิ่งปลูกสร้าง
และมาตรการที่ไม่ตอ้ งใช้สิ่งปลูกสร้าง ดังนี้
4.1) การแก้ปัญหาที่สะสมมาตั้งแต่อดีตและดารงอยู่ในปัจจุบัน ตั้งแต่การสร้างบ้านเรือน การขยายตัว
ของชุมชนที่อยู่ริมแม่น้าสายสาคัญๆ ที่ในระยะหลังไม่ได้ปลูกบ้านมีใต้ถุนสูงเลยระดับน้าหลาก แต่ไปนิยมรูปแบบ
บ้านแบบยุโรป หรือตะวันตก โดยมิได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาเมื่อมีการหลากล้นตลิ่ง หรือการถมที่สร้างบ้าน
จัดสรรหรือขยายเมืองไปในทิศทางที่เป็นที่ต่าหรือที่ลุ่ม ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่จะถูกน้าท่วมได้ง่ายเมื่อเกิดฝนตก เนื่องจาก
ประสิทธิภาพการระบายน้าไม่ดีพอจะต้องใช้มาตรการต่างๆ ได้แก่
4.1.1) การป้องกันปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก คือ น้าที่จะหลากเข้าท่วมโดยใช้มาตรการปิดล้อมพื้นที่
หรือชุมชนที่ไม่ต้องการให้ถูกน้าท่วม โดยการก่อสร้างระบบป้องกันน้าท่วมโดยรอบ ได้แก่ การก่อสร้างคันกั้นน้า
ตามแนวลาน้าหรือใกล้เคียงลาน้าในระยะถอยร่น การยกระดับของถนนบางสายให้สูงกว่าระดับน้าหลากสู งสุด
รวมถึงการก่อสร้างประตูน้าตามคู คลองต่างๆ เป็นต้น เพื่อปิดกั้นไม่ให้น้าจากภายนอกเข้ามาในพื้นที่ป้องกันได้
4.1.2) การแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปัจจัยภายใน คือ ฝนที่ตกหนักลงในพื้นที่โดยตรงโดยการแก้ไขปรับปรุง
ระบบระบายน้าให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับอัตราการไหลได้อย่างเหมาะสม และจัดหาพื้นที่บางส่วนสาหรับ
ทาเป็นแก้มลิง หรือบึงพักน้าฝนชั่วคราว พร้อมติดตั้งสถานีสูบน้า เพื่อสูบน้าระบายออกจากพื้นที่กรณีที่น้าภายนอก
สูงกว่าระดับน้าภายในพื้นที่ป้องกัน
4.1.3) ให้มีการออกแบบ และก่อสร้างคลองระบายน้าหรือคลองผันน้าสายใหม่ เพื่อผันน้าจากลาน้าเดิมที่
เคยไหลผ่านพื้นที่โดยตรงออกไปทิ้งยังจุดที่ต้องการ เพื่อมิให้เกิดการไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ป้องกัน
4.1.4) ให้มีการเร่งออกประกาศและบังคับใช้กฎหมายผังเมืองอย่างเคร่งครัด และแจ้งให้ประชาชนได้รับ
ทราบถึงผลกระทบจากการใช้พื้นที่ หรือการก่อสร้างอาคาร บ้านเรือน ที่ไม่สอดคล้องกับแนวทางของผังเมือง เพื่อ
สร้างจิตสานึกและเรียนรู้กับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมา
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4.1.5) ให้จัดหาหรือจัดทาบึงพักน้าหรือแก้มลิงของเมืองหรือชุมชนนั้นๆ
4.2) การป้องกันปัญหาใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เป็นการหามาตรการเพื่อเตรียมการป้องกันปัญหา
ดังนี้
4.2.1) พื้นที่ที่อยู่ริมแม่น้าให้มีการยกร่างกฎหมายโดยอาจออกประกาศเป็นพระราชกฤษฎีกา เพื่อกันเขต
แม่น้าสายสาคัญ ๆ เหมือนการเวนคืนที่เพื่อสร้างถนน โดยเฉพาะบริเวณที่ราบลุ่มสองฝั่งแม่น้าหรือย่านชุมชนที่
คาดว่าจะมีการขยายตัวในอนาคต และมีโอกาสเกิดการหลากล้นตลิ่งเข้าไปท่วมได้ ส่วนความกว้างวัดจากแม่น้า
ออกไปสุดแนวเขตเป็นระยะเท่าใดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ จะต้องมีการศึกษาและจัดทาเป็น
ลุ่มน้าไปโดยกาหนดให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเขตที่ยอมให้น้าหลากท่วมได้ (Flood plain) หรือจะเรียกว่า พื้นที่ควบคุม
น้าท่วม
4.2.2) ให้มีการก่อสร้างแนวคันดินกั้นน้าหรือถนนที่มีความสูงเหนือระดับน้าหลากสูงสุดตามแนวเขตพื้นที่
ควบคุมที่ประกาศเพื่อป้องกันน้ามิให้น้าหลากท่วมพื้นที่ภายนอก
4.2.3) ให้มีการบังคับใช้กฎหมายควบคุมสิ่งปลูกสร้างที่จะเกิดขึ้นใหม่ในพื้นที่ควบคุม เป็นต้นว่าหากใครจะ
ปลูกสร้างอาคารบ้านเรือนหรือที่อยู่อาศัยจะต้องปลูกแบบยกพื้นมีใต้ถุนสูงพ้นระดับน้าหลากสูงสุดที่เคยเกิดขึ้นใน
อดีตหรือปลูกบ้านแบบลอยน้าได้ ห้ามถมดินเพื่อก่อสร้างโดยเด็ดขาด เพื่อมิให้มีการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม
และเพื่อให้ทุกคนรู้สภาพปัญหาของตัวเอง และพร้อมที่จะยอมรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พร้อมกันนั้นก็จะ
ได้เตรียมหาทางพึ่งพาตนเองซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือเมื่อเกิดปัญหาแต่ละครั้งลงได้มาก
4.2.4 รณรงค์ให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดกวดขันและเร่งปลูกฝัง และสร้างจิตสานึกเพื่อให้
มาตรการสัมฤทธิ์ผลแบบยั่งยืนแทนการไล่ตามแก้ปัญหาดินพอกหางหมูแบบไม่รู้จบ
4.3) ที่ต่าหรือที่ลุ่มที่เป็นจุดอ่อนต่อการถูกน้าท่วม
4.3.1) นามาตรการทางด้านกฎหมายผังเมืองรวมมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรม โดยกาหนดให้พื้นที่ที่มี
ลักษณะดังกล่าวเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรกรรม ไม่ควรทาเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นต้น
4.3.2) ห้ามมิให้มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่ให้แตกต่างไปจากสภาพเดิมโดยการถมที่ การ
ปลูกสร้างบ้านเรือนให้ปลู กสร้างตามลักษณะทางกายภาพของพื้นที่เป็นหลัก เช่น ปลูกแบบมีใต้ถุนสูง หรือปลูก
บ้านลอยน้าได้ เป็นต้น
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การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 1
วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
1. วัตถุประสงค์
การจัดเวทีครั้งที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนาแนวทางการดาเนินงานของโครงการ อาทิ ระยะเวลา
การทาโครงการ ขอบเขตการดาเนินงาน และพื้นที่การศึกษา
2 วิธีดาเนินการ
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านทาการชี้แจงรายละเอียดวิธีการดาเนินงาน หลังจากนั้นจึงเปิดโอกา สให้
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ซักถาม นอกจากนี้โครงการยังได้ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการไปยังตัวแทน
ภาคประชาชนผ่านทางกานันและผู้ใหญ่บ้านของตาบลที่อยู่โดยรอบหนองหารด้วยอีกทางหนึ่ง
ในการประชุมครั้งนี้ได้เชิญ ผู้เข้าร่วมประชุม ที่เป็น หน่วยงานราชการหลัก 11 คน บุคคลจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 19 คนกลุ่มนักวิชาการและสถาบันอุดมศึกษา 10 คน กลุ่มองค์กรอิสระ 1 คน
ปราชญ์ท้องถิ่น 1 คน รวมทั้งสิ้นจานวน 42 คน
3. การประชุม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัจน์วงค์ กรีพละ หัวหน้าโครงการ “การศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา
หนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน” ในเนื้อหา คือ เป็นโครงการกลั่นกรองเบื้องต้น เพื่อศึกษาว่ามีความ
เป็ น ไปได้ มากน้ อยแค่ไหนในการที่จ ะพัฒนาหนองหาร และแผนพัฒ นาหนองหารของจังหวัด สกลนครจะ
สามารถทาได้มากน้อยเท่าใด เหตุที่ต้องมีการดาเนินงานโครงการดังกล่าว เพราะว่าหนองหารเกิดปัญหาความ
เสื่อมโทรมมานาน แม้หลายภาคส่วนจะมีความพยายามในการพัฒนาแต่ก็ยัง ไม่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
หลายท่านอาจจะกาลังมองว่า เป็นโครงการที่ ซ้าซ้อนกัน ซึ่งผมจะขอชี้แจงว่าแต่ละโครงการนั้นมันมี ความ
เชื่อมโยงประสานความสัมพันธ์กันอย่างไร
มีหลายหน่วยงานที่ดาเนินการศึกษาเรื่องหนองหาร เมื่อสิบปีที่แล้วทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็
ทาศึกษาซึ่งปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ส่วนหนึ่งเราก็ได้ดาเนินการศึกษาเพิ่มเติม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สกลนครก็ดาเนินงานศึกษาในด้านสังคมและวัฒนธรรม และอีกหลายๆ หน่วยงานก็ทาศึกษา ปัจจุบันทาง
จังหวัดสกลนคร ได้มีการร่างแผนแม่บทการพัฒนาหนองหาร ซึ่งมีอยู่ 3 มิติ คือ (1) มิติทางด้ายกายภาพ เช่น
จะพัฒนาขุดลอกหนองหารด้านใดได้บ้าง (2) มิติด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ทาอย่างไรให้น้าสะอาด ทายังไงให้
สภาพแวดล้อมเหมาะกับการใช้ประโยชน์ของมนุษย์และสิ่งมีชีวิต และมิติที่ 3 คือ มิติเชิงวัฒนธรรม เช่น จะใช้
พื้นที่หนองหานอย่างไร ที่จะส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ หรือให้สกลนครเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เป็นต้น โดยอาศัยความหลากหลายทางชีวภาพในหนองหารนี้
โดยโครงการเหล่ านี้ จ ะเกิ ด ขึ้ น ได้ โครงสร้างพื้นฐาน ปริมาณน้า ต้องดีเสี ยก่ อ น เดิ มที่เราศึ ก ษา
หลากหลายโครงการที่ผ่านมา เวลาเราคิดโครงการขึ้นมา เราก็มองว่าอยากให้หนองหารสะอาด อยากให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว ซึ่งในการศึกษาต่างๆ เหล่านี้ ครั้งนี้ก็ยังคงมีอยู่ แต่ว่าปีที่ผ่านมาทุกท่านก็คงทราบดีว่ามีปัญหา
ภัยใหญ่ของประเทศ คือ ภัยแล้ง มีข้อมูลพื้นฐานว่าหนองหารของเราสามารถบรรจุน้าได้ ประมาณ 200 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร ซึ่งเป็นปริมาณที่ค่อนข้างเยอะมาก ในช่วงที่เจอภัยแล้งที่ผ่านมา เราก็คิดว่าจะสามารถทาให้น้า
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ในหนองหารเพิ่ ม ขึ้ น ได้ ไ หม หรื อ เอาน้ าที่ มี ม าใช้ ป ระโยชน์ ไ ด้ ไ หม มั น ก็ เ ป็ น ที่ ม าที่ ไ ปของโครงการ เป็ น
วัตถุประสงค์อันหนึ่งเลยว่าในการศึกษานี้ เราจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักน้าและสามารถนามามา
ใช้ประโยชน์ได้ไหม แล้วก็เสริมกับโครงการอื่นๆ ของทางจังหวัด สกลนคร รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ เช่น ทาง
แผนพั ฒ นาจั ง หวั ด สกลนคร 3-4 ปี บอกว่ า ต้ อ งมี ก ารขุ ด ลอก ซึ่ ง ในส่ ว นของการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ข อง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็จะมีข้อมูลอันหนึ่งเป็ นข้อมูลเชิงลึก เป็นการเจาะสารวจดิน ซึ่งจะทาให้เราได้
ข้อมูลชั้นดินต่างๆ ชั้นตะกอนเท่าไหร่ ชั้นเกลือเท่าไหร่ ข้อมูลอันนี้จะเป็นข้อมูลสาคัญยิ่ง ซึ่งหากจะขุดลอก จะ
บอกได้ว่าควรขุดลอกได้แค่ไหน ลึกเท่าไหร่ จึงจะไม่มีผลกระทบ หรือว่าจะใช้วิธีอะไรจึงจะเหมาะสม อันนี้ก็
เป็นตัวอย่างข้อมูลที่เราจะศึกษาแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ในโครงการอื่นๆ เอาไปเป็นข้อมูลเสริมให้โครงการอื่นๆ
สามารถดาเนินการได้อย่า .มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และลดผลกระทบลงน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังผู้เชี่ยวชาญ
หลายคนที่จะทาการศึกษาในแต่ละด้าน ซึ่งจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการนาไปใช้ประโยชน์ในด้าน
ต่างๆ ต่อไป หลังจากจบการศึกษาวิจัยแล้ว ผมก็อยากให้โครงการทุกโครงการที่ทาเกี่ยวกับหนองหารได้ นา
ข้อมูลนี้ไปใช้ประโยชน์
อีกข้อมูลหนึ่งที่เราคุยกันบ่อยๆ คือ เรื่องสภาพความตื้นเขินของหนองหาน ในเบื้องต้นก่อนที่เราจะ
เซ็นต์สัญญากับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัด ก็ได้มีการศึกษาไปบ้างบางส่วน คือ ได้มีการสารวจความลึกโดย
ให้ ท างกรมอุ ท กศาสตร์ ศึ ก ษาโดยใช้ ร ะบบที่ เ รี ย กว่ า “อั ล ตราโซนิ ก ส์ ” แล้ ว เราก็ จ ะได้ ค อนโทรลขึ้ น มา
คอนโทรลนี้จะมีการปรับแก้กับข้อมูลภาคพื้นที่ดิน เพื่อให้สามารถเป็นข้อมูลที่ใช้อ้างอิงกับภาคพื้นดินได้ เพื่อ
จะสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ ซึง่ ข้อมูลนี้จะมีประโยชน์ในการสามารถบอกได้ว่าหนองหารของเรา มีความตื้น
ลึกอยู่ขนาดไหน แล้วถ้าเรารวมกับข้อมูลอีกอันหนึ่งที่เป็นข้อมูลของชั้นดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน เราก็สามารถ
ประเมิน ได้เลยว่าเฉลี่ ย แล้ ว ตะกอนทั้งหนองหานเอามาเท่า ไหร่ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องก็จะได้นาเอาไปใช้
ประโยชน์
โครงการดังกล่าวที่ทาขึ้นมานี้ไม่ได้ซ้าซ้อนกับโครงการอื่นๆ แล้วก็สามารถนาเอาข้อมูลนี้ไปสนับสนุน
และส่งเสริมโครงการอื่นๆ ได้ กาหนดระยะเวลาของการดาเนินงาน 6 เดือน ซึ่งช่วงแรกจะทาการศึกษาข้อมูล
เบื้องต้นก่อนโดยจะลงไปส ารวจศึกษาทั้ง ด้า นกายภาพและชีวภาพ รวมทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลั ก ด้าน
ทรัพยากรชีวภาพในน้า ระบบภัยแล้ง และน้าท่วมที่เกิดขึ้นบริเวณหนองหาร และที่สาคัญ คือ การศึกษาเรื่อง
คุณภาพน้าของหนองหาร เพราะจะมีปัญหาว่ามีสารเคมีจากการเกษตร จากสายน้าสายต่างๆ ไหลลงหนองหาร
ซึ่งจะจริ งหรื อไม่ เราจะมีการสุ่ มเก็บ ตัว อย่า งเพื่ อตรวจวิ เคราะห์ ต่ อ ไป และมี การศึก ษาเรื่อ งดิน ซึ่งจะมี
การศึกษา 2 ส่วน คือ ด้านวิศวกรรมและด้านวิทยาศาสตร์ดิน หรือด้านปฐพีวิทยา ด้านวิศวกรรมก็จะทา ให้
ทราบว่าชั้นดินส่วนไหนของหนองหารทีจ่ ะนามาใช้ประโยชน์ทางด้านวิศวกรรมได้ ยกตัวอย่างเช่น ดินที่มีความ
แข็งแรง เวลาลอกขึ้นมาอาจจะนาไปใช้เป็นส่วนของการบาบัดน้าเสีย หรือทีเ่ ราเรียกว่าเป็นเวทแลนด์ ส่วนหนึ่ง
ดินที่ลอกมาจะต้องนาไปใช้ประโยชน์ในส่วนอื่นๆ ได้ด้วยแบบครบวงจร และเรื่องของการถือครองที่ดิน ก็เป็น
อีกส่วนหนึ่งในการศึกษาด้วย
จากการประชุมสามารถสรุปประเด็นการแสดงความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุมได้ดังนี้
 ประเด็นทรัพยากรน้า
- การหาปริมาณโลหะหนักในน้าที่เก็บมาตรวจสอบ
- การเพิ่มจานวนจุดเก็บตัวอย่างน้าที่อยู่ใกล้กับโรงกึ่งโลหะที่หนองสนม
- คาอธิบายความเป็นพิษของสารต่างๆต่อสิ่งมีชีวิตในน้า
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- การนาปลาที่ใกล้บ่อบาบัดน้าเสียมาจาหน่ายเป็นปลาสดและปลาแห้ง จะมีปัญหากับผู้บริโภคหรือไม่
ใครจะดูแล
 ประเด็นที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาหนองหาร
- การประกาศให้หนองหารเป็นพื้นที่ชุมน้านานาชาติ
- การขุดลอกหนองหารที่ทาได้น้อย ทาตามงบที่ได้ และไม่รู้ว่าจะเสร็จอย่างสมบูรณ์อย่างไร
- การไม่มีเจ้าภาพหลักในการจัดการแก้ปัญหาหนองหาร
- การของบประมาณเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะด้านเดียวของหน่วยงานของรัฐ
- การแก้ปัญหาเรื่องตะกอนด้วยการขุดลอกเป็นปลายเหตุ ควรแก้ที่ต้นเหตุที่แหล่งที่ทาให้เกิดตะกอน
 ประเด็นการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของโครงการที่กาลังศึกษา
- ควรมีวิธีการเสนอผลการศึกษาตั้งแต่ต้นจนจบโครงการให้ประชาชนได้รับทราบอยู่ตลอดเวลา
 ประเด็นการบริหารงานประตูน้าสุรัสวดี
- การกาหนดเวลาการเปิดปิดประตูน้าให้ปลาขึ้นมาวางไข่ในช่วงต้นฤดูฝน เป็นปลาจากแม่น้าโขง
 ประเด็นที่ดินที่ประกาศในพระราชกฤษฎีกา
- ไม่มีการแก้ไขให้สาเร็จ ยังมีที่ดินอีกจานวนมากที่ไม่สามารถออกโฉนดให้ได้
 ประเด็นการใช้งบประมาณเพื่อศึกษาวิจัยหนองหาร
- มีหลายหน่วยงานที่ใช้งบประมาณเข้าไปศึกษาวิจัย ใช้งบซ้าแล้วซ้าอีกก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ แล้วก็
กลับมาของบศึกษาวิจัยเรื่องเดิม
 ประเด็นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
- การให้ประชาชนมามีส่วนร่วมยังกาหนดได้ไม่ชัดเจน จะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมจานวนกี่
หมู่บ้าน
- แบบสอบถามจานวนเท่าใดและศึกษาจานวนกี่หมู่บ้าน
- ควรศึกษาแผนพัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ น้า ประมง ป่าไม้ ควรศึกษาการใช้ทรัพยากรใน
แบบการใช้อย่างเท่าเทียมกัน
 ข้อเสนอแนะอื่นๆ
- ควรหยิบยกประเด็นที่ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ไปจัดทาแบบสอบถามให้ครอบคลุมกลุ่มหน่วยงาน
และภาคประชาชนที่มีส่วนได้เสียในการศึกษาโครงการนี้ต่อไป
- การจัดเวทีประชุมประชาสัมพันธ์และชี้แจงโครงการ ไม่ได้รับความสนใจมากเท่าที่ควรจากตัวแทน
องค์กรอิสระ และปราชญ์ท้องถิ่น ควรจัดการประชุมชี้แจงให้กลุ่มเหล่านี้เพิ่มเติม
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- ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ลงสู่หมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดกับหนองหาร จึงควรส่งเอกสารอธิบายโครงการไป
ยังผู้ใหญ่บ้านดังกล่าว
ดร.พิทักษ์ ปักษานนท์ (ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้าและระบบชลประทาน) กล่าวถึงหนองหาร ว่าเป็นแหล่ง
น้าหรือเป็นอ่างเก็บน้าที่สาคัญ แต่ที่ผ่านยังไม่มีการพัฒนาให้หนองหารสามารถใช้ประโยชน์ในการกักเก็บน้าได้
อย่างเต็มศักยภาพ ประกอบกับปัจจุบันมีการเพิ่มขึ้นของพลเมืองและอุตสาหกรรมกระจายไปในชนบทมากขึ้น
ซึ่งส่งผลตามมา คือ ทาให้เกิดมลภาวะ เกิดจากการปล่อยน้าเสียลงสู่แม่น้าลาน้าคลอง หนองหารเป็นแหล่งน้า
ที่รองรับการระบายน้าจากชุมชนโดยรอบ และในขณะเดียวกันก็เป็นแหล่งน้าที่ชุมชนใช้ในการอุปโภคบริโภค
ด้วย การเติบโตของบ้านเมืองทาให้มีการใช้น้าจากหนองหาร ในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นด้วย มีความต้องการใช้
น้าเพิ่มมากขึ้น และจากการสังเกตพบว่าในปีนี้ฝนจะมาล่าช้ากว่าปกติ ซึ่งทาให้เกษตรกรเดือดร้อนเรื่องการทา
มาหากิน โดยเฉพาะเรื่องการปลูกข้าวที่เป็นวัฒนธรรมของประเทศไทย มีมาแต่ยาวนานแล้วไม่สามารถที่จะไป
เปลี่ยนแปลงอะไรได้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร มองเห็นว่าหนองหารมีความสามารถในการเก็บกักน้าได้เพิ่ม
มากกว่านี้ จึงให้ทางมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยทาการศึกษา ซึ่งในการศึกษาเราจะไม่ศึกษาในประเด็นใดประเด็น
หนึ่ง ผู้เชี่ยวชาญที่มานั่งอยู่กับเราก็เป็นส่วนประกอบที่จะนาเสนอข้อมูลต่างๆ มาใช้เป็นส่วนประกอบในการ
พิจารณาว่าเราควรจะปรับปรุงอย่างไร ณ วันนี้ผมเองก็ยังไม่สามารถรู้ได้ว่าหน้าตาที่เราจะพัฒนาปรับปรุง จะ
เป็นเช่นไร ตอนนี้เราทราบเพียงแต่ว่าหนองหารมีความสามารถในการเก็บกักน้า ส่วนรายละเอียดเรื่องการ
ปรับปรุง เมื่อนักวิชาการได้ทาการศึกษาแล้ว เราก็จะทราบว่าควรจะมีการปรับปรุงอย่างไร ทุกภาคส่วนร่วมให้
ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะร่วมกันว่าเราควรจะปรับปรุงอย่างไร อย่างน้อยที่สุดเมื่อเราทาการเก็บกักน้าจากหนอง
หาร เราจะมีการเก็บกักน้าเพิ่มมากขึ้นถึง 200 ล้านลูกบาศก์เมตร และช่วยกันคิดว่า น้าเราจะเอาน้าไปใช้เพื่อ
อะไรดี ซึ่งเรื่องแรก คือ เราต้องช่วยคนจนก่อน คือ เกษตรกรที่อยู่รอบๆ หนองหาร ที่จะได้ประโยชน์ แล้วก็
ประชาชนที่อยู่ในเขตจั งหวัดสกลนคร และในเรื่องการใช้น้าก็จะมีโครงการพั ฒนาลุ่มน้าก่าที่ใช้น้าจากหนอง
หารร่วมกัน
ถ้าว่าโครงการดังกล่าวนี้ สามารถนาไปสู่นโยบายและมีการนาไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติจริงได้ ใน
อนาคตข้างหน้าก็จะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการน้าร่วมกัน เพราะน้าในหนองหารเราถือว่าน้าเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งต้องใช่ร่วมกัน เพราะฉะนั้นต้องมีรูปแบบของคณะกรรมการจัดการน้าร่วมกัน โดย
อาจจะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มี ส่วนได้ส่วนเสีย
มาร่วมพูดคุยปรึกษาหารือกันในการจัดสรรทรัพยากรของประเทศ ของจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม ซึ่ง
คณะกรรมการที่จะมาจัดการเรื่องน้าก็จะมาดูแลเรื่องนี้ให้ อย่างครอบคลุม ทั้งเรื่องอุกภัย ภัยแล้ง น้าท่วม
อุตสาหกรรม การอุปโภคและบริโภคน้า ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
อีกหนึ่งเหตุผลว่าทาไมเราต้องมีการศึกษา เพราะว่าการยอมรับของนานาชาติทั่ วไปนั้น ถ้าเราไม่มีผล
การศึกษาทางด้านความคุ้มค่าในการลงทุนแล้ว เขาจะไม่ให้เงินกู้ ซึ่งในทุกประเทศ แม้แต่รัฐบาลเองก็ต้องมี
โครงการเสนอเข้าไป ซึ่งต้องมีคาถามว่าใครได้อะไร ทาแล้วได้ประโยชน์อะไร เราต้องตอบคาถามตรงนี้ให้ได้
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ซึ่งจะตอบคาถามได้เราก็ต้องมีการศึกษาวิจัยเรื่องดังกล่าวมาก่อน และต้องมีการศึกษาเพื่อให้รับทราบถึง
ปัญหา และนาไปสู่การแก้ไขปัญหา และในเมื่อเราจะปรับปรุงหนองหารน้าก็ควรที่จะสะอาดด้วย ดาเนินการ
ควบคู่กันไป ถ้าเราไม่ศึกษาในเรื่องผลตอบแทนที่คุ้มค่าว่ามันให้ผลตอบแทนอะไรบ้ าง ในการเสนอโครงการ
ใหญ่ๆ เข้าไปในรัฐบาลก็ไม่มีทางจะทาได้ นอกจากว่าหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ก็ต่างคนต่างตั้งงบประมาณ
ต่างทา ซึ่งมันก็จะไม่มีแผนสอดคล้องกัน
ในโอกาสที่ได้มีการศึกษานี้ มหาวิทยาลัยก็จะเสนอแนวความคิด ต่างๆ ที่ผ่านการศึกษาแล้ว พร้อม
ข้อมูลประกอบจากผู้เชี่ยวชาญต่างๆ เพื่อให้เรามาใช้เป็นแนวทางในการนาไปใช้แก้ไขปัญหา เช่น เรื่องน้าเสีย
เราก็จะต้องไปแก้ไขไม่ให้มันเสีย ปัญหาเรื่องที่ดิน ราษฎรบุกรุกที่ดิน เราจะควรแก้ไขยังไง ซึ่งอันนี้ก็จะเป็น
เรื่องของทางราชการที่มีอานาจหน้าที่ จะเข้ามาช่วยในการจัดการหรือ บังคับใช้กฎหมาย โดยมหาวิทยาลัยจะ
เป็ น เพี ย งผู้ ที่ ท าหน้ า ที่ ศึ ก ษาและเสนอแนวคิ ด ส่ ว นการแก้ ไ ขปั ญ หาทุ ก ภาคส่ ว นต้ อ งช่ ว ยกั น ในวั น นี้
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากท่านทั้งหลาย ทางมหาวิทยาลัยก็จะนาเอาความคิดเห็นเหล่านี้ไปปรับแก้ให้
สอดคล้องกับการศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนหรือความต้องการของชุมชน ซึ่งสุดท้ายก็
เพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
ปิดการประชุม
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การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุมเทศบาลตาบลท่าแร่
วันที่ 5 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2559
1. วัตถุประสงค์
เพื่อให้ภาคประชนชนที่อยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาได้ทาความเข้าใจในตัวโครงการศึกษาความเป็นไปได้
ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน และเพื่อนาข้อคิดเห็นของภาคประชาชนไปบรรจุไว้ใน
แผนการพัฒนาหนองหาร
2. วิธีดาเนินการ
ได้นาเอกสารสรุปย่อโครงการ และผลการศึกษาจากเวทีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นครั้งที่ 1 มาชี้แจง
กับที่ประชุม โดยมีกรรมการกากับการจ้างเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อให้รายละเอียดแก่ ประชาชน
และเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
3. การประชุม
การชี้แจงจากดร อนุกูล วัฒนสุข ผู้เชี่ยวด้านเศรษฐกิจและสังคม
ก่อนอื่นต้องขออธิบายว่า หนองหารสกลนครของเรานี้เป็ นหนองน้าที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของ
ระดับประเทศ และใหญ่เป็นอันดับ 1 ของภาคอีสาน เนื่องจากหนองหารอยู่มานาน จึงเกิดปัญหาในด้านการใช้
ประโยชน์ ทั้งในด้านปริมาณน้า และคุณภาพน้า อีกทั้งยังมีปัญหาทางด้านการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพราะเรายัง
ไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนพอที่จะแก้ปัญหากรรมสิทธิ์ ในที่ดิน ซึ่งเจตนาของโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการที่
จะทาการพัฒนาหนองหารนี้ คือ เนื่องจากเราอาจจะรู้ว่าถ้าเราทาอะไรช่วงนี้เราอาจจะได้งบประมาณ ที่มาก
พอในการนามาพัฒนา เพราะรัฐบาลเน้นนโยบายในการแก้ปัญหาภัยแล้งและน้าท่วมเป็นอันดับแรก ท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดสกลนคร จึงแนะนาให้ไปของบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร และเราก็ได้
งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครมาดาเนินการ
ในการการของบประมาณในการแก้ปัญหาดังกล่ าว เราจะต้องมีข้อมูล สนับ สนุนที่เป็นข้อมูล ทาง
วิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้นาข้อมูลไปเชื่อมต่อกับโครงการใหญ่ที่จะของบประมาณจากกรมทรัพยากรน้าต่อไป อีก
ทั้งเราต้องมีการบูรณาการร่ วมกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีหลายหน่วยงานที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการในการจัดทาแผนแม่บท ดาเนินการจัดทาเสร็จเรียบร้อย แต่
ยังไม่สามารถประกาศใช้แผนแม่บทได้ แต่ถ้าประกาศใช้แผนแม่บทได้เราจะสามารถนาแผนแม่บ ทไปเสนอขอ
งบประมาณในการพัฒนาได้ ดังนั้น เหตุผลที่มีการประชุมในวันนี้ ก็เพราะต้องการให้ท่านที่เป็นผู้ใช้ประโยชน์
ร่วมกันคิดเกี่ยวกับโครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการที่จะทาการพัฒนาหนองหาร เรามาศึกษาความเป็นไป
ว่าสิ่งไหนทาได้ หรือสิ่งไหนทาไม่ได้ ในการดูความเป็นไปได้ของนักวิชาการ จะดูความเป็นไปได้อยู่ 3 เรื่อง คือ
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1) ความเป็นไปได้ทางเทคนิค คือ เช่น การขุดลอกหนองหาร เราจะใช้เทคโนโลยีในการขุดหนองหาร
แบบใด
2) ความเป็นไปได้ทางเศรษฐศาสตร์ คือ การใช้เงินลงทุนหรืองบประมาณ
3) ความเป็นไปได้ทางสังคมและสิ่งแวดล้อม หากเงินมีและเทคนิคมีแต่สังคมบอกว่าใช้ไม่ได้ มันไม่เข้า
กับวิถีชีวิตของชุมชน มันก็เป็นไปไม่ได้ และเราก็คงจะไม่เดินหน้าในการจัดทาโครงการต่อไป เพราะมันไม่มี
ความเป็นไปได้ ในการวิจัยโครงการนี้จ ะมีผู้ เชี่ยวชาญด้านต่างๆ เข้ามาทางาน ซึ่งมีงานอยู่ 8 ด้าน และมี
ระยะเวลาในการดาเนินงานอยู่ 6 เดือน จึงมีความจาเป็นที่จะต้องมาประสานงานขอข้ อมูลจากหน่วยงานที่มี
ข้อมูล และที่สาคัญมันจะต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากทุกท่าน
ในการประชุมครั้งนี้มีคณะกรรมการกากับการจ้างโครงการ ซึง่ เดินทางมาดูการทางานของผูเ้ ชี่ยวชาญ
2 ท่าน คือ 1) ดร.เจริญชัย ศิริกุล และ 2) นายนิพนธ์ มุลเมือง ภารกิจที่คาดว่าจะต้องทาความเข้าใจร่วมกัน
เหตุผลที่ต้องทาความเข้าใจร่วมกัน เพราะหนองหารไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง ดังนั้น เราควรทาการ
พัฒนาหนองหารร่วมกัน เบื้องต้นมีการจัดทาแผนพัฒนาหนองหารแบบบูรณาการ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้งบประมาณ บุคลากร และข้อมูล ในการตัดสินใจร่วมกัน อย่างเป็นเอกภาพ จึงจาเป็นต้องกาหนด
แผนแม่บทในการพัฒนาหนองหารให้ชัดเจน ในปัจจุบันจังหวัดสกลนคร มีคณะทางานจัดทาแผนแม่บทเพื่อ
การพัฒ นาหนองหาร จังหวัดสกลนคร และได้จัดทาร่างแผนแม่บทเสร็จแล้ ว แต่อยู่ระหว่างประกาศเป็น
นโยบายของจังหวัดต่อไป
จากการประชุมในก่อนหน้า นี้ มีสรุปข้อคิดเห็นประเด็นต่างๆ ไว้ตามเอกสารที่แจกไป เช่น ประเด็น
ทรัพยากรน้า ผู้เข้าร่วมประชุมแนะนาให้ไปศึกษาปริมาณโลหะหนักในน้าที่เก็บมาตรวจสอบ และประเด็นที่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาหนองหาร คือ ไม่มีเจ้าภาพหลักในการแก้ไขหนองหาร เพราะต่างคนต่างของบประมาณ
และโครงการศึกษาความเป็นไปได้นี้ เป็นเหมือนการทบทวน แผนแม่บทการพัฒนาหนองหารเมื่อปี 48 ซึ่งเรา
จะมาทาการศึกษาทบทวนว่า สิ่งไหนที่มีความเป็นไปได้บ้าง และอีกประเด็นคือการบริหารงานประตูน้าสุรัสวดี
ประเด็นกรรมสิทธิ์ การถือครองที่ดิน ที่ยังแก้ไขไม่สาเร็จ และประเด็นที่มีหน่ว ยงานที่ใช้งบประมาณเข้า ไป
ศึกษาวิจัยมากเกินไป จนทาให้ใช้งบซ้าแล้วซ้าอีกแต่ก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้ แล้วก็กลับมาของบศึกษาวิจัยเรื่องเดิม
และอีกประเด็น คือ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน กล่าวว่า ภาคประชาชนมีส่วนร่วมไม่ชัดเจน และการมี
ส่วนร่วมมี 2 แบบ คือ ส่วนร่วมในการรับรู้รับทราบ แต่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ แต่ในโครงการนี้จะมี
ตัวแทนภาคประชาชนที่ร่วมเป็นคณะกรรมการในการกากับการทางาน แต่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของ
ท่านในตอนนี้ คือ การแสดงความคิดเห็น เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ และเราจะต้องร่วมรับรู้รับทราบ และแสดง
ความคิดเห็นร่วมกันในเวทีที่จะจัดขึ้นอีกในอนาคต นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะของการประชุมก่อนหน้านี้ที่ว่า
ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์ลงสู่หมู่ บ้านที่มีพื้นที่ติดหนองหาร ควรส่งเอกสารอธิบายโครงการไปยังผู้ใหญ่บ้าน
ดังกล่าว และตอนนี้ผมได้แก้ไขแล้วโดยการส่งเอกสารไปยังผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านที่อยู่ติดหนองหารแล้ว
การชี้แจงจากกรรมการกากับการจ้าง (ดร.เจริญชัย ศิริกุล) กล่าวถึงการจัดทาโครงการอะไรนั้น
จะต้องมีการประชุมชี้แจงรายละเอีย ดโครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการก่อนว่า จะมีเนื้องาน หรือ
กิจกรรมอะไรบ้างที่มันเกี่ยวกับชุมชน ซึ่งมีเรื่องที่ทางโครงการต้องการชี้แจงให้ประชาชนทราบ 4 ประเด็น
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และไม่ใช่เฉพาะที่ตาบลท่าแร่แต่รวมทั้งหมด 34 หมู่บ้าน 12 ตาบล 14 อปท. รอบหนองหาร และสิ่งที่ต้องการ
ให้ประชาชนในพื้นที่ศึกษาทราบก็คือ
1.การใช้ป ระโยชน์ ที่ดินโดยรอบพื้นที่หนองหาร เกี่ยวกับปัญหาทับซ้อนของที่ดิน รวมถึงการใช้
ประโยชน์ที่ดินที่เหนือขอบเขตหนองหาร เช่น พื้นที่การเกษตร
2. การบริหารจัดการน้า จะคุยกันอยู่ 2 เรื่อง คือ ปริมาณน้ามีเพียงพอที่จะใช้หรือไม่ ส่วนเรื่องที่สอง
ปริมาณน้าที่มีเราสามารถน้าไปใช้ได้หรือไม่ น้ามีคุณภาพมากน้อยเพียงใด แล้วกิจกรรมใดบ้างที่ส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพน้า
3. ความหลากหลายทางชีวภาพ คือ ระบบนิเวศวิทยาตั้งแต่พันธุ์น้าพันธุ์พืชที่อยู่ในหนองหาร ปลาที่
เคยมีอยู่ในอดีตมันยังมีหรือไม่ และที่มีอยู่มันเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคหรือไม่ จาเป็นต้องมีจุดเพาะพันธุ์
ปลาส่งเสริมเกษตรกรเพาะพันธ์ปลา เพื่อปล่อยลงหนองหารเป็นแหล่งอาหารหรือไม่ หรือจาเป็นต้องการเพิ่ม
ศักยภาพด้านอื่นหรือไม่ เช่น บ้านซ่องน้าพุที่ทาเกษตรลอยน้า เป็นต้น
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การพัฒนาในช่องทางการท่องเที่ยวทางน้า หรือเน้นการ
พัฒนาให้มีของฝากจากท่าแร่ เป็นต้น
การชี้แจงจากกรรมการกากับการจ้าง (นายนิพนธ์ มุลเมืองแสน) ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าในสมัยก่อนมี
การกล่าวว่าหนองหารเป็นแหล่งที่มีปลาเยอะที่สุด เพราะตอนนั้นไม่มีประตูน้าปลาก็ขึ้นลงตามธรรมชาติ มันทา
ให้เกิดการเพาะพันธุ์ เกิดระบบการทาความสะอาดของตัวมันเอง หรืออาจเป็ นเพราะไม่ค่อยมีคนหาปลาหรือ
เปล่า และการศึกษาการพัฒนาหนองหารอย่างยั่งยืนครั้งนี้ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทาย ถ้าหากมีผลการศึกษาแล้ว
นาไปใช้แล้วไม่ได้ทาให้ชาวบ้า นมีความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน การทาแผนพัฒนามันก็จะนาความย่าแย่มาสู่
ชุมชน สาหรับคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับหนองหารก็คงจะไม่เป็นที่กังวล แต่คนที่ต้องกังวลคือ
คนที่ใช้ประโยชน์หลักๆ เกี่ยวกับหนองหาร หากดูตามเอกสารประกอบเกี่ยวกับหนองหาร ดูตามข้อเสนอต่างๆ
เกี่ยวกับคุณภาพน้า สารพิษในน้า ปัญหาเรื่องจานวนปลาที่ไม่พอเพียง เรื่องคุณภาพน้า ประมงพูดถึงเรื่องปลา
เห็นได้ว่ามีหลายเรื่องที่หลายหน่วยงานมีความขัดแย้งกันในเรื่องยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน แล้วที่สาคัญก็
คือไม่ได้ถามชาวบ้าน สิ่งที่สะท้อนที่ได้ฟังมาคือเรื่องต่างๆ ที่คิดทากันบอกให้ชาวบ้านได้รับรู้รับฟังได้ หรือไม่
เช่ น เรื่ อ งของการท าประชาพิ จ ารณ์ หรื อ การให้ ข้ อ มู ล กั บ ประชาชน หรื อ การเอาผลการศึ ก ษาระหว่ า ง
นักวิชาการกับภาครัฐมาบอกผลการศึกษากับประชาชนได้หรือไม่ เพื่อที่ประชาชนจะได้มีความเข้าใจ และ
ปฏิบัติตัวได้ถูกต้องผมคิดว่าช่องว่างระหว่างนักวิชาการกับประชาชนมันมีมากเกินไป ดังนั้น ควรลดช่องว่างลง
ควรมีการให้เกียรติระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ มีความเท่าเทียมกัน และผมคิดว่าการสร้างประตูน้าสุรัสวดีมั นทา
ให้อาชีพชาวประมงหายไปเรื่อยๆ ชนิดพันธุ์สัตว์น้าลดน้อยลงปริมาณของพันธุ์ สัตว์น้าไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ และมีสายพันธุ์ปลาต่างชาติ เช่น ปลาช็อคเกอร์เกิดระบาดในหนองหาร วงจรชีวิตมีการเปลี่ยนไป
คุณภาพน้ามีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงอยากให้ทางโครงการได้เสนอข้อคิดเห็นของชาวบ้านลงไปในรายงาน
ด้วย เพื่อรัฐจะได้ทราบปัญหาและความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง
การชี้แจงจากผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและสังคม (ดร.อนุกูล วัฒนสุข) กล่าวถึงข้อมูลที่เตรียมมา
ในวันนี้จะมีประเด็นหลักอยู่ 4 หัวข้อในการศึกษาและจะได้อธิบายไปแต่ละด้าน และในแต่ละด้านนั้นจะขอ
ข้อมูลเสริมจากผู้เข้าร่วมประชุมว่าควรจะศึกษาอะไร อย่างไร อยู่ที่ไหน ขอให้ที่ประชุมให้ความเห็นด้วย
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ข้อคิดเห็นจากการประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
นายณรงค์ ศรีษาวรรณ สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าแร่ ปัญหาน้าที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน
ปัญหาวัชพืชในน้าไม่สลายเนื่องจากน้าไม่แห้ง ปัญหาของน้าประปา เนื่องจากมีการสูบน้าดิบริมฝังงมากเกินไป
จึงเกรงว่าน้าที่นามาใช้ไม่มีคุณภาพ ถ้าจะให้ดีผมขอเสนอแนะให้ผู้ ที่มีความเกี่ยวข้องเรื่องนี้ อนุญาตให้ประปา
เทศบาลตาบลท่าแร่ ได้ขยายท่อสูบน้าไปสูบน้าให้ไกลกว่านี้ ส่วนเรื่องที่ 2 ผมอยากจะพูดเรื่องผู้ที่ใช้ที่ดินใน
หนองหาร ส่วนมากผู้ใช้ที่ดินในหนองหารจะใช้ที่ดินในช่วงหน้าแล้งเท่านั้น แต่ในปัจจุบันก็ไม่มีผู้ใดบุกรุกเพื่อใช้
ประโยชน์ที่ดินของหนองหารแล้ว
ว่าที่ ร.อ.วัชรา โพธิสาวัง ผู้อานวยการกองการประปา ให้ข้อมูลการหาแหล่งคุณภาพ น้าดิบเพื่อ
นามาใช้ผลิตน้าประปาใช่ รองรับคนจานวนประมาณ 7,700 คน
ดร.เจริญชัย ศิริกุล ประเด็นที่ท่านณรงค์กล่าวมา คือ จะทาอย่างไรให้มีน้าดิบที่เพียงพอ และจะทา
อย่างไรให้น้าดิบไม่สกปรก โดยการลดมลพิษที่ลงสู่ หนองหาร โดยได้มีการปรึกษากับท่านนายกไพรัชไว้แล้ว
หน่วยงานราชการพร้อมที่จ ะสนับสนุนงบประมาณให้ท่านนะครับ แต่ที่ยังให้ไม่ได้เพราะยังขาดรายละเอียด
ข้อมูลในการจัดทาท่อรวบรวมน้าเสียเฟส 2
นายไพรัช ยงคาชา ชี้แจงให้ท่านทราบว่า ทาอย่างไรให้น้าดิบไม่สกปรก โดยการลดมลพิษที่ลงสู่
หนองหาร ต้องการดาเนินการก่อสร้างท่อรวบรวมน้าเสียเฟส 2 นั้น แต่มสี าเหตุการล่าช้า เกิดจากการที่เราไม่มี
งบประมาณในการจ้างเหมาที่ปรึกษาดาเนินการสารวจออกแบบ
นายกล้องเพชร คาศรี ชาวประมงท่าแร่ สาหรับปัญหาของผมเรื่องปลานั้นมันก็ยังคงมีอยู่นะครับ
แต่แน่นอนจานวนปลามันก็น้อยลงกว่าอดี ตเยอะครับ และสาเหตุอาจจะเกิดจากการปล่อยสารเคมีลงสู่น้า อีก
ทั้งจานวนปลาบู่ก็มีเยอะขึ้นซึ่งปลาบู่นั้นมันชอบกินปลาด้วยกัน และด้านหลังโรงพยาบาลมักจะมีปลาช็อกเกอร์
ซึ่งเราไม่สามารถกินปลาซ็อกเกอร์ได้ จึงทาให้ประชากรของปลาเยอะขึ้น อีกทั้งปัญหาคุณภาพน้าก็มีส่วนทาให้
การแพร่พันธุ์และการเจริญเติบโตของไม่เหมือนเดิม สาหรับประตูน้าสุรัสวดีที่กั้นเอาไว้ทาให้ปลาไม่สามารถ
ข้ามเข้ามาได้ และเคยมีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ มาประชุมอยู่ตาบลเชียงเครือให้ข้อมูลไว้ว่า
ถ้าหากมีการขุดลอกหนองหารแล้วก็ทาความสะอาดน้าให้มีคุณภาพมากขึ้นอาจารย์ ก็จะนาพันธุ์ปลามารองรับ
แต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าท่านจะจริงใจมากแค่ไหน แต่ผมก็เห็นด้วยนะครับถ้าทาได้จริง แต่ก่อนที่จะทาผมอยากให้
ท่านทาประชาพิจารณ์ก่อน เพื่อที่จะให้ประชาชนรับรู้รับทราบด้วยกัน
นายพรชัย ตรงกงนาม ชาวประมงท่าแร่ อาชีพประมงนี้อีกประมาณ 10 ปีคงจะได้ไปหาอาชีพใหม่
ครับ เพราะปลาเริ่มจะหมดแล้ว แต่ถ้าหากมีความเป็นไปได้ในการขุดลอก ผมอยากให้ปล่อยพันธุ์ปลาลงไปด้วย
ครับ แล้วก็ปักเขตห้ามไม่ให้ชาวบ้านเข้ามาหาปลา ถ้าจะหาปลาก็ต้องหานอกเขต ส่วนเขตที่ท่านนายกกาลังขุด
ลอกมีความเหมาะสมแล้วครับที่จะรัก ษาพันธุ์ปลา และบริเวณเพาะพันธุ์ตรงสวนบัวก็มีความเหมาะสม แต่ว่า
ปลาไม่สามารถที่จะกลับเข้ามาในหนองหารได้อีกครับ
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นายกล้องเพชร คาศรีชาวประมงท่าแร่ ขอเสริมข้อมูลเกี่ยวกับสวนบัวเฉลิมพระเกียรติฯ อีกครับ
กรณีที่มคี นไปหาปลาบริเวณสวนบัวมีจานวนมาก จึงทาให้ปลาไม่เพียงพอ อีกทั้งมีทั้งคนอยากให้มีสวนบัวและ
ไม่อยากให้มีสวนบัว ผมถึงต้องบอกว่าอยากให้ทาประชาพิจารณ์เกี่ยวกับข้อดีข้อเสียของการมีสวนบัวด้วยครับ
เพื่อที่ประชาชนจะได้มีความเข้าใจยิ่งขึ้น
นายนิพนธ์ มุลเมืองแสน คณะกรรมการกากับฯ ตอนนี้กาลังรวบรวมปัญหาต่างๆ ในพื้นที่เ ป็น
เอกสารทางวิชาการอยู่ และทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ เข้ามาดาเนินการศึกษาพอดี มันเป็นข้อกังวลมาก
นะครับ สาหรับข้อมูลของคุณกล้องเพชรที่กล่าวว่า อีก 10 ปี คงจะไม่มีชาวประมงอีก ซึง่ แต่กอ่ นทีผ่ มเคยอ่าน
หนังสือเขาได้กล่าวว่า หนองหารเป็นแหล่งที่มีปลาเยอะที่สุด เพราะตอนนั้นไม่มีประตูน้าปลาก็ขึ้นลงตาม
ธรรมชาติมันทาให้เกิดการเพาะพั นธุ์ เกิดระบบการทาความสะอาดของตัวมันเอง หรืออาจเป็น เพราะไม่ค่อยมี
คนหาปลาหรือเปล่า และการศึกษาการพัฒนาหนองหารอย่างยั่งยืนครั้งนี้ ถือว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายของอาจารย์
มากนะครับ ถ้าหากการศึกษาครั้งนี้แล้วอาจารย์ นาไปสรุปผลแล้วมันไม่ทาให้ชาวบ้านมีความเป็นอยู่ ที่ดีอย่าง
ยั่งยืน ในการเสนอแผนพัฒนามันก็จะนาความย่าแย่มาสู่ชุมชน สาหรับคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับหนองหารก็คงจะไม่เป็นที่กังวล แต่คนที่ตอ้ งกังวลคือคนที่ใช้ประโยชน์หลักๆ เกี่ยวกับหนองหาร หากดู
ตามเอกสารประกอบเกี่ยวกับหนองหาร ดูตามข้อเสนอต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพน้า สารพิษในน้า ปัญหาเรื่อง
จานวนปลาที่ไม่พอเพียง คุณเจริญชัยพูดถึงเรื่องคุณภาพน้า ประมงพูดถึงเรื่องปลา และหลายหน่วยงานมีความ
ขัดแย้งกันในเรื่องยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน แล้วที่สาคัญก็คือไม่ได้ถามชาวบ้าน สิ่งที่สะท้อนที่ได้ฟังมา
คือเรื่องต่างๆ ที่คิดทากันบอกให้ชาวบ้านได้รับรู้รับฟังได้หรือไม่ เหมือนกับที่คุณกล้องเพชรพูดถึงเรื่องประชา
พิจารณ์นะครับ หรือการให้ข้อมูลกับประชาชน หรือการเอาผลการศึกษาระหว่างนักวิชาการกับภาครัฐมาบอก
ผลการศึกษากับประชาชนได้หรือไม่ เพื่อที่ประชาชนจะได้มีความเข้าใจและปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง และคิดว่า
ช่องว่างระหว่างนักวิชาการกับประชาชนมันมีมากเกินไป ดังนั้นควรลดช่องว่างลง ควรมีการให้เกียรติระหว่าง
มนุษย์ต่อมนุษย์ มีความเท่าเทียมกัน และผมคิดว่าการสร้างประตูน้าสุรัสวดีมันทาให้อาชีพชาวประมงหายไป
เรื่อยๆ ชนิดพันธุ์สัตว์น้าลดน้อยลงปริมาณของพันธุ์สัตว์น้าไม่เพียงพอต่อความต้อ งการ และมีสายพันธุ์ปลา
ต่างชาติ เช่น ปลาช็อคเกอร์เกิดระบาดในหนองหาร วงจรชีวิตมีการเปลี่ยนไป คุณภาพน้ามีการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้น จึงต้องการให้นาเสนอข้อคิดเห็นของชาวบ้านลงไปในรายงานของโครงการนี้ เพื่อรัฐจะได้ทราบปัญหา
และความต้องการของชาวบ้านอย่างแท้จริง
นายพิเชษฐ ปานแสน คิดว่าปัญหาคือ ความสกปรกของหนองหารครับ อีกทั้งก็มีวัชพืชเป็นจานวน
มาก
นายเกรียงไกร ว่ามป้อม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3 ภาพรวมของหนองหารเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินใน
หนองหาร ผมคิดว่าทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา แต่ถ้าหากมีการแบ่งเขตการลุกล้าการหาปลา
ของชาวประมงมันคงจะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับ ผมจึงอยากจะเสนอให้ท่านหากจะแก้ไข
อะไรก็ควรพิจารณาอย่าให้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวบ้านมากนะครับ
ดร.เจริ ญ ชั ย ศิ ริ กุ ล ขอชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ ประเด็ น เรื่ อ งการจั ด การน้ าเสี ย นะครั บ การที่ เ ราจะขอ
งบประมาณในการก่อสร้างระบบรวบรวมน้าเสีย เราจะต้องมีแบบพิมพ์เขียวเพื่อเป็นเอกสารประกอบในการขอ
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

ค - 12

งบประมาณนั้น และทางท้องถิ่นจะต้องใช้งบประมาณของตนเองจ้างเหมาในการศึกษาออกแบบเพื่อจัดทา
โครงการเอง หากไม่มีงบประมาณผมขอแนะนาให้ท่านพิจารณาเป็นงบเร่งด่วน แล้วขอสภาจ่ายขาดเงินสะสม
นะครั บ ในการของบประมาณก็ เ ช่ น กั น เมื่ อ กรมพิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บประมาณแล้ ว ท้ อ งถิ่ น เองก็ ต้ อ งตั้ ง
งบประมาณเพื่อสมทบงบประมาณ 10% ด้วยนะครับ และการยืนยันสมทบงบประมาณต้องเป็นการยืนยันผ่าน
มติของสภาเท่านั้น และประเด็นที่ 2 ประเด็นต่อเนื่องจากคุณกล้องเพชรได้กล่าวมา ขอชี้แจงว่าเหตุผลที่มาทา
เวทีในวันนี้ก็เพราะต้องการให้ประชาชนรับทราบนะครับ วันนี้ยังเป็นเวทีใหญ่นะครับเราต้องได้จัดทาเวทีย่อย
อีกนะครับ เพื่อที่จะแจ้งให้ประชาชนทราบ ถึ ง รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ การขุ ด ลอกเพื่ อ ท าวั ง ปลา/สวนบั ว ว่ า
บางครั้งการขุดลอกก็มีความสาคัญในการกาหนดความลึกในการขุดเพื่อหลีกเลี่ยงการเจอน้าเค็ม เพราะถ้าขุด
มากไปก็จะเป็นการละลายน้าเค็มแล้วเราก็ ไม่สามารถที่จะผลิตน้าประปาได้ บัวก็ไม่สามารถเกิดได้ ปลาก็ไม่
สามารถอยู่ได้ เราจึงมีการจัดทาโซนนิ่งตรงไหนขุดลึกเท่าไหร่ เพราะปลาแต่ละชนิดอยู่ในระดับความลึ กไม่
เท่ากัน เช่น การขุดลอกตลอดแนวถนนเลียบหนองหารจนถึง บริเวณตรงจุดชมวิว ซึ่งจะมีประโยชน์อยู่ส อง
อย่างนะครับ คือเป็นการเพิ่มพื้นที่น้าเพิ่มชั้นความลึกของน้า แต่ถามว่าแหล่ งวางไข่ของปลามันหายไปหรือไม่
ดังนั้นเราจึงต้องแบ่งช่วงในการขุดลอกเพื่อให้มีการพักฟื้นของปลานะครับ สุดท้ายในเรื่องของการกาจัดวัชพืช
คือ ผักตบชวามีการขยายพันธุ์ที่รวดเร็ วมาก หากเราเอามาทาปุ๋ยมันก็จะดีมาก พอมองว่ามันเป็ นขยะเป็น
วัชพืชนาไปกาจัดมันก็จบ แต่ถ้าหากนาไปแปรรูปทาเป็นปุ๋ยมีรายได้และกลายเป็นทรัพย์สิน มันจะยุ่งนะครับ
แล้วเงินจะไปไหนถ้าหากเงินต้องกลับเข้ารัฐ ประชาชนที่ไหนจะกล้าไปยุ่งเกี่ยว ผมจึงอยากให้ท่านอาจารย์
นาเสนอในการแก้ไขกฎหมายด้วย สุดท้ายขอฝากท่านเกี่ยวกับในประเด็นต่างๆ ที่ได้จากผู้เข้าร่วมประชุมและ
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมในวันนี้
ดร.อนุกูล วัฒนสุข สรุปการจัดทาโครงการ จึงมีความจาเป็นต้องมีการมารับฟังรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชน และโครงการเหล่านี้เป็นการศึกษาเบื้องต้น แต่มันก็อาจจะช้าเกินไปสาหรั บการแก้ไข
ปัญหาของชุมชนของท่าน แต่ทางโครงการก็จะพยายามนาแผนแม่บทมาใช้เป็นตัวเร่ งในการดาเนินโครงการ
ต่อไป และได้สรุปประเด็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในวันนี้ได้ดังนี้
ประเด็นด้านการประมง
1. จานวนปลาที่จับได้ในหนองหารน้อยลง อาจเนื่องมีการสารเคมีลงในน้า
2. จานวนปลาบู่เพิ่มมากขึ้น และเป็นปลาที่ไปกินปลาอื่น
3. มีปลาซัคเกอร์ ที่ไม่ต้องการบริโภคเพิ่มจานวนมากขึ้น เข้ามาเองจากการเลี้ยงไว้ดูในตู้ปลาตาม
บ้านเรือนประชาชน
4. คุณภาพน้าที่แย่ลงอาจเป็นผลให้การแพร่พันธุ์ปลาลดลง และการเจริญเติบโตช้ากว่าปกติ
5. ประตูน้าสุรัสวดีมีส่วนกันไม่ให้ปลาจากแม่น้าโขงว่ายเข้ามาหากินอาศัยในหนองหาร
6. เห็ น ด้ว ยกับ การทาความสะอาดหนองหารแล้วนาปลามาปล่อย แต่ควรทาความเข้าใจกับภาค
ประชาชนให้เรียบร้อบก่อนลงมือทา
7. พื้นที่การขุดลอกที่ตาบลท่าแร่มีความเหมาะสมแล้ว แต่หลังขุดลอกเสร็จให้ทาเป็นเขตเพาะพันธุ์
ปลา ปล่อยปลาลงไป และห้ามจับ
8. ควรให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมเข้าไปใช้พื้นที่หนองหารน้อยที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ดูแลอยู่
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9. ขอให้ปลาเข้าไปว่างไข่ในหนองหารน้อย แล้วปล่อยออกมา แต่ปัจจุบันไม่ได้มีการทาให้เป็นแหล่ง
เพาะพันธุ์ปลาอย่างที่เคยสัญญาไว้
10. การขุดลอกหนองหารตามแนวถนนเรียนหนองหารที่จุดชมวิวที่ทาเสร็จแล้ว อาจกระทบพื้นที่การ
วางไข่ของปลา
11. การขุดลอกหนองหารเพื่อให้เพิ่มการเก็บกักน้าควรคานึงถึงพื้นที่การวางไข่ของปลา เว้นที่ไว้ให้
เป็นที่วางไข่บ้าง
12. ควรนาผลการศึกษามาชี้แจงทาความเข้าใจกับประชาชน เพื่อที่ประชาชนจะได้ปฏิบัติตัวได้ถูกต้อง
และจะได้ลดช่องว่างระหว่างนักวิชาการกับประชาชนให้น้อยลง
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการขุดลอกหนองหาร
1. จุดสูบน้าขึ้นมาทาน้าประปาของเทศบาลตาบลท่าแร่อยู่ใกล้ตลิ่งมากเกินไปจึงได้น้าที่ไม่สะอาดไป
ทาน้าประปา
2. ต้องมีการเตรียมแหล่งน้าที่เหมาะสมสาหรับการใช้น้าประปาของชุมชนในเทศบาลตาบลท่าแร่มี
จานวนน 7,700 คน
3. แหล่งน้าดิบอาจมีการเจือปนจากสิ่งที่เป็นมลพิษ ที่ชุมชนปล่อยทิ้งลงสู่หนองหาร
4. การลดมลพิษที่ไหลลงหนองหาร ทางเทศบาลตาบลท่าแร่จาเป็นต้องสร้างระบบรวบรวมน้าเสีย
เพิ่มเติมในเขตที่น้าที่น้าเสียยังไม่ไหลเข้าระบบบาบัดที่มีอยู่แล้ว
5. การของบประมาณในการก่อสร้างระบบรวบรวมน้าเสีย ต้องมีการออกแบบในรายละเอียด เพื่อ
ประกอบในการของบประมาณและทางท้องถิ่นจะต้องใช้งบประมาณของตนเองในการจ้างออกแบบ และเมื่อ
ได้รับงบประมาณแล้วท้องถิ่นจาเป็นต้องตั้งงบประมาณสมทบ 10% ซึ่งท้องถิ่นมีงบประมาณไม่พอ
6. หนองหารในสมัยก่อนการมีประตูน้า สามารถทาความสะอาดตัวเองได้
7. ควรนาผลการศึกษามาชี้แจงทาความเข้าเพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามได้
8. การขุดลอกหนองหารต้องระวังเรื่องขุดแล้วทาให้น้าเค็มมากขึ้น
9. ควรกาหนดเขต (โซนนิ่ง) และระดับความลึกที่ขุดลอก เพื่อหลีกเลี่ยงดินเค็ม
10. ทุกคนควรมีส่วนร่วมด้วยกันในการแก้ไขปัญหาในภาพรวม
11. การขุดลอก และกาหนดพื้นที่ห้ามเข้าไป ควรคานึงถึงวิถีการทากินเดิมของชุมชน จึงต้องมีการทา
ประชามติจากชาวบ้านเสียก่อน
12. การขุดลอกหนองหารต้องคิดถึงผลได้ผลเสียพร้อมกันเพราะอาจจะได้อย่างแต่เสียอย่าง เช่นได้น้า
เพิ่ม แต่เสียพื้นที่อยู่อาศัยของปลา
13. ขอให้นาข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนลงไว้ในรายงาน
นายไพรัช ยงคาชานายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่ ในนามของเทศบาลตาบลท่าแร่ และพี่น้องชาวท่า
แร่ ผมขอขอบคุณ ดร.อนุกูล วัฒนสุข ดร.เจริญชัย ศิริกุล คุณนิพนธ์ มุลเมืองแสน และคุณกล้องเพชร
รวมถึงขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมในวัน นี้ด้วยนะครับ สาหรับวันนี้ก็ได้รับความรู้ และเพราะความเป็นห่วง
หนองหารของเรา จึงมีตัวแทนหลายคนในชุมชนมาในวันนี้นะครับ ผมขอขอบคุณทุกท่านด้วย ปิดการประชุม
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

ชื่อ/สกุล
นายไพรัช ยงคาชา
นายจเร มรดก
นางสมัย ศรีวรกุล
นางบังอร นาคทอง
นายประจวบ บรรจงศิลป์
นายณรงค์ ศรีษาวรรณ
นายศิริพงษ์ เชียนพลแสน
นายพิเชษฐ ปานแสน
นายวัฒนา วรรณพรม
นายปราโมทย์ อุปพงษ์
นายอดุลรัตน์ สกนธวัฒน์
นายไมตรี อินธิเสน
นายสมคิด มือกุศล
นายนิสสัย อินธิราช
นายคงจิตร เถาวัล
นายไพโรจน์ ยงดี
นางสุวริการ อินธิเสน
นายเกรียงไกร ว่ามป้อม
นายฤทธิพร ฤทธิปะ
นายสุวรรณ ทองอันตัง
นายสิทธิโชค อินธิแสน
นางวนิดา สมปู่
นายเจริญชัย ศิริกุล
นายชัชวาน ผาสวน
ว่าที่ ร.อ.วัชรา โพธิ์สาวัง
พ.จ.อ.ธนรัตน์ ธนูศร
นางใบบุญ ณะเกษ
นายกล้องเพชร คาศรี
นายพัฒนา พาพรมลิก
นายพรชัย ตรงกงนาม
นายสมใจ ลาดบาดศรี
นายทนงศักดิ์ อุปรี
นายสาอาง อุปพงษ์
นายนิพนธ์ มุลเมืองแสน

ตาแหน่ง
นายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
รองนายกเทศมนตรีตาบลท่าแร่
เลขานุการนายกเทศมนตรี
ปลัดเทศบาลตาบลท่าแร่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าแร่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าแร่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าแร่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าแร่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าแร่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าแร่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าแร่
สมาชิกสภาเทศบาลตาบลท่าแร่
ประชาชน
ประธานชุมชน
ประธานชุมชน
ประธานชุมชน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ น หมู่ที่ 6
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ น หมู่ที่ 4
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บา้ น
ข้าราชการ
ข้าราชการ
คณะกรรมการกากับการจ้าง
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ข้าราชการ
ชาวประมง
ชาวประมง
ชาวประมง
ประชาชน
ประชาชน
ประชาชน
คณะกรรมการกากับการจ้าง
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การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 3
ณ ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ภูพาน
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559
1. วัตถุประสงค์
เพื่อการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อผลการศึกษาของโครงการ
2. วิธีดาเนินการ
เป็นการนาผลการศึกษาของโครงการ มาชี้แจงต่อภาคประชาชนที่มาจากตาบลโดยรอบหนองหาร ได้แก่
กานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียกับการใช้หนองหาร ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางเรือ รถตู้ และ
ประชาชนที่อาศัยในพื้นที่รอบๆหนองหาร การดาเนินการประชุมแบ่งเป็นตอนตามลาดับ
3. การประชุม
ตอนที่ 1 การเปิดการประชุม และ แนะนาโครงการ
นายสถิต เฮียงราช ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร รักษาการแทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสกลนคร ประธานในการจัดประชุมเปิดการประชุมภายใต้โครงการการศึกษาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ ที่ดีอย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์หนองหาร ซึ่งประธานได้
กล่าวถึงความเป็นมาของสถานที่จัดประชุมว่าก่อ นหน้านี้พิพิธภัณฑ์หนองหาร อยู่ภายใต้การบริหารงานของ
จังหวัดสกลนคร แต่ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเป็นผู้บริหารจัดการทั้งหมด โดยเปิดให้บริการ
แก่ประชาชนทุกวันทาการ ปัจจุบันมีประชาชน นักเรียน นักศึกษาเข้ามาศึกษาดูงานไม่ต่ากว่า 100 คนต่อวัน
ในการจัดโครงการฯนี้ได้ดาเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ซึ่งทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับหนองหารทั้งหมด ซึ่งที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ได้มีการศึกษาเกี่ยวกับหนองหาร
อยู่เรื่อยๆแต่ไม่ครอบคลุมทุกจุด สาหรับโครงการนี้มีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับข้อมูลหนองหารทั้งหมด ดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.

เรื่องน้า
พื้นที่รอบๆหนองหาร
พื้นที่ใกล้เคียงหนองหาร /หน่วยงาน และชุมชนรอบพื้นที่หนองหาร
เกี่ยวกับดิน
การพัฒนาอย่างไรให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมต่างๆในพื้นที่รอบหนองหาร

ในการประชุมในวันนี้ มีตัวแทนจากส่วนงานราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้เชี่ยวชาญทุกแขนง ส่วนปกครอง
ท้องถิ่น ทั้งกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางเรือ รถตู้ และประชาชนที่อาศัยในพื้นที่รอบๆ หนอง
หาร ที่รู้สภาพพื้นที่หนองหารเป็นอย่างดี ขอให้ท่านเสนอแนวคิด ปัญหา และแนวทางแก้ไข เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการศึกษาวิจัยและวางแผนการพัฒนาต่อไป
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล วัฒนสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจสังคม และการมีส่วนร่วม แจ้งให้ที่
ประชุมทราบกาหนดการการจัดการประชุม และขอให้ที่ประชุมพิจารณาประเด็นการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการ 3 ประเด็นดังนี้
1.
2.
3.

ความเป็นไปได้ทางเทคนิคหรือเทคโนโลยี
ความเป็นไปได้ทางงบประมาณ
ความเป็นไปได้ทางสังคมวิถีชีวิตชุมชน

โดยแต่ละโครงการจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางรับผิดชอบโดยเริ่มดาเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน
2559 ถึงเดือนตุลาคม 2559 โครงการจะประสบความสาเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับความร่วมมือจากประชาคมทุก
ภาคส่วน ซึ่งได้แยกการเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

การศึกษาด้านการจัดการด้านทรัพยากรดิน
การศึกษาด้านการจัดการด้านทรัพยากรน้า
การศึกษาด้านการจัดการภัยแล้ง และอุทกภัย
การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการถือครองที่ดิน

ตอนที่ 2 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการทรัพยากรดิน
ดร.วิ ม ลนั น ทน์ กั น เกตุ พร้ อ มทั้ ง ดร.พรทิ พ ย์ ศรี ม งคล อาจารย์ประจ าภาควิช าเกษตรและ
ทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้เชี่ยวชาญด้านดิน ได้กล่าวถึงการศึกษาความ
เป็นไปได้ที่จะพัฒนาด้านดินในพื้นที่รอบหนองหาร มี 3 ด้าน ดังนี้
ด้านที่ 1 การศึกษาคุณภาพของดินรอบหนองหาร ได้ใช้แผนที่ดินของกรมพัฒนาที่ดินหาข้อมูลว่า
แหล่งดินแต่ละแห่งมีคุณภาพเป็นอย่างไร ปลูกพืชอะไรได้บ้าง มีการศึกษาลักษณะดินตามชุดดิ น คือดินที่มี
สภาพคล้ายคลึงกัน เก็บตัวอย่างดินในพื้นที่ลาน้ารอบหนองหาร 7 ลาน้าๆ ละ 2 จุดโดยแต่ละจุดจะเก็บพื้นที่
ใกล้และไกลหนองหารเพื่อทาการเปรียบเทียบปริมาณธาตุอาหารในดิน พื้นที่ๆ สารวจมีดังนี้
1) ตาบลท่าแร่ จะเป็นดินกรดจัด มีปริมาณอินทรียวัตถุต่า พืชหลักคือข้าวและในหน้าแล้งจะปลูก
ข้าวโพดสลับกับการปลูกข้าว
2) ห้วยรองมีความอุดมสมบูรณ์ของดินอยู่ในระดับปานกลาง สภาพดินมีความเป็นกรด
3) ลาน้าก่า ใช้ปลูกข้าว ปลูกมันฝรั่ง มะเขือเทศ
4) ห้วยลาดเป็นดินทรายเก็บน้าไม่ค่อยอยู่
5) ห้วยสมอ เป็นดินทรายเก็บน้าไม่ค่อยอยู่
6) ห้วยเดียก พื้นที่ส่วนใหญ่รอบห้วยเดียกใช้ทานา มีสภาพดินเค็มเล็กน้อยในจุดที่ใกล้หนองหาร แต่
สามารถปรับปรุงดินเพื่อปลูกพืชได้ แต่ต้องมีการบริหารจัดการน้าที่ดี
7) ลาน้าปรุง มีสภาพเป็นเป็นกรด ธาตุอาหารอยู่ในระดับปานกลาง
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ด้านที่ 2 การศึกษาพืชหลักที่ปลูกรอบๆ หนองหาร
สภาพดินพื้นที่รอบหนองหารส่วนใหญ่จะไม่เหมาะสมกับการปลูกข้าว เช่นพื้นที่ตาบลเหล่าปอแดง
บ้านแป้น นาแก้ว ซึ่งดินส่วนใหญ่จะไม่ดี ข้อมูลสภาพดินในแต่ละพื้นที่นี้มีแสดงอยู่ในแผนที่ดินของกรมพัฒนา
ที่ดิน ผู้สนใจสามารถตรวจสภาพดินในพื้นที่ของตนได้ว่ามีสภาพดินอย่างไร เหมาะสมกับพืชชนิดใด และมี
วิธีการปรับปรุงดินอย่างไร
ด้านที่ 3. การปรับปรุงคุณภาพดิน
สภาพดินในพื้นที่รอบๆหนองหาร มีความอุดมสมบูรณ์ของแร่ธาตุปานกลาง สามารถทานาได้ แต่
ควรมีการปรับปรุงดิน และน้า เพื่อเพิ่มผลผลิต หรือเลือกชนิดพืชที่เหมาะสมกับสภาพดินมาเพาะปลูก เป็น
พื้นที่ที่มีข้อจากัดด้านน้า ในอนาคตต้องศึกษาต่อไปว่าควรจะส่งเสริมให้ปลูกพืชอะไรนอกเหนือจากข้าวรวมถึง
การหาช่องทางการจัดจาหน่ายให้แก่เกษตรกร
ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะจากชุมชน
1.ดินเค็มควรจะปลูกพืชอะไร

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ
- เค็มน้อย สามารถปลูกข้าวได้
- เค็มมาก เช่นมะเขือเทศ
ควรมีการแก้ไขดินเค็ม เช่น ปอซังข้าว ฟางข้าว
2.การปลูกถั่วลิสง สลับกับปลูกถั่วฝักยาว สามารถ - ควรมีการปรับปรุงดิน ก่อ นการปลู กเพราะถั่ ว ไม่
ปลูกในพื้นที่ดินเค็มได้หรือไม่
ชอบดินเค็ม
3. .การปลูกกล้วย สลับกับปลูกถั่วฝักยาว สามารถ - ควรมีการปรับปรุงดิน และน้าก่อนเพราะการปลู ก
ปลูกในพื้นที่ดินเค็มได้หรือไม่
กล้วยใช้น้าในปริมาณมาก
ดร.ก้องรัฐ นกแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านปฐพีกลศาสตร์ อาจารย์ประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและ
สิ่ งแวดล้ อม คณะวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เป็นผู้ เชียวชาญด้านโครงสร้างของดิน และการวาง
แผนการใช้ดิน ซึ่งในการศึกษาสภาพดินที่เหมาะกับการพัฒนาโครงการในน้าขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน ฝายทดน้า
โดยจะมีการขุดเจาะลึกตั้งแต่ 2-20 เมตรมีค่าใช้จ่ายและเครื่องมือค่อนข้างสูง การศึกษาสภาพดินในพื้นที่ มี
การขุดเจาะลึ กลงไปมากกว่า 2 เมตร ผลการศึกษาทาให้ ทราบว่าดิน ของหนองหารเหมาะกับ การน าไป
เพาะปลูกพืช หรือเหมาะกับการนาไปถมที่ หรือทาถนน หากต้องการศึกษาการก่อสร้างเขื่อนก็ต้องศึกษาสภาพ
ดินที่ลึกลงไปเพื่อวิเคราะห์ว่าดินด้านล่างจะสามารถรับน้าหนักของเขื่อนได้หรือไม่ หรือพื้นที่ที่มีดินเค็มการขุด
เจาะทางวิศวกรรมก็มีความสาคัญ เช่น หากจาเป็นต้องนาน้าใต้ดินมาใช้แต่ดินด้านล่างมีความเค็มสูงก็จะส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ที่น้าไปถึง ทาให้ขยายพื้นดินเค็มมากยิ่งขึ้น ดินที่ขุ ดขึ้นมาเมื่อนาไปใช้ก็จะเค็มทาให้พื้นที่ที่นา
ดินไปถมกลายเป็นพื้นที่ดินเค็มไปด้วย ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนครถึงให้ศึกษาดินในเชิง
วิศวกรรมร่วมด้วย โดยได้รวบรวมข้อมูลดิน ลึก 3 เมตร 10 เมตร และ 15 เมตร ปัจจุบันมีการขุดเจาะในพื้นที่
ตาบลฮางโฮง ตาบาลดอนเชียงบาล พบว่ายิ่งขุดลึกยิ่งมีความเค็มมาก การนาดินไปใช้ หรือการนาน้าไปใช้ก็จะ
ส่งผลเสียต่อพื้นที่อื่น นอกจากนี้ประชาชนในเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้ให้ข้อมูลดินเค็มในพื้นที่ต่างๆ เช่น
บ้านงิ้วด่อน บ้านดอนจ้อก้อ ตาบลงิ้วด่อน บ้านดอนเชียงคูณ บ้านเชียงเครื อ บ้านป่าหว้าน ตาบลเชียงเครือ
บ้านดอนกกยาง บ้านท่าวัด ตาบลเหล่าปอแดง บ้านดอนตาลโง๊ะ ตาบลฮางโฮง สังเกตจากในอดีตชุมชนเหล่านี้
มีการต้มเกลือขายมาก่อน
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ตอนที่ 3 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการด้านทรัพยากรน้า
ผศ.ดร.ศมณพร สุทธิบาก และ ดร.พรธิดา เสนไสย ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม อาจารย์
ประจาภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ได้ศึกษาด้านคุณภาพ
น้าในพื้นที่รอบหนองหาร เพื่อศึกษาว่าน้าในหนองหารเปลี่ยนไปอย่างไร โดยศึกษา 3 ด้านดังนี้
1) ปัจจุบันคุณภาพน้าเป็นอย่างไร
2) แต่ละพื้นที่มีการปล่อยน้าลงหนองหารมีการปนเปื้อนมากน้อยเพียงใด
3) จะสามารถนาน้านี้มาใช้ประโยชน์ในทางใดได้บ้าง เช่น การประมง ปศุสัตว์ อุปโภค บริโภค หรือ
ปลูกพืช
ทั้งนี้ได้เก็บตัวอย่างน้าในพื้นที่หนองหารโดยใช้เรือเก็บตัวอย่างจานวน 10 จุด
1) บริเวณจุดสูบน้าประปา การประปาส่วนภูมิภาค
2) บริเวณตาบลธาตุนาเวง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
3) บริเวณตาบลฮางโฮง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
4) บริเวณตาบลเชียงเครือ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
5) บริเวณจุดสูบน้าโรงประปา เทศบาลตาบลท่าแร่ อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
6) บริเวณตาบลบ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
7) บริเวณบ้านท่าศาลา/บ้านจอมแจ้ง ตาบลบ้านแป้น อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
8) บริเวณตาบลนาตงวัฒนา อาเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร
9) บริเวณตาบลเหล่าปอแดง อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
10) บริเวณตาบลงิ้วด่อน อาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
และได้เก็บตัวอย่างในลาน้าหลักๆที่ผ่านชุมชนและไหลลงหนองหาร ดังนี้
1. ห้วยสมอ ตาบลธาตุนาเวง ผลวิเคราะห์น้าเป็นสีแดง
2. ห้วยลาด ตาบลเชียงเครือ ผลวิเคราะห์น้าเป็นสีเหลือง
3. ห้วยแร่ ตาบลท่าแร่ ผลวิเคราะห์น้าเป็นสีเหลือง
4. ห้วยซอง ตาบลโพนนาแก้ว ผลวิเคราะห์น้าเป็นสีเหลือง
5. ลาน้าก่า ตาบลม่วงลาย
6. ลาน้าพุง ตาบลเหล่าปอแดง
7. ห้วยเดียก ตาบลงิ้วด่อน ผลวิเคราะห์น้าเป็นสีแดง
8. จุดที่น้าเข้าระบบปรับปรุงคุณภาพน้าของเทศบาลนครสกลนคร
ผู้เชี่ยวชาญได้นาเสนอภาพการแปรผลคุณภาพน้า ลงบนแผนหนองหารที่ได้ไปเก็บตัว อย่างน้ ามา
ตรวจสอบ ได้ใช้สัญลักษณ์สีแสดงระดับความสามารถใช้น้าดังนี้ สีแดง สามารถปลูกพืชได้ สีเหลือง สามารถทา
การประมงได้ สีเขียว สามารถอุปโภคได้ สีน้าเงิน สามารถดื่มกินได้
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โดยสรุปแล้วน้าในพื้นที่หนองหารยังสามารถนามาปลูกพืชได้ ทาการประมงได้บางส่วน และนามาดื่ม
ได้บางพื้นที่หากมีการนามาปรับปรุงคุณภาพน้าก่อน จากการวิเคราะห์พบสารเคมีส่วนใหญ่ที่ไหลลงในหนอง
หารเป็นสารอาหารของพืชน้า เช่น แอมโมเนีย ไนเตรต ซึ่งมาจากปัสสาวะของมนุษย์ และฟอสฟอรัส มาจาก
น้ายาล้างจาน ผงซักฟอก ซึ่งทาให้พืชน้าเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพราะมีการปล่อยน้าเสียจากชุมชนลงแหล่ง
น้าในปริมาณที่มากกว่าระบบบาบัดน้าเสียของเทศบาลจะบาบัดได้หมด พืชน้าเหล่านี้ถึงมีการเก็บกู้ขึ้นมาก็จะ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วหากพืชเหล่านี้เจริญเติบโตมาขึ้นจะมีจุลินทรีชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ออกซิเจนในการ
เจริญเติบโตจึงจะทาให้เกิดก๊าซชนิดหนึ่งคือก๊าซมีเทน พอมีการทับถมของพืชน้ามากขึ้น หนองหารก็จะเริ่มตื้น
เขินขึ้นสามารถเก็บกักน้าได้น้อยลง
ปัญหา/ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขจากชุมชน
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญ
1.ขอให้มีการขุดลอกพื้นที่ที่ตื้นเขินเพื่อให้กักเก็บน้า ได้มากขึ้น
2.ขอให้เพิ่มระบบบาบัดน้าเสียรอบหนองหาร
3. ขอให้ลงมือทาทันที ลดการศึกษาวิเคราะห์
การด าเนิ น โครงการในพื้ น ที่ ข นาดใหญ่ ต้ อ งใช้
งบประมาณจานวนมาก ซึ่งโครงการนี้จะต้องเสนอ
ของบประมาณระดับประเทศทาให้ต้องมีการศึกษา
ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด
4.ผู้นาชุมชนบ้านดอนเชียงบานเรียนว่าได้มีการขุด ลอกในพื้นที่โดยไม่มีการแจ้งชุมชนและใช้เวลานาน
กระทบต่อการทานา และเมื่อขุดเจาะมาแล้วนาดินที่
ขุดลอกขึ้นมาทับถมไว้ด้านข้างเป็นคูน้าขนาดใหญ่ซึ่ง
กั้นทางน้าที่น้าจากบ้านเชียงเครือไม่สามารถไหลลง
หนองหาร ทาให้น้าท่วมหมู่บ้านและพื้นที่การเกษตร
ของชาวบ้าน และสภาพดินดังกล่าวก็เป็นดินเหนียว
ไม่ส ามารถไม่ส ามารถทาการประมงได้ เลี้ ยงสั ตว์
ไม่ได้
5.ควรตรวจการปนเปื้อนสารเคมีในกลุ่มอื่น
การตรวจสารเคมี แ ต่ ล ะกลุ่ ม มี ค่า ใช้จ่ ายประมาณ
4,700 บาท ทางผู้วิจัยจะนาน้าไปตรวจสารเคมีกลุ่ม
อื่นๆอีกในครั้งต่อไป
ผศ.เจษฎา เตชมหาศรานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรน้า อาจารย์ประจาภาควิชาเกษตร
และทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร นาข้อมูลจากการศึกษาปริมาณน้าที่ไหลเข้าสู่
หนองหารมาแสดงชี้ให้เห็นว่าประมาณร้อยละ 40 มาจากน้าพุง และน้าที่ไหลมาจากลาน้าอื่นๆ รวมทั้งปริมาณ
น้าฝน และการไหลออกทางประตูน้าสุรัสวดีไปสู่ลาน้าก่า ดังนั้นต้องนาข้อมูลจากทุกฝ่ายมาวิเคราะห์เพื่อวาง
แผนการบริหารจัดการการใช้น้าทั้งในหน้าแล้ง และหน้าฝนโดยรอบพื้นที่หนองหาร เพื่อให้สัมพันธ์กับการนา
น้าไปใช้โดยนาข้อมูลการใช้น้าจากทุกฝ่ายมาวิเคราะห์ และขอรับฟังข้อคิดเห็นจากเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ได้ข้อคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขจากชุมชนดังนี้
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กานันตาบลโคกก่อง กล่าวว่า ในช่วงเดือน พฤษภาคม – กันยายน ของทุกปี ตาบลโคกก่องจะประสบ
ปัญหาน้าท่วมทุกปีเนื่องจากชุมชนอยู่หลังประตูระบายน้าสุรัสวดี ทาให้พื้นที่เกษตรกรรมเกิดความเสียหาย
จานวนมากเนื่องจากน้าท่วมขังเป็นเวลานาน แต่ถ้าหากจะปลูกพืชในหน้าแล้ง กลับไม่มีน้าเพียงพอ เพราะ
ความจาเป็นที่จะต้องกักเก็บน้าไว้ในหนองหาร ก็ไม่ เปิดประตูระบายน้าให้พื้นที่ด้านหลังประตู จึงขอฝากเรื่อง
การบริ ห ารจั ดการประตูร ะบายน้ าให้ ส มดุล กับปริมาณการใช้น้าเพื่ อลดผลกระทบต่ อชุมชนที่อยู่ ใ นพื้ น ที่
ดังกล่าว นอกจากนี้บางพื้นที่ได้ขออนุมัติขุดลอกพื้นที่โดยใช้งบประมาณของชุมชน แต่เมื่อดาเนินขออนุญาต
จากกรมประมงแล้วก็ไม่ได้รับการอนุมัติ
ดร.ภูวดล โดยดี ผู้เชี่ยวชาญด้านประชากร และการใช้ประโยชน์ดิน อาจารย์ประจาภาควิชาเกษตร
และทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร ผู้เชียวชาญด้านวัชพืชน้า ซึ่งได้ศึกษาวัชพืชที่
ขึ้นในหนองหาร หรือขึ้นตามริมตลิ่ง มักเป็นพืชที่มีลาต้นอ่อน ใบบาง บางชนิดมีใบลู่ไปตามน้า บางชนิดลอยน้า
รากไม่หยั่งดิน เช่น จอก แหน ไข่น้า แหนแดง ผักตบชวา บางพวกรากต้องหยั่งดิน ใบและดอกลอยตามผิวน้า
หรืออยู่เหนือน้า เช่น บัว ตับเต่า ขาเขียด บางชนิดอยู่ใต้ผิวน้ารากหยั่งดิน เช่น สาหร่ายหางกระรอก สาหร่าย
พุงชะโด บางชนิดขึ้นตามดินชื้นมากๆ มีน้าขังตื้นๆ เช่น เทียนนา หญ้าขน จากการศึกษาพบพืชน้ามากกว่า 40
ชนิดทั่วบริเวณหนองหาร พบมากที่สุดบริเวณเกาะดอนสวรรค์ หากมีการใช้เรือกาจัดวัชพืชน้าก็สามรถกาจัดได้
เฉพาะพืชที่ลอยน้า แต่พืชใต้น้าก็มีปริมาณมากกว่าร้อยละ 50 ของพืชน้าทั้งหมดในหนองหาร และพืชบาง
ชนิดช่วยดูดซับสารพิษจากน้าเสียที่ถูกปล่อยลงหนองหาร บางชนิดควบคุมสาหร่ายพิษ บางชนิดเป็นสมุนไพร
ดังนั้น การขุดลอกก็ต้องมีการศึกษา และวางแผนแบ่งโซนของพืชใต้น้า เพื่อการอนุรักษ์เช่นกัน
นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาพันธุ์ปลาในหนองหาร โดยอนุรักษ์ให้ปลามีที่อยู่โดยธรรมชาติ เพิ่มปริมาณ
ปลา ในอดีตปลาจากแม่น้าโขงขึ้นมาวางไข่จานวนแต่ในปัจจุบันหนองหารมีประตูระบายน้าสุรัสวดี ทาให้น้า
หนองหารเป็นน้านิ่ง ดังนั้นพันธุ์ปลาก็จะเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนคือ ปลาที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันก็จะเป็นปลาที่
อาศัยในน้านิ่ง ปลาน้าไหลก็จะลดลงน้าก็จะปรับตัวตามระบบนิเวศน์
ตอนที่ 4 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการภัยแล้ง และอุทกภัย
นายภาณุพงศ์ ทีฆบุญญา ตัวแทนผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยา ได้ให้ข้อมูลการไปเก็บข้อมูลจากชุมชน
รอบหนองหาร ด้วยการส่งแบบสอบถามไปยังในชุมชนรอบหนองหารแล้ว เพื่อนามาวิเคราะห์ ปัญหาการ
บริหารจัดการน้า สาหรับการวางแผนการใช้น้าในหน้าแล้ง และการระบายน้าในหน้าฝน โดยเก็บข้อมูลมาจาก
หลายภาคส่วน ดังต่อไปนี้
1) เก็บข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ภาพถ่ายดาวเทียว เพื่อดูว่าน้าที่ไหลลงสู่หนองหารในแต่ละปีมี
ปริมาณเท่าไหร่ มาจากทางไหนบ้าง และไหลออกเท่าไหร่ ออกไปทางไหนบ้าง
2) ข้อมูลภัยแล้ง และอุทกภัย จากข้อมูลการเปิดปิด ประตูน้าสุรัสวดี ซึ่งช่วงที่มีการเปิดประตูระบาย
น้าหมู่บ้านด้านหลังประตุก็จะได้รับผลกระทบน้าท่วมเป็นเวลานาน และหมู่บ้านที่อยู่บนที่ราบก็จะ
ประสบภัยแล้งเป็นประจา การศึกษาเรื่องน้าได้นาข้อมูลมาวิเคราะห์การเปิดปิดน้า และการผันน้า
มาใช้
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3) ข้อมูลการดึงน้าขึ้นไปใช้ในการประปา ดูจากปริมาณการใช้น้าประปา ในเขตอาเภอเมือง และ
ตาบลท่าแร่
4) การใช้น้าการเกษตรในพื้นที่รอบๆหนองหารโดยเก็บข้อมูลจากพื้นที่ปลูกพืชของประชาชนในพื้นที่
ซึ่งข้อมูลดังกล่าวที่ได้ทาการศึกษามานี้จะนามาวิเคราะห์ข้อมูลดังต้อไปนี้ ข้อมูลการเกิดภัยแล้ง และ
อุทกภัย ข้อมูลทีได้จากการลงเก็บข้อมูลในแบบสอบถามกับแหล่งชุมชนแต่ ละหมู่บ้าน เพื่อนามาวิเคราะห์สรุป
ปัญหาด้านทรัพยากรน้าทั้งหมด
ปัญหาและข้อเสนอแนะจากชุมชน
1) เสนอให้มีการขุดลอกหนองหาร
2) กรณีการต้องการขุดลอกหนองหารแต่ไม่มีงบประมาณ เสนอให้มีการเปิดหนองหารให้ผู้รับเหมา
เข้าไปขุดลอกดินโดยไม่ต้องเสียค่าใช้งบประมาณ
3) หั ว หน้ า งานศู น ย์ ห นองหารศึ ก ษา ด้ า นสั ง คมศาสตร์ จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สกลนคร ผู้
สังเกตการณ์โครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่าข้อมูลของหนองหารมีการศึกษาและจัดเก็บจานวนมาก
ท่านสามารถนาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้เพิ่มเติมในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เลย
ตอนที่ 5 การใช้ประโยชน์ที่ดิน และการถือครองที่ดิน
นายธนพัต วงศ์เกื้อทาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการ เป็นนักกฎหมายจากกรมทาง
หลวง จังหวัดสกลนคร ให้ข้อมูลการใช้ประโยชน์ที่ดิน และการถือครองที่ดินโดยอ้างถึงพระราชกฤษฎี กา
กาหนดเขตที่ที่จะเวนคืนในท้องที่อาเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร พุ ทธศักราช 2484 โดยพรฎ. 2484 นี้
ได้เห็นสมควรกาหนดเขตที่ดินเพื่อประโยชน์ในการบารุงพันธุ์สัตว์น้า โดยให้อธิบดีกรมเกษตรแบะการประมง
ในสมัยนั้นเป็นเจ้าหน้าที่จัดการดาเนินการเวนคืน ซึ่งมีกาหนดใช้ 5 ปี ซึ่งที่ผ่านมาไม่ได้ดาเนินการเวนคืนตามที่
กาหนด เพราะฉะนั้นในปัจจุบันแนวเขตตามพรฎ.2484 นี้ไม่ผลบังคับใช้ทางกฎหมายแล้ว
และในพุทธศักราช 2533หลวงได้กาหนดให้มีพระราชกฤษฎีกาการปกครองท้องที่โดยให้นายอาเภอ
ดูแลที่สาธารณประโยชน์หากมีการใช้ที่ดินบริเวณโดยรอบหนองหารต้องขออนุญาตกรมประมงซึ่งจะต้ อง
พิจารณาว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการบารุงพันธุ์สัตว์น้า
ต่อมาหลวงให้ออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวง พุทธศักราช 2540 เพื่อแสดงเขตไว้เป็นหลักฐาน
กาหนดให้เป็นที่ดิน อัน เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสาหรับพลเมืองใช้ร่วมกันหรือเพื่อใช้ประโยชน์ ข อง
แผ่นดินโดยเฉพาะ แต่ไม่ใช่หลวงเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ แต่ตามความเป็ นจริงคือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เป็นผู้ถือ
ครองมาตั้งต้น ซึ่งพื้นที่ตามเขตนสล. ดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ 12 ตาบล ดังนั้นการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่
หลวงนั้น ตามกฎกระทรวงได้กาหนดไว้ว่าต้องมีการประกาศให้ทราบโดยทั่วกันภายใน 30 วัน หากมีผู้คัดค้าน
ให้ไปใช้สิทธิทางศาลให้รอการออกหนังสือสาคัญสาหรับที่หลวงเฉพาะส่วนที่คัดค้านจนกว่า จะได้มีคาพิพากษา
ถึงที่สุกของศาลแสดงว่าผู้คัดค้าไม่มีสิทธิ์ในที่ดินนั้น แล้วที่ผ่านมากรมที่ดินได้ดาเนินการประกาศให้ประชาชนที่
ถือครองที่ดินในพื้นที่ 12 ตาบลทราบก่อนออกหนังสือสาหรับที่หลวง พุทธศักราช 2540หรือไม่
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ในปัจจุบันการดาเนินการด้านใดๆในพื้นที่หนองหารให้ยึดพระราชกาหนด พุทธศักราช 2558 ให้ใช้
แทนพระราชกฤษฎีกา พุทธศักราช 2548 โดยพระราชกาหนด พุทธศักราช 2558 กาหนดให้คณะกรรมการ
ประมงประจาจังหวัดมีอานาจหน้าที่ รวบรวมข้อเสนอแนะ พิจารณาและเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ที่ประชุมได้สอบถามปัญหา
1. เขตพื้นที่หนองหาร กับเขตพื้นที่ราชพัสดุ ให้ยึดเขตใด และฉบับใดสาคัญกว่ากัน
ตอบ เขตราชพัสดุ อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงการคลัง และเขตพื้นที่หนองหาร อยู่ภายใต้การ
ดูแลของกรมประมง ซึ่งมีความสาคัญเท่ากัน
2. ชาวบ้านแจ้งว่าในปีพุทธศักราช 2540 กรมที่ดินได้มีการออกมารังวัดที่ดินจริง และมีการเก็บเงิน
จากชาวบ้านไปแล้ว ซึ่งต่อมาไม่มีการดาเนินการใดๆ เมื่อสอบถามขอคืนเงินเจ้าหน้าที่กลับแจ้งว่า
ต้องนาใบเสร็จรับเงินมาแจ้งเป็นหลักฐาน แต่ชาวบ้านไม่มีใบสาคัญรับเงิน
3. หากจะขออนุญาตขุดลอกบริเวณหนองหารต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ ส่วนปกครองท้องที่เสนอโครงการ ให้เสนอกับอาเภอ และ เสนอต่อคณะกรรมการประมง
ประจาจังหวัดพิจารณา และการดาเนินงานใดจะต้องมีการรวบรวมความเห็นจากประชาคม และ
รับความยินยอมจากประชาคมเสียก่อน
4. หากมีการเวนคืนที่ดินประชาชนต้องดาเนินการอย่างไร
ตอบ แจ้งหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ที่แสดงว่าท่านถือครองที่ดินมาเป็นเวลานานเท่าไหร่ และหากมรการ
เวนคืนที่ดินจริง รัฐจักต้องจ่ายเงินค่าเวนคืนเท่ากับราคาประเมินที่ดินในปัจจุบัน
5. ชาวบ้านแจ้งว่าในหมู่บ้านเดียวกันบางพื้นที่มีหนังสือเอกสารสิทธิ นส.3 บางพื้นที่ไม่สามารถออก
หนังสือเอกสารสิทธิได้เลย
นายนิพนธ์ มูลเมืองแสน กรรมการกากับการจ้าง
1) ขอให้ทุกท่านกรอกแบบสอบถามตามข้อมูลจริงและขอให้ข้อมูลครบถ้วน
2) โดยปกติแล้วการเสนอโครงการเพื่อของบประมาณจากภาครัฐนั้น ต้องมีการศึกษาผลดี ผลเสียให้
ครอบคลุมทุกด้าน ดังนั้นจึงต้องมีการลงศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบันที่สุด
3) ฝากชุมชนเป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลหนองหาร
4) การลงมือดาเนินโครงการใดภายในหนองหารนั้น จาเป็นต้องการศึกษาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
5) เหตุผลที่โครงการต้องมีการศึกษาข้อมูลใหม่เกี่ยวกับการขอเสนออนุมัติโครงการกับภาครัฐในแต่
ละครั้งนั้น รัฐต้องประเมินความคุ้มค่าต่อการลงทุน เพื่อเป็นเหตุในการที่จะอนุมัติโครงการ
ตามทีไ่ ด้เสนอขอไปหรือไม่ ดังนั้นการเก็บข้อมูล และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับหนองหารทั้งหมดถึงมี
ความสาคัญและดาเนินการใหม่ทั้งหมด
ปิดการประชุม

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

ค - 23

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ครั้งที่ 4
ณ ห้องประชุมอาคารพิพิธภัณฑ์ภูพาน
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560
ประเด็นปัญหาการถือครองที่ดิน
คุณประสาท ตงศิริ ได้เสนอความเห็น 2 ประเด็น คือ
1) ถ้าแนวเขตที่ดินตามประกาศ พรฎ. 2484 เป็นโมฆะ เนื่องจากหลวงไม่สามารถจัดการเวนคืนที่ดิน
ตามประกาศเวนคื น ที่ ดิ น อี ก ฉบั บ ได้ ขอให้ ร ายงานฉบับ นี้ เขี ย นยื น ยัน ว่า ราษฎรสามารถขอการถื อ ครอง
กรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตที่ดินของ พรฏ. 2480
2) การเปิดปิดประตูน้าสุรัสวดีในช่วงน้าหลาก ถ้าเปิดมากน้าก็จะท่วมพื้นที่ท้ายน้าที่ อยู่ในลาน้าก่า ถ้า
ปิดไว้น้าก็ท่วมพื้นที่รอบหนองหาร จึงขอให้ประชาชนทั้งสองพื้นที่มาประชุมตกลงกับหน่วยงานราชการที่ดูแล
การเปิดปิดประตูน้า ซึ่งคือหน่วยงานของกรมประมง
นายกเทศบาลตาบลงิ้วดอน เสนอความเห็นว่า ประชาชนในเขตตาบลงิ้วดอนมีโฉนด นาโฉนดไปจานองอยู่กับ
ธกส. ที่สานักงานที่ดินมีหนังสือมาถามรายการถือครองที่ดินดังกล่าวเมื่อส่งให้ สนง. ที่ดินตรวจสอบได้รับแจ้ง
กลับมาว่าราษฎรบุกรุกที่หนองหาร ทั้งๆที่ดินมีโฉนดและติดจานองอยู่กับ ธกส. จึงเป็นปัญหาที่รอการแก้ไขมา
นานแล้ว
สอบจ. เขตงิ้วดอน ดงชน เสนอความเห็นว่า ที่ดินในเขตตาบลดงชนไม่สามารถออกโฉนดได้ และวัดเก่าแก่ที่
บ้ านท่าวัดยั งถูกกาหนดเป็ นเขตพื้น ที่ของหลวง ประชาชนจึงคิดเสมอหลวงบุกรุกที่ราษฎร์ และการแจ้ง
ประกาศเขตที่ นสล 2540 ผ่านกานัน บางท่านก็ไม่เข้าใจและไม่สามารถชี้แจงประชาชนได้ จึงขอให้หลวงมา
ทาความเข้าใจสร้างความชัดเจนของแนวเขตที่ดินดังกล่าว
คุณนิพนธ์ มูลเมืองแสน เสนอความเห็นว่า ต้องการเห็นรายงานฉบับนี้เขียนตามข้อตกลงว่าจะรวบรวมการถือ
ครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินจากหน่วยงานราชการ แต่กลับไม่เห็นข้อมูลดังกล่าวมีเพียงข้อเสนอแนะใน
รายงานให้รัฐบาลออก พรบ. เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินรอบหนองหาร
ผู้แทนภาคประชาชน เสนอความเห็นว่า วัดธาตุดุมถูกประกาศให้อยู่ในเขตที่ของหนองหารทั้งนี้วัดนี้เกิดขึ้นมา
นาน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 และเชื่อว่าการเดินสารวจเขตพื้นที่หนองหารของเจ้าหน้าที่ที่ดินไม่สามารถทาได้
แม่นยาเหมือนสมัยนี้ที่ให้ข้อมูล GPS และเห็นว่าราชการควรประกาศยกเลิก ประกาศแนวเขตที่ดินตาม พรฎ.
2484 แล้วจัดการแนวเขตที่ดินใหม่
ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ ให้ความเห็นว่า ผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้ควรทาให้เกิดประโยชน์เป็นพลังให้เกิด
การแก้ไขปัญหาที่สะสมเดิมของหนองหารที่มีมากมายหลายประเด็น รายงานควรเขียนชี้เป้าให้ชัดเจนว่าจะ
แก้ปัญหาแต่ละปัญหาอย่างไร
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ประเด็นปัญหาทางด้านทรัพยากรน้า
ทพ.ดร.สุขสมัย สมพงษ์ แสดงความคิดเห็นว่า เมื่อได้อ่านในเล่มบทสรุปผู้บริหาร แล้วแบ่งเป็น
ประเด็นที่ 1 จะดาเนินการใช้น้า ประมาณ 500 ล้าน ลบ.ม. ขณะเดียวกันกระบวนการการใช้น้ายังไม่
ชัดเจน นั่นคือสิ่งที่จะมองถึงความเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ เพราะ ดังที่เคยกล่าวมาแล้วว่าหนองหารเอง จะจุ
น้าได้ 200-300 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งจะเป็นน้า 100 ล้าน ลบ.ม. อีก 200 จะเป็นตะกอน ประเด็นตรงนี้ เราขุดลอก
ตะกอน 200 ที่มีอยู่เท่านั้น ตัวที่จะบังคับระดับน้าคือ ประตูน้าที่ระดับ 156 ถึง 157 ม.รทก. ถ้าต่ากว่า 156
น้าก็จะต่ากว่าตลิ่งมากมาย ถ้าจะบังคับน้าสูงขึ้น ก็ต้องทาคันรอบหนองหารให้สูง น้าก็จะท่วมเมืองสกลนคร
แน่นอน ซึ่งรูปแบบที่จะทาต้องพูดให้ชัดเจน แต่ที่ทราบมาเขาบอกจะขุดลึกลงไปอีก มากกว่า 300 ก็จะต้องทา
คันบ่อ คันขอบ แบ่งส่วนกันไปในส่วนที่ลึกลงไป ซึ่งหนองหารก็จะแหว่งเว้าลงไป ซึ่งอันนี้ต้องชี้แจง ส่วนเรื่องที่
พร่องน้า เพื่อนาน้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่ 150,000 ไร่ ต้องพร่องน้าปริมาณเท่าไร ซึ่งต้องอธิบายในรายละเอียด
ประเด็นที่ 2 น้าเสียจากการเกษตร ในช่วง 5 ปีแรกตามแผน มีส่วนงานบาบัดน้าเสีย แต่การควบคุม
พื้นที่เกษตรเหล่านี้ ไม่ได้มีปรากฏในแผน โดยแปลงจากพื้นที่เกษตรที่ใช้ปุ๋ย และสารเคมี มาก ให้มาใช้ลดลง
จนกระทั่งเกษตรอินทรีย์ ซึ่งไม่ปรากฏชัดเจนในแผน
คุณประสาท ตรงศิริ กล่าวว่าสิ่งที่ไม่เป็นปัญหา อย่าได้สร้างให้เป็นปัญหา ยกตัวอย่างเช่น ประตูน้าสุรัสวดี
สร้างมาเปิด-ปิดประตูน้าหนองหาร กระทบชาวบ้านที่อยู่น้าก่า เพราะเมื่อก่อนมีประตูน้า ชาวน้าก่าก็ไม่ได้
เดือดร้อนอะไร แต่ตั้งแต่มีประตูน้านี้เกิดปัญหาต่อเนื่องมากมาย
ส่วนเรื่องบึงประดิษฐ์ ซึ่งออกแบบไว้ในรายงานฉบับนี้ 5 จุด และแถบที่แสดงได้ หมายความว่าครั่ง
หนึ่งของหนองหารเป็นบ่อบาบัดน้าเสียใช่หรือไม่ แล้วเรามาแก้ปัญหาที่ปลายเหตุใช่หรือไม่ อบต. ตั้ งแต่ต้นน้า
ลงมา ไม่มีโ ครงการเหล่านี้ร องรับ เช่น ตั้งงบให้ ไปสร้างระบบบาบัดน้าเสีย อบต อปท ตั้งแต่ต้นน้าลงมา
จากนั้นเก็บเงินค่าบาบัดน้าเสีย ตามชุมชน ต่างๆ ซึ่งไม่มีโครงการเหล่านี้ในรายงาน ถ้าน้าเสียไม่ลงมา น้าหนอง
หารก็ไม่เสีย
ฝากถึง อบจ. ซึ่งดูแลทั้งจังหวัด ให้งบไปศึกษาทั้งระบบลุ่มน้าเลยว่า แหล่งน้าต้องสร้างระบบบาบัด
แบบไหน เพื่อให้แต่ละ อบต. ไปสร้างระบบบาบัดน้าเสีย และอีกอย่างคือ ทางจังหวัดต้องออกกฎระเบียบการ
เก็บภาษีบาบัดน้าเสีย ถ้าบ้านใครมีบ่อบาบัดไม่ต้องจ่ายภาษีน้าเสีย เป็นต้น แต่ถ้าใครไม่มีบ่อบาบัด ต่อตรง
ต้องเสียค่าบาบัดน้าเสีย
จักรพงษ์ จอมคาสิงห์ กล่าวว่า ปัญหาน้าเสียหนองหาร เป็นปลายเหตุ ต้นเหตุมาจากครัวเรือน ต้นน้าเรื่อยมา
จนถึงหนองหาร เมื่อก่อนหนองหารเป็นระบบน้าธรรมชาติ แต่ปัจจุบันมันเปลี่ยนไป ปลาที่อยู่ฝังงตะวันตก และ
ฝังงตะวันออก รสชาติไม่เหมือนกัน ได้ มีการศึกษาหรือไม่ คนรอบหนองหาร และคนอยู่เหนือหนองหาร มี
ความคิดแตกต่างกัน ได้มีการศึกษาหรือไม่ ปัญหาที่ต้องแก้คือต้องแก้ที่ “คน” ประเด็นที่ศึกษาในรายงานนี้ ไม่
มีส่วนที่เกี่ยวกับความรู้สึกของคนรอบหนองหาร ก่อนมีประตูน้าแววพยัคฆ์ และประตูน้าสุรัสวดี มีทั้ง wet
และ dry ทุกๆ ปี สาหร่ายก็ไม่เกิด น้าแห้งก็ตาย น้ามามากก็เพาะปลูก ปลาน้าโขงก็ขึ้นมาวางไข่ ในอดีตปลา
น้าโขงขึ้นมาวางไข่บริเวณใกล้อุทยานหนองหารเฉลิมพระเกียรติ และสวนบัว ปัจจุบันไม่มีแล้ว คนรอบหนอง
หารรู้สึกอย่างไร ดังนั้นแผนการพัฒนาหนองหารที่ควรต้องมี คือ การสร้างจิตสานึกให้กับคนรุ่นนี้และรุ่นต่อไป
ทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มีนาคม 2560

ค - 25

สอบจ. ชี้แจงว่าโครงการนี้ ศึกษาโดยรอบหนองหาร แนวทางการใช้ประโยชน์ในการเพิ่มน้าในหนองหาร การ
ขุดลอกเมื่อมีดินตะกอนขึ้นมา แต่ไม่สามารถเอาออกจากพื้นที่ได้ เนื่องจากผิดกฎหมาย จึงขอเสนอว่ า ทา
อย่างไร ถึงจะจัดการกับดินตะกอนเหล่านี้ เช่น ขุดขึ้นมา ให้เอกชนมาประมูลไปใช้ประโยชน์ต่อ ควรมีการออก
กฎหมายเก็บค่าพาดหลวง เรื่องดิน
ส่วนเรื่องน้า การจัดการน้าเสีย วิธีหนึ่งที่เห็นด้วยคือ นาน้าดีมาไล่น้าเสีย ทาอย่างไรถึงจะแก้ปัญหาได้
ทั้งระบบ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ในเรื่องจะได้เงินงบประมาณก้อนใหญ่มาจัดการ และเมื่อพัฒนาหนองหารแล้วจะได้
อะไร แต่ถ้าได้น้าสะอาดขึ้น การท่องเที่ยว วิถีชีวิตแบบเดิม การปลูกผักปลอดสารพิษ ดังนั้นการพัฒนาหนอง
หารต้องขุดลอก แต่ไม่พึงเฉพาะงบภาครัฐอย่างดี อย่าง กรณีที่เสนอเนื่องสัมปทานขุดลอก แล้ วได้ดินไป ซึ่งได้
งานด้วย ได้เงินด้วย ลดค่าใช้จ่ายภาครัฐลง ภาครัฐเป็นผู้กากับดูแลเท่านั้น
ดร.เจริญชัย ศิริคุณ ทสจ.สกลนคร กล่าวว่า จากข้อมูลตารางในรายงาน ผมถามว่ามี อบต.ได้งบประมาณ
จากโครงการ งบ 5000 ล้ า นบ้ า ง หลุ ด ไม่ ส ามารถขอได้ เพราะต้ อ งเป็ น หน่ ว ยงานรั ฐ ขั้ น ตอนการขอ
งบประมาณมันเกิดปัญหา เอาเฉพาะเรื่องบาบัดน้าเสีย ใน TOR ของงานนี้พูดเฉพาะหนองหารกับพื้นที่ท้ายน้า
แต่ต้นน้าไม่ได้พูดถึง แต่ในรายงานนี้ก็ได้แจ้งพื้นที่การเกษตรทั้งลุ่มน้ามีเท่าไร ในบทสุดท้ายจะมีแผน 3 ส่วน
แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รายงานฉบับนี้เกือบสมบูรณ์ ในรายงาน มี 12 ตาบลรอบหนองหาร มี
14 อบต.
ประเด็นน้าเสีย แต่ละ อบต.มีศักยภาพไม่เท่ากัน น้าเสียเริ่มจากน้าเสียจากชุมชนก่อน มีการขุดเจาะ
พบว่า ดอนเชียงคูน มีเกลือ และจะทาให้ทราบว่าที่ใดขุดลึกได้เท่าไร และสามารถขุดได้ถึง 8 เมตร ลงไป มี
แผนที่ในเล่มแล้ว เพื่อการวางแผนการขุดเจาะ รายงานฉบับนี้จะถูกส่งต่อไปให้ อบจ. และ อบต. เพราะทราบ
แล้วว่า ใครต้องทาอะไร ที่ไหน อยากให้คณะทางานแปลผลว่าต้องทาอย่างไร เพื่อให้นาไปใช้ได้เลย ผู้เข้าร่วม
ต้องการทราบจะไปอย่างไรต่อ เมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะไปต่อได้หรือไม่ ติดข้อจากัดอะไรในโครงการที่จะทา
หน่วยงานไหนต้องเอาไปทาต่อ เกษตรอินทรีย์จะเริ่มอย่างไร
ปิดการประชุม
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ภาคผนวก ง
ระดับความลึกของหนองหาร
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ง-2

P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

East
415927.57
415676.75
415193.40
414365.96
414040.79
413714.92
413463.75
413216.38
412755.91
412505.90
412167.35
411915.96
411592.69
411350.33
410933.30
410571.57
410235.39
409945.88
417338.61
417096.52
416728.92
416477.59
416200.36
415949.99
414858.99
414608.67
414349.94
414098.95
413925.98
413467.09
412627.31
412270.87
412014.72
411390.05
411110.20
410800.04
411005.32
411432.74
411792.14
412041.95
412519.58
412703.50
412911.08

North
1901372.45
1901364.79
1901383.00
1901313.57
1901339.10
1901360.41
1901350.11
1901392.74
1901351.66
1901356.58
1901395.25
1901369.40
1901386.10
1901447.55
1901376.70
1901233.67
1901292.71
1901357.95
1899825.16
1899891.32
1899815.89
1899793.95
1899863.29
1899870.28
1899853.77
1899846.17
1899839.65
1899854.64
1899671.43
1899632.92
1899678.20
1899860.31
1899867.90
1899887.50
1899878.95
1899874.31
1900336.18
1900324.86
1900331.87
1900352.43
1900446.02
1900618.34
1900758.85

Height (m/MSL)
154.86
154.61
154.70
154.35
154.36
154.32
154.61
154.25
155.54
156.11
154.36
155.12
155.54
156.16
156.22
156.23
156.22
156.22
155.97
155.42
155.54
156.16
155.57
155.14
153.39
153.64
153.98
154.89
156.05
155.96
155.02
155.00
155.20
155.46
155.92
156.18
155.32
155.58
155.71
155.24
155.31
155.72
155.65
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D
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
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P
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

East
413235.48
413539.03
413691.97
413839.48
414063.06
414318.14
414621.68
415459.62
415711.76
415963.60
416220.82
416661.12
416911.82
416275.24
416138.85
415892.40
415620.73
415358.06
415100.47
414781.80
414140.01
413888.83
413632.90
413242.08
412795.66
412545.76
412082.65
411829.45
411578.03
411322.07
411097.37
411353.01
411602.35
411855.12
412326.35
412593.93
412939.64
413184.99
413499.26
413750.30
414001.78
414519.56
414780.37

North
1900872.04
1900871.79
1900630.86
1900427.12
1900310.25
1900335.43
1900331.51
1900334.02
1900345.74
1900367.29
1900355.51
1900347.65
1900350.70
1901502.22
1901806.41
1901855.45
1901864.44
1901865.98
1901908.21
1901844.60
1901828.58
1901840.55
1901848.23
1901873.60
1901856.34
1901874.82
1901856.40
1901854.64
1901845.17
1901841.77
1902363.30
1902366.83
1902333.59
1902336.89
1902331.27
1902332.17
1902294.67
1902344.38
1902329.13
1902350.66
1902371.72
1902354.43
1902341.74

Height (m/MSL)
155.65
155.62
155.26
154.63
153.94
153.42
153.25
154.09
154.76
155.18
155.06
155.24
155.69
155.77
155.73
154.82
154.76
154.50
154.31
154.33
154.65
154.51
154.05
154.22
154.22
154.06
154.21
154.69
155.08
155.65
155.76
155.25
155.48
154.38
154.35
154.48
154.49
154.73
154.84
155.28
154.56
154.16
154.28
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D
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
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P
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

East
415033.46
415290.22
415548.97
415816.92
415690.27
415276.71
415023.58
414773.47
414501.27
414241.85
413722.94
413470.60
413220.00
412870.77
412574.02
412166.93
411916.36
411660.77
411409.09
411161.32
411247.22
411596.70
411849.12
412100.35
412477.09
412735.52
413139.41
413430.28
413680.11
413932.87
414184.90
414452.34
414809.95
415060.67
415359.49
415613.01
416523.29
416081.95
415828.76
415583.04
415206.21
414448.31
413998.44

North
1902357.11
1902342.98
1902340.83
1902352.19
1902777.68
1902874.78
1902853.93
1902845.03
1902886.12
1902875.92
1902860.07
1902858.35
1902839.54
1902823.39
1902880.05
1902877.54
1902852.96
1902857.18
1902840.24
1902881.41
1903291.45
1903333.12
1903327.53
1903327.21
1903343.00
1903373.13
1903319.38
1903328.36
1903344.20
1903354.75
1903343.60
1903344.80
1903342.96
1903353.56
1903354.49
1903337.07
1900805.23
1900885.98
1900876.10
1900923.01
1900900.06
1900881.16
1900866.67

Height (m/MSL)
154.49
154.64
154.77
155.38
155.31
154.69
154.54
154.32
154.22
154.54
155.58
154.83
154.75
154.69
154.79
154.87
154.78
154.73
154.84
154.99
154.39
154.53
155.05
154.95
154.95
154.79
154.90
155.05
155.24
154.99
154.65
154.44
154.61
154.77
154.71
155.40
155.53
155.57
154.75
154.24
154.51
154.46
154.45

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

D
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT

มีนาคม 2560

ง-5

P
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

East
412492.27
412125.73
411872.92
410663.02
410856.76
411094.89
411299.97
411580.68
411818.30
412134.39
412552.23
412802.32
413078.69
413336.99
413639.28
413896.82
414186.84
414501.39
414754.41
415182.97
415518.58
415397.72
415160.77
414746.63
414463.11
414214.41
413732.33
413461.89
413119.64
412868.16
412567.15
412303.27
411976.24
411666.88
411412.37
411458.08
411706.80
411959.15
412217.39
412584.77
412962.22
413219.55
413471.72

North
1900874.09
1900859.71
1900857.75
1903546.72
1903732.66
1903814.06
1903959.68
1903959.42
1903846.45
1903827.92
1903838.87
1903851.02
1903864.34
1903833.37
1903842.92
1903842.02
1903842.36
1903847.92
1903845.07
1903825.18
1903961.61
1904305.34
1904392.95
1904370.72
1904320.76
1904349.62
1904337.95
1904352.23
1904352.53
1904345.47
1904347.14
1904356.31
1904354.28
1904334.82
1904336.43
1904786.64
1904844.41
1904849.64
1904843.78
1904842.73
1904851.05
1904841.32
1904840.68

Height (m/MSL)
155.45
155.02
155.57
155.58
155.62
154.85
154.34
154.54
154.76
154.72
154.67
154.70
154.72
154.77
154.84
154.76
154.51
154.61
154.76
154.87
155.54
155.52
155.15
155.01
154.95
155.05
154.79
154.81
154.81
154.70
154.77
154.77
154.90
154.97
154.70
155.06
155.45
155.00
154.78
154.73
154.92
155.03
155.41

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

D
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT

มีนาคม 2560

ง-6

P
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215

East
413722.07
413986.84
414242.46
413854.60
413554.36
413296.61
413036.01
412782.47
412527.72
412269.35
412018.71
411704.66
411453.31
411113.77
410869.06
410599.22
410352.06
411096.85
411395.94
411650.61
411904.16
412303.18
412590.49
412962.90
413048.61
413006.44
412758.47
412409.75
412166.74
411883.82
411606.88
411319.84
411061.24
410804.62
411345.05
411596.09
411865.33
412119.56
412377.12
413951.86
414271.71
414406.33
414677.56

North
1904836.24
1904840.62
1904821.99
1905263.86
1905357.48
1905332.70
1905360.88
1905364.37
1905354.32
1905360.27
1905353.20
1905353.86
1905365.43
1905292.35
1905379.29
1905360.96
1905400.98
1905886.27
1905849.92
1905843.38
1905843.96
1905840.48
1905839.33
1905818.64
1906088.51
1906356.05
1906394.91
1906422.40
1906344.53
1906338.47
1906340.76
1906340.63
1906353.94
1906354.70
1906817.69
1906856.91
1906854.85
1906856.54
1906807.85
1902660.65
1902271.41
1901986.64
1901566.32

Height (m/MSL)
155.49
155.30
155.58
155.54
155.44
155.57
155.56
155.25
155.04
154.97
154.92
154.87
155.12
155.07
155.18
155.42
155.61
155.56
155.44
155.32
154.98
154.90
154.98
155.50
154.88
155.14
155.53
155.18
155.02
155.12
155.05
155.42
155.58
155.61
155.61
155.27
155.01
155.38
155.56
155.16
154.89
154.94
155.45

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

D
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT

มีนาคม 2560

ง-7

P
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

East
414804.07
414829.04
414983.95
415798.74
416487.83
421319.86
421133.97
420854.03
420540.93
420010.54
419856.71
419835.19
419719.71
419360.67
418911.56
418665.88
418419.33
418141.51
417996.88
416911.96
416297.88
411660.68
411718.20
412406.27
412747.36
415365.18
417331.49
417709.28
419583.28
421534.99
421854.92
422263.94
422579.22
422850.35
423348.34
423102.35
419141.65
415134.64
415699.18
415391.03
415099.53
414845.13
414594.90

North
1901294.71
1900980.84
1900714.81
1899650.88
1899215.70
1895943.14
1895688.99
1895505.68
1895515.84
1895765.72
1896240.38
1896642.27
1897016.97
1897537.12
1897903.75
1898129.61
1898255.57
1898036.46
1898451.37
1898549.59
1898675.20
1900063.53
1899784.09
1899188.18
1898988.06
1899864.20
1898439.52
1898332.25
1897305.11
1896203.55
1896451.78
1896418.62
1896501.35
1896565.18
1896693.81
1896603.05
1897718.30
1900395.23
1898884.68
1898917.61
1898918.28
1898930.40
1898925.74

Height (m/MSL)
155.10
155.46
154.69
155.44
155.47
155.46
155.46
155.46
154.62
154.73
154.81
154.96
153.77
155.46
154.62
153.68
155.46
155.46
155.48
154.41
154.83
155.42
155.44
155.42
155.42
154.85
155.42
155.41
155.40
157.13
155.41
155.41
155.08
155.43
155.41
155.03
155.21
154.52
155.41
155.41
155.41
155.41
155.41

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

D
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT

มีนาคม 2560

ง-8

P
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301

East
414298.95
413969.01
413025.23
410444.31
410492.40
410537.21
410484.03
411916.51
413314.37
413598.19
416107.10
414819.18
415123.71
415412.48
415856.27
416109.06
416838.66
417092.59
417357.40
417622.82
418026.92
418386.49
418820.27
418569.33
418170.39
417917.89
417667.05
417416.16
417021.67
416770.04
416517.98
413406.81
413901.89
414152.21
414402.21
414652.54
414904.50
415159.62
415576.86
415834.50
416283.47
416505.64
416916.46

North
1898921.33
1898943.21
1898946.50
1898180.34
1898449.97
1898728.86
1898995.22
1898932.49
1898864.53
1898985.71
1898898.25
1899378.30
1899344.88
1899353.75
1899351.45
1899349.70
1899341.85
1899353.24
1899350.32
1899348.48
1899321.27
1899281.00
1898850.06
1898853.31
1898847.43
1898850.50
1898842.82
1898847.93
1898851.87
1898848.04
1898849.69
1897363.20
1897352.42
1897351.96
1897346.95
1897352.77
1897348.40
1897352.60
1897349.96
1897346.58
1897344.46
1897222.87
1896851.14

Height (m/MSL)
155.41
155.41
155.41
154.71
155.22
155.62
155.65
155.65
155.56
155.38
155.65
154.73
154.75
154.86
155.00
155.41
155.65
155.77
155.43
155.48
155.73
155.71
154.95
155.16
155.50
155.69
155.76
154.02
154.06
155.37
154.30
155.21
155.55
155.75
155.79
155.22
154.42
154.09
154.01
154.19
154.29
154.39
155.39

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

D
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT

มีนาคม 2560

ง-9

P
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344

East
416659.16
416405.91
415960.95
415677.76
415425.25
415172.76
415062.76
415317.42
415575.12
415838.95
416106.21
416364.56
416192.46
415700.14
415450.37
415194.56
414823.57
414573.47
414283.09
414032.78
413775.75
413501.79
413119.78
412821.34
412561.55
412075.64
411845.50
411579.41
412194.76
412446.34
414318.27
414067.87
413815.94
413530.05
413279.03
413027.90
412771.36
412198.51
411898.92
411625.33
411350.77
411100.78
410670.43

North
1896851.99
1896859.46
1896851.85
1896846.44
1896853.72
1896856.51
1897851.77
1897851.42
1897853.11
1897848.94
1897850.91
1897900.22
1898370.37
1898337.01
1898350.55
1898350.51
1898348.25
1898333.56
1898350.06
1898350.68
1898350.35
1898349.56
1898346.52
1898357.03
1898343.61
1898371.65
1898636.92
1898800.78
1898845.10
1898847.09
1899345.95
1899349.12
1899350.29
1899353.24
1899351.24
1899345.17
1899352.65
1899352.21
1899352.21
1899348.61
1899345.32
1899359.24
1899338.16

Height (m/MSL)
155.09
154.63
154.69
154.74
154.76
154.77
154.28
153.91
153.58
153.36
153.58
155.04
155.05
153.52
154.32
155.93
155.93
155.30
155.84
155.90
155.95
155.88
155.89
155.99
156.00
155.45
155.35
155.39
155.90
155.78
154.60
154.83
154.35
154.46
154.83
155.85
155.23
155.33
155.54
155.99
155.79
155.91
155.99

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

D
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT

มีนาคม 2560

ง - 10

P
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

East
410254.05
410544.52
410780.53
411043.77
410172.36
410399.29
410580.83
410780.53
410989.30
409736.65
409963.58
410199.59
410417.44
410644.37
410880.38
409319.10
409600.50
408420.46
408647.39
408865.25
409092.17
409310.03
409546.03
409800.19
410081.59
410353.90
410671.60
410971.15
411288.85
411615.63
408792.63
409119.41
409464.34
409727.58
410063.43
410335.75
410571.75
410925.76
408701.86
408965.09
409219.26
409464.34
409754.81

North
1902846.13
1902846.13
1902846.13
1902846.13
1902337.81
1902346.88
1902346.88
1902346.88
1902337.81
1901847.64
1901847.64
1901847.64
1901838.56
1901847.64
1901847.64
1901339.32
1901330.24
1900849.15
1900849.15
1900840.07
1900840.07
1900840.07
1900840.07
1900831.00
1900831.00
1900831.00
1900840.07
1900840.07
1900831.00
1900840.07
1900349.91
1900349.91
1900349.91
1900349.91
1900349.91
1900349.91
1900349.91
1900368.06
1899841.59
1899850.66
1899850.66
1899850.66
1899841.59

Height (m/MSL)
154.64
155.14
155.84
155.54
155.14
155.29
155.29
155.24
155.17
155.26
155.17
155.44
155.74
155.63
155.64
155.46
155.34
155.19
155.56
155.40
155.19
155.11
155.09
154.99
155.04
154.99
154.98
155.38
155.22
155.09
155.12
155.58
155.34
155.26
154.94
156.24
155.84
155.54
155.44
155.14
155.64
155.80
155.85

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

D
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT

มีนาคม 2560

ง - 11

P
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430

East
410045.28
410272.21
410571.75
409509.72
409772.96
410726.06
411016.53
411352.39
413077.05
413676.14
414202.62
413313.06
414175.39
413349.37
413576.29
413812.30
414093.69
414420.47
414783.56
412877.35
413195.05
413503.68
413785.07
414139.08
414438.62
414892.48
413957.54
414257.08
414592.94
415010.49
414547.55
415809.28
416208.67
416726.07
416953.00
417098.23
417443.17
417851.64
418595.97
418314.57
418695.82
418441.65
418741.20

North
1899841.59
1899850.66
1899850.66
1899351.42
1899351.42
1898852.18
1898843.10
1898852.18
1897862.76
1897853.69
1897844.61
1897345.37
1897363.52
1896827.97
1896837.05
1896837.05
1896837.05
1896837.05
1896846.12
1896346.88
1896346.88
1896346.88
1896337.80
1896337.80
1896328.72
1896337.80
1895847.63
1895838.56
1895847.63
1895856.71
1895511.78
1896591.96
1896564.73
1896501.19
1896174.41
1895856.71
1898371.09
1898352.93
1898343.85
1897844.61
1897826.46
1897363.52
1897354.44

Height (m/MSL)
154.96
154.94
155.06
155.08
155.17
154.88
154.73
154.76
154.63
154.67
154.66
154.68
154.88
154.93
155.11
155.19
155.13
155.35
155.95
155.03
154.81
154.55
154.56
154.54
154.59
154.55
154.33
154.39
154.33
154.38
154.51
154.57
155.03
155.42
155.28
155.43
155.17
154.60
154.50
154.35
154.27
154.25
154.21

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

D
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT

มีนาคม 2560

ง - 12

P
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473

East
419176.90
418886.44
419204.14
419612.61
419367.53
419685.23
419521.84
420002.93
420420.48
420674.64
421001.42
420465.86
420583.87
420656.48
421210.19
420565.71
420202.62
420012.00
419839.54
419385.68
409754.81
409909.12
410145.13
410308.52
410490.06
410698.83
409491.57
409682.19
409881.89
410163.28
410372.06
410598.98
410825.91
409500.65
409682.19
409909.12
410181.43
410453.75
410689.76
410934.84
411225.31
415418.96
415682.20

North
1897372.60
1897109.36
1896219.80
1896165.34
1895847.63
1895829.48
1895357.47
1895348.39
1895330.24
1895330.24
1895330.24
1894849.15
1894576.83
1895112.38
1895566.24
1895738.71
1895938.41
1896428.57
1897063.97
1897690.30
1903354.45
1903354.45
1903354.45
1903354.45
1903354.45
1903354.45
1903853.69
1903853.69
1903862.77
1903853.69
1903853.69
1903853.69
1903853.69
1904352.94
1904352.94
1904352.94
1904352.94
1904352.94
1904343.86
1904352.94
1904352.94
1904352.94
1904343.86

Height (m/MSL)
154.98
155.34
154.83
154.30
154.62
155.03
155.68
155.70
155.94
155.11
154.79
154.54
154.65
155.22
154.13
153.93
153.97
154.46
154.13
154.78
155.33
155.58
155.53
155.13
155.23
155.35
155.54
155.58
155.33
155.28
155.35
155.03
154.98
154.77
154.51
154.42
154.38
154.23
154.18
154.13
154.23
154.68
154.83

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

D
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT

มีนาคม 2560

ง - 13

P
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516

East
409110.33
409337.26
409527.88
409772.96
410027.12
410290.36
410608.06
410844.07
411080.07
414320.62
414538.47
414756.33
415282.80
415564.19
415763.89
415945.43
409053.16
409246.20
409419.93
409603.32
409772.23
409945.96
410119.69
410327.21
410554.03
413763.26
413970.78
414163.82
414390.63
414598.15
408927.69
409115.90
409304.11
409501.97
409690.19
409873.57
410047.30
410230.69
410423.73
410582.98
410751.89
410959.40
409834.26

North
1904870.34
1904861.26
1904861.26
1904852.18
1904852.18
1904861.26
1904852.18
1904852.18
1904843.10
1904861.26
1904852.18
1904843.10
1904852.18
1904843.10
1904843.10
1904852.18
1905352.03
1905352.03
1905352.03
1905352.03
1905356.85
1905352.03
1905347.20
1905352.03
1905352.03
1905356.85
1905352.03
1905356.85
1905352.03
1905352.03
1905849.10
1905844.27
1905849.10
1905849.10
1905849.10
1905849.10
1905849.10
1905844.27
1905849.10
1905849.10
1905849.10
1905849.10
1906350.61

Height (m/MSL)
155.48
155.53
154.85
155.93
155.94
154.40
154.95
155.73
153.18
153.58
153.68
153.78
153.28
153.98
153.88
153.28
155.03
154.88
154.66
153.78
153.76
155.56
154.10
154.72
153.45
153.41
153.81
154.94
155.03
154.65
153.93
153.75
153.58
153.48
154.04
154.02
154.06
155.01
154.38
154.38
154.68
155.46
154.66

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

D
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT

มีนาคม 2560

ง - 14

P
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533

East
410034.40
410280.28
410531.89
410732.02
413122.24
413299.51
413448.18
409550.80
409697.08
409817.93
409953.61
410085.05
410210.13
410356.42
410498.46
410646.86
410780.42

North
1906350.61
1906356.33
1906344.89
1906350.61
1906350.61
1906356.33
1906350.61
1906848.35
1906848.35
1906846.23
1906850.47
1906850.47
1906848.35
1906850.47
1906846.23
1906848.35
1906848.35

Height (m/MSL)
154.68
154.23
154.46
155.28
155.04
155.20
154.94
154.67
154.39
154.58
154.38
154.60
154.89
154.37
155.46
154.63
155.00

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนาหนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

D
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT
PNT

มีนาคม 2560

รายงานฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาความเป็นไปได้
ของการพัฒนาหนองหาร
เพื่อความเป็นอยู่ที่ดี
อย่างยั่งยืน

มีนาคม ๒๕๖๐

จัดทำโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายงานฉบับสมบูรณ์

โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการพัฒนา
หนองหารเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
มีนาคม ๒๕๖๐

