
ประเดน็ขอบเขตอ ำนำจ 
ในกำรบูรณำกำรบริหำรจดักำรน ้ำในหนองหำร 

ท่ีสมดุลกบัระบบนิเวศนพ์ื้นท่ีชุ่มน ้ำ 

พีระ  ล่ิวลม 

 

อำ้งอิง งำน ม.เกษตร, บ.เซำทอี์สทเ์อเชียเทคโนโลยจี  ำกดั
, กรมชลประทำน, กรมประมง เป็นแหล่งขอ้มูลหลกั 



ควำมเป็นมำของประเด็นขอบเขตอ ำนำจในหนองหำร 

• พ.ศ.2484 พรฏ.ก ำหนดเขตหวงหำ้มท่ีดินเพื่อใชบ้  ำรุงพนัธ์ุสตัวน์ ้ ำ 
พื้นท่ีประมำณ 110,000 ไร่ 

• พ.ศ.2540 หนงัสือส ำคญัท่ีหลวง หรือ นสล. มีประมำณ 
77,000 ไร่ หรือ 123 ตร.กม. 

• ระดบัน ้ำมีกำรเปล่ียนแปลงลดลงได ้เหลือประมำณ  46,000 ไร่ 
หรือประมำณ  74 ตร.กม. 

• พื้นท่ีสมัพนัธ์เก่ียวเน่ืองอีกมำก  เช่น ลุ่มน ้ำก ่ำ เป็นตน้ 



ขอบเขตอ ำนำจ 

• กรณีเขต พรฎ. ท่ีเป็นพื้นน ้ำ เป็นเขตอ ำนำจของกรมประมง 
• กรณีเขต นสล. ท่ีเป็นพื้นดิน เป็นเขตอ ำนำจของเทศบำลนครสกลนคร 
• เขตชลประทำนนอกพื้นท่ี พรฎ และ นสล เป็นของกรมชลประทำน 

• พื้นท่ีล ำน ้ ำสำขำก่อนไหลลงหนองหำรเป็นของ องคก์ำรบริหำรส่วน
ทอ้งถ่ิน 

• หำกมีท่ำเรือ อำจมีหน่วยอ่ืนเขำ้มำเก่ียวขอ้ง เช่น กำรท่ำเรือ, กรมเจำ้ท่ำ, 
ทหำรเรือ เป็นตน้ 

 

• แผนพฒันำหนองหำรจำกภำคส่วนต่ำงๆ หลำยฉบบั ใชอ้ำ้งอิงเพื่อต่ำง
คนต่ำงด ำเนินกำรในแต่ละหน่วยงำน เท่ำนั้น 



แผนท่ีภำพรวมขอบเขตอ ำนำจบริหำรจดักำรหนองหำร 

 



สภำพทัว่ไปหนองหำรจำกภำพถ่ำยดำวเทียม 

 



กำรใชน้ ้ ำรอบหนองหำร 

 



แรงผลกัดนัใหเ้กิดกำรเปล่ียนแปลงกำรใชป้ระโยชน์
หนองหำร 
• เร่ิมตน้จำกกำรก ำหนดเป็นแหล่งเพำะพนัธ์ุปลำ โดยกรมประมง 
• ทรัพยำกรน ้ำรองรับกำรเกษตร 

– ประตูน ้ำสุรัสวดี ควบคุมโดยกรมประมง 
– พ้ืนท่ีโครงกำรพฒันำพ้ืนท่ีลุ่มน ้ำก ่ำอนัเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริ 

โดยกรมชลประทำน 

• ทรัพยำกรน ้ำรองรับกำรเติบโตของเมือง/หน่วยรำชกำรท่ีตอ้งกำรน ้ำ 
• ทรัพยำกรน ้ำรองรับกำรเติบโตของอุตสำหกรรม/กำรท่องเท่ียว 

 

• นโยบำยรัฐบำลเนน้เพิ่มพื้นท่ีกำรเกษตรและบรรเทำอุทกภยั หน่วยงำน
หลกัคือ จงัหวดัและกรมชลประทำน 



ปัจจุบนั ผลกัดนักำรเปล่ียนแปลงกำรใชป้ระโยชนผ์ำ่น 

“แผนหลกักำรพฒันำหนองหำร จงัหวดัสกลนคร” 
• ประเดน็แกปั้ญหำน ้ำท่วม/น ้ำแลง้ ท่ีอำจน ำไปสู่ปัญหำกำรบูรณำกำรขอบเขตอ ำนำจ 

– กำรตดัน ้ำ/ผนัน ้ำพงุ-น ้ำก ่ำ 
– กำรปรับระดบัน ้ำเกบ็กกัต ่ำสุด หรือ Rule Curve 

• ประเดน็กำรขอเปล่ียนแปลงพ้ืนท่ีกำรใชป้ระโยชน์ 

– วงแหวนร่องน ้ำเพื่อกำรสูบน ้ำใชง้ำนหนำ้แลง้ 

• ประเดน็รอบนอกหนองหำร ชดัเจนวำ่อปท.ด ำเนินกำรก่อนน ้ำไหลลงหนองหำร แต่
ไม่ใช่ “หวัใจ” ของกำรบูรณำกำรขอบเขตอ ำนำจในรับผิดชอบเพรำะมีควำมชดัเจน 

• ประเดน็ขอบเขตอ ำนำจบูรณำกำรในพ้ืนท่ี “หวัใจ” ยงัไปไม่สุด 
– กำรปรับแนวเขต หมำยถึงกำรปรับเขตอ ำนำจหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งคือ กรมประมง, ชลประทำน, 

เทศบำลนครสกลนคร, กรมเจำ้ท่ำ ฯลฯ 
– เวทีส ำหรับเหล่ำผูเ้ก่ียวขอ้งโดยตรงน้ียงัไม่เคยเกิดข้ึน 



ขอ้เสนอกำรปรับแนวเขต 4 กรณีในแผนหลกัฯ 

1. แนวเขต พรฎ. พ.ศ.2484 พื้นท่ี 119,732 ไร่ 
2. แนวเขต นสล. พ.ศ.2540 พื้นท่ี 77,016 ไร่ 
3. แนวเขตตำมระดบัน ้ำเกบ็กกั ท่ี +157.00 ม.รทก. พื้นท่ี 67,912 

ไร่ 
4. แนวเขตตำมระดบัน ้ำสูงสุดในช่วงน ้ำหลำกรอบ 50 ปี ท่ี +157.50 

ม.รทก. พื้นท่ี 69,056 ไร่ 

 

• พื้นท่ีส่วนต่ำงจะยงัคงเป็นของรัฐ หรือจะด ำเนินกำรอยำ่งไร? 

• กำรส่งเสริมเกษตรอินทรียร์อบหนองหำร คือพื้นท่ีชลประทำนใช่หรือไม่? 



ปัญหำน ้ำท่วม 
• พื้นท่ีเมืองสกลนคร เป็นปัญหำน ้ำท่วมลน้จำกหนองหำร หรือเป็นปัญหำ

น ้ำหลำก  
• ขอ้เทจ็จริงคือ ท่วมพื้นท่ีเมืองสกลนครไม่นำน และน ้ำไหลแรง 
• ระดบัเกบ็กกัน ้ำท่ีประตูสุรัสวดีคือ 157 ม.รทก. พ.ท.หนองหำร 

123 ตร.กม. 
• ปริมำณน ้ำฝนประมำณ  240 ม.ม. 

 

• พื้นท่ีลุ่มน ้ำก ่ำหลงัประตูสุรัสวดี น ้ ำก ่ำค่อนขำ้งคดเค้ียวยำว 123 กม. 
• ประตูน ้ำอยำ่งนอ้ย 4 ชั้น 

• น ้ำโขงมีระดบัน ้ำสูง ท ำใหลุ่้มน ้ำก ่ำตอนล่ำงมีน ้ำท่วมยำวนำน 



กำรแกปั้ญหำน ้ำท่วมดว้ยกำรผนัน ้ ำพงุ-น ้ำก ่ำ 
• ในช่วงน ้ำหลำก น ้ำท่ีผนัไปไม่ไดล้งตรงไปน ้ำโขง แต่ยงัคงอยูใ่นน ้ำก ่ำ เป็นกำร

ระบำยน ้ำเปล่ียนท่ีน ้ำท่วมหรือไม่? 

• เม่ือปลำยทำงมีขอ้จ ำกดักำรระบำย ตน้ทำงกย็อ่มระบำยชำ้ตำมล ำดบั 



กำรแกปั้ญหำชลประทำนหนำ้แลง้ผำ่นน ้ำพงุ-น ้ำก ่ำ 

 



กำรปรับ Rule Curve แกน้ ้ ำท่วม/เพ่ิมน ้ ำใช ้

1. คงเดิม ระดบัน ้ำต  ่ำสุด +156.0 

2. ระดบัน ้ำต  ่ำสุด +156.0 และมีโครงกำรปตร.น ้ำพงุ-น ้ำก ่ำ บรรเทำ
น ้ำท่วมเล่ียงหนองหำร 4.6 ลำ้น ลบ.ม.ต่อวนั (ท่วมทำ้ยน ้ำก ่ำ?) 

3. มีโครงกำรปตร.น ้ำพงุ-น ้ำก ่ำ และระดบัน ้ำต  ่ำสุด 155.5 เพิ่มน ้ ำใช ้
28 ลำ้นลบ.ม. 

4. มีโครงกำรปตร.น ้ำพงุ-น ้ำก ่ำ และระดบัน ้ำต  ่ำสุด 155.0 เพิ่มน ้ ำใช ้
56 ลำ้นลบ.ม. 

• Rule Curve ทั้ง 4 กรณีไม่มีกำรกล่ำวถึงระดบัน ้ำท่ีเหมำะสมต่อ
กำรอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวน์ ้ ำหรือพื้นท่ีชุ่มน ้ำ เลย เนน้เฉพำะปริมำณน ้ำท่ี
ใชไ้ดเ้พิ่มข้ึน 



วงแหวนส ำหรับเดินเรือและชลประทำนหนำ้แลง้ และ
ท ำใหน้ ้ ำในหนองหำรไหลเวยีน ลดสนุ่นและวชัพืช 
• ขดุเป็นวงแหวนลึกท่ี 154 ม.รทก. กวำ้ง 30 เมตร ริมหนองหำรยำว 67 กม. 

ปริมำณดินขดุ 18.3 ลำ้น ลบ.ม. ? (จำกภำพจะตอ้งปรับพ้ืนท่ีใตน้ ้ ำ 20%)!! 



วงแหวนส ำหรับเดินเรือและชลประทำนหนำ้แลง้ และ
ท ำใหน้ ้ ำในหนองหำรไหลเวยีน ลดสนุ่นและวชัพืช 
• กรณีลดสนุ่นและวชัพืช หำกไม่ปรับลดระดบัน ้ำต  ่ำสุด วงแหวนจะไม่

ท ำงำน และกำรเดินเรือไม่ตอ้งขดุลอกมำกมำย 
• กรณีปรับระดบัน ้ำต  ่ำสุด พื้นท่ีส่วนใหญ่ของหนองหำรจะถูกตำกแหง้ 
• กรณีปรับระดบัน ้ำต  ่ำสุด วงแหวนท ำใหส้ะดวกต่อกำรสูบน ้ำใชร้อบ

หนองหำร น ้ำจะไหลเวียนออกไปนอกหนองหำร ไม่ช่วยกำรไหลเวียน
ในหนองหำรเท่ำไหร่นกั 

• กรณีมีวงแหวน ช่วงหนำ้แลง้อำจเป็นวงแหวนระบำยน ้ำเสียจำกชุมชน
รอบหนองหำรหรือน ้ำเสียกำรเกษตรจำกชลประทำน หำกไม่มีกำร
จดักำรระบบบ ำบดัน ้ำเสียเพียงพอ 



กำรขดุลอกเพื่อเปล่ียนแปลง
กำรใชป้ระโยชน์ในหนองหำร 

 



ผลของ “แผนหลกักำรพฒันำหนองหำร” 
• จำกท่ีกล่ำวมำน้ี ประเดน็บูรณำกำรมีควำมไม่ชดัเจนวำ่จะแกปั้ญหำไดห้รือไม่ มี 

hidden เตม็ไปหมด ซ่ึงควำมไม่ชดัเจนยอ่มยำกท่ีจะบูรณำกำรขอบเขตอ ำนำจ
ตำมแผนหลกัน้ีได ้

• ท่ีชดัเจนคือ หน่วยงำนหลกัสนบัสนุนกำรท ำแผนหลกัฯ และกำรน ำไปสู่ “การ
เปลีย่นแปลงใช้ประโยชน์จำกเพำะพนัธ์ุสัตวน์ ้ำ มำเป็นเพ่ือกำรเกษตร/กำร
ชลประทำน”  

• ยงัไม่มี solution (หรือยงัไม่เผยแพร่) ในกำรขยบัหวัใจหลกัของกำรบูรณำ
กำร ท่ีอยูใ่นขอบเขตอ ำนำจของกรมประมง 

• กรมประมงมีสถำนะเทียบเท่ำจงัหวดั และมีอ ำนำจตำม พรฎ.ฯ 
• ประเดน็สมดุลกำรใชป้ระโยชน์กบัรักษำพ้ืนท่ีชุ่มน ้ำมีนอ้ยมำก 
• ปลำยทำงของแผนหลกัฯ น่ำจะเป็นตวัตั้งไปสู่กำรปรับเปล่ียนทำงกฎหมำยหรืออำจ

น ำไปสู่กำรยกเลิก พรฎ.ฯ ซ่ึงเป็นเร่ืองใหญ่มำก 



พ้ืนท่ีชุ่มน ้ ำ 

• ไม่ไดมี้เพียงทรัพยำกรน ้ำเท่ำนั้น 

• ไม่ไดมี้ประเดน็เฉพำะแค่น ้ำเสียหรือคุณภำพน ้ำ 
• ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ 

• ทรัพยำกรชีวภำพ มีคุณค่ำทั้งทำงส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจ 
• พนัธ์ุปลำ พนัธ์ุพืช พนัธ์ุสัตว/์นก/แมลง/จุลชีพ 

• ตำมแผนหลกัฯ มีกำรส ำรวจ และก ำหนดโซนน่ิงเพื่ออนุรักษ ์แต่ยงัไม่
น ำเสนอผลเร่ืองน้ี... เพียงพอหรือไม่? 

• เฉพำะปลำ มีอยำ่งนอ้ย 4 ระดบัควำมลึกท่ีควำมเหมำะสมต่อกำรวำงไข่
ปลำชนิดต่ำงๆ ไข่ลอย ไข่ติด เป็นตน้ 



• ประเดน็พ้ืนท่ีชุ่มน ้ำถูกกรองออกไปวำ่ไม่ตอ้งท ำ EIA ตำมมติครม.ปี 2558 
ส่วนกำรประเมินผลกระทบในอนำคตเนน้โครงกำรเร่ืองคุณภำพน ้ำ ส่วนประเดน็
อ่ืนๆ เหลือเพียงกำรส ำรวจเพ่ือจดัโซนน่ิง 



โครงสร้ำงกำรบูรณำกำรในแผนหลกัหนองหำรฯ 

 

ใครตั้ง? 
ไปสุด

หรือไม่? 

สมดุล  
การใช้ VS รักษา? 



พรบ.ทรัพยำกรน ้ำ 28 ธ.ค. 2561 เพ่ิมควำม
ซบัซอ้นของกำรบูรณำกำรในกำรบริหำรจดักำรน ้ำ 

 



พรบ.ทรัพยำกรน ้ำ 28 ธ.ค. 2561 เพ่ิมควำม
ซบัซอ้นของกำรบูรณำกำรในกำรบริหำรจดักำรน ้ำ (ต่อ) 

 



ขอ้เสนอเบ้ืองตน้ 
• พื้นท่ีหลกัของกำรบูรณำกำรคือส่วนพื้นน ้ำหนองหำร 

– กรณีท่ี 1 โครงสร้ำงบูรณำกำร 4 คณะกรรมกำรเหมำะสมและเป็นไปไดห้รือไม่? 

– แผนหลกัฯ มีกำรปักธงเร่ืองกำรเปล่ียนแปลงกำรใชป้ระโยชน์พ้ืนท่ีเพำะพนัธ์ุสัตวน์ ้ำ
เพื่อใชใ้นเชิงชลประทำนท่ีเป็นวตัถุประสงคข์อ้แรกในกำรน ำเสนอแผนตำม TOR 
ท ำใหย้ำกท่ีจะไดรั้บควำมร่วมมือเชิงบูรณำกำร 

– หำกกรณีท่ี 1 เป็นไปไม่ไดแ้ลว้ คำดวำ่จะเกิดกรณีท่ี 2 กำรเปล่ียนแปลงขอบเขต
อ ำนำจแบบ aggressive มีกำรเปล่ียนแปลงกฎหมำย วตัถุประสงคห์ลกัของกำร
ใชห้นองหำร รวมถึงหน่วยงำนหลกัท่ีดูแลหนองหำร 

• หำกกรณีท่ี 1 มีปัญหำ ถำ้ตอ้งกำรไปต่อส ำหรับหน่วยรำชกำรดว้ยกนัอำจตอ้งมี
เจรจำนอกรอบ 

– ตวักลำงอำจจ ำเป็น ปกติน่ำจะเป็นจงัหวดั แต่กำรดนัแผนหลกักำรพฒันำหนองหำร 
จงัหวดัเป็นเจำ้ภำพร่วมกบักรมชลฯ ไปแลว้ 



ขอบคุณ 


