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คํานํา 

 การจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการดําเนินงานตามแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน  
(RID No.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ที่ได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรม
ชลประทาน เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อที่ 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนงาน
และงบประมาณทั้งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้าของกรมชลประทานมีแนวทางที่
ชัดเจนสอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทั้งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) และ
พิจารณาศักยภาพต้ังแต่ระดับลุ่มนํ้าย่อยขึ้นมา เพ่ือให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดทําเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

 สําหรับแนวทางการดําเนินงานน้ัน ในขั้นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ 
ได้แก่ ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพ้ืนที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาที่ผ่านมา ทั้งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงาน
วางโครงการ (PR) และรายงานการวางโครงการเบ้ืองต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณ
รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และ
ฐานข้อมูลแผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กทั่วประเทศ  จากน้ันจึงทําการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูล เช่น ตําแหน่งที่ต้ัง ความซ้ําซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาที่
เกิดขึ้นทั้งการขาดแคลนนํ้า อุทกภัย และคุณภาพนํ้า เป็นต้น  และทําการจัดลําดับความสําคัญของโครงการ โดย
พิจารณาจาก นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจํากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดทําเป็น
แผนงานการพัฒนาโครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั้น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง  
(พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการดําเนินงานเพ่ือจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม – สิงหาคม พ.ศ.2561) 

ทั้งน้ี กรมชลประทานต้ังใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มนํ้าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ที่
จัดทําขึ้นน้ี เป็นเคร่ืองมือสําหรับหน่วยงานในระดับสํานัก และโครงการชลประทานทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียวกันอย่างชัดเจน 
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บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของพื้นท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 จังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากข้อมูลระบบ
แผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์ (Agri Map Online) มีขนาดพ้ืนที่ ทั้งหมด 5,583 
ตารางกิโลเมตร หรือ 3,489,613 ไร่ สภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบถึงลูกคลื่นลอน
ลาด สูงจากระดับนํ้าทะเลประมาณ 130 -230 เมตร ทิศตะวันตกและทิศเหนือเป็นที่สูงในเขตอําเภอโกสุม
พิสัย อําเภอเชียงยืน และอําเภอกันทรวิชัย ครอบคลุมพ้ืนที่ประมาณคร่ึงหน่ึงของจังหวัด และค่อนๆ เทลาด
มาทางทางทิศตะวันออกและทิศใต้ จังหวัดมหาสารคามห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 470 กิโลเมตร 
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมืองมหาสารคาม อําเภอแกดํา อําเภอโกสุมพิสัย 
อําเภอกันทรวิชัย อําเภอเชียงยืน อําเภอบรบือ อําเภอนาเชือก อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย อําเภอวาปีปทุม 
อําเภอนาดูน อําเภอยางสีสุราช อําเภอกุดรัง และอําเภอช่ืนชม โดยมีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ทั้ง 
4 ด้าน ดังน้ี จังหวัดมหาสารคามมีอาณาเขตติดต่อ  ดังน้ีคือ 

- ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
- ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดบุรีรัมย์  
- ทิศตะวันออก ติดต่อ จังหวัดกาฬสินธ์ุ จังหวัดร้อยเอ็ด 
- ทิศตะวันตก ติดต่อ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดบุรีรัมย์  

1.2 สภาพภูมิอากาศ 
 จังหวัดมหาสารคามได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทําให้ฝนตกประมาณกลางเดือน
พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจะนําความหนาวเย็นเข้ามา เริ่มจากเดือน
พฤศจิกายนไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยสามารถสรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางที่ 1-1 
ตารางที่ 1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดมหาสารคาม 

ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพสิัยคา่รายปี ค่าเฉลี่ยรายปี
อุณหภูมิอากาศ องศาเซลเซียส 22.3 – 33.5 27.3 
ความช้ืนสัมพัทธ์ เปอร์เซ็นต์ 54.3 – 90.2 74.0 
ความเร็วลมผิวพ้ืน กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 1.5 – 2.6 2.1 
อัตราการระเหย มิลลิเมตร 119.9 – 181.8* 1,676.0

ปริมาณฝน มิลลิเมตร 3.2 – 256.1* 1,277.3

หมายเหตุ : * ค่าพิสัยรายเดือน 
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รูปที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ต้ัง ขอบเขตลุ่มนํ้าหลักและลุ่มนํ้าย่อย จังหวัดมหาสารคาม 

 

ส่วนวางโครงการท่ี 2 
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1.3     ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จังหวัดมหาสารคามมีเน้ือที่ทั้งหมดประมาณ 3,489,613 ไร่ มีพ้ืนที่ต้ังอยู่ในลุ่มนํ้าหลักที่สําคัญ 
ได้แก่ ลุ่มนํ้ามูลและลุ่มนํ้าชี ลํานํ้าที่ไหลลงพ้ืนที่ลุ่มนํ้ามูล ได้แก่ ลําพลับพลา ห้วยหว้า ลําเตา และลําเสียว 
ส่วนลํานํ้าที่ไหลลงพ้ืนที่ลุ่มนํ้าชี ได้แก่ กลุ่มลํานํ้าที่ไหลลงลําชี ห้วยสายบาตร ลําพาน ดังแสดงในรูปที่ 1-1 
มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรดิน ดังน้ี 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  

  จากข้อมูลระบบแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) 
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จําแนกได้เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 2,722,926 ไร่ หรือประมาณ
ร้อยละ 78.03 ของจังหวัด ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ประมาณร้อยละ 59.14 ของจังหวัด หรือ คิดเป็นร้อยละ 
75.80 ของพ้ืนที่เกษตรกรรม รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-2 และ รูปที่ 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดมหาสารคาม 
ประเภท พื้นที่ (ไร่) ร้อยละ

พื้นทีป่่า 142,728 4.10

พืชไร่ 464,596 13.31

พื้นทีน่า 2,063,870 59.14

ไม้ยืนต้น 101,801 2.91

พื้นทีชุ่มชนและส่ิงปลูกสร้าง 221,188 6.33

ไม้ผล 6,903 0.20

พื้นทีเ่บ็ดเตล็ด 80,227 2.30

พื้นทีน่้ํา 125,873 3.60

ทุง่หญ้าและโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 71,159 2.04

ไร่หมุนเวียน - -

สถานทีเ่พาะเล้ียงสัตว์น้ํา 11,599 0.33

พืชสวน 2,573 0.08

พื้นทีลุ่่ม 196,671 5.63

เกษตรผสมผสาน/ไร่นาสวนผสม 425 0.03  
ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนที่การใช้ที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.3.2   ทรัพยากรดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online)  
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจําแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่
เป็นประเภทดินบนพ้ืนที่ดอน มีเน้ือที่ร้อยละ 55.00 ของจังหวัด แสดงในตารางที่ 1-3 และรูปที่ 1-3 

 

ตารางที่ 1-3 จําแนกกลุ่มดินที่พบในจังหวัดมหาสารคาม 
ประเภท พื้นที(่ไร่) ร้อยละ 

ดินในพ้ืนที่ดอนในเขตดินแห้ง 1,910,213.00 55.00 

ดินในพ้ืนที่ราบลุ่ม 1,515,087.00 43.00 

พ้ืนที่เบ็ดเตล็ด 64,313.00 2.00 

ดินในพ้ืนที่ลาดชันสูง - - 

กลุ่มชุดดินผสม - - 

รวม 3,489,613.00 100.00 
ที่มา : Agri Map (2561) 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
1.4.1  ประชากร  
          ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดมหาสารคาม มีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 249,474 ครัวเรือน โดยเป็น 
ครัวเรือนเกษตร 166,126 ครัวเรือน จํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 963,072 คน แนวโน้มจํานวนประชากร
ในอนาคตของจังหวัดมหาสารคาม คํานวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพ่ือประมาณการจํานวน
ประชากรในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่าประชากรในจังหวัดมหาสารคาม
มีอัตราการเจริญเติบโตเฉลี่ยร้อยละ 10.69 ซึ่งมีผลทําให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จํานวนประชากร
จะเพ่ิมขึ้นเป็น 1,065,987 คน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 1-4 

ตารางที่ 1-4 จํานวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดมหาสารคาม 
พ.ศ. ประชากร (คน)

2560 (ปัจจุบัน) 963,072
2565 987,830
2570 1,013,224
2575 1,039,271
2580 (อนาคต 20 ปี) 1,065,987

ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจําลองทวีกําลังโดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551- พ.ศ.2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที่ 1-3 แผนที่ดิน จังหวัดมหาสารคาม (Agri Map พ.ศ.2561) 
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1.4.2   ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมหาสารคาม (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 54,263 ล้านบาท อยู่
ในลําดับที่ 46 ของประเทศและลําดับที่ 10 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาค
การเกษตรร้อยละ 77.47 และภาคเกษตรร้อยละ 22.53 โดยมีรายได้เฉลี่ย 20,138 บาทต่อครัวเรือนต่อ
เดือน 
 

1.4.3   สภาพการเกษตร  
         ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดมหาสารคามมีจํานวนครัวเรือนทั้งหมด 249,474 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือน
เกษตร 166,126 ครัวเรือน หรือร้อยละ 66.59 ของครัวเรือนทั้งหมด ผลผลิตเฉล่ียของพืชเศรษฐกิจที่ปลูก
ในจังหวัดมหาสารคาม ดังแสดงในตารางที่ 1-5 

ตารางที่ 1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี พ.ศ.2558 – พ.ศ.2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่)

ป ี2558 ปี 2559 ป ี2560 
ข้าวนาปี 353 342 349 
ข้าวนาปรัง 589 571 599 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ - - - 
มันสําปะหลัง 3,139 3,246 2,727 
อ้อย 11,100 8,850 9,150 
ยางพารา 162 165 160 
ปาล์มนํ้ามัน 136 467 415 

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 
สถานการณด์้านทรัพยากรนํ้าและการพัฒนาในปจัจุบัน 

2.1 ลําน้ําและแหล่งน้ําตามธรรมชาติ 
จังหวัดมหาสารคามอยู่ในเขตของลุ่มนํ้าหลัก 2   ลุ่มนํ้า คือ ลุ่มนํ้ามูลและลุ่มนํ้าชี ลํานํ้าที่ไหลลง

พ้ืนที่ลุ่มนํ้ามูล ได้แก่ ลําพลับพลา ห้วยหว้า ลําเตา และลําเสียว ส่วนลํานํ้าที่ไหลลงพ้ืนที่ลุ่มนํ้าชี ได้แก่ กลุ่ม
ลํานํ้าที่ไหลลงลําชี ห้วยสายบาตร ลําพาน 

ลุ่มนํ้ามูล มีต้นกําเนิดจากเทือกเขาสันกําแพง บริเวณเขื่อนมูลบน อําเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 
ไหลเข้าสู่จังหวัดมหาสารคาม โดยมีลําเสียวใหญ่ ที่มีต้นนํ้าจากเนินเขาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด 
ในเขตอําเภอบรบือ ซึ่งเป็นสันปันนํ้าระหว่างลุ่มนํ้าชีและมูล ไหลผ่านอําเภอวาปีปทุม และอํานาดูน แล้ว
ไหลเข้าเขตจังหวัดร้อยเอ็ดก่อนไหลลงแม่น้ํามูลต่อไป 

ลุ่มนํ้าชี มีต้นกําเนิดจากสันปันนํ้าของลุ่มนํ้าป่าสักและลุ่มนํ้าชี ในเขตจังหวัดชัยภูมิ ไหลเข้าสู่
จังหวัดมหาสารคามบริเวณ อําเภอโกสุมพิสัย ไหลผ่านอําเภอบรบือ อําเภอกันทรวิชัย และไหลไปยังจังหวัด
ร้อยเอ็ดแล้วไหลลงลํานํ้ามูลต่อไป 

ห้วยสายบาตร ต้นนํ้ากําเนิดจากเนินเขาด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัด ไหลบรรจบลํานํ้า
พองในท้องที่อําเภอเชียงยืน 

ลําพลับพลา มีต้นกําเนิดในเขตอําเภอยางสีสุราช เป็นลําห้วยก้ันเขตจังหวัดมหาสารคามและ
จังหวัดสุรินทร์ ไหลผ่านบริเวณอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย มีความยาว 30 กม. สภาพลําห้วยต้ืนเขินเป็นบางส่วน 

ลําเตา มีต้นกําเนิดในเขตอําเภอนาดูน ไหลผ่านอําเภอปทุมรัตน์ มีความยาว 25 กม. ไปบรรจบกับ
ลําเสียวใหญ่ที่อําเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด มีทิศทางการไหลจากทิศจากเหนือลงใต้และไปทางทิศ
ตะวันออก ลักษณะลําห้วยต้ืนเขินมาก 

ลําเสียวใหญ่ ต้นนํ้ากําเนิดจากเนินเขาด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัด ในเขตอําเภอบรบือ ซึ่ง
เป็นสันปันนํ้าระหว่างลุ่มนํ้าชีและมูล ไหลผ่านอําเภอวาปีปทุมและอํานาดูนแล้วไหลเข้าเขตจังหวัดร้อยเอ็ด
ก่อนไหลลงแม่นํ้ามูลต่อไป ความยาว 60 กม. มีปัญหาเรื่องนํ้าเค็ม เน่ืองจากมีการสูบนํ้าเกลือจากใต้ดิน
ขึ้นมาทําเกลือสินเธาว์บริเวณอ่างเก็บนํ้าหนองบ่อ อําเภอบรบือซึ่งเป็นต้นนํ้าลําเสียวใหญ่ 

2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน้ําท่ีมีในปัจจุบนั 
   จังหวัดมหาสารคามมีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็กประเภทต่างๆ ที่
ดําเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จํานวนทั้งสิ้น 470 แห่ง สามารถเก็บกักนํ้าได้ 136.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 
พ้ืนที่ชลประทาน 458,517 ไร่ รายละเอียดตามตารางที่ 2-1, 2-2 และรูปที่ 2-2 
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รูปที่ 2-1 ลํานํ้าและระบบลํานํ้า จังหวัดมหาสารคาม 
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ตารางที่ 2-1 โครงการชลประทานที่มีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดมหาสารคาม 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อ่างเก็บนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) - 17 167 184

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - 81.42 - 81.42

  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) - 53,120 6,313 59,433

2.แก้มลิง

  - จํานวน (แห่ง) - - 6 6

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) - - 12.22 12.22

  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) - - 700 700

3.ฝาย

  - จํานวน (แห่ง) - - 171 171

  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -

4.ปตร.

  - จํานวน (แห่ง) - 3 1 4

  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) - 70,000 - 70,000

5.สถานีสูบนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) - - 97 97

  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) - - 230,446 230,446

6.ระบบส่งนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) - - 1 1

  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -

7.ระบบระบายนํ้า

  - จํานวน (แห่ง) - - - -

  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) - - - -

8.อื่น ๆ

  - จํานวน (แห่ง) 1.00 - 6 7

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 38.00 - 4.36 42.36

  - พื้นท่ีชลประทาน (ไร่) 97,938.00 - - 97,938

รวมทุกประเภท
  - จํานวน (แห่ง) 1 20 449 470
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 38.00 81.42 16.58 136.00
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 97,938 123,120 237,459 458,517  
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รูปที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลางในปัจจุบัน จงัหวัดมหาสารคาม 
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ตารางที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดใหญ่ และขนาดกลางในจังหวัดมหาสารคาม 

ความจุ พ้ืนที่ชลประทาน
(ล้าน ลบ.ม.) (ไร่) เร่ิม เสร็จ

โครงการขนาดใหญ่

1

 โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษา

พัฒนาลุ่มนํ้าเสียวใหญ่
บรบือ บรบือ 38.00 97,938 2533 2545

รวมโครงการขนาดใหญ่ 38.00 97,938
โครงการขนาดกลาง

1 อ่างเก็บนํ้าแก่งเลิงจาน แก่งเลิงจาน เมือง 8.02 3,000 2494 2496

2 อ่างเก็บนํ้าหนองกระทุ่ม เขวา เมือง 2.64 2,409 2501 2502

3 อ่างเก็บนํ้าห้วยคะคาง โคกก่อ เมือง 4.13 4,186 2494 2500

4

 ประตูระบายนํ้าและผนังฝ่ังซ้าย

ห้วยสามสัตย์
เขวาใหญ่ กันทรวิชัย - 20,000 2554 2556

5 อ่างเก็บนํ้าหนองบัว โคกพระ กันทรวิชัย 3.58 1,929 2494 2499

6 อ่างเก็บนํ้าหนองแกดํา แกดํา แกดํา 1.63 1,700 2496 2496

7

 ประตูระบายนํ้าคลองระบายนํ้า 

D5 (ห้วยนํ้าเคม็)
ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย - 30,000 2554 2556

8

 ประตูระบายนํ้าและผนังฝ่ังซ้าย 

โครงการห้วยเชียงส่ง - ห้วยสาม

สัตย์
เลิงใต้ โกสุมพิสัย - 20,000 2550 2552

9 อ่างเก็บนํ้าห้วยขอนสัก วังยาว โกสุมพิสัย 8.66 7,366 2535 2544

10 อ่างเก็บนํ้าหนองเทวราช เชียงยืน เชียงยืน 1.61 600 2507 2507

11 อ่างเก็บนํ้าห้วยคอ้ เขวาไร่ นาเชือก 31.34 18,510 2511 2520

12 อ่างเก็บนํ้าห้วยเชียงคํา โนนราษี บรบือ 5.07 3,200 2496 2496

13 อ่างเก็บนํ้าเอกสัตย์สุนทร บรบือ บรบือ 0.87 1,500 2495 2495

14 อ่างเก็บนํ้าหนองบ่อ บรบือ บรบือ 3.58 2,000 2494 2494

15 อ่างเก็บนํ้าห้วยประดู่ บ่อใหญ่ บรบือ 2.80 2,720 2500 2502

16 อ่างเก็บนํ้าร่องหัวช้าง หนองโก บรบือ 1.29 1,460 2496 2497

17 อ่างเก็บนํ้าหนองคขูาด หนองคขูาด บรบือ 0.37 380 2496 2496

18 อ่างเก็บนํ้าห้วยจอกขวาง หนองแสง วาปีปทุม 3.04 1,013 2496 2499

19 อ่างเก็บนํ้าหนองไฮ ประชาพัฒนา วาปีปทุม 2.24 1,147 2495 2499

20 อ่างเก็บนํ้าฮองซองแมว งัวบา วาปีปทุม 0.56 - 2528 2528

รวมโครงการขนาดกลาง 81.42 123,120
รวมทั้งสิ้น 119.42 221,058

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ
ปีก่อสร้าง
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2.3 สถานการณน์้ําของจังหวัด 
2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน้ําและภัยแล้ง 

  สภาพการเกิดภัยแล้งในพ้ืนที่ เกิดจากการผันแปรของปริมาณฝนท่ีมีปริมาณตํ่ากว่าเกณฑ์
ปกติ ไม่ตกต้องตามฤดูกาล ฝนตกไม่กระจายอย่างสมํ่าเสมอหรือฝนท้ิงช่วงยาวนาน สภาพเน้ือดินค่อนข้าง
เป็นทรายทําให้นํ้าที่ดูดซับไว้ที่อนุภาคดินมีน้อยเป็นเหตุให้พืชขาดแคลนน้ํา การต้ืนเขินของลํานํ้า 
โดยเฉพาะด้านทิศใต้ของจังหวัดบริเวณสันปันนํ้าระหว่างลุ่มนํ้าชีและลุ่มนํ้ามูล ในท้องที่ อําเภอบรบือ 
อําเภอวาปีปทุม อําเภอกุดรัง อําเภอโกสุมพิสัย และอําเภอนาเชือก บริเวณตอนบนลุ่มนํ้าสาขาห้วยเชียงสง
ในท้องที่ อําเภอช่ืนชม และตอนบนของอําเภอเชียงยืน ที่อยู่นอกเขตโครงการชลประทานหนองหวาย 
นอกจากน้ียังมีพ้ืนที่ตอนบนของลุ่มนํ้ามูล ครอบคลุมบางส่วนของ อําเภอแกดํา อําเภอนาดูน อําเภอ 
ยางสีสุราช และ อําเภอพยัคฆภูมิพิสัย 

  จากข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งของจังหวัดมหาสารคาม โดยกรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ.2556 ตามรูปที่ 
2-3 พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 มีปัญหาภัยแล้งในระดับปานกลาง บริเวณอําเภอเมือง
มหาสารคาม อําเภอกุดรัง อําเภอบรบือ อําเภอแกดํา อําเภอนาเชือก อําเภอวาปีปทุม อําเภอยางสีสุราช 
อําเภอนาดูน อําเภอช่ืนชม อําเภอเชียงยืน และอําเภอกันทรวิชัย มีพ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งตํ่าประมาณร้อยละ 20 
บริเวณอําเภอโกสุมพิสัย อําเภอกันทรวิชัย อําเภอวาปีปทุม และอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย ดังแสดงในรูปที่ 2-3 

2.3.2 สถานการณ์ด้านด้านน้าํท่วมและอุทกภัย 

  สภาพการเกิดอุทกภัยในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เกิดนํ้าท่วมในพ้ืนที่ราบลุ่มริมแม่น้ําสายหลัก ได้แก่ ที่
ราบลุ่มลํานํ้าพอง และสบนํ้าพอง-ชี ในท้องที่อําเภอเชียงยืน และที่ราบลุ่มแม่นํ้าชีในท้องที่ อําเภอโกสุม
พิสัย อําเภอกันทรวิชัย และอําเภอเมืองมหาสารคาม สาเหตุของการเกิดอุทกภัยในจังหวัดมหาสารคาม เกิด
จากสภาพภูมิอากาศ ฝนตกหนักติดต่อกันเป็นเวลาหลายๆ ช่ัวโมง ต่อเน่ืองกัน ทําให้เกิดนํ้าท่วมอย่าง
ฉับพลันในพ้ืนที่ ประกอบกับปริมาณนํ้าด้านเหนือที่มาจากจังหวัดขอนแก่นมีปริมาณมาก จนทําให้ระดับนํ้า
ในแม่นํ้าชีสูงขึ้น เกิดสภาวะนํ้าล้นตลิ่งหรือนํ้าท่วมขัง 

  จากข้อมูลพ้ืนที่ เสี่ยงภัยนํ้าท่วมซ้ําซากของจังหวัดมหาสารคาม โดยสํานักงานพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบว่าพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพ้ืนที่
เสี่ยงนํ้าท่วมซ้ําซากตํ่าถึงปานกลาง บริเวณ อําเภอเมืองมหาสารคาม อําเภอกุดรัง อําเภอโกสุมพิสัย 
อําเภอบรบือ อําเภอแกดํา อําเภอนาเชือก อําเภอวาปีปทุม อําเภอยางสีสุราช อําเภอนาดูน อําเภอช่ืนชม 
อําเภอเชียงยืน อําเภอกันทรวิชัย และอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย พ้ืนที่เสี่ยงนํ้าท่วมสูงบริเวณริมแม่นํ้าชี ในท้องที่ 
อําเภอโกสุมพิสัย อําเภอกันทรวิชัย และอําเภอเมืองมหาสารคาม ดังแสดงในรูปที่ 2-4 

 
 



รายงานแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด                                                                                              บทที่ 2 
จังหวัดมหาสารคาม                                             สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้ําและการพัฒนาในปัจจุบัน 
 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
 

2-7

 

รูปที่ 2-3 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดมหาสารคาม ที่มา : กรมพัฒนาที่ดิน (2556)  
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รูปที่ 2-4 พ้ืนที่เสี่ยงต่อการเกิดนํ้าท่วมซ้ําซาก จังหวัดมหาสารคาม ที่มา : GISDA (2556) 
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2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเปน็ระบบ (Area Base) 

 สํานักงานทรัพยากรนํ้าแห่งชาติ ได้กําหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ทั่วประเทศรวม 66 พ้ืนที่ โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย 
โดยครอบคลุมปัญหาน้ําแล้ง นํ้าท่วม นํ้าเค็มรุกล้ํา รวมถึงการรองรับพ้ืนที่สําคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
 ในส่วนของจังหวัดมหาสารคามมีพ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ 
(Area Base) จํานวน 2 พ้ืนที่ ได้แก่พ้ืนที่ที่ประสบปัญหาน้ําท่วมและน้ําแล้ง ในลุ่มนํ้าแม่นํ้าชีตอนบน และ
บริเวณริมแม่นํ้าชีตอนกลาง ดังแสดงในรูปที่ 2-5 
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รูปที่ 2-5 พ้ืนที่เป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรนํ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มา : สทนช. (2561) 
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บทท่ี 3 

ความต้องการใช้น้ํา 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้นํ้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องการทราบปริมาณนํ้าที่ต้องการ
สําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทําให้เห็นภาพรวมของความต้องการนํ้าทั้งหมดและ
เมื่อนําไปเปรียบเทียบกับปริมาณนํ้าต้นทุนและการพัฒนาที่มีอยู่ในปัจจุบันจะทําให้ทราบสถานการณ์ของ
ปัญหาและนําไปประกอบในการพิจารณากําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม ทั้งมาตรการใช้
สิ่งก่อสร้างและการบริหารจัดการ นอกจากน้ียังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรนํ้าให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อไป 

 ในการศึกษาความต้องการใช้นํ้าของจังหวัดมหาสารคามคร้ังน้ีจะได้ประเมินความต้องการใช้นํ้า
จากกิจกรรมหลักที่สําคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค ความต้องการนํ้าเพ่ือ
รักษาระบบนิเวศท้ายนํ้า ความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตร และความต้องการนํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม สามารถ
สรุปตามตารางที่ 3-1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 
3.1 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุปโภคบรโิภค 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคประเมินจากจํานวนประชากรกับอัตราการใช้นํ้าของ
ประชากรโดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี, 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของ
ปริมาณประชากร โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุปโภคบริโภคในปัจจุบันเท่ากับ 52.73 
ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 54.08, 55.47 และ 58.36 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี,  
10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 

3.2 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการเกษตร 
 ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร ประเมินจากพ้ืนที่เกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้นํ้าเพ่ือการเพาะปลูกต่อไร่ โดยความต้องการน้ําเพ่ือ
การเกษตรในเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่ชลประทานที่มีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนา
พ้ืนที่ชลประทาน  ซึ่งฤดูฝนเพาะปลูกเต็มพ้ืนที่ ส่วนฤดูแล้งพ้ืนที่เพาะปลูกร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ชลประทาน  
ความต้องการน้ําเพ่ือการเกษตรนอกเขตชลประทานประเมินจากพ้ืนที่เพาะปลูกนอกเขตชลประทานใน
ปัจจุบัน และคาดการณ์ว่าพ้ืนที่เพาะปลูกโดยรวมไม่เปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ  ผลการประเมินความ
ต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตรสรุปได้ดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ือการเกษตร เท่ากับ 2,825.74 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี  และความต้องการนํ้าเพ่ือการเกษตรจะเพ่ิมเป็น 2,963.96, 2,972.31 และ 2,972.31 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี ตามลําดับ 
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3.3 ความต้องการใช้น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 
 กรมโรงงานอุสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ทําการประเมินความต้องการนํ้าเพ่ือการ
อุตสาหกรรมเป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กับอัตราการใช้นํ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง ๆ แยกตามกําลังการผลิต (กําลังม้า) 
รวมถึงอัตราการใช้นํ้าของนิคมอุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพ้ืนที่ โดยทําการประเมินความต้องการในอนาคต 
5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนา
นิคมอุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังน้ี ความต้องการใช้นํ้าเพ่ืออุตสาหกรรม เท่ากับ 2.15 ล้านลูกบาศก์
เมตร/ปี และจะเพ่ิมเป็น 2.25 , 2.36 และ 2.58 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี 
ตามลําดับ 

ตารางที่ 3 -1 ความต้องการนํ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดมหาสารคาม 

ปัจจุบัน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)
1 อุปโภค-บริโภค 52.73                54.08                55.47                58.36                 

2 รักษาระบบนิเวศน์ -                  -                  -                  -                    

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 609.28              747.50              755.84              755.84                

  - นอกเขตชลประทาน 2,216.47            2,216.47            2,216.47            2,216.47              

  - รวม 2,825.74            2,963.96            2,972.31            2,972.31              

4 อุตสาหกรรม 2.15                 2.25                 2.36                 2.58                   

รวม 2,880.62           3,020.30           3,030.14           3,033.25             

ท่ี กิจกรรม
ความต้องการนํ้า (ล้าน ลบ.ม./ปี)
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บทท่ี 4 
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจงัหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ท่ีเก่ียวข้อง 
4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้าํ 

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า มีระยะเวลาของการดําเนิน
แผนงานตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ทําการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์
เดิมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยสํานักงานทรัพยากรน้ําแห่งชาติ ใช้ช่ือว่า
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า แต่ยังคงมี 6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการนํ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของนํ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการนํ้าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพนํ้า 
5)   การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูป่าต้นนํ้า 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ป ี(พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2579) 
 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คอื “องค์กรอัจฉริยะ ทีมุ่่งสร้างความมั่นคงด้านนํ้า (Water Security) เพ่ือ
เพ่ิมคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.2579”   
โดยมีพันธกิจ ดังน้ี  

1)   พัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มนํ้าใหเ้กิดความสมดุล 
2)   บรหิารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม 
3)   ดําเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ําตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งนํ้า และการบรหิารจัดการนํ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
1)  การพัฒนาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มนํ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้นํ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากนํ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการนํ้าชลประทานในระดับพ้ืนที่ (Networking Collaboration Participation) 
5)  การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 
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4.1.3 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบไปด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น , มหาสารคาม 

, กาฬสินธ์ุ , และร้อยเอ็ด  มีวิสัยทัศน์คือ “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เช่ือมโยงการบริการ การ
ท่องเที่ยว และโลจิสติกส์ สู่อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง”  และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)   การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    
2)   การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์ 
3)   การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดมหาสารคาม 

วิสัยทัศน์จังหวัดมหาสารคาม คือ “เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพศูนย์กลางบริการทาง
การศึกษาและวัฒนธรรม ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

1)   ปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรให้เอ้ือต่อการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารคุณภาพ 
2)   ส่งเสริมการค้า การลงทนุ และการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค ์และวัฒนธรรม เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
3)   ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางบริการทางการศึกษาและ

วัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4)   พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสู่สังคม รู้รักสามคัคี เทิดทูนสถาบันของชาติ เอ้ืออาทรและ

สมานฉันท ์
 

4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ป ี(พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) 

 ในการจัดทําแผนการดําเนินการระดับจังหวัด ได้นําโครงการที่มีผลการศึกษา สํารวจ ออกแบบ และ
โครงการที่มีศักยภาพในการดําเนินการ มาทําการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังน้ี 

4.2.1 ระยะของแผนดําเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า  ซึ่งเป็นแผนดําเนินการก่อสร้าง ดังน้ี 

- โครงการตามแผนระยะสั้น เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570 
- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการที่มีแผนดําเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571 - พ.ศ.2580 
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4.2.2 การจัดลําดับความสําคัญของโครงการ มีแนวทางดังน้ี 

 - เป็นโครงการที่มีความพร้อมด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อมและสามารถดําเนินการก่อสร้างได้ทันที่ 
- เป็นโครงการพระราชดําริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ (Area base) 
- เป็นโครงการที่สามารถแก้ไขได้ทั้งปัญหาขาดแคลนนํ้า และน้ําท่วม 
- มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตํ่า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดทําแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดทําแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มนํ้า โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการที่มีอยู่เดิม ทั้ง 25 

ลุ่มนํ้าหลักทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาแหล่งเก็บกักนํ้า พ้ืนที่ชลประทาน และการป้องกันบรรเทานํ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดมหาสารคาม มีโครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  
20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 132 โครงการ เป็น โครงการขนาดกลาง 1 โครงการ 

และขนาดเล็ก 131 โครงการ หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 34.29 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร มีพ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 110,300 ไร่ ใช้วงเงินรวม 3,812.9000 ล้านบาท แสดงดังตารางที ่4-1 

 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจําแนกออกเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจํานวน 122 และ 10 
โครงการ ตามลําดับ ดังตารางที่ 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการ โดยเฉพาะโครงการประเภทอ่าง
เก็บนํ้า มีลักษณะเป็นโครงการที่สามารถตอบสนองได้ทั้ง 2 ยุทธศาสตร์ หรือสามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั้งการขาด
แคลนนํ้าและนํ้าท่วม 

 

 

 

 

 



รายงานแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด    บทที่ 4 
จังหวัดมหาสารคาม                                              แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

 
 

สํานักบริหารโครงการ กรมชลประทาน 
 

4-4

ตารางท่ี 4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามขนาดและระยะ
ดําเนินการ 

ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี
(2561-2565) (2566-2570) (2571-2580) (2561-2580)

1. ขนาดใหญ่
  - จํานวน (โครงการ) -                   -                   -                   -                   

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                   -                   -                   -                   

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                   -                   -                   -                   

  - วงเงิน (ล้านบาท) -                   -                   -                   -                   

2. ขนาดกลาง
  - จํานวน (โครงการ) -                   1                     -                   1                     

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                   -                   -                   -                   

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) -                   -                   -                   -                   

  - วงเงิน (ล้านบาท) -                   700.0000          -                   700.0000          

3. ขนาดเล็ก
  - จํานวน (โครงการ) 107                  24                    -                   131                  

  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 27.85                6.44                 -                   34.29                

  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 104,020            6,280                -                   110,300            

  - วงเงิน (ล้านบาท) 2,278.9000        834.0000          -                   3,112.9000        

รวมทุกขนาด
  - จํานวน (โครงการ) 107                 25                  -                 132                 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 27.85              6.44                -                 34.29              
  - พ้ืนท่ีชลประทาน (ไร่) 104,020           6,280              -                 110,300           
  - วงเงิน (ล้านบาท) 2,278.9000       1,534.0000       -                 3,812.9000       

ขนาดโครงการ
แผนดําเนินการ
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รูปที่ 4 -1 แผนงานโครงการขนาดใหญ่และขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดมหาสารคาม 



รายงานแผนหลักการพัฒนาลุ่มน้ําระดับจังหวัด    บทที่ 4 
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ตารางที ่4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดมหาสารคาม จําแนกตามยุทธศาสตร์นํ้า 

จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท) จํานวน (โครงการ) วงเงิน (ล้านบาท)
ขนาดใหญ่ - - - - - -

ขนาดกลาง 1.00 700.00 - - 1.00 700.00

ขนาดเล็ก 121.00 2,866.90 10.00 246.00 131.00 3,112.90

รวม 122.00 3,566.90 10.00 246.00 132.00 3,812.90

ขนาดโครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
รวม(การสร้างความม่ันคงของน้ํา (การจัดการน้ําท่วมและอุทกภยั)

ภาคการผลิต -เกษตรและอุตสาหกรรม)

 
 
ตารางที่ 4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดมหาสารคาม 

พื้นท่ี ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 สถานีสูบน้ําดว้ยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ํา ฝ่ังซ้ายหน้าฝายวังยาง กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย - - 2564 2566 700.0000
รวม - - 700.0000

ปแีล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ป ีกอ่สร้าง

 
 
ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จงัหวัดมหาสารคาม 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน
(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)

1 แก้มลิงห้วยเชียงส่ง พร้อมอาคารประกอบ เขวาใหญ่ กันทรวิชัย - 0.88 2561 2561 35.0000

2
ฝายทดนํ้าลําห้วยทราย ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 31.3 

เมตร สูง 3 เมตร พื่นท่ีรับประโยชน์ 400 ไร่
เสือเฒ่า เชียงยืน 400 0.31 2563 2563 30.0000

3 ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บนํ้าร่องหัวช้าง หนองโก บรบือ 2,000 0.13 2561 2561 5.0000

4 แก้มลิงหนองคูขาด พร้อมอาคารประกอบ หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย - 0.25 2561 2561 10.0000

5 ปรับปรุงระบบเก็บกักอ่างเก็บนํ้าห้วยคะคาง โคกก่อ เมือง - 0.50 2561 2561 20.0000

6 แก้มลิงห้วยเชียงส่ง ระยะท่ี 2 พร้อมอาคารประกอบ เขวาใหญ่ กันทรวิชัย - 0.50 2562 2562 20.0000

7 ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างเก็บนํ้าหนองแกดํา แกดํา แกดํา - 0.38 2562 2562 15.0000

8 ฝายบ้านโนนศรี โนนภิบาล แกดํา - 0.31 2562 2562 30.0000

9 แก้มลิงหนองโสกจึงปึง พร้อมอาคารประกอบ หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย - 0.13 2562 2562 5.0000

10 แก้มลิงหนองคลอง พร้อมอาคารปะกอบ หนองกุงสวรรค์ โกสุมพิสัย - 0.30 2562 2562 12.0000

11 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านแห่เหนือ หนองบอน โกสุมพิสัย 1,400 - 2562 2562 25.0000

12 แก้มลิงหนองอ้อ พร้อมอาคารประกอบ หัวขวาง โกสุมพิสัย - 0.50 2562 2562 20.0000

13 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านโชคชัย หัวขวาง โกสุมพิสัย 3,200 - 2562 2562 42.0000

14 ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างเก็บนํ้าหนองเทวราช เชียงยืน เชียงยืน 600 0.25 2562 2562 10.0000

15
แก้มลิงหนองคูพร้อมอาคารประกอบ โครงการส่งนํ้าและ

บํารุงรักษาหนองหวาย  จังหวัดมหาสารคาม
นาทอง เชียงยืน - 0.35 2562 2562 36.0000

16
แก้มลิงหนองแบกพร้อมอาคารประกอบ ระยะท่ี 1 โครงการส่ง

นํ้าและบํารุงรักษาหนองหวาย  จังหวัดมหาสารคาม
นาทอง เชียงยืน - 0.40 2562 2562 6.8000

17 ปรับปรุงระบบเก็บกัก อ่างฯเอกสัตย์สุนทร หนองสิม บรบือ - 0.38 2562 2562 15.0000

18
ปรับปรุงคลองส่งนํ้าสายใหญ่ฝ่ังขวาอ่างเก็บนํ้าหนองบ่อ  

โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าเสียวใหญ่
หนองสิม บรบือ 1,000 - 2562 2562 25.0000

ปีแล้วเสร็จที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง
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ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จงัหวัดมหาสารคาม (ต่อ) 
พ้ืนท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
19 แก้มลิงกุดชีใหญ่ พรอ้มอาคารประกอบ เก้ิง เมือง - 0.50 2562 2562 20.0000

20 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํ้าบ้านหัวช้าง ระยะท่ี 2 แก่งเลิงจาน เมือง 2,700 - 2562 2562 60.0000

21 ปรบัปรงุระบบเก็บกัก อ่างเก็บนํ้าหนองกระทุ่ม เขวา เมือง - 0.63 2562 2562 25.0000

22 แก้มลิงกุดซุย พรอ้มอาคารประกอบ ลาดพัฒนา เมือง - 0.50 2562 2562 20.0000

23 ฝายห้วยแกดํา ห้วยแอ่ง เมือง 400 0.33 2563 2563 50.0000

24
ปรบัปรงุฝายยางพรอ้มเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักและระบาย
นํ้าฝายยางบ้านโคกกลาง โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าเสียวใหญ่

แคน วาปีปทุม - 0.10 2562 2562 30.0000

25 ปรบัปรงุระบบเก็บกัก อ่างเก็บนํ้าฮองซองแมว งัวบา วาปีปทุม - 0.25 2562 2562 10.0000

26
แก้มลิงหนองไข่นก พรอ้มอาคารประกอบ โครงการพัฒนาลุ่มนํ้า
เสียวใหญ่

โพธิ์ชัย วาปีปทุม - 0.40 2562 2562 10.0000

27 แก้มลิงหนองเลิง พรอ้มอาคารประกอบ กู่ทอง เชียงยืน - 0.05 2563 2563 2.0000
28 แก้มลิงหนองเลิงพรอ้มอาคารประกอบ โครงการส่งนํ้าและ กู่ทอง เชียงยืน - 0.42 2563 2563 15.0000
29 ฝายทดน้ําลําห้วยทราย เสือเฒ่า เชียงยืน - 0.31 2563 2563 30.0000
30 แก้มลิงหนองบ่อ พรอ้มอาคารประกอบ เสือเฒ่า เชียงยืน - 0.05 2563 2563 2.0000
31 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํ้าบ้านเขวาไร่ เขวาไร่ นาเชือก 850 - 2563 2563 22.0000
32 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํ้าบ้านหนองแสง เขวาไร่ นาเชือก 300 - 2563 2563 12.0000
33 ฝายนํ้าล้นและขุดลอกลําห้วยลําพังชู หนองเม็ก นาเชือก 400 0.35 2564 2564 35.0000
34 ฝายลําพังชู หนองเม็ก นาเชือก - 0.34 2563 2563 20.0000
35 แก้มลิงหนองกลางฮุง พรอ้มอาคารประกอบ เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย - 0.05 2563 2563 2.0000

36 ฝายยางพรอ้มอาคารประกอบบ้านเมืองเตา ราษฎรเจรญิ พยัคฆภูมิสัย - 0.05 2563 2563 30.0000

37 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํ้าบ้านเขวา เขวา เมือง 3,000 - 2563 2563 40.0000

38 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํ้าบ้านเชียงเหียน 2 เขวา เมือง 1,500 - 2563 2563 24.5000

39 ประตูระบายนํ้าลําตาดูน ลาดพัฒนา เมือง - 0.05 2563 2563 30.0000
40 ประตูระบายนํ้าห้วยเลิงบ่อ ลาดพัฒนา เมือง - 0.05 2563 2563 10.0000

41 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํ้าบ้านหนองหวาย ลาดพัฒนา เมือง 800 - 2563 2563 15.4000

42 ฝายกักเก็บนํ้าห้วยลําพังชู แวงดง ยางสีสุราช 300 0.03 2564 2564 30.0000

43
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักลําห้วยยาง โครงการพัฒนาลุ่มนํ้า
เสียวใหญ่

นาข่า วาปีปทุม - 0.06 2563 2563 6.5000

44
สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้านแก่นเท่าพรอ้มระบบส่งนํ้า โครงการ
พัฒนาลุ่มนํ้าเสียวใหญ่

โพธิ์ชัย วาปีปทุม 1,000 0.15 2563 2563 40.0000

45
ประตูระบายนํ้าฝายบ้านเปลือย พรอ้มระบบส่งนํ้า โครงการ
พัฒนาลุ่มนํ้าเสียวใหญ่

หวาย วาปีปทุม - 0.15 2563 2563 40.0000

46 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํ้าบ้านใครนุ่่น-ลิ้นฟ้า กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย 5,500 - 2564 2564 17.0000

47 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํ้าบ้านลิ้นฟ้า-หนองโก กุดใส้จ่อ กันทรวิชัย 3,000 - 2564 2564 20.0000

48 แก้มลิงกุดเวียน พรอ้มอาคารประกอบ ขามเรยีง กันทรวิชัย - 0.50 2564 2564 20.0000
49 ระบบส่งนํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้านคุยเชือก เขวาใหญ่ กันทรวิชัย 420 - 2564 2564 6.0000
50 ฝายยางพรอ้มอาคารประกอบบ้านดอนเงิน เขวาใหญ่ กันทรวิชัย - 0.05 2564 2564 30.0000
51 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํ้าบ้านขี-ดอนเงิน นาสีนวน กันทรวิชัย 2,500 - 2564 2564 17.5000

52 แก้มลิงหนองสระวัดป่าโคก-หนองนางแอ่น พรอ้มอาคารประกอบ หนองกุง แกดํา - 0.38 2564 2564 15.0000

53 แก้มลิงหนองเข็ง พรอ้มอาคารประกอบ เสือเฒ่า เชียงยืน - 0.50 2564 2564 20.0000

54
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและระบายนํ้าลํานํ้าเสียวใหญ่ กม.
1+000 ถึง กม.14+700 โครงการพัฒนาลุ่มนํ้าเสียวใหญ่

หนองม่วง บรบือ - 0.20 2564 2564 38.0000

55 ฝายบ้านมะขม ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย - 0.24 2564 2564 30.0000

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง
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ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จงัหวัดมหาสารคาม (ต่อ) 
พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
56 แก้มลิงหนองใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ เม็กดํา พยัคฆภูมิพิสัย - 0.30 2564 2564 30.0000

57 ฝายบ้านโนนแคบใต้ เวียงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย 350 0.03 2564 2564 40.0000

58 ฝายห้วยแสง หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย 300 0.43 2564 2564 40.0000

59 ประตูระบายนํ้ากุดชี เขวา เมือง - 0.05 2564 2564 25.0000

60 ระบบส่งนํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้านต้ิว เขวา เมือง 600 - 2564 2564 3.0000

61 ระบบส่งนํ้าสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าบ้านแมด ตลาด เมือง 1,300 - 2564 2564 3.0000

62 ฝายลําพังชู แวงดง ยางสีสุราช - 0.38 2564 2564 10.0000

63 ปรับปรุงระบบส่งนํ้า อ่างเก็บนํ้าหนองไฮ ประชาพัฒนา วาปีปทุม 800 - 2564 2564 5.0000

64 แก้มลิงกุดดอนวัวพร้อมอาคารประกอบ ระยะท่ี 1 หนองแสง วาปีปทุม - 0.52 2564 2564 9.0000

65 แก้มลิงหนองกุดดอนวัว พร้อมอาคารประกอบ หนองแสง วาปีปทุม - 0.50 2564 2564 20.0000

66 แก้มลิงหนองเด่ิน พร้อมอาคารประกอบ หนองแสง วาปีปทุม - 0.50 2564 2564 20.0000

67 แก้มลิงหนองเบ็น พร้อมอาคารประกอบ หัวเรือ วาปีปทุม - 0.50 2564 2564 20.0000

68 ฝายยางพร้อมอาคารประกอบบ้านวังเลา แก้งแก โกสุมพิสัย - 0.05 2565 2565 30.0000

69 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านโนนทัน เหล่า โกสุมพิสัย 2,800 - 2565 2565 25.0000

70 ฝายห้วยหวาย หนองเรือ นาเชือก - 0.28 2565 2565 25.0000

71 ฝายห้วยลําเตา หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย - 0.33 2565 2565 35.0000

72 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งนํ้าบ้านดอนดู่ เขวา เมือง 2,500 - 2565 2565 20.0000

73 ประตูระบายห้วยตาหลุง เขวา เมือง - 0.05 2565 2565 25.0000

74 ประตูระบายห้วยเครือซูด หนองปลิง เมือง - 0.05 2565 2565 25.0000

75 แก้มลิงลําห้วยวังบอน บ้านกู่ ยางสีสุราช - 0.31 2565 2565 45.0000

76 ฝายห้วยขี้นาค (ตอนบน) ขามป้อม วาปีปทุม - 0.31 2565 2565 35.0000

77 ฝายโสทอน ห้วยแอ่ง เมือง 400 0.30 2564 2564 40.0000

78
ฝายห้วยวังโจด ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 31.3 เมตร สูง 

3.5 เมตร พ่ืนท่ีรับประโยชน์ 300 ไร่
วังใหม่ บรบือ 300 0.32 2563 2563 45.0000

79 แก้มลิงบึงกุย พร้อมอาคารประกอบ หัวขวาง โกสุมพิสัย - 0.07 2562 2562 3.0000

80 แก้มลิงห้วยคะคาง พร้อมอาคารประกอบ ท่าตูม เมืองมหาสารคาม - 0.14 2562 2562 5.0000

81 แก้มลิงหนองอ้อมแก้ว พร้อมอาคารประกอบ เขวาไร่ โกสุมพิสัย - 0.11 2562 2562 5.7000

82 แก้มลิงบ้านหนองบอน พร้อมอาคารประกอบ เลิงแฝก กุดรัง - 0.04 2562 2562 10.0000

83 ปรับปรุงแนวคันก้ันนํ้าพร้อมท่อระบายนํ้าหน้าฝายบ้านโพนพุ  เมืองเตา พยัคฆภูมิสัย 300 0.75 2564 2564 25.0000

84 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธภิาพฝายยางบ้านเมืองเตา หัวดง นาดูน 250 0.60 2564 2564 20.0000

85 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักฝายห้วยแดง หัวดง นาดูน 250 0.45 2564 2564 15.0000

86 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักฝายบ้านโนนจาน หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิสัย 300 0.60 2564 2564 20.0000

87 เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและปรับปรุงฝายบ้านหนองกก ปะหลาน พยัคฆภูมิสัย 300 0.60 2564 2564 20.0000

88 ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักฝายนํ้าล้นลําพลับพลา เมืองเสือ พยัคฆภูมิสัย 350 0.75 2564 2564 25.0000

89
เพิ่มประสิทธิภาพการเก็บกักและปรับปรุงลํานํ้าเสียวใหญ่ช่วงบ้าน

เขวาค้อ
แคน วาปีปทุม 250 0.05 2564 2564 1.5000

90 ท่อรับนํ้าปากลําเสียวหลง หวาย วาปีปทุม - 0.08 2564 2564 2.5000

91 แก้มลิงหนองฝายน้อยพร้อมอาคารประกอบ งัวบา วาปีปทุม - 0.09 2564 2564 3.0000

92 แก้มลิงกุดดอนวัวพร้อมอาคารประกอบ หวาย วาปีปทุม - 0.09 2564 2564 3.0000

93 แก้มลิงหนองบางบอนพร้อมอาคารประกอบ หัวดง นาดูน - 0.45 2564 2564 15.0000

94 แก้มลิงหนองสระส่ีเหล่ียมพร้อมอาคารประกอบ หนองบัวแก้ว พยัคฆภูมิพิสัย - 0.36 2564 2564 12.0000

95 ฝายบ้านเขวาเตา นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย - 0.60 2564 2564 20.0000

ที่ โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง ปีแล้วเสร็จ
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ตารางที่ 4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จงัหวัดมหาสารคาม (ต่อ) 
พื้นท่ี ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ล้าน ลบ.ม.) (ล้านบาท)
96 ฝายบ้านเตาบ่า นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย - 0.60 2564 2564 20.0000
97 แกม้ลิงกดุนาดีพรอ้มอาคารประกอบ หนองแสง วาปีปทุม - 0.06 2565 2565 2.0000
98 ฝายห้วยผักหนามตอนล่าง งัวบา วาปีปทุม - 0.15 2565 2565 5.0000

99 เพิ่มประสิทธิเกบ็กกัฝายบ้านม่วง หนองม่วง บรบือ - 0.11 2565 2565 3.5000

100 ประตูระบายนํ้าลําเตา เมืองเตา พยัคฆภูมิพิสัย - 1.44 2565 2565 48.0000

101 แกม้ลิงหนองข้ีเหล็กพรอ้มอาคารประกอบ หนองบัวแกว้ พยัคฆภูมิพิสัย - 0.36 2565 2565 12.0000
102 ฝายห้วยบางบอน นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย - 0.54 2565 2565 18.0000
103 แกม้ลิงบ้านหนองแกพรอ้มอาคารประกอบ นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย - 0.30 2565 2565 10.0000
104 พนังกัน้นํ้า B1 และอาคารประกอบ เลิงใต้ โกสุมพิสัย 60,000 0.32 2562 2562 63.0000

105
ฝายห้วยข้ีนาค(ตอนล่าง) ความกว้าง 10.2 เมตร ความยาว 
33.3 เมตร สูง 3.5 เมตร พื่นที่รบัประโยชน์ 500 ไร่

ขามป้อม วาปีปทุม 500 0.33 2563 2563 50.0000

106
ฝายบ้านโนนทองพัฒนา ความกว้าง 6.9 เมตร ความยาว 31.3 
เมตร สูง 3 เมตร พื่นที่รบัประโยชน์ 400 ไร่

นาภู ยางสีสุราช 400 0.35 2563 2563 25.0000

107 ฝายห้วยวังแคน ดอนกลาง โกสุมพิสัย 500 0.05 2564 2564 35.0000
108 ประตูระบายกดุปุดเจียก กดุใส้จ่อ กนัทรวิชัย - 0.05 2566 2566 25.0000

109 ประตูระบายกดุชีหลง ท่าขอนยาง กนัทรวิชัย - 0.05 2566 2566 16.0000

110 ประตูระบายกดุอ้อ มะค่า กนัทรวิชัย - 0.05 2566 2566 25.0000

111 สถานีสูบนํ้า ประตูระบายกดุอ้อ มะค่า กนัทรวิชัย - 0.00 2566 2566 40.0000
112 ฝายบ้านโนนภิบาล โนนภิบาล แกดํา - 0.32 2566 2566 45.0000
113 ฝายลําเตา นาสีนวล พยัคฆภูมิพิสัย - 0.34 2566 2566 40.0000
114 สถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าพรอ้มระบบส่งนํ้าบ้านวังยาว เกิง้ เมือง 2,500 - 2566 2566 50.0000
115 ประตูระบายห้วยคะคาง หนองปลิง เมือง - - 2566 2566 25.0000
116 ฝายห้วยข้ีนาค ขามป้อม วาปีปทุม - 0.32 2566 2566 30.0000
117 แกม้ลิงบ้านฝาง หัวเรอื วาปีปทุม - 0.40 2566 2566 5.0000
118 ฝายนํ้าลาด หนองกงุ แกดํา - 0.34 2567 2567 35.0000
119 ฝายบ้านห้วยใหม่ เขวาไร่ นาเชือก - 0.33 2567 2567 35.0000
120 ฝายห้วยวังขอนจิก โนนแดง บรบือ - 0.32 2567 2567 40.0000
121 ฝายห้วยหินลาด (ตอนล่าง) งัวบา วาปีปทุม - 0.31 2567 2567 40.0000
122 ฝายคลองดาดไผ่ ยางท่าแจ้ง โกสุมพิสัย - 0.39 2568 2568 45.0000
123 ฝายบ้านหลุบแซง เหล่าดอกไม้ เชียงยืน - 0.28 2568 2568 35.0000
124 ฝายบ้านหนองทุ่มพรอ้มระบบส่งนํ้า โนนแดง บรบือ - 0.33 2568 2568 35.0000
125 ฝายบ้านหนองแสง หนองม่วง บรบือ 400 0.38 2568 2568 45.0000
126 ฝายลําพังชู หนองเม็ก นาเชือก 1,000 0.10 2568 2568 53.0000
127 ฝายลําห้วยบง หนองกงุสวรรค์ โกสุมพิสัย 600 0.29 2568 2568 30.0000
128 ฝายลําห้วยแดงตอนบน ยาง บรบือ 500 0.32 2568 2568 30.0000
129 ฝายบ้านเกา่น้อย แวงน่าง เมือง 700 - 2568 2568 40.0000
130 ฝายห้วยผักหนาม โนนราษี บรบือ 300 0.83 2568 2568 40.0000
131 ฝายห้วยมะหร่ี(ตอนบน) แคน วาปีปทุม 280 0.70 2568 2568 30.0000

รวม 110,300 34.29 3,112.90

ปีแล้วเสร็จท่ี โครงการ ตําบล อําเภอ ปีก่อสร้าง
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุป 
 จังหวัดมหาสารคาม มีพ้ืนที่ 3,489,613 ไร่ เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม 2,722,926 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 78.03 

ของพ้ืนที่จังหวัด โดยในพ้ืนที่เกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพ้ืนที่ชลประทานแล้ว 458,517 ไร่ หรือประมาณร้อย
ละ 16.84 ของพ้ืนที่เกษตรกรรมทั้งหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าที่มีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 –  
พ.ศ.2580)  ที่อยู่ในแผนดําเนินการ จํานวน 132 โครงการ เป็น โครงการขนาดกลาง 1 โครงการ และขนาดเล็ก 
131 โครงการ  หากดําเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั้งหมดจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 34.29 ล้านลูกบาศก์เมตร 

และจะมีพ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 42,199 ไร่ รวมเป็น 110,300  ไร่ ใช้วงเงินรวม 3,812.9000 ล้านบาท โดย
สามารถสรุปตามระยะดําเนินการได้ดังน้ี 

 1) โครงการตามแผนระยะสั้น (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2565) 

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะสั้น 107 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็ก 107 โครงการ หาก
ก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 27.85 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน 104,020 ไร่ 
ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะสั้น 2,278.9000 ล้านบาท 

 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570) 

 มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะกลาง 25 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 1 โครงการ และขนาด
เล็ก 24 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักนํ้าได้เพ่ิมอีก 6.44 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน 6,280 ไร่ ใช้เงินงบประมาณสําหรับโครงการในแผนระยะกลาง 1,534.0000 ล้านบาท 

 3) โครงการตามแผนระยะยาว (พ.ศ.2571- พ.ศ.2580) 

 ยังไม่มีโครงการที่ดําเนินการตามแผนระยะยาว ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม 

ตารางที่ 5 -1 ผลสัมฤทธ์ิของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดมหาสารคาม  

พื้นท่ีชลประทานท่ีเพิ่มข้ึน รวมพื้นท่ีชลประทานท้ังหมด

ตามแผนหลักการพัฒนา เมื่อส้ินแผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่) (ไร่)

3,489,613 2,722,926 458,517 110,300 568,817

พื้นท่ีจังหวัด พื้นท่ีเกษตรกรรม พื้นท่ีชลประทานปัจจุบัน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการน้ันมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือการขอใช้พ้ืนที่สําหรับบางโครงการที่มีพ้ืนที่
ดําเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ ์เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคลื่อนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จําเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมต้ังแต่การศึกษา สํารวจ ออกแบบ จัดหาที่ดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเน่ือง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคตสามารถดําเนินการได้ โดยควรคํานึงถึงเป้าหมายที่
ได้วางไว้เป็นสําคัญ 

 


