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ค ำน ำ 

การจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค และการปรับปรุง
แผนงานระยะปานกลาง (MTEF) เป็นการด าเนินงานตามแนวทางการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน  (RID 

NO.1) ของอธิบดีกรมชลประทาน (นายทองเปลว กองจันทร์) ท่ีได้แถลงไว้ในการประชุมผู้บริหารกรมชลประทาน 

เมื่อวันท่ี 4 มกราคม พ.ศ.2561 โดยอยู่ภายใต้หัวข้อท่ี 2 เรื่องการปรับปรุงกระบวนการจัดท าแผนงานและ
งบประมาณทั งระบบ ซึ่งมีเป้าหมายท่ีจะผลักดันให้กระบวนการพัฒนาแหล่งน  าของกรมชลประทานมีแนวทางท่ี
ชัดเจน สอดคล้องกับแผนแม่บทการบริหารจดัการทรพัยากรน า้ นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแผน
ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580) ได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นการวางแผนการพัฒนาใน
ระดับจังหวัด ทั งโครงการขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยวิเคราะห์ปัญหาเชิงพื นท่ี (Area base) และ
พิจารณาศักยภาพตั งแต่ระดับลุ่มน  าย่อยขึ นมา เพื่อให้เห็นศักยภาพการพัฒนาอย่างแท้จริง แล้วจัดท าเป็นฐานข้อมูล
แผนงานโครงการ ต่อไป 

ส าหรับแนวทางการด าเนินงานนั น ในขั นตอนการรวบรวมแผนงาน/โครงการ ใช้จากฐานข้อมูลต่างๆ ได้แก่ 
ฐานข้อมูลกรอบการพัฒนาพื นท่ีชลประทาน 60 ล้านไร่ ฐานข้อมูลโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจดัการทรพัยากร
น า้ ฐานข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาท่ีผ่านมา ทั งรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS) รายงานวางโครงการ 

(PR) และรายงานการวางโครงการเบื องต้น (RR) ฐานข้อมูลแผนงาน/โครงการ ตามแผนงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า
ระยะปานกลาง (Medium Terms Expenditure Framework : MTEF) ของกรมชลประทาน และฐานข้อมูล
แผนงานโครงการชลประทานขนาดเล็กท่ัวประเทศ  จากนั นจึงท าการทบทวน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เช่น 

ต าแหน่งท่ีตั ง ความซ  าซ้อน สถานภาพโครงการ ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ ความสอดคล้องกับปัญหาท่ีเกิดขึ นทั งการ
ขาดแคลนน  า อุทกภัย และคุณภาพน  า เป็นต้น  และท าการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  โดยพิจารณาจาก 

นโยบายในระดับต่างๆ ข้อจ ากัดในการพัฒนา ความต้องการของราษฎร เป็นต้น  ก่อนจัดท าเป็นแผนงานการพัฒนา
โครงการ โดยแบ่งเป็นแผนงานระยะสั น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) แผนงานระยะกลาง (พ.ศ.2566 – พ.ศ.2570) 
แผนงานระยะยาว (พ.ศ.2571-พ.ศ.2580) 

ระยะเวลาในการด าเนินงานเพื่อจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับ
ภาค และการปรับปรุงแผนงานระยะปานกลาง (MTEF) ใช้เวลา 6 เดือน (มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ.2561) 

ทั งนี  กรมชลประทานตั งใจจะให้แผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับภาค ท่ี
จัดท าขึ นนี  เป็นเครื่องมือส าหรับหน่วยงานในระดับส านัก และโครงการชลประทานท่ัวประเทศใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนการพัฒนาด้านการชลประทานให้เดินไปในทิศทางเดียงกันอย่างชัดเจน 

     

 

 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                  สารบัญ 
จังหวัดมุกดาหาร                                                                                                                                                                       

ส านักบริหารโครงการ    กรมชลประทาน                                                                                                                                                      

 

สารบัญ 

    หน้า 

1. สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีจังหวัด  

 1.1 สภาพภูมปิระเทศ 1-1 

 1.2 สภาพภูมิอากาศ 1-1 

 1.3 ทรัพยากรดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน 1-3 

 1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 1-5 

2. สถานการณ์ด้านทรัพยากรน้้าและการพัฒนาในปัจจุบัน  

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าธรรมชาต ิ 2-1 

         2.2  โครงการพัฒนาแหล่งน ้าที่มีอยู่ในปัจจุบัน                    2-3 

 2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 2-5 

3. ความต้องการใช้น้้า  

 3.1 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค 3-1 

 3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 3-1 

 3.3 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร 3-1 

 3.2 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุตสาหกรรม 3-2 

4. แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด  

 4.1 ยุทธศาสตรท์ี่เกี่ยวข้อง  4-1 

 4.2 แผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580)  4-2 

5. สรุปและข้อเสนอแนะ 
 5-1 สรุป  5-1 
 5-1 ข้อเสนอแนะ  5-2 
      

 

 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                บทที่ 1 
จังหวัดมุกดาหาร                                                                                                                                                                  สภาพทั่วไปของพื นที่จังหวัด 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                      

1-1 

บทท่ี 1 
สภาพท่ัวไปของพ้ืนท่ีจังหวัด 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 

จังหวัดมุกดาหาร เป็นจังหวัดท่ีต้ังอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  จากข้อมูลระบบแผนท่ี
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงลึกออนไลน์  (Agri Map Online) มีพื้นท่ี 2,552,948 ไร่ หรือประมาณ 4,085 

ตารางกิโลเมตร ไทย มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยมีแม่น้้าโขงเป็นเส้น
กั้นพรหมแดน ต้ังอยู่ท่ีเส้นรุ้งท่ี 16-17 องศาเหนือ เส้นแวงท่ี 104-105 องศาตะวันออก จังหวัดมุกดาหาร อยู่ห่าง
กรุงเทพ 642 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 2 แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ้าเภอ ได้แก่ อ้าเภอเมือง อ้าเภอ
นิคมค้าสร้อย อ้าเภอหว้านใหญ่ อ้าเภอดอนตาล อ้าเภอค้าชะอี อ้าเภอหนองสูง และอ้าเภอดงหลง  โดยมีอาณาเขต
ติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ท้ัง 4 ด้าน ดังนี้ 

-    ทิศเหนือ  ติดต่อ จังหวัดนครพนม และ จังหวัดสกลนคร 
-    ทิศใต้  ติดต่อ จังหวัดยโสธร จังหวัดอ้านาจเจริญ และ จังหวัดร้อยเอ็ด 
-    ทิศตะวันออก  ติดต่อ แขวงสะวันนะเขต สปป.ลาว โดยมีแม่น้้าโขงเป็นเส้นกั้นพรมแดน  
-    ทิศตะวันตก   ติดต่อ  จังหวัดกาฬสินธุ์ และ จังหวัดร้อยเอ็ด 

1.2 สภาพภูมิอากาศ 

เนื่องจากพื้นท่ีจังหวัดมุกดาหาร เป็นท่ีราบสูง สลับภูเขาและป่าไม้ สภาพภูมิอากาศของจังหวัดมุกดาหาร 

เป็นแบบฝนเมืองร้อน หรือแบบทุ่งหญ้าเมืองร้อน ได้รับปริมาณน้้าฝนตามธรรมชาติ จึงท้าให้อากาศร้อนจัดในฤดู
ร้อน หนาวจัดในฤดูหนาว  ฤดูร้อนเริ่มในกลางเดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม ฤดูฝนเริ่มกลางเดือนเดือน
พฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาวในกลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี โดยสามารถ
สรุปข้อมูลตัวแปรภูมิอากาศ ตามตารางท่ี 1-1 

ตารางที ่1-1  สภาพภูมิอากาศของจังหวัดมุกดาหาร 
ข้อมูลภูมิอากาศ หน่วย ช่วงพิสัยค่าราเดือน ค่าเฉลี่ยรายปี 

 อุณหภูมิอากาศ  องศาเซลเซียส 36.2 – 16.7 26.6 
 ความช้ืนสัมพัทธ์  เปอร์เซ็นต์ 84 – 62 72.8 
 ความเร็วลมผิวพื้น  กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 4.82-1.85 3.33 
 อัตราการระเหย  มิลลิเมตร 163.1 – 103.5 1,520 
 ปริมาณฝน  มิลลิเมตร 331.5 – 2.6  1,461.4 

 

  

 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                บทที่ 1 
จังหวัดมุกดาหาร                                                                                                                                                                  สภาพทั่วไปของพื นที่จังหวัด 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                      

1-2 

 

 
รูปที่ 1-1 แผนท่ีแสดงท่ีต้ัง ขอบเขตลุ่มน้้าหลักและลุ่มน้้าย่อย จังหวัดมุกดาหาร 
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1.3 ทรัพยากรดินและใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

จังหวัดมุกดาหาร  มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 2,552,949 ไร่ มีพื้นท่ีต้ังอยู่ใน 3 ลุ่มน้้า ได้แก่ ลุ่มน้้าโขง  ลุ่มน้้าชี 

และลุ่มน้้ามูล ซึ่งพื้นท่ีส่วนใหญ่อยู่ในลุ่มน้้าโขง  ดังแสดงในรูปท่ี 1-1 มีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ท่ีดินและ
ทรัพยากรดิน ดังนี้ 

1.3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  จ้าแนกได้เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 1,318,877 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 51.6 ของจังหวัด 
ส่วนใหญ่เป็นนาข้าว ประมาณร้อยละ 22.27 ของจังหวัด หรือคิดเป็นร้อยละ 43.1 ของพื้นท่ีเกษตรกรรม รายละเอียด 
แสดงในตารางท่ี 1-2 และรูปท่ี 1-2 

ตารางที่ 1-2 การใช้ประโยชน์ท่ีดินจังหวัดมุกดาหาร   
 

ประเภท พ้ืนที ่(ไร)่ ร้อยละ

พืน้ทีป่่า 1,025,331 40.16

พืน้ทีน่า 568,630 22.27

พชืไร่ 521,136 20.41

ไมย้ืนต้น 204,784 8.02

พืน้ทีชุ่มชนและส่ิงปลูกสร้าง 85,322 3.34

พืน้ทีเ่บ็ดเตล็ด 68,284 2.67

พืน้ทีน่้้า 53,743 2.10

ไมผ้ล 24,097 0.94

พืน้ทีลุ่่ม 850 0.03

สถานทีเ่พาะเล้ียงสัตว์น้้า 448 0.01

พชืสวน 230 0.00

ทุง่หญ้าและโรงเรือนเล้ียงสัตว์ 93 0.00
 

ที่มา : Agri Map (2561) 
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รูปที่ 1-2 แผนท่ีการใช้ท่ีดิน จังหวัดมุกดาหาร (Agri Map พ.ศ.2561) 
 
1.3.2 ทรัพยากรดิน 
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           จากข้อมูลระบบแผนท่ีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri Map Online) กรมพัฒนาท่ีดิน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สามารถจ้าแนกกลุ่มดินประเภทต่าง ๆ ซึ่งพบว่าดินส่วนใหญ่เป็นประเภทดินในท่ีดอน 
มีเนื้อที่ร้อยละ 55.96 ของจังหวัด แสดงในตารางท่ี 1-3 และรูปท่ี 1-3  

ตารางที ่1-3 จ้าแนกกลุ่มดินท่ีพบในจังหวัดมุกดาหาร 

ประเภท พ้ืนที ่(ไร)่ ร้อยละ

ดินในพืน้ทีด่อนในเขตดินแห้ง 1,432,064 55.96

ดินในพืน้ทีล่าดชันสูง 516,845 20.19

กลุ่มชุดดินผสม 375,002 14.65

ดินในพืน้ทีร่าบลุ่ม 196,606 7.68

พืน้ทีเ่บ็ดเตล็ด 38,310 1.49  
ที่มา : Agri Map (2561) 

 

1.4 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

1.4.1 ประชากร  

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดมุกดาหาร มีจ้านวนครัวเรือนท้ังหมด 105,465 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
59,526 ครัวเรือน จ้านวนประชากรรวมท้ังส้ิน 350,782 คน แนวโน้มจ้านวนประชากรในอนาคตของจังหวัด
มุกดาหาร เมื่อท้าการค้านวณอัตราการเจริญเติบโตของประชากรเพื่อประมาณการจ้านวนประชากรในอนาคตอีก 
20 ปีข้างหน้าโดยใช้ปี พ.ศ.2560 เป็นปีฐาน พบว่า ประชากรในจังหวัดมุกดาหารมีอัตราการเจริญเติบโตเฉล่ียร้อย
ละ 12.5 ซึ่งมีผลท้าให้ในอีก 20 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2580) จ้านวนประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น 394,902 คน รายละเอียด
แสดงในตารางท่ี 1-4 

ตารางที ่1-4 จ้านวนประชากรและการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดมุกดาหาร 

พ.ศ. ประชากร (คน) 
2560 (ปัจจุบัน) 350,782 
2565 361,327 
2570 372,189 
2575 383,377 
2580 (อนาคต 20 ปี) 394,902 

ที่มา : จากการคาดการณ์ประชากรด้วยแบบจ้าลองทวีก้าลัง (Exponential Model) โดยใช้ข้อมูลประชากรย้อนหลัง 10 ปี  
(พ.ศ.2551-2560) ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2561 
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รูปที่ 1-3 แผนท่ีดิน จังหวัดมุกดาหาร (Agri Map พ.ศ.2561) 

1.4.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และรายได้  

 ปี 2560 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดมุกดาหาร (GPP) มีมูลค่าเท่ากับ 23,286 ล้านบาท อยู่ในล้าดับท่ี 74 
ของประเทศ และล้าดับท่ี 19 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีสัดส่วนมูลค่านอกภาคการเกษตรร้อยละ 73.0 
และภาคเกษตรร้อยละ 27.0   โดยมีรายได้เฉล่ีย 20,440 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน 
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1.4.3 สภาพการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2560 จังหวัดมุกดาหารมีจ้านวนครัวเรือนท้ังหมด 105,465 ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนเกษตร 
59,526 ครัวเรือน หรือร้อยละ 56.4 ของครัวเรือนท้ังหมด ผลผลิตเฉล่ียของพืชเศรษฐกิจท่ีปลูกในจังหวัดมุกดาหาร 
ดังแสดงในตารางท่ี 1-5 

ตารางที ่1-5 ผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ ปี 2558 - 2560 

พืชเศรษฐกิจ 
ผลผลิตเฉลี่ย (กก./ไร่ 

ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
ข้าวนาปี 378 372 374 
ข้าวนาปรัง 434 418 450 
ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ - - - 
มันส้าปะหลัง 3,247 3,450 3,575 
อ้อย 11,140 10,030 9,440 
ยางพารา 190 205 220 
ปาล์มน้้ามัน 1,052 1,241 1,316 

ที่มา : ส้านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
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บทท่ี 2 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรน ้าและการพัฒนาในปัจจุบัน 

 2.1 ล้าน ้าและแหล่งน ้าตามธรรมชาติ 

จังหวัดมุกดาหาร มีแหล่งน ้าผิวดินท่ีส้าคัญ คือ แม่น ้าโขง  ในส่วนท่ีไหลผ่านจังหวัดมุกดาหาร จะทอดยาว
ตามแนวพื นท่ีอ้าเภอหว้านใหญ่ อ้าเภอเมือง และอ้าเภอดอนตาล แม่น ้าโขงช่วงท่ีผ่านจังหวัดมุกดาหาร กว้าง
ประมาณ 1,800 เมตร นับว่าเป็นจุดท่ีกว้างท่ีสุดของแม่น ้าโขงท่ีไหลผ่านประเทศไทย อยู่บริเวณอ้าเภอเมือง
มุกดาหาร เป็นแหล่งน ้าท่ีชาวบ้านได้อาศัยน ้าเพื่อการด้ารงชีวิต ถือเป็นสายน ้าหลักของจังหวัด มีระบบการไหลของ
น ้าตามธรรมชาติ มีความกว้างของล้าน ้า มีเกาะแก่งเป็นภาพรวมที่สวยงามตามธรรมชาติ มีลานทรายยื่นออกไปกลาง
แม่น ้าท่ีบ้านชะโนด และบ้านพาลุกา อ้าเภอหว้านใหญ่ ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่สวยงามแห่งหนึ่ง  

สาขาของล้าน ้าโขง ในเขตจังหวัดมุกดาหารมีอยู่ส่ีสายท่ีส้าคัญคือ  

1. ล้าห้วยชะโนด มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาภูพาน ในเขตต้าบลดงหลวง อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

โดยมีความยาวประมาณ  45 กิโลเมตร ไหลผ่านอ้าเภอดงหลวง และไหลลงแม่น ้าโขงท่ีต้าบลชะโนด อ้าเภอหว้าน
ใหญ่จังหวัดมุกดาหาร  

2. ล้าห้วยบางทราย มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาภูพาน ในเขตต้าบลกกตูม อ้าเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 

โดยมีความยาวประมาณ 90 กิโลเมตร ไหลผ่านอ้าเภอดงหลวง และไหลลงแม่น ้าโขงท่ีต้าบลบางทรายใหญ่ อ้าเภอ
เมืองจังหวัดมุกดาหาร  

3. ล้าห้วยมุก  มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาภูพานในต้าบลน ้าเท่ียง อ้าเภอค้าชะอี จังหวัดมุกดาหาร โดยมีความ
ยาวประมาณ 60 กิโลเมตร ไหลผ่านอ้าเภอค้าชะอี และไหลลงแม่น ้าโขง ท่ีอ้าเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร 

4. ล้าห้วยห้วยบังอี่  มีต้นก้าเนิดจากเทือกเขาภูพานในเขตต้าบลโนนยาง อ้าเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 

โดยมีความยาวประมาณ 80 กิโลเมตร ไหลผ่านอ้าเภอหนองสูง อ้าเภอนิคมค้าสร้อย และไหลลงแม่น ้าโขงท่ีอ้าเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร  
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รูปที่ 2-1 ล้าน ้าและระบบล้าน ้า จังหวัดมุกดาหาร 
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2.2 โครงการพัฒนาแหล่งน ้าท่ีมีในปัจจุบัน 

 จังหวัดมุกดาหารยังไม่มีการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ โดยมีโครงการชลประทานขนาดกลางและขนาดเล็ก
ประเภทต่าง ๆ ท่ีด้าเนินการแล้วถึง พ.ศ.2560 จ้านวนทั งสิ น 279 แห่ง  สามารถเก็บกักน ้าได้ 187.23 ล้านลูกบาศก์
เมตร พื นท่ีชลประทาน 85,362 ไร่ รายละเอยีดตามตารางท่ี 2-1 , 2-2 และรูปท่ี 2-2   

ตารางที ่2-1 โครงการชลประทานท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน จังหวัดมุกดาหาร 

ประเภท ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวม
1.อา่งเกบ็น ้า
  - จ้านวน (แหง่) 16                 96                 112                
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 112.16           62.39             174.55           
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 39,017           19,750           58,767           
2.แกม้ลิง
  - จ้านวน (แหง่) 14                 14                 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 12.13             12.13             
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -                -                
3.ฝาย
  - จ้านวน (แหง่) -                77                 77                 
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -                150                150                
4.ปตร.
  - จ้านวน (แหง่) -                -                
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -                
5.สถานีสูบน ้า
  - จ้านวน (แหง่) 1                   55                 56                 
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 1,500             18,470           19,970           
6.ระบบส่งน ้า
  - จ้านวน (แหง่) 8                   8                   
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 3,875             3,875             
7.ระบบระบายน ้า
  - จ้านวน (แหง่) -                -                
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) -                
8.อืน่ ๆ
  - จ้านวน (แหง่) 12                 12                 
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) 0.55               0.55               
  - พื นท่ีชลประทาน (ไร่) 2,600             2,600             
รวมทกุประเภท
  - จ านวน (แหง่) -                17                 262                279                
  - ความจุ (ล้าน ลบ.ม.) -                112.16           75.07             187.23           
  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร)่ -                40,517           44,845           85,362            
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รูปที่ 2-2 โครงการชลประทานขนาดกลาง ในปัจจุบัน จังหวัดมุกดาหาร  
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ตารางที ่2-2 โครงการชลประทานขนาดกลางในจังหวัดมุกดาหาร 

เริ่ม เสร็จ

1 อา่งเกบ็น ้าห้วยขี เหล็ก นิคมค้าสร้อย นิคมค้าสร้อย 23.70 11,454          2528 2531

2 อา่งเกบ็น ้าห้วยชะโนด หนองบัว ดงหลวง 18.40 13,359          2522 2528

3 อา่งเกบ็น ้าห้วยมกุ น ้าเท่ียง ค้าชะอี 6.30 1,481           2520 2521

4 อา่งเกบ็น ้าห้วยไร่ หนองแคน ดงหลวง 2.00 2,037           2524 2525

5 อา่งเกบ็น ้าห้วยหินลับ หนองแคน ดงหลวง 4.00 960              2523 2525

6 อา่งเกบ็น ้าห้วยทา กกตูม ดงหลวง 2.22 848              2532 2532

7 อา่งเกบ็น ้าห้วยตะไถ กกตูม ดงหลวง 0.75 167              2537 2537

8 อา่งเกบ้น ้าบ้านสานแว้ กกตูม ดงหลวง 0.05 291              2525 2525

9 อา่งเกบ็น ้าห้วยพ(ุห้วยแข้) กกตูม ดงหลวง 4.45 1,926           2538 2539

10 อา่งเกบ็น ้าห้วยหอย กกตูม ดงหลวง 2.00 1,021           2538 2539

11 อา่งเกบ็น ้าห้วยพงุ กกตูม ดงหลวง 4.00 1,089           2540 2540

12 อา่งเกบ็น ้าห้วยไผ่ กกตูม ดงหลวง 10.50 991              2539 2540

13 อา่งเกบ็น ้าห้วยไร่๒ ดงมอน เมอืง 2.65 1,700           2544 2546

14 อา่งเกบ็น ้าห้วยขี เหล็ก(ตอนบน) นาสะเมง็ ดอนตาล 10.40 1,046           2530 2530

15 อา่งเกบ็น ้าห้วยสิงห์ นาลีนวน เมอืง 0.74 645              2530 2530

16 สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้พร้อมระบบส่งน ้า

บ้านผาขาม

ภูวง หนองสูง 1,500

2558 2558

17 โครงการอา่งเกบ็น ้าห้วยตาเปอะ อนั

เนื่องมาจากพระราชด้าริ

บ้านค้อ ค้าชะอี 20.000 2556 2560

112.16 40,517

พ้ืนทีช่ลประทาน

 (ไร่)

ปีก่อสร้าง

รวม 

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
ความจุ 

(ลา้นลบ.ม.)

 

2.3 สถานการณ์น ้าของจังหวัด 

2.3.1 สถานการณ์ด้านการขาดแคลนน ้าและภัยแล้ง 

 จากข้อมูลพื นท่ีเส่ียงภัยแล้งของจังหวัดมุกดาหาร โดยกรมพัฒนาท่ีดิน พ.ศ.2556 ตามรูปท่ี 2-3 พบว่าพื นท่ี
ส่วนใหญ่เกือบทั งจังหวัด ไม่ประสบปัญหาภัยแล้งในระดับรุนแรงหรือจัดอยู่ในพื นท่ีประสบปัญหาภัยแล้งในระดับต้่า
เท่านั น ดังแสดงในรูปท่ี 2-3 
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รูปที่ 2-3 พื นท่ีเส่ียงต่อการเกิดภัยแล้ง จังหวัดมุกดาหาร  

ท่ีมา : กรมพัฒนาท่ีดิน (2556) 
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2.3.2 สถานการณ์ด้านน ้าท่วมและอุทกภัย 

 สภาพการเกิดอุทกภัยในจังหวัดมุกดาหาร แบ่งออกได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ อุทกภัยท่ีเกิดในบริเวณพื นท่ีลุ่ม
น ้าตอนบนและล้าน ้าสาขาต่าง ๆ  และอุทกภัยท่ีเกิดในพื นท่ีราบลุ่ม การเกิดอุทกภัยในลักษณะแรกจะเกิดจากการท่ี
มีฝนตกหนักและน ้าป่าไหลหลากจากต้นน ้าลงมามากจนล้าน ้าสายหลักไม่สามารถระบายน ้าได้ทัน   ให้เกิดน ้าหลาก
อย่างรวดเร็ว เนื่องจากพื นท่ีรับน ้ามีความชันสูง พื นท่ีท่ีเกิดน ้าท่วมเป็นประจ้าในจังหวัดมุกดาหาร จัดอยู่ในระดับไม่
รุนแรง มักจะเกิดในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายนพื นท่ีน ้าท่วมมักเป็นพื นท่ีลุ่มต้่า เช่น พื นท่ีริมล้าห้วยบังอี่ ล้าห้วยมุก 

ล้าห้วยบางทราย ล้าห้วยชะโนด ล้าห้วยแข้ และจุดบรรจบของล้าห้วยกับแม่น ้าโขง ซึ่งมักจะเกิดน ้าท่วมในกรณีท่ีน ้า
ในแม่น ้าโขงหนุนสูง ได้แก่ จุดบรรจบล้าน ้าโขง ห้วยบังอี่ อ้าเภอดอนตาล ห้วยมุก อ้าเภอเมือง และห้วยบางทราย 

อ้าเภอหว้านใหญ่ เป็นต้น  

 จากข้อมูลพื นท่ีเส่ียงภัยน ้าท่วมซ ้าซากของจังหวัดมุกดาหาร โดยส้านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISDA)  พ.ศ. 2556  พบว่าพื นท่ีส่วนใหญ่ของจังหวัดมีพื นท่ีเส่ียงน ้าท่วมซ ้าซากน้อยและเส่ียง
ปานกลาง ดังแสดงในรูปท่ี 2-4 
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รูปที่ 2-4 พื นท่ีเส่ียงต่อการเกิดน ้าท่วมซ ้าซาก จังหวัดมุกดาหาร 

ที่มา : GISDA (2556) 
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2.3.3 แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

 ส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ได้ก้าหนดพื นท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็น
ระบบ (Area Base) ท่ัวประเทศรวม 66 พื นท่ี โดยวิเคราะห์จากปัญหา ความถี่ ความรุนแรง ความเสียหาย โดย
ครอบคลุมปัญหาน ้าแล้ง น ้าท่วม น ้าเค็มรุกล ้า รวมถึงการรองรับพื นท่ีส้าคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 ในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร มีพื นท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ (Area 
Base) จ้านวน 1 พื นท่ี ได้แก่ พื นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษเมืองมุกดาหาร มีพื นท่ีประมาณ 760,180 ไร่ ครอบคลุมพื นท่ี
อ้าเภอเมืองมุกดาหารและบางส่วนของอ้าเภอหว้านใหญ่ ดังแสดงในรูปท่ี 2-5 
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รูปที่ 2-5 พื นท่ีเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาทรัพยากรน ้าอย่างเป็นระบบ (Area Base) 

ที่มา : สทนช. (2561) 
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บทท่ี 3 
ความต้องการใช้น ้า 

การศึกษาและประเมินความต้องการใช้น ้า มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการทราบปริมาณน ้าท่ีต้องการส้าหรับ
กิจกรรมต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ น ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะท้าให้เห็นภาพรวมของความต้องการน ้าทั งหมดและเมื่อน้าไป
เปรียบเทียบกับปริมาณน ้าต้นทุนและการพัฒนาท่ีมีอยู่ในปัจจุบันจะท้าให้ทราบสถานการณ์ของปัญหาและน้าไป
ประกอบในการพิจารณาก้าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเหมาะสม ทั งมาตรการใช้ส่ิงก่อสร้างและการบริหาร
จัดการ นอกจากนี ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรน ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ในการศึกษาความต้องการใช้น ้าของจังหวัดมุกดาหารครั งนี จะได้ประเมินความต้องการใช้น ้าจากกิจกรรม
หลักท่ีส้าคัญ 4 ประเภท คือ ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภค  ความต้องการน ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศน์
ท้ายน ้า ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร และความต้องการน ้าเพื่ออุตสาหกรรม สามารถสรุปตามตารางท่ี 3-1 โดยมี
รายละเอียดดังนี   

3.1 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการอุปโภคบริโภคประเมินจากจ้านวนประชากรกับอัตราการใช้น ้าของประชากร
โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี จากการวิเคราะห์แนวโน้มของปริมาณประชากร 

โดยมีรายละเอียดดังนี  ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุปโภคบริโภคในปัจจุบัน  เท่ากับ 19.21 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะ
เพิ่มเป็น 19.78,  20.38 และ 21.62 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี ในระยะ 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.2 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้า ประเมินโดยการเปรียบเทียบความต้องการน ้าเพื่อรักษา
ระบบนิเวศท้ายน ้าของลุ่มน ้าหลัก โดยเปรียบเทียบพื นท่ีของจังหวัดมุกดาหารกับพื นท่ีลุ่มน ้าท่ีมีพื นท่ีครอบคลุม
จังหวัดมุกดาหาร จากผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อรักษาระบบนิเวศท้ายน ้าจังหวัดมุกดาหาร เท่ากับ 

18.84  ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

3.3 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการเกษตร 

 ความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร ประเมินจากพื นท่ีเกษตรกรรมฤดูฝนและฤดูแล้งทั งในเขตชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน กับอัตราการใช้น ้าเพื่อการเพาะปลูกต่อไร่  โดยความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรในเขต
ชลประทานประเมินจากพื นท่ีชลประทานท่ีมีในปัจจุบันและแผนในอนาคตจากการพัฒนาพื นท่ีชลประทาน  ซึ่งฤดู
ฝนเพาะปลูกเต็มพื นท่ี ส่วนฤดูแล้งพื นท่ีเพาะปลูกร้อยละ 20 ของพื นท่ีชลประทาน  ความต้องการน ้าเพื่อการเกษตร
นอกเขตชลประทานประเมินจากพื นท่ีเพาะปลูกนอกเขตชลประทานในปัจจุบัน  และคาดการณ์ว่าพื นท่ีเพาะปลูก
โดยรวมไม่เปล่ียนแปลงอย่างมีนัยส้าคัญ   ผลการประเมินความต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตรสรุปได้ ดังนี  ความ
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ต้องการใช้น ้าเพื่อการเกษตร เท่ากับ 1,015.4 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  และความต้องการน ้าเพื่อการเกษตรจะเพิ่มเป็น 

1,017.00  , 1,058.23 และ 1,058.23 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

3.4 ความต้องการใช้น ้าเพ่ือการอุตสาหกรรม 

 กรมโรงงานอุตสาหกรรมและการนิคมอุตสาหกรรมได้ท้าการประเมินความต้องการน ้าเพื่อการอุตสาหกรรม
เป็นรายจังหวัด โดยประเมินจากจ้านวนโรงงานอุตสาหกรรมท่ีขึ นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม กับอัตราการ
ใช้น ้าของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดต่าง  ๆ แยกตามก้าลังการผลิต  (ก้าลังม้า) รวมถึงอัตราการใช้น ้าของนิคม
อุตสาหกรรมโดยคิดเป็นต่อพื นท่ี  โดยท้าการประเมินความต้องการในอนาคต  5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี จากการ
วิเคราะห์แนวโน้มของการเจริญเติบโตด้านอุตสาหกรรมและแผนการพัฒนานิคมอุสาหกรรม โดยมีรายละเอียดดังนี  
ความต้องการใช้น ้าเพื่ออุตสาหกรรม เท่ากับ 4.02 ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และจะเพิ่มเป็น 4.22 , 7.34 และ 9.93 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร/ปี  ในระยะ 5 ปี , 10 ปี และ 20 ปี ตามล้าดับ 

ตารางที ่3 -1 ความต้องการน ้าด้านต่าง ๆ และการคาดการณ์ในอนาคต จังหวัดมุกดาหาร 

ปัจจบัุน (พ.ศ.2560) 5 ปี  (พ.ศ.2565) 10 ปี (พ.ศ.2570) 20 ปี (พ.ศ.2580)

1 อปุโภค-บริโภค 19.21                19.78                20.38                21.62                

2 รักษาระบบนิเวศ 18.84                18.84                18.84                18.84                

3 การเกษตร

  - ในเขตชลประทาน 110.94              112.53              153.77              153.77              

  - นอกเขตชลประทาน 904.46              904.46              904.46              904.46              

  - รวม 1,015.40            1,017.00            1,058.23            1,058.23            

4 อตุสาหกรรม 4.02                 4.22                 7.34                 9.93                 

รวม 1,057.47           1,059.84           1,104.79           1,108.63           

ที่ กิจกรรม
ความต้องการน ้า (ลา้น ลบ.ม./ปี)
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บทท่ี 4 
แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

4.1 ยุทธศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้อง 

4.1.1 แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้า  

แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าด้าเนินการโดยคณะกรรมการก้าหนดนโยบายและการบริหาร
จัดการทรัพยากรน ้า เดิมเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า มีระยะเวลาของการด้าเนินแผนงาน
ตามยุทธศาสตร์ 12 ปี (พ.ศ.2558 - พ.ศ.2569) ปัจจุบันได้ท้าการปรับปรุงเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์เดิมให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - พ.ศ.2580) โดยส้านักงานทรัพยากรน ้าแห่งชาติ ใช้ช่ือว่าแผนแม่บท
การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า แต่ยังคงมี 6 ด้าน ได้แก่ 

1)   การจัดการน ้าอุปโภคบริโภค 
2)   การสร้างความมั่นคงของน ้าภาคการผลิต 
3)    การจัดการน ้าท่วมและอุทกภัย 
4)   การจัดการคุณภาพน ้า 
5)   การอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าต้นน ้า 
6)   การบริหารจัดการ 

4.1.2 ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน 20 ป ี(พ.ศ. 2560 ถึง พ.ศ. 2579) 

 กรมชลประทานมีวิสัยทัศน์คือ “องค์กรอัจฉริยะ ท่ีมุ่งสร้างความมั่นคงด้านน ้า (Water Security) เพื่อ
เพิ่มคุณค่าการบริการ ภายในปี พ.ศ.2579”  
โดยมีพันธกิจ ดังนี   

1)   พัฒนาแหล่งน ้าและเพิ่มพื นท่ีชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน ้าให้เกิดความสมดุล 
2)   บริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ท่ัวถึง และเป็นธรรม 
3)   ด้าเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้าตามภารกิจอย่างเหมาะสม 
4)   เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน ้า และการบริหารจัดการน ้า 

โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ 

1)  การพัฒนาแหล่งน ้าและเพิ่มพื นท่ีชลประทานตามศักยภาพลักษณะลุ่มน ้า (Basin–based Approach) 
2)  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน ้าอย่างบูรณาการ ตามวัตถุประสงค์การใช้น ้า 
3)  การป้องกันความเสียหายและสนับสนุนการบรรเทาภัยอันเกิดจากน ้า 
4)  การสร้างเครือข่าย และการมีส่วนร่วม (Networking and Participation) ของทุกภาคส่วนในการ

บริหารจัดการน ้าชลประทานในระดับพื นท่ี (Networking Collaboration Participation) 
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5)  การปรับเปล่ียนสู่องค์กรอัจฉริยะ (Turnaround to Intelligent Organization) 

4.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมและจังหวัด
มุกดาหาร  มีวิสัยทัศน์คือ “ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเท่ียว 3 ธรรม เช่ือมโยง 3 ประเทศ มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจสู่อาเซียน” และมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1)   การพัฒนาการท่องเท่ียว 3 ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน   
2)   การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร 
3)   การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
4)   การพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

4.1.4 ยุทธศาสตร์จังหวัดมุกดาหาร 

 วิสัยทัศน์จังหวัดมุกดาหาร คือ “เมืองการค้า การเกษตร การท่องเท่ียวชายโขง เช่ือมโยงอาเซียน” สร้างการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในภาคเกษตร และสนับสนุนภาคการค้าชายแดน อุตสาหกรรม และการ
ท่องเท่ียว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างชุมชนให้น่าอยู่ มีความมั่นคง เป็นธรรม และเพื่ออนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และป้องกันภัยธรรมชาติ โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี  

1) ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า 
2) ประตูการค้า การลงทุนเช่ือมโยงอาเซียนสู่สากล 
3) พัฒนาการท่องเท่ียวตามวิถีชีวิตลุ่มน้าโขง 
4) พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

6) การเสริมสร้างความมั่นคงชายแดน 

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

 ในการจัดท้าแผนการด้าเนินการระดับจังหวัด  ได้น้าโครงการท่ีมีผลการศึกษา  ส้ารวจ ออกแบบ และ
โครงการท่ีมีศักยภาพในการด้าเนินการ มาท้าการจัดเป็นแผนงานและงบประมาณ โดยมีแนวทางดังนี  

4.2.1 ระยะของแผนด้าเนินการ  

 การจัดระยะของแผนงาน แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรน ้า  ซึ่งเป็นแผนด้าเนินการก่อสร้าง ดังนี  

- โครงการตามแผนระยะสั น เป็นโครงการท่ีมีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2561-พ.ศ.2565 
- โครงการตามแผนระยะกลาง เป็นโครงการท่ีมีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2566-พ.ศ.2570 
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- โครงการตามแผนระยะยาว เป็นโครงการท่ีมีแผนด้าเนินการแล้วเสร็จภายใน พ.ศ.2571-พ.ศ.2580 

4.2.2 การจัดล้าดับความส้าคัญของโครงการ มีแนวทางดังนี  

 - เป็นโครงการท่ีมีความพร้อมด้านวิศวกรรมและส่ิงแวดล้อมและสามารถด้าเนินการก่อสร้างได้ทันท่ี 
- เป็นโครงการพระราชด้าริ 
- มีความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และยุทธศาสตร์ต่าง ๆ  

ตอบสนองการแก้ไขปัญหาเชิงพื นท่ี (Area base) 
- เป็นโครงการท่ีสามารถแก้ไขได้ทั งปัญหาขาดแคลนน ้า และน ้าท่วม 
- มีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต้่า 
- มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจสูง 

4.2.3 ผลการจัดท้าแผนงานโครงการ 

 กรมชลประทานได้จัดท้าแผนการพัฒนาการชลประทานในระดับลุ่มน ้า  โดยการวางแผนพัฒนาโครงการ
ชลประทานประเภทต่าง ๆ ทั งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ รวมถึงการปรับปรุงโครงการท่ีมีอยู่เดิม ทั ง 25 

ลุ่มน ้าหลักท่ัวประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาแหล่งเก็บกักน ้า พื นท่ีชลประทาน และการป้องกันบรรเทาน ้าท่วม
และอุทกภัย ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ตามท่ีกล่าวแล้วข้างต้น   

 จังหวัดมุกดาหาร มีโครงการพัฒนาแหล่งน ้าท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561 – พ.ศ.2580)  ท่ีอยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 123 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 10 โครงการ และ
ขนาดเล็ก 113 โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนทั งหมดจะสามารถเก็บกักน ้าได้เพิ่มอีก  42.18 ล้าน
ลูกบาศก์เมตร และจะมีพื นท่ีชลประทานเพิ่มขึ น 32,959 ไร่ ใช้วงเงินรวม 7,299.38  ล้านบาท ดังแสดงตามตารางท่ี 

4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการจัดท าแผนแม่บทการพัฒนาลุ่มน  าระดับจังหวัด                                                                                                                                          บทที่ 4 
จังหวัดมุกดาหาร                                                                                                                                                    แผนพัฒนาการชลประทานระดับจังหวัด 

ส านักบริหารโครงการ กรมชลประทาน                                                                                                                                                  

4-4 

ตารางที ่4 -1 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดมุกดาหาร จ้าแนกตามขนาดและระยะด้าเนินการ 

ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว รวม 20 ปี

(2561-2565) (2566-2570) (2571-2580) (2561-2580)

1. ขนาดใหญ่

  - จ านวน (โครงการ) -               

  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) -               

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) -               

  - วงเงิน (ลา้นบาท) -               

2. ขนาดกลาง

  - จ านวน (โครงการ) 4                  6                  -               10                

  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 28.63            0.86              -               29.48            

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) -               28,629           -               28,629           

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 1,583.1092     3,361.4510     -               4,944.5602     

3. ขนาดเลก็   

  - จ านวน (โครงการ) 23                42                48                113               

  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 2.89              6.75              3.06              12.70            

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 1,230            3,100            -               4,330            

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 609.0000        905.8200        840.0000        2,354.8200     

รวมทกุขนาด

  - จ านวน (โครงการ) 27                48                48                123               

  - ความจุ (ลา้น ลบ.ม.) 31.52            7.61              3.06              42.18            

  - พ้ืนทีช่ลประทาน (ไร่) 1,230            31,729           -               32,959           

  - วงเงิน (ลา้นบาท) 2,192.1092     4,267.2710     840.0000       7,299.3802     

ขนาดโครงการ

แผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี  
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 จากแผนการพัฒนาดังกล่าว สามารถจ้าแนกออกเป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์หลักในการตอบสนองแผน
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน ้า ในยุทธศาสตร์ที่ 2 และยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นจ้านวน 120 และ 3 โครงการ 

ตามล้าดับ ดังตารางท่ี 4-2  อย่างไรก็ตาม พบว่าโครงการหลายโครงการโดยเฉพาะโครงการประเภทอ่างเก็บน ้า  มี
ลักษณะเป็นโครงการท่ีสามารถตอบสนองได้ทั ง 2 ยุทธศาสตร์ สามารถแก้หรือบรรเทาได้ทั งการขาดแคลนน ้าและน ้า
ท่วม 

ตารางที ่4 -2 สรุปแผนการพัฒนาชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดมุกดาหาร จ้าแนกตามยุทธศาสตร์น ้า 

จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท) จ านวน (โครงการ) วงเงนิ (ลา้นบาท)

ขนาดใหญ่

ขนาดกลาง 7                  3,467.2974     3                  1,477.2628     10                4,944.5602     

ขนาดเลก็ 113               2,354.8200     -               -               113               2,354.8200     

รวม 120               5,822            3                  1,477            123               7,299.3802     

ขนาดโครงการ
รวม

ยทุธศาสตร์ที ่2

(การสร้างความมั่นคงของน้ า

ภาคการผลติ -เกษตรและอุตสาหกรรม)

ยทุธศาสตร์ที ่3

(การจดัการน้ าทว่มและอุทกภัย)
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รูปท่ี 4 -1 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดมุกดาหาร 
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ตารางที ่4 -3 แผนงานโครงการขนาดกลาง ระยะ 20 ปี จังหวัดมุกดาหาร 

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ
 พ้ืนที ่ชป 

(ไร)่

 ความจุ 

(ล้าน ลบ.ม.)

ปีที่

ก่อสรา้ง

ปีที่

แล้ว

เสรจ็

 วงเงิน 

(ล้านบาท)

   28,629             29        4,945 

1
โครงการอา่งเกบ็น ้าห้วยตาเปอะ อนัเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ
บ้านค้อ ค้าชะอี -      20.00     2556 2560 200.00   

2 โครงการอา่งเกบ็น ้าห้วยคันแทใหญ่ ค้าชะอี ค้าชะอี -      4.63       2558 2562 265.85   

3 ประตูระบายน ้าห้วยบังอี่ โพธ์ิไทร ดอนตาล -      1.00       2560 2563 705.00   

4 ประตูระบายน ้าห้วยบางทราย บางทรายน้อย เมอืง -      3.00       2560 2563 412.26   

5

ระบบส่งน ้าพร้อมอาคารประกอบ (ฝ่ังซ้าย) 

โครงการอา่งเกบ็น ้าห้วยตาเปอะ อนัเนื่องมาจาก

พระราชด้าริ จังหวัดมกุดาหาร

บ้านค้อ ค้าชะอี 5,444   -        2563 2566 989.45   

6 ระบบส่งน ้า อา่งเกบ็น ้าห้วยตาเปอะ ฝ่ังขวา บ้านค้อ ค้าชะอี 5,525   2564 2567 662.00   

7 ระบบส่งน ้า อา่งเกบ็น ้าห้วยคันแทใหญ่ ค้าชะอี ค้าชะอี 5,160   -        2564 2566 350.00   

8 ระบบส่งน ้า ประตูระบายน ้าห้วยบังอี่ โพธ์ิไทร ดอนตาล 500     -        2566 2567 500.00   

9 ระบบส่งน ้า ประตูระบายน ้าห้วยบางทราย บางทรายน้อย หว้านใหญ่ 12,000  -        2566 2567 500.00   

10 ประตูระบายน ้าห้วยบังอี่ นาโสก เมืองมุกดาหาร - 0.86       2565 2566 360.00    
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดมุกดาหาร 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

1

สถานีสูบน ้าด้วยไฟฟา้ จ้านวน 1 เคร่ือง พร้อมระบบส่งน ้า 

ความยาว 2,930 เมตร พื นทีช่ลประทาน 1,000 ไร่ บ้านโคก

ป่งเปือย 1

นาโสก
เมอืง

มกุดาหาร
1,230     2563 2563 20.0000    

2
แกม้ลิงล้าห้วยชะโนดพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 2  ปริมาตร

เกบ็กกั 0.08 ล้านลูกบาศกเ์มตร
หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 0.08        2563 2563 35.0000    

3
แกม้ลิงห้วยสามสบ พร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรเกบ็กกั 

0.03 ล้านลูกบาศกเ์มตร
โนนยาง หนองสูง 0.03        2563 2563 8.0000     

4
แกม้ลิงห้วยขี หม ูพร้อมอาคารประกอบ  ปริมาตรเกบ็กกั 0.03

 ล้านลูกบาศกเ์มตร
ชะโนดน้อย ดงหลวง 0.13        2563 2563 15.0000    

5 แกม้ลิงห้วยล้าห้วยชัน พร้อมอาคารประกอบ บ้านค้อ ค้าชะอี 0.03        2564 2564 9.0000     

6 แกม้ลิงล้าห้วยใหญ่ พร้อมอาคารประกอบ โพนงาม ค้าชะอี 0.05        2564 2564 8.0000     

7 แกม้ลิงล้าห้วยชะโนดพร้อมอาคารประกอบ ระยะ 3 หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 0.09        2564 2564 60.0000    

8 แกม้ลิงล้าห้วยมกุพร้อมอาคารประกอบ น ้าเทีย่ง ค้าชะอี 0.07        2565 2565 30.0000    

9 แกม้ลิงห้วยมะเหียวตอนกลาง พร้อมอาคารประกอบ
นิคมค้า

สร้อย

นิคมค้า

สร้อย
0.04        2565 2565 10.0000    

10
อา่งเกบ็น ้าห้วยเสียว  ปริมาตรเกบ็กกั  0.50  ล้านลูกบาศก์

เมตร
บ้านโคก เมอืง 0.50        2563 2563 50.0000    

11
ฝายห้วยทราย ความยาว 38.00 เมตร  สูง 4.50 เมตร  พื นที่

รับโยชน์  825 ไร่
ค้าบก ค้าชะอี 0.08        2563 2563 50.0000    

12 ฝายห้วยหลอกกอก  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ ชะโนดน้อย ดงหลวง 0.07        2564 2564 10.0000    

13 ฝายห้วยบังอี ่  พื นทีรั่บประโยชน์  3,500  ไร่ นาโสก เมอืง 1.00        2564 2564 70.0000    

14 ฝายห้วยนายม  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่
บางทราย

น้อย
หว้านใหญ่ 0.06        2564 2564 20.0000    

15 ปตร.ห้วยไผ่   พื นทีรั่บประโยชน์  500  ไร่ บ้านโคก เมอืง 0.10        2564 2564 40.0000    

16 ฝายห้วยโค้ง  พื นทีรั่บประโยชน์  400  ไร่ บ้านแกง้ ดอนตาล 0.05        2565 2565 30.0000    

17 ฝายห้วยกา้นเหลือง  พื นทีรั่บประโยชน์  250  ไร่ เหล่าหมี ดอนตาล 0.07        2565 2565 15.0000    

18 ฝายห้วยค้า  พื นทีรั่บประโยชน์  250  ไร่ ค้าบก ค้าชะอี 0.07        2565 2565 15.0000    

19 ฝายห้วยทราย  พื นทีรั่บประโยชน์  250  ไร่ หนองบัว ดงหลวง 0.06        2565 2565 15.0000    

20 ฝายห้วยบ้านนาหลวง  พื นทีรั่บประโยชน์  250  ไร่ กกแดง
นิคมค้า

สร้อย
0.08        2565 2565 30.0000    

21 ฝายห้วยขาแพ  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ โพนงาม ค้าชะอี 0.07        2565 2565 14.0000    

22 แกม้ลิงกดุพระจันทร์  พร้อมอาคารระบายน ้า หนองแวง
นิคมค้า

สร้อย
0.10        2565 2565 35.0000    

23 ฝายห้วยหนองเมก็(ปชด.) พื นทีรั่บประโชน์ 180 ไร่ ห้วยข่า บุณฑริก 0.06        2574 2574 20.0000    

24 แกม้ลิงห้วยบักตู้ พร้อมอาคารประกอบ บ้านค้อ ค้าชะอี 0.13        2567 2567 12.0000    

25 แกม้ลิงห้วยเตย พร้อมอาคารประกอบ โพนงาม ค้าชะอี 0.04        2567 2567 13.0000    

26 แกม้ลิงห้วยปลาดุกตอนล่าง พร้อมอาคารประกอบ นิคมค้าสร้อยนิคมค้าสร้อย 0.05        2567 2567 10.0000    

27 ฝายห้วยทราย  พื นทีรั่บประโยชน์  500  ไร่ ค้าชะอี ค้าชะอี 1.00        2566 2566 45.0000    

28 ฝายห้วยเลา  พื นทีรั่บประโยชน์  500  ไร่ บ้านค้อ ค้าชะอี 0.08        2566 2566 30.0000    

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแลว้เสร็จ
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดมุกดาหาร (ต่อ) 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

29
ท้านบดินพร้อมอาคารประกอบห้วยไค้  ปริมาณเกบ็กกั 0.95 

ล้าน  ลูกบาศกเ์มตร
ดงเย็น เมอืง 1,300     0.95        2566 2566 50.0000    

30 ฝายห้วยกระเบียน  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ บ้านเป้า หนองสูง 0.07        2566 2566 16.0000    

31 ฝายห้วยว้านเหลือง  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ นากอก นิคมค้าสร้อย 0.06        2566 2566 12.0000    

32
อา่งเกบ็น ้าห้วยหินลับตอนบน พร้อมระบบส่งน ้า ปริมาณเกบ็

กกั  1.70 ล้าน  ลูกบาศกเ์มตร
หนองแคน ดงหลวง 1,800     1.70        2566 2566 57.8200    

33 ฝายห้วยค้าเขากวาง  พื นทีรั่บประโยชน์  270  ไร่ หนองแคน ดงหลวง 0.07        2567 2567 15.0000    

34 ฝายห้วยบ้านค้าพี   พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ บ้านเป้า หนองสูง 0.07        2567 2567 18.0000    

35 ฝายห้วยโค้ง  พื นทีรั่บประโยชน์ 300  ไร่ บ้านแกง้ ดอนตาล 0.07        2568 2568 21.0000    

36 ฝายจงอาง  พื นทีรั่บประโยชน์  270  ไร่ หนองแวง นิคมค้าสร้อย 0.06        2568 2568 15.0000    

37 ฝายห้วยขี ยอด  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ เหล่าหมี ดอนตาล 0.06        2568 2568 15.0000    

38 ฝายห้วยโสก  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ ป่าไร่ ดอนตาล 0.07        2568 2568 20.0000    

39 ฝายห้วยลาดควาย  พื นทีรั่บประโยชน์  250  ไร่ หนองเอีย่น ค้าชะอี 0.07        2568 2568 20.0000    

40 ฝายห้วยศาลา  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ ป่งขาม หว้านใหญ่ 0.06        2568 2568 12.0000    

41 ฝายห้วยน้อย  พื นทีรั่บประโยชน์  250  ไร่ บ้านซ่ง ค้าชะอี 0.07        2568 2568 18.0000    

42 ฝายห้วยเขางู     พื นทีรั่บประโยชน์  250  ไร่ หนองบัว ดงหลวง 0.07        2569 2569 20.0000    

43 ฝายห้วยบ้านโนนศรีทอง   พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ ดอนตาล ดอนตาล 0.06        2569 2569 15.0000    

44 ฝายห้วยแคน   พื นทีรั่บประโยชน์  270  ไร่ หนองแวง นิคมค้าสร้อย 0.06        2569 2569 14.0000    

45 ฝายห้วยบังอี ่  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ หนองสูงเหนือหนองสูง 0.07        2569 2569 20.0000    

46 ฝายห้วยโค้ง   พื นทีรั่บประโยชน์  250  ไร่ บ้านแกง้ ดอนตาล 0.06        2569 2569 15.0000    

47 ฝายห้วยคันแท  พื นทีรั่บประโยชน์  150  ไร่ หนองสูงเหนือหนองสูง 0.05        2569 2569 30.0000    

48 ฝายห้วยบังอี ่  พื นทีรั่บประโยชน์  1500 ไร่ เหล่าหมี ดอนตาล 0.50        2569 2569 70.0000    

49 ฝายห้วยชะโนด พื นทีรั่บประโยชน์  250 ไร่ ป่งขาม หว้านใหญ่ 0.07        2569 2569 25.0000    

50 ฝายห้วยน้อยศรีสมบูรณ์  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ นาสะเมง็ ดอนตาล 0.06        2569 2569 15.0000    

51 ฝายห้วยสองห้อง  พื นทีรั่บประโยชน์  150  ไร่ บางทรายน้อยหว้านใหญ่ 0.07        2569 2569 12.0000    

52 ฝายห้วยโป่งยาง  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ หนองแวง นิคมค้าสร้อย 0.07        2569 2569 20.0000    

53 ฝายห้วยกระเบียน  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ หนองสูงใต้ หนองสูง 0.07        2569 2569 20.0000    

54 ฝายห้วยมกุ  พื นทีรั่บประโยชน์  400 ไร่ บ้านเหล่า ค้าชะอี 0.08        2569 2569 30.0000    

55 ฝายห้วยนาดี พื นทีรั่บประโยชน์  170  ไร่ ดงมอน เมอืง 0.06        2569 2569 18.0000    

56 ฝายห้วยบ้านแสงสว่าง  พื นทีรั่บประโยชน์ 400  ไร่ ดงหลวง ดงหลวง 0.09        2569 2569 25.0000    

57 ฝายห้วยกะลึม พื นทีรั่บประโยชน์  300  ไร่ บ้านบาก ดอนตาล 0.08        2569 2569 20.0000    

58 ฝายห้วยโป่งยาม  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ หนองแวง นิคมค้าสร้อย 0.07        2569 2569 15.0000    

59 ฝายพงัคอง  พื นทีรั่บประโยชน์  170  ไร่ ดงมอน เมอืง 0.06        2569 2569 20.0000    

60 ฝายห้วยชะโนด  พื นทีรั่บประโยชน์  140  ไร่ ดงหลวง ดงหลวง 0.06        2570 2570 15.0000    

61 ฝายห้วยบ้านดงหลวง  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ ดงหลวง ดงหลวง 0.07        2570 2570 20.0000    

62 ฝายห้วยกระเบียน   พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ บ้านเป้า หนองสูง 0.07        2570 2570 17.0000    

63 ฝายห้วยกะลึมน้อย  พื นทีรั่บประโยชน์  300  ไร่ บ้านบาก ดอนตาล 0.08        2570 2570 15.0000    

64 ฝายห้วยทราย  พื นทีรั่บประโยชน์  250  ไร่ หนองแวง นิคมค้าสร้อย 0.08        2570 2570 15.0000    

65 ฝายห้วยหนองเมก็(ปชด.) พื นทีรั่บประโชน์ 180 ไร่ ห้วยข่า บุณฑริก 0.06        2574 2574 20.0000    

66 ฝายห้วยบ้าน  พื นทีรั่บประโยชน์ 120 ไร่ มกุดาหาร เมอืง 0.05        2571 2571 10.0000    

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแลว้เสร็จ
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดมุกดาหาร (ต่อ) 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร่) (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

67 ฝายห้วยแคน   พื นทีรั่บประโยชน์  500  ไร่ หนองแคน ดงหลวง 0.10        2571 2571 30.0000    

68 ฝายห้วยทราย  พื นทีรั่บประโยชน์  170  ไร่ หนองแวง นิคมค้าสร้อย 0.06        2571 2571 10.0000    

69 ฝายห้วยหินชัน  พื นทีรั่บประโยชน์  140  ไร่ มกุดาหาร เมอืง 0.05        2572 2572 20.0000    

70 ฝายห้วยบางทราย  พื นทีรั่บประโยชน์  400  ไร่ หนองแคน ดงหลวง 0.08        2572 2572 25.0000    

71 ฝายห้วยขี เหล็ก  พื นทีรั่บประโยชน์  150  ไร่ เหล่าหมี ดอนตาล 0.06        2572 2572 12.0000    

72 ฝายห้วยน ้ามนั   พื นทีรั่บประโยชน์  160  ไร่ บ้านโคก เมอืง 0.05        2572 2572 15.0000    

73 ฝายห้วยแคน  พื นทีรั่บประโยชน์  300  ไร่ โนนยาง หนองสูง 0.08        2572 2572 20.0000    

74 ฝายห้วยตูม  พื นทีรั่บประโยชน์  250  ไร่ หนองเอีย่น ค้าชะอี 0.07        2573 2573 19.0000    

75 ฝายห้วยกะพงุ  พื นทีรั่บประโยชน์  150  ไร่ กกตูม ดงหลวง 0.06        2573 2573 15.0000    

76 ฝายห้วยกะพงุ   พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ กกตูม ดงหลวง 0.07        2573 2573 20.0000    

77 ฝายห้วยเลา  พื นทีรั่บประโยชน์  180  ไร่ พงัแดง ดงหลวง 0.07        2573 2573 17.0000    

78 ฝายห้วยบ้านเหล่าหม ี พื นทีรั่บประโยชน์  150  ไร่ เหล่าหมี ดอนตาล 0.06        2573 2573 12.0000    

79 ฝายห้วยบังอี ่ พื นทีรั่บประโยชน์  150  ไร่ ภูวง หนองสูง 0.05        2573 2573 10.0000    

80 ฝายห้วยกอก  พื นทีรั่บประโยชน์  170  ไร่ นิคมค้าสร้อยนิคมค้าสร้อย 0.06        2573 2573 20.0000    

81 ฝายห้วยยาง  พื นทีรั่บประโยชน์  150 ไร่ บ้านโคก เมอืง 0.05        2573 2573 15.0000    

82 ฝายห้วยหลอง  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ ป่าไร่ ดอนตาล 0.07        2573 2573 20.0000    

83 ฝายห้วยผึ ง  พื นทีรั่บประโยชน์  250  ไร่ เหล่าสร้างถ่อค้าชะอี 0.07        2573 2573 15.0000    

84 ฝายห้วยหินลาด พื นทีรั่บประโยชน์  170  ไร่ นิคมค้าสร้อยนิคมค้าสร้อย 0.06        2573 2573 15.0000    

85 ฝายห้วยทราย  พื นทีรั่บประโยชน์  150  ไร่ ป่าไร่ ดอนตาล 0.06        2573 2573 12.0000    

86 ฝายห้วยเลา  พื นทีรั่บประโยชน์  250  ไร่ บ้านค้อ ค้าชะอี 0.07        2573 2573 20.0000    

87 ฝายห้วยบ้านร่มเกล้า  พื นทีรั่บประโยชน์  170  ไร่ กกแดง นิคมค้าสร้อย 0.06        2573 2573 15.0000    

88 ฝายฝายห้วยพงัคอง พื นทีรั่บประโยชน์ 160  ไร่ บ้านโคก เมอืง 0.06        2573 2573 20.0000    

89 ฝายห้วยบง  พื นทีรั่บประโยชน์  200 ไร่ ป่าไร่ ดอนตาล 0.07        2573 2573 15.0000    

90 ฝายห้วยคันแทใหญ่  พื นทีรั่บประโยชน์  150  ไร่ ค้าชะอี ค้าชะอี 0.06        2573 2573 13.0000    

91 ฝายห้วยบ่อ  พื นทีรั่บประโยชน์  170  ไร่ ค้าอาฮวน เมอืง 0.08        2573 2573 25.0000    

92 ฝายห้วยถ ้าแข้  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ ป่าไร่ ดอนตาล 0.07        2573 2573 20.0000    

93 ฝายห้วยโค้ง  พื นทีรั่บประโยชน์  200  ไร่ บ้านแกง้ ดอนตาล 0.07        2573 2573 20.0000    

94 ฝายห้วยบอน  พื นทีรั่บประโยชน์  150  ไร่ บ้านแกง้ ดอนตาล 0.06        2573 2573 20.0000    

95 ฝายห้วยบ้านนาหลวง พื นทีรั่บประโยชน์  170  ไร่ ร่มเกล้า นิคมค้าสร้อย 0.06        2573 2573 20.0000    

96 ฝายห้วยโสกตูม  พื นทีรั่บประโยชน์  150  ไร่ ค้าอาฮวน เมอืง 0.05        2573 2573 20.0000    

97 ฝายห้วยมหาราช  พื นทีรั่บประโยชน์  180  ไร่ ค้าอาฮวน เมอืง 0.07        2573 2573 20.0000    

98 ฝายห้วยบง  พื นทีรั่บประโยชน์  170  ไร่ โพนทราย เมอืง 0.07        2573 2573 20.0000    

99 ฝายห้วยแกง้  พื นทีรั่บประโยชน์  150  ไร่ โพนทราย เมอืง 0.05        2573 2573 20.0000    

100 ฝายหินส่ิว  พื นทีรั่บประโยชน์  180  ไร่ นาโสก เมอืง 0.08        2573 2573 20.0000    

101 ฝายห้วยไผ่แดง  พื นทีรั่บประโยชน์  150  ไร่ ผ่ึงแดด เมอืง 0.05        2573 2573 20.0000    

102 ฝายห้วยหมากยาง  พื นทีรั่บประโยชน์  170  ไร่ ค้าป่าหลาย เมอืง 0.07        2573 2573 20.0000    

103 ฝายห้วยค้าใหญ่  พื นทีรั่บประโยชน์  160  ไร่ ค้าป่าหลาย เมอืง 0.05        2573 2573 20.0000    

104 ฝายห้วยค้าใหญ่  พื นทีรั่บประโยชน์  150  ไร่ ค้าป่าหลาย เมอืง 0.05        2573 2573 20.0000    

105 ฝายห้วยสามขา  พื นทีรั่บประโยชน์  150  ไร่ ค้าป่าหลาย เมอืง 0.05        2573 2573 20.0000    

106 ฝายห้วยห้องสามขา  พื นทีรั่บประโยชน์  150  ไร่ บางทรายใหญ่เมอืง 0.05        2573 2573 20.0000    

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแลว้เสร็จ
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ตารางที ่4 -4 แผนงานโครงการขนาดเล็ก ระยะ 20 ปี จังหวัดมุกดาหาร (ต่อ) 

พ้ืนที ่ชป. ความจุ วงเงิน

(ไร)่ (ลา้น ลบ.ม.) (ลา้นบาท)

107 ฝายห้วยตาล่ม  พื นทีรั่บประโยชน์  170  ไร่ ดงเย็น เมอืง 0.07        2573 2573 20.0000    

108 ฝายห้วยตาล่ม  พื นทีรั่บประโยชน์  180  ไร่ ดงเย็น เมอืง 0.08        2573 2573 20.0000    

109 ฝายห้วยโคกกระบา พื นทีรั่บประโยชน์  150  ไร่ ดงเย็น เมอืง 0.05        2573 2573 20.0000    

110 ฝายห้วยโค้ง  พื นทีรั่บประโยชน์  300  ไร่ โพธ์ิไชย ดอนตาล 0.06        2573 2573 20.0000    

111 ฝายห้วยแทด หว้านใหญ่ หว้านใหญ่ 0.10         -  -  -

112 ฝายห้วยคันแท  ตอน 2 หนองสูง หนองสูง 0.06         -  -  -

113 ฝายห้วยหนองเมก็(ปชด.) พื นทีรั่บประโชน์ 180 ไร่ ห้วยข่า บุณฑริก 0.06        2574 2574 20.0000    

ที่ โครงการ ต าบล อ าเภอ ปี ก่อสร้าง ปีแลว้เสร็จ
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บทท่ี 5 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

5.1 บทสรุป 

 จังหวัดมุกดาหาร มีพื้นท่ี 2,552,948 ไร่  เป็นพื้นท่ีเกษตรกรรม 1,318,877 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 51.7 ของ
พื้นท่ีจังหวัด โดยในพื้นท่ีเกษตรกรรมดังกล่าวมีการพัฒนาเป็นพื้นท่ีชลประทานแล้ว 85,362 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 6.5 

ของพื้นท่ีเกษตรกรรมท้ังหมด  

 โครงการพัฒนาแหล่งน้้าท่ีมีศักยภาพตามแผนการพัฒนาการชลประทานระยะ  20 ปี (พ.ศ.2561 – พ.ศ.
2580)  ท่ีอยู่ในแผนด้าเนินการ จ้านวน 123 โครงการ  เป็นโครงการขนาดกลาง 10 โครงการ และขนาดเล็ก 113 

โครงการ  หากด้าเนินการแล้วเสร็จตามแผนท้ังหมดจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 42.18 ล้านลูกบาศก์เมตร และ
จะมีพื้นท่ีชลประทานเพิ่มข้ึน 32,959 ไร่ รวมเป็น 118,321 ไร่ ใช้วงเงินรวม 7,299.38 ล้านบาท โดยสามารถสรุป
ตามระยะด้าเนินการได้ดังนี้ 

 1) โครงการตามแผนระยะส้ัน (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) 

 มีโครงการท่ีด้าเนินการตามแผนระยะส้ัน 27 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 4 โครงการและขนาดเล็ก 
23 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 31.52 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นท่ี
ชลประทาน 1,230 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะส้ัน 2,192.11 ล้านบาท 

 2) โครงการตามแผนระยะกลาง (พ.ศ.2565-พ.ศ.2570) 

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะกลาง 48 โครงการ เป็นโครงการขนาดกลาง 6 โครงการและขนาด
เล็ก 42 โครงการ หากก่อสร้างแล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 7.61 ล้านลูกบาศก์เมตร และเพิ่มพื้นท่ี
ชลประทาน 31,729 ไร่ ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะกลาง 4,267.27 ล้านบาท 

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

 มีโครงการที่ด้าเนินการตามแผนระยะยาว 48 โครงการ เป็นโครงการขนาดเล็ก 48 โครงการ หากก่อสร้าง
แล้วเสร็จจะสามารถเก็บกักน้้าได้เพิ่มอีก 3.06 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้เงินงบประมาณส้าหรับโครงการในแผนระยะ
ยาว 840 ล้านบาท 

ตารางที ่5 -1 ผลสัมฤทธิ์ของแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี จังหวัดมุกดาหาร  

พ้ืนทีช่ลประทานทีเ่พ่ิมข้ึน รวมพ้ืนทีช่ลประทานทัง้หมด

ตามแผนหลกัการพัฒนา เมื่อสิน้แผน 20 ปี

การชลประทาน 20 ปี

(ไร)่ (ไร)่ (ไร)่ (ไร)่ (ไร)่

2,552,948 1,318,877 85,362 32,959 118,321

พ้ืนทีจ่งัหวัด พ้ืนทีเ่กษตรกรรม พ้ืนทีช่ลประทานปัจจบัุน
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

 ในรายละเอียดของแผนงานเป็นรายโครงการนั้นมีความแตกต่างกันในเรื่องของสถานภาพ  ความพร้อม 

ปัญหาอุปสรรค แตกต่างกันออกไป เช่น บางโครงการมีความพร้อมในเชิงเทคนิควิศวกรรมแต่ยังติดปัญหาด้านสังคม 

บางโครงการอาจเข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือการขอใช้พื้นท่ีส้าหรับบางโครงการท่ีมีพื้นท่ี
ด้าเนินการอยู่ในเขตอนุรักษ์ต่าง ๆ เช่น ป่าอนุรักษ์ เขตอุทยานแห่งชาติ เป็นต้น 

 แนวทางการขับเคล่ือนแผนหลักการพัฒนาการชลประทานระยะ 20 ปี  จ้าเป็นต้องผ่านกระบวนการสร้าง
การรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึงการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน  การวางแผน
เตรียมความพร้อมต้ังแต่การศึกษา ส้ารวจ ออกแบบ จัดหาท่ีดิน ต้องมีความสอดคล้องต่อเนื่อง การปรับแผนให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์หรือบริบทท่ีอาจเปล่ียนแปลงในอนาคตสามารถด้าเนินการได้ โดยควรค้านึงถึงเป้าหมายท่ี
ได้วางไว้เป็นส้าคัญ 

 


